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Haziranın 24 ncü gllri ü A vriıpada 

Har tehlikesi 
na il at a lldı? 

Eden Alman sefirine sormuştu: 
" ... yoksa harp mi istiyorsunuz?,, 

Akdenizde toplanan Alman harb gemileri harekete geçmek için 
emir bekliyorlardı. 

Hitler düşünüyordu. Nihayet karar verdi ... 

Sulu Fransa, lngiltere ve Amerikanın 
müşterek teŞebbüsü kurtarmıştır. 
Geçen hafta haziranın 24 üncü 

günü dünya bir harb tehlikesi ge· 
çirdi. O gün saat birde bütün Av· 
rupa kıtası üzerine dehşetli bir har
bin tehlike bulutları çökmüş görülü
yordu. Ancak öğleden onra idi k: 
bu tehlike bulutları dağılmıştır. Bu 
arada ne oldu, neler gelip geçti? 

L'lntransigeant gazetesi o günün 
hadiselerini bir sinema filmi gibi 
tesbit etmiştir. Fransız gazetesi ma. 
lümatınm resmi kaynaklardan aldı 
ğı vesikalara istinad ettiğini iddin 
etmek suretile vaziyeti şöyle tasvir 
ediyor: 

BERLINDE 
Sabahın saat dokuzunda Hitler 

ordu ve bahriyenin en yüksek ko . 
ınutanlarile konuşuyor, Göring ile 
Göbelsi kabul ediyor. 

Şu karar l\lmmış görünüyor: Al
manya Londra komitesinden çekil~· 
cck, Alman filosu V alencia önün· 
de bir deniz nümayi§i yapacak. Ro· 
manm fikri soruluyor, cevab şu: 
"Siz nasıl hareket ederseniz biz de 
öyle yapacağız. Evvelden her su· 
retle mutabık bulunuyoruz.,, 

Fakat Alman hariciye nazırı von 
Neurath, nasyonal sosyalistlerin !ol 
cenahları tarnfmdan vukubulan tav· 
aiyelere rağmen itidal tavsiyesinde 
bulunuyor. Eğer bu tarzda hareket 
edilecek olursa lngiltere ile ·Alman. 
yanın araııınm muhakkak surette a· 
çılacağım isbat ediyor. Bununla he· 
raber Hitler kararında kati görünü· 
yor. 

LONDRADA 
Ayni saatte Londrada Alman 

büyük elçisi von Ribbentrop lngİ· 
liz hariciye nazın Edenin nezdine 
giriyor. Ç~hresi çatılmıştır. Me· 
muriyet hayatının en nazik bir va· 
zifesini ifa etmektedir: lngiltere • 
ye J.\lmanyamn komiteden çekilme
sini ve kendi başına ispanyaya kar,ı 
bir deniz nümayişi yapmasını pren· 
sip olarak kabul ettirecektir. Bu 
bahsi açar açmaz, umumi surette 
gayet mutedil bir tabiatte olan Eden 
ayağa kalkıyor: 

- Hayır elçi hazretleri, ıiz bu 
suretle tahamı_nül hududunu geçi· 
yorsunuz. Hıtler hazretlerine söy. 
leyin iz ki ne İngiltere ne F ranıa bu 
tahrike karşı mü&amaha gösteremez. 
ler. Arbk çok oluyor! Yoksa harb 
mi istiyorsunuz? 

Bu fırtınalı mülakattan sonra 
Ribben tro.!' Berlini telefona çağın . 
yor: Dogrudan doğruya Hitlerle 
konuşmak istiyor. Kabul ediliyor. 

-. J~giltere g~~ülmemiş, işitil . 
memış hır tarzda ıtıraz ediyor. Ben 
cevab vermiyorum. 

Hitler cevab veriyor: 
- Tayyareye bininiz, hemen ge

Jiniz. 
Yarıı;ı snat sonra Alman elçisi 

tayyare ıle Londradan Berline doğ. 
ru havalanıyor. 

PAR1STE 
Pariste, ayni heyecan ve hareket. 

F oring Offis Kedorseğ ile daimi su. 
rette muhaberededir. lngilterenin 
Paris büyük elçisi Sir Eric Phipps 
mütemadiyen Yvon Delbos ile ko. 
nuşuyor ve Fransız hariciye nazın 
lngiliz elçisine teminat veriyor: 

- İngiltere ne tarzda hareket 
ederse Fransa da ayni tarzda hare· 
ket edecektir.,, 

Berlinde kabine toplanacaktır. 
Fakat bu ıırada Amerika elçisinin 
Hitlcrlc konu§mak istediği bildirili· 

yor. Kabine toplantısı tehir olunu
yor: Hitler Ruzveltin elçisini dinli· 
yecektir. 

AMERiKANIN 
MÜDAHALESİ 

- Hükumetimin endişelerini 
yüksek huzurunuza arzederim. Bir
leşik Amerika çok teessüf eder ki 
Alınanya Avrupada içinden çıkıl· 
maz bir vaziyet ihdas edivor. 

Nihayet bundan sonr~ Almnn 
knbinesi toplanıyor. 

Hitler sakindir. Hiçbir şey sÖy· 
lemi yor. Yalnız dinliyor. Göring 
fikrini izah ediyor: Almanya geri 
diinemez. Sonuna kadar gitmesi la· 
zımdır. 

Alman bahriyesi başkumandanı 
Amiral Raeder icaheden planları su· 
nuyor. Akdenizde Alman harb ge· 
mileri toplanmaktadır, Alman bah
riyelilerine tam hazırlık emri veril
miştir. Harekete geçmek için yal. 
nız telsiz telgraf ile şifreli bir emir 
verilmesi kafidir. 

Hitler mesuliyetini anlar bir va· 
ziyette mütemadiyen dütünüyor. 

Bu sırada von Ribbentrop geH
yor. 

- İhtiyat, ihtiyat lizıın. Bu 
defa lngiltere Fransa ile omuz omu. 
za olduğu .halde 1arıihnaz bir kaya. 
dır.,, 

Bunun üzerine Alman hariciye 
nazırı von Neurath, Londra elçisi . 
nin sözlerine müzaharet ediyor. Ar. 
tık karar saati gelmiştir: Ya bir 
blöf, yahud anla,ma olacaktır. 

. Biitü.n gözler Hitlere dönüyoı. 
Hıtler nı~ayet eöze ba§lıyor: 

- Bız Londra komiteainde ka
l~cağız. Valenciada deniz nümayi. 
!ı yapnuyacağız. Yalnız lıpanya 
suların~ k?nlrol komitesinden çekil. 
mekle ıktıfa edeceğiz. Romaya bu 
yolda malumat verilsin. 

O vakit ulh kurtuluyor. Lon
dra, ~~~~s, Vaşingtonun müşterek 
teşebbusu beklenen neticeyi veri
yor. 

Briç Kralı 
şehıimizde 

A1?erikanın meşhur "Briç kra· 
lı,. Elı Kulbertaon karısile birlikte 
fehrimize gelmistir. 

.. Bri~ kralı ile karısı ilk defa gör 
duklerı İstanbulu pek beğenmiş -
ler ve seyahat programlarını de -
ğiştirerek bir müddet daha İstan· 
bulda ka!mağa karar vermişler -
dir. 

Hundan sonra Yunanistana da 
gideceklerdir. Kulbertson Ameri -
kalılarm Atatürk'e olan hayran -
lıklarmdan ve yaptığı büyük inkı· 
liplardan bilhassa sitayitle hah -
ıetmistir. 

Kansere çare 
bulundu: 

Maymun kani.. 
Roma, 29 (A.A.) - Giornale 

d'İta)ia'da, 8 sene devam eden a· 
raştırmalarımn neticelerinden bah 
ıeden profesör Sabino Lembo, şöy 
le ?iyor: "Kanser, maymun kanı 
en1eksiyonu ile tedavi edilebilir.,, 

Profesör, maymunun dahili if· 
razat yapan guddelerinin de kan -
seri iyi etmeğe medarı olacağını 
ilave eylemektedir. 

Tripf ik veya gümrük geçiş 
karnelerinden 

Hangi vasıtalar ve 
eşyalar ne şekilde 
istifade edebilecek? 

ları, seyyahların yolda kullanma · 
larına mahsus olarak nakil vasıta
larının içinde getirdikleri mut -
fak ve yatak eşyası ve kamping, 
av kayak ve sair spor ali.t ve ede· 
vatı. 

Triptik veya gümriik geçiş kar
nesi ile getirilecek na.kil vasıtala· 
rının triptik veya geçi.' kar · 
nesinde adı yazılı şahıslar veya 
bunların usulü dairesinde mezu -
niyet verdikleri ücüncü şahıslar 
tarafından getirilmiş bulunması 
~art olacaktır. Triptik ve geçit 
karnesinde yazılı nakil vaıntllları • 
nın, sahipl~riin yurdumuza gel • 
melerinden evvel veya sonrft, ka
ra veya deniz yolile getirilmesi 
mümkün olacaktır: Nakil vasıta • 
lan Türkiye hududundan içeri gir 
diğinden itibaren bir sene içinde 

Bay ş· krii ({aya 
Cumartesi .. ünü 

şehrimizden ayrl'ıyor 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti ge· 
ncl sekreteri B. Şiikrii Kayn önü· 
nı iizdeki cumartesi günü l\1oskovu· 
yı ziyaret seyahati için ~ehrir1İz.den 
ayrılace'\ktır. 

B. Bakanın htıngi yoldan gidece• 
ği daha kesin ola~ak belli değldi ... 
Rir rivayete g-ö:e Roman:•., vap11rile 
ve Köstence üzerind~n gidecek, b:,. 
rivayette seyahatine Viyanadan ıge· 
çerek devam edecektir. 
ŞÜKRÜ KAYAYA M.\ARIF 

VEKIL1MIZ VEKALET 
EDECEK 

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan 
Şükri.i Knyaya Dahiliye V ckaleti 
R. Şlikrü Kayaya Dahiliye Vdalcti 
ile Parti genel sekreterliğinde Sev .. 
yetlere seyahatinden dönünceye \a• 
dar vekfılet edecek olan 8. SaH,t 
Arık.,nm yakında gene şehrimize:. 
gelerf'i!i tahmin olunuyor. 

PART1GENY0NKURULU 
ŞEHRiMiZE GELİYOR 

C.H.P. Genyönkurulunun. At:ı· 
türkün şehrimizde bulunması dola • 
yısile, gelecek çar amba gününden 
sonra lstanbula geleceği ve yazın 
çalışmalarına burada liyönkurul bi· 
mısında devam edeceği haber alın· 
mıştır. 

Ankara, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Triptik ve gümrük geçiş 
karnelerinden İstifade edecek na· 
kil ve sıtaları hakkında bir tali · 
matname hazırlandığını telefon 
haberi olarak bildirmittim. Ehem 
miyetine binaen hulasa olarak gön 
deriyorum: Talimatnameye göre 
memleketimize muvakkat muaf · 
lık yolile girecek nakil vasıtala -
rı arasında kara ve hava seyyah· 
larma ve yolcularına ait olanlar -
dn gümriik ve sair resimler temi -
nat knr,§ılığı alınacak para ve ban· 
ka me. tubu yerine, tanınmış bey
nelmilel otomobil klüpleri ve bey· 
nelmilel turizm birliklerine men -
sup Türkiye Turing Klübünün ve 
hu klübün kefalet ettiği talimat -
namede isimleri yazılı turing klüp 
lerinin, hava seyyahları içinde u· 
luslararası hava klüplerinin ve 
Türk hava kurumunun verecekle -
ri triptik ve gümrük geçiş kar · 
neleri kabul olunacaktır. 

yurt dışına çıkarılacaktır. Hasta - -3=-Q-=--A-:---
9
.,,,-U-S_l_O_S_f_a_ 

lık veya nakil vasıtasının sakat · 

]anması gibi kaçınılması elde ol - tertı• edecek 
mıyan sebeplerden dolayı bir se -

Bu muaflıktan istifade edecek
ler; Türk~yeye muvakkat bir za -
man için seyahat veya sair bir 
maksatla gelen ecnebilerle asıl i· 
karnetgfıhı ecnebi bir memlekette 
olup muvakkat bir zaman için Tür 
kiyeye dönen Türklerdir. Türki • 
yeye nakli hane suretile gelen ec· 
nebilerle kat'i olarak Türkiyeye 
dönen Türkler (talebe, memur, 
tuccar) bu muaflıktan ve usulden 
istifade edemiyeceklerdir. Muaf • 
lık usulünden istifade edecek na· 
kil vasıtaları ve e§yalar şunlardır: 

ne içinde yurt dışına çıkarılnuyan 
nakil vasıtalarının müddetlerinin zabit 1 er 
uzatılması Turing kli.ibü veya tay· 
yare kurumunun müracaatı üzeri
ne gümrük bakanlığınca verilebi· 
lecektir. Calman nakil vasıtaları · 
"ın gümrÜk resimleri aranılmıya • 
cak yalnız meydana çıktığı takdir· 
de bunların bir sene içinde yurt 
dı,ma çıkarılmaaı veya gümrüğü -
nün verilmesi ,art olacaktır. Bir 
sene içinde yurt d19ına çıkarılmr 

ı\nkura. 29 (Telefonla) - !illi 
;:\lüdafaa Vekaleti :30 ağu to tn trrfi 
cdc<"ck ol:ııı gcnernllerle sair a k"ri 
rııeıııurlurm terfilerine niJ kararıııı

nıeyi lıazırlaıııa~a lıa , lmıııflır. Yı•ka
lct kolorılıılarla ıııihtakil fırkalard.ııı 
tcrri:ı ıııü-ıalıak olnıılann Ji.:ıelcriııi 
i~ıcıııi1tir. 

yan veya gümrüğü verilır.iyen na·--------------

kil vasıtaları gümrüklerce satıla • 
cak ve paraları irat kaydolunacak
tır. Çalınan nakil va11talarmın ça· 
lındığı en büyük mülkiye amirin· 
den alınacak vesika ile ishat olu -

Otomobiller, bisikletler, molo· 
sikletler, tirisikler, otobüsler, sa • 
yıtkar, otokarlar, romorklar, ru -
!otlar, tayyare ve diğer hava na • 
kil vastıaları, motörlü nakil vası -
talarvı ile birlikte getirilen yük ve 
tecdit parçaları, nakil vasıtasına 
bağh bulunan alıcı radyo cihaz ! 

nacaktır. 
Bundan ba§ka eski mütekait me· 
him kararlar verilmi~tr.Bu maksat 
ile ittirak edecektir. 

Tifo salgınına karşı 

Okuyucularımıza 
bedava aşı yapıyoruz 

(Üsllarnfı 1 irıciılc) 1 
alemi karşısında devam etmesi ak . 
)ın, mantığın kabul edeceği birşey 
değildi. 

Zira Türkiye ile Iranı biribirin· 
den ayıracak ne maddi ve ne mane· 
vi hiç bir makul sebeb bulunmadı~ı 
şöyle bir tarafa dursun, tamtersi 
geniş bir hudud üzerinde asırlardan 
beri yan yana, faknt biribirlerine 
dargın yaşayan bu iki kardeş millet 
ne kadar kuvvetli birer devlete da· 
yanırlarsa biribirleri için o kadar 
faydalı olurlardı. 

Bu ylizden Osmanlı imparator· 
luğunun tarihi düşmanlarile hesab· 
larını tasfiye eden Cumhuriyet Tür-
kiyesi için 1 ran ile de maziye aid 
manasız anlaşmamazlıkları kaldır · 
mak. tabii, her iki memleket karşı
sında yalnız milli değil, bir insan
lık ideali idi. İşte Büytik Önder 
Atatürk. hanın büyük kurtarıcısı 
Şehinşah Hazretleri ile elele vererek 
her iki milletin saadeti için bu yük. 
sek ideali bir hakikat haline getirdi. 
Bu büyiik idealin tahakkukundan· 
beri geçen her gün yeni bir hadi~e 
ile Türk - lran kardeşlik bağının 
ne kadar kıymetli, ne kadar ınesuc! 
bir kuvvet olduğunu iebat etmekte· 
dir. Bir halde ki bu sayede gerek 
Ti.irkiycnin ve gerek Iranın manevi 
nüfuzu Şarkta Tiirk milletinin tari· 
hi kaynağı olan Orta Asya yayln· 

larına, Garbta ise Tuna hududları
na dayanmış bir manzara almıştı:. 
Çünkii biribirlerile dost ve karde:~ 
olan iki memleket yalnız Türkiye 
ve İrandan ibaret değildir. Türki
yenin büti.in dostları Iranın, lranın 
dostları da Türkiyenin olmu§tur. 

Bir Türk ve İranlı için bundan 
daha ziyade iftihara değer bir hadi· 
l!e tasavvur edilebilir mi) lnsanlr 
ğın sulhü ve saadeti için de bundan 
daha güzel bir manzara hatıra ge· 
lir mi) 

ASIM US 

ıcıa işleri 

geciktir ilmigecek 

,\nkarıı. 29 (Tcldoııla) - Aılliye 
Vekfıleti ir.ra claircleriııin iılıiplerine 
Hrilmek füerc tliğcr lıir icra ılair1; i· 
ne giiıulerdikleri pnblrm ı:;eç ı:;1intlcr· 
clikl~rini \ ' C hazaıı paranın ı;i>ııdcril
mesiıııh·n hirkaç giin ~onra hu JHıra n 

aid tahriratı po~tny:ı 'erdiklerini YUJ>· 

tığı tefti lı•rılı>n 'e lıalkın 1111 lıımı -
tnk i ikih t•t lf'riııdı·n nn laıııı~t ır. 

Vcl..iilrt İl'rıt (foirC'h riııin halkın 
Yaki §İka~ <·tleriııi iiııli) c<'ek ,.ckilrlc 
nıııanıelc ) apınalarmı ''t; §İmden eow 
ra ıli'ğrr hir icra ·n e;iinılcrilerek p:ır:ı· 
larnı tnlıriraılaı· · ı" lıirliklf' :ı) ni ~iin
ılc po ta\ n 'crilıııe ini Ciiııılıııı ;, el 

ıııliJJci u;ııunıi lcriııe hı i ılirnıİ§lİr. · 

Fransa Cumurrelslnlll 
torunu 

Fransız Cumhurreisi B. Leb· 
run'un 8 ya~ındaki torunu piyano 
ile ilk kon:ıerini vermİ§tir. 

B. Lebrun' ün kızının çocuğu o• 
lan Annie F reysselinard buradtı 
(solda) büyük ha basile beraber gô· 
rtiliiyor. 

ıçin: 

lı 
ltalya hasırı şapka. Çiçeği si)'d'' 

organdidi. Açık sarı ve siyah ktı 
feden de yapılabilir. 

Geçmiş Kurunlar 
9'~ 30 hazirnn 1. \:el 

Safiye Hüseyin Hanıma Naytın 
madalyası verildi. f n· 

Beynelmilel salibiahmer tara 1 
ti 

dan Tiirkiye Hilaliuhmerine hizn1~ll 
s;::önilen Safiye 1 lüseyin 1-lauırıil· 
Florans Naytinkel madalyosı ,,cf 

miştir. 



Tifo salgınına karşı 

Şehirde yeniden aşı 
merkezleri açılma h 

Ayrıca muvakkat hastaneler de 
kurmalıyız 

fstanbuldaki tifo salgınına kar~ı 
Sihhat ve içtimai Muavenet Veka
leti tarafından memnuniyeti mucib 
bir alaka gösterilmiştir. Sayın \/•:.· 
kil Refik Saydamın dünkü gazete· 
]erde çıkan beyanatı bunun delili • 
dir Bu hususta icabeden tetkikatta 
bulunmak üzere Sıhhat Vr.kaleti 
hıfzıssıhha dairesi reisi B. Asım il~ 
merkez hifzissıhha müessesesi mi.i· 
düri.i de İstanbula geleceklerdir. 

Fikrimizce lstanbuhın su ve la
ğım işlerini fenni surette halletmek 
yıllara ve milyonlara bağlı bir me· 
seledir. O kadar ki lstanbul beli!· 
diycsinin umumi ve mali nıziyetine 
göre işin bu ciheti normal usullerle 
imkansızdır. Fevkalade te1birlere 
müracaat lazımdır. 

Onun için bugünkü ahval ve 
şerait içinde acil olan diğer tedbir
Jerle hastalığa l•arşı mi.icndcle etmek. 
ten başka çare yoktur. Sıhhat Ve
kilinin çok haklı olarak dediği gibi 
en başlı tedbir aşı tatbikidir. Yalnrz 
bu tedbir de mevcud vasıtalarla ida
re edilemez. Tıb fakültesi talebesi
ni bu İ§ için seferber haline getirip 
şehrin birçok yerlerinde yeni aşı 
merkezleri açmak muvafık olur. 
Hali hazırda aşılanmak istiyenlerii-ı 
çoğu vasıtasızlıkla karşılaşınaktad:r. 

Diğer mühim olan mesele hasta· 
larm yatacak hastahane bulamama· 
kta olmasıdır. Bir takım hasta sa· 
hibleri mevcud hastahanelere yal • 
vardıkları hnldc yatnk bulamıyorlar. 
Tabii bir takım hastalar ise mahal
lelerde gizli kalıyor. Tabii olarak 
mnhaJleler arasında halkla daimi su-

Benzin fiatı 
Beş litı elik şişede 
100 para indiıildi 

Dört benzin Jİrketinin müdür 
ve m~messi!l~ri dün sab~h val_i ve 

1 
beledıye reısı Bay Muhıttin Us • 
tündağm yanında ikinci bir top -
lantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda mümessiller, ben 
zinin beş litrelik şişesini 85 ku -
ruştan 82,5 kuruşa indireceklerini 
bildirmi~lerdir. 

Bdediye bunu kabul etmiştir. 
Bugünden itibaren benzin buna 
göre satılacaktır. 

Vefa idman yurdunun 
senelik kongres1 

Eki kliiplcriıni.zclı>n V<'fa lflnı:m 
Yurdu otıızııncıı yıllık kongrcı,İ 27.6. 
~:\1 larilıirnlı:: uim T11qzıul11n ha~~rnn 
] ığrnda tuplanıııı:;:t u-. 

E!';ki idnrc ve rniinıkahc he' ctlı·ri
nin raporları okunup kahul .:tliltJ:k
tcıı sour:ı yeni idare lwycti tC!;İınİ ya· 
pılnu~tır. ' 

Gcııcl ha kanlığn Vefa İdnıaıı Yur 
clıııı rniie" iııluindt'n olan let:ıııhul 
kiiltiir ıliı·<'kt(irii 'j',,, fik Kut 'c: icla· 
ı-r lı-;-~ Pti lrn.,kaıılı~rna ~elıir ıııcı·I iJ 
İİH'>,'ııdrıı ll\ ukot ifa an J •'t·lııııi, lh::ı· 

lıklnnı ıl:ı lla ~n B"~cr, Ali l\hılıı:ın, 
1\n .. 111rt•in 'c ~urettin Yener; mıira· 
k;ıtH, 11<· ·· <'' iıır: de Faik K uııı. Saiııı 
'l uı···m.I. :O::ııiııı ~ahin ek crivctlc r.ı·ı·il-""' . ~ . 
ı•ıi•IPrdir. 

). eni ithrC') c ~iizcl lıu ttnlar elife· 
rız. 

Yarın Deniz bayramı var 

rette temas halinde kalan bu h<ıst.ı· 
lar, hnstalrğın intişarına sebcb olu
yor. 

Bu vaziyet karşısında yapılaca\ 
şey ya nıevcud hastahanelerden bir 
ikisini münhasıran tifo hastahanes; 
haline koymaktır; yahud şehir hd· 
ricinde ihtiyaca kifayet edecek ke . 
nişlikte bir iki muvakkat hastahane 
kurmak. şehir içinde müraca; • e· 
den. yahud nakline lüzum görülen 
hastaları buralarc!a yatırmaktır. Ou 
suretle hastalığın sirayet hududunu 
daraltmaktır. 

Bir de lst&nbul sıhhat müdürlü
ğü hangi semtlerde, hangi mahalle
lerin has~alığa fuvaye teşkil ettiğini 
efkarıumumiyeye sık sık hat:rlatma
hdır ki halk da ona göre müteyak
kız bulunsun. Biı yangın çıktığı z.ı· 
man bundan korunmak için en iyi 
çare ilan etmek olduğu gibi manevi 
bir yangın demek olan tifoya kar~ı 
miicadcle hususunda nhalinin tenvır 
edilmesinde de bi.!yük faydalar var· 
dır. 

• 
Nihayet tifo hastalığının nakline 

sineklerin vasıta olabileceğini söy
liyen fen adamlarımız vardır. Ht· 
kikat böyle olunca tifoya karşı mü. 
cadele işine bu noktadan da ehem. 
miyet vermek lazımgelir. Çünkil 
bu takdirde §ehrin çöp işi alelade 
bir temizlik meselesi değil. bir u
mumi sıhhat tehiri §eklini alır. 

Biz, ynrırı KURUN doktorunun 
tifodan korunma çareleri mevzuu 
etraf mda yazdığı makaleleri neşre 
başlayacağız: ... 

Çanahkaledeki haza 

lspanyol vapuru 
Uç ay liman11111zda 

halat·ak 
Çanakk:ıledc !'\ara lıurnu al'ıl..!a· 

rmıla \tıkua ~«"len tleniz kazası 
0

ctra· 
fmdaki tahkikata dcrnnı f>rlilmc~te· 
dir. 

Dii\ı 1 .. tanlıul u .. livc ikiııd tiı· .. rrt 
ııı:ılıkcııwı.-inin 'crmi: oldıı;;u karar . ... '"' 
H"ra ıııcuıııru Bekir. lhnan rei.,i llay· 
rettin 'e lıatan 'apur aı·ı·nte:.İ .:'il. L,ıı:
tcnlcn ıııiitc~ckkil lıc\"l'l tarafın.lan 
İ-pım) ol \' ap~ırıma telıli~ cılilıni~tir. 
nu kararar ~ÜrP.: 'apnr iiı_: ay daha li· 
ınıınııııızda k:ılacakıır. 

Uiğcr taraftan hata~: rnpur L.v;· 
tcrhirıııan an•nt(',.j nıiiınes~ili M. Ha~· 
ter de Tiirk Gemi Kurtarma "irketi-• • > 
ne gıtıııı:.. rci· amiral Vasıf .j]c gemi· 
niıı kıırt11lııı:ı111 etraf mda uzun bir 
gorusmc yapını~tır. 1 

',\centeye gelen yeni maltimata na
zaran Yapur tamamen Hatmr~ dP~il· 
<lir. Yalı11z deniz altında ur.ııruııı \.c· 
narında olıhı3ıı cihfllc clcrh.al talı l:si· 
ye nnıelİ) ııhna J:ieçilınctıİ icahetıııckte· 
dir. Ak!'-İ tal..clinle kurtulması inıkiım 
lıii~hiiıiin ka) hola<·aktır. 

Bu itiharla M. Lastc.r G<'mi Kur
tarıııa :;irkctine urente merkezifı<lcn 
telgrafla aldı~ı salahiyetle ll) tı"nıak 
iizcrcdir. 

Vııpurun kurtarılma,.ı hundan r.\'

wl ıle yazıhh~ı fü:ere c:ok ma raf ic-a· 
hettirnıektc oldn~undan bu lıurn•ta 
Tiirk Gemi Kurtam1a ~irketi tarafın· 
dan ıla tetkikat yapılchktan sonra re· 
'ah 'erileı·rktir. ' 

Yo•cu salonu için dUn 
b!r konuşma yapılth 

Yarın tlcnizcilcr bayramıdır. Hu 
ıııiina ehetlc şchrinıizcl(kİ bütiin dr
niz ıııiies e clcrinin i~tirakile hii) Uk 
hir mcr::ıqiın ynpılıu·ak YC hiiliin de
niz miic ...... c--C'lcrimiz , e cll'nizclcki lıii· Diin Liman umum nıiiclürlüğiiniin 
liin geıııilcr hü) iik ınikya ta Türk ~clıirı·ilik ıııiitelı::ı~ııtı't Prostun ha~kJıılr 
hnwckları H' renkli aıııpiillcrlc ıJo· ~ıııdn. Liman mi.idiirü Raufi Manya:: 
natıltıl'a\ıır. Giiııırii'ı; hafmiicliirii Mu;:ıtafa [\ıiuri \1:1 

Hazırl?.ııan pru~ruıııa ı.;"rc, uat giiıııriik ııınhafoıa ha,nıiidiirii Tla .. a .1 
laın 1 J ıl<' Tıık .. iı'l Ciiınlııırip·l ahi· nın i,.:irakil" hir lOJllanlJ ) .tpılıııı-:· 
ıle-.İrıC' çdı•hk kıınıılrll'ak 'ı• oraıfa ıl.-- lrr. Toplantıda lıı•r iiı_: iıları' ıııiiıliirii· 
ııiz ıı.ii<' ~<'"l'lı•riıııizıleıı lı;ızı ıııii liir· ııiin yu!c·ıı -.:ıloıııı pro'r·İ lıakkınrla 
1 .. r tarafrndnn nııtııl-lar 'crilerc~ hn ıııiiıalraları ~r:ıircilik ıııiitclıa ... ı.q 
lıii) iik ~iiııiin kı) nı<'• i 'P. clıcııınıi c· Pro~ta ı:ıÖ) lı·nıııi~. 'c ıııe ele ctraf ında 
ti :"loı:·l ı · 1 lır. 1•~11., r .. :-•lı• n kw·n~ıılınl' ı .. r. 

Belçika· ı bir 
'. . mu larrır 

şehrimizde 

B. Liebrerlıt r<-/ i lrnsilc beraber 
~t•lıri mizdc 

Belçikanın çok tanınmış ve bü· 
yük bir muh~rriri olan B. Henri 
Liebrechl di.in Romanya vapurile 
şehrimize gelmi§tir. Devamlı bir 
çok piyeslerin ve Fransız akade · 
misi tarafından mükafatlandırıl -
mı! eserlerin müeJlifi olan bu mu· 
harrir Belçika muharrirler cemi • 
yeti umumi katibidir ve Brüksel · 
deki Belç:ka güzel sanatlar aka • 
demisinde profesördür. Henri 
Licbrecht gazetecilik aleminin de 
hiç de meçhul olmayan bir sima • 
a "k ı· h "L S . " sı ır. ru se ın meş ur e oır 

gazetesinde daimi ır.uharrirlik ve 
"Soir lllustre" de başmuharrirlik 
yapmaktadır. 

lstanbulda doğmmı o1an hu mü· 
ellif memleketimize hem bir da · 
üssılayı tedavi hem ele yeni Türki· 
yenin içind~ güzd bir tetkik sc · 
yahati vapmak arzusile şehrimize 

_gelmiıtir. 

Esnaf cemiyetleri 
dispanserindeki 

çaJışma'ar 
Esnaf c<'.'miyel!e~·i direktörlü · 

ğü, şehrimizdeki tifo salgını dola 
yısile bütün esnafın sıhhat cüz • 
danlarını yeniden muayene etme· 
ğe ba~lamıştır. 

Muayenede sihhi vazh:elleri bo 
zuk görülen esnaf rn cüzdanları a· 
lınmakta ve muvakkat bir zaman 
için sanattan ncn~dilcrck L~davi 
altına sol<ulmaktadır. 

Direktörlük, diğer taraftan da 
türbedeki dispanse··inde bütün es· 
nafa ve aiJ•lerine tifo aşısı vap · 
maktadır. Simrliye kadar 15 bin 
ki~inin ciizdanları \'erilmi~. esna • 
f m mühim h~r kısmın" tifo af ısı 
yaptlrnıstır. Salrırıdan haberdar o· 
lan bütün csn~f dis;n.r.sere f\kın 
ct:r:e!de old11ğur:.dan dün de dis • 
pans::rde tehacüm olmuştur. 

Esrl'lf ın aşı isleri ile cpentör 
Halit Ziya, ve d-.hiliycci Ali Rıza 
mesgul olmaktadır. 

Söyl"ndiğin~ göre. trhaciim de· 
vam ettiği takdirde hi .. kaç doktor 
daha ça~mlarah ihtiyaca -:evap 
verilecektir. 

Yabancı dil ı~ursları 
Üniversite edebiyat şubesi ya· 

hancı d!l vaz kt1rlarma devam et· 
mek üzer~ yaıı!anların mikdarı 
700 e baliğ o!mu--tur. Bunları!.' bir 
kısmı önümüzdeki eylf1lde U ni -
veraiteye girecek f:enderle üni · 
versite talebelericfü·. On temmuz· 
da ela ecnebi lisan'<Hm tercü:r.e 
kısmı için bir kur daha açılacak -
tır. 

Tophın!ı lıu~iiıı \al; \C ll<'!t•d!~c> 

rei~i ı\Iıılıittiıı f ı.-liiııda~m l'İ)H eti nl· 
l11Hh '"'"·ıır ,..1;1,, .. ,.1,;,:r. 

Bir tran1vay 
l<azası daha 
Yosef isinıli biı 
illligaı /eci suı etle 
tan veıdi 
Dün saliah saat 10 da Fatih -

Harbiye seferini yapan vatman 
Kenarım idaresindeki 115 numa • 
ralı tramvay arabası İstiklal cad· 
dcsinden geçerken, Ali Refik a · 
p:ırtı:r.anmdan çıkan Yosef adın · 
eh 78 yaşlarında bir ihtiyara çarp 

b l • 
~ı, ve ann~.~n ağır snertte yara· 
'amış, sol kolt'nun da iki y'!rinden 
kırılmasına se11ebivet vermiştir. 
· İhtiyar derhal Beyoğlu haseki 
hastanesine kaldırılm1s ise de al · 
dığı yaradan derhal öl"müştür. 

Vatman Kenan yakalanarak 
tahkikata ba~lanm1ştır. 

30 YAŞINDA BiR KADIN 
ÇlGNENDl 

Dün saat 10 da Karaköy köp · 
rüsünün bir yi\nmdan ötekine gc· 
çen Nadide adında 30 yaşlarında 
bir kadına bu sırada Madam Koı
manm 174 numaralı hususi otomo 
bili çarpmış yere sererek başından 
ağır surette yaralamı§lır. 

Yaralı Nadide Cerrahpa§a ha~· 
tanesine kaldırılmış, şoför yal;a · 
lanmı~tır. 

ACAÇTAN DÜŞTÜ - Fatih 
medresesinin bahçesindeki dut a· 
ğacma çıkan 15 yaşmda Ali na · 
mmda bir yara~az. dut yerken a· 
ğaçtan düşmüı.. belinden yaralan· 
mıştır. Çocuk ha3taneyc kaldırıl • 
mıştır. · 

Emniyet 
Direktörlüğü 
Sa11asaı ga11 /ıa11111a 
taşuugor 

Dahiliye Vekaletince emniyet 
dir~ktörlü~ünün bugün bulundu • 
ğu yerin ihtiyaca kafi gelmediği 
gözönünde tutularak Sanasaryan 
hanının emniyet dirc!<törlüğüne 
verilmesi takarrür etmic:tir. 

Diin bu lı!'susta Dahilive Veka· 
Jetinden alakadarlara bir tebliğ 
yaprlmı~. yeni binaya nakil için de 
lazım gelen hazıı·hklara başlan • 
m1ştır. 

Emniyet direktörlü~ü. yeni bi· 
nada bütün şpbe?erin ihtiyaclari -
le mü~enasİQ ıe~kilat yapmağa ka· 
rar vermiştir. 

Öğrendiğimize göre yeni bina· 
da bütün gnzetecilerin polis ha · 
bcrlerini kolay!ıkla ve sıhhatli bir 
§ekilde almal~rını te;'l'lin için de 
bir büro tesis edilecektit. 

Sinekler~e 
mücade'e 

Kara sinek!er!c mücadele ıçın 
btlediye alakad::ır memurlara y~ · 
ni bir tamim göndermiştir. 

Zabıta ve temizlik memurları 
lağım menfezlerinde, i~kernbeci, 
kasap, sebzeci dükkanlarında pis· 

.liklerin birikTı emesine dikkat ede 
cekİcr, kara sineklerin toplanma · 
sına varavacak pislikleri birikti -
renle~i şiddetle cezalandıracaklar 
dır. 

Çocuk tzltçereri fç[n 
~çllan kursrar 

Cocuk bahçelerine ve talebe 
kur;larrna nezaret edecek mual • 
limler için ı\Çı!an' kurs bugün so • 
na eriyor. ~1ümüzdeki avın be • 
§inde yeni kurslar açılacaktır. 

Tifo fle aUitadar mı? 
Uiin 'l'iı·arcl Ocla.,ına Y unani .. tuıı

,Juıı lıir ıııcktulı ı:;<'lnıi~. lıaılcııın Tiir 
1-ip·dc•n ~iinılerilen·k mİİtıl&ınf'l •":rn· 
ııı:ı tıılılıııı 'e;;;ik:ıl:ı r ıııııı ilıruzi lfı:~ıııı 
grlırıektc 11lılı1~11 lıildirilıııi~tir. 

Ticaret Oda .. ı, kcyfİ)cllcu Jcrlıul 
hnhr .. ıl:ır rtmicti ... 
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lstanbuldaki sırt 
hamalları 

Emniyet Diı ehtöı ıü.:. 
ğüne nıüı acaat ettiler 
Bu i pt dai ta,ıma vasıta

~mcn r~ a· cırrlln1asnu 

i stiyorlar 
Şt•Iıriıııizde lmlııııan ı:;ırt 'ı' rnlC 

lıanıulları, dün 100 i111zn ta~ıyan bir 
i~tiJu lıuzırlıyarak Emııİ)Ct dirckı;ir
lii~iiııı• ı.;iitiirıııüı;lcrtlir. 

Eıııııi) el tlirı>ktiidii~ii tanıfındou 
ıakılir 'e ıııeııınunhc·tlı· l..a~ıl,ıııan 
lıu i:otiıl~ala lııııırnllPr; arlık lst ııı
lıııl .. clırinılc ~ırtt:ı 'iik ta rııı:mm iz-

~ J • 

zeti ncfislcrinı' tlokundu~tmu, lı,•m 
lıariı·e knr1:ı ı_::rkin lıir nıaıır.arn aı-:zc· 
den lıeııı 'iicııtlarıııı yıpr.a!an lııı ıp
tiılai tn.,ınıa 'a~ıtıılarmdaıı kurtdrıl· 
ıııalarııı r İ~lı'ıııcktt·d i r! ı•r. 

Mnliıırı olılu~ıı İİZL"r<' DalıiliH• 'e
kfılcti lıundan lıir ıııiiddet •. , ,·._.ı hii· 
liin vilil\ ctlı·rc ) n ·d ı~ı lıir taıniımlc 
ıııcıııh·kctıc ı-ırt lı:ııııallı~ıııın ka:tlı
rılınn~ı iı:iu c n:-lı ı~dlıır :ılııım:ı-\lıı 
lıildirrnİi· lnı eiinılcılrn olnrnk illC 
<lı·f:ı giirııı iik ımloııııııdnki ... ırt lıaıııal· 
ları kulılırılara'ı: vrriııı• n ri el ar:.ılur 
ları ikmııe cılil111i~ti. 

Eıııni' <'t direktiirrn:!Hııe lıaıwıl la
rııı kmııli kı·ııı!ileriıw lıiç kiııı~ı •İn 
tazyik ,,, ir~adnıu ııwnlnıı kalnfoılan 
yapnıı,. olılııklurı 111iiraraal yiik l.ı,.r 
yan cı-nııfııı takıl:rlc kaı ~ılıırııııa~J de
ğer lıir lıarc!,cti sııyılııı.tktnılır. 

(~ıll'ıİn·t dird.t\irliı~ii lıaııı1l-
larııı lın miiracaotlrrmın clıcnı· 
ıııiyı·tlc k:ıı·ı;:ıl:11111~. ' c hu lnı ıısl:ı der 
lıal lıir letlltir almak ii.t<·r<' lıard.eV 
"''!.:ıtı i~t i r. 

Yeni vapurlar 
K:ıtııınpaşaclaki ll:n uzlar idarl' in

ılc \l.:ay idamsi ) ~niılcn il..i '.ıpur 
yaptırrııa~a karar 'crrni.,tir. 

Buna nicl projdı~r lıazırlaıııııı~, 
VPkül"ıc ~\.iıııl"rilnı·I i:; ılik Pdilıııi~
t ir. 

Pt•k ) nkınıla iıı,.:ıata lın~l:uıaı:ak o· 
lan \'apıırlar. Errııkü\' '~ımrıı lııh tik· 
lü~iiııdc• olarak. iki .. j de ;n ı'ıi '"•·hiza-. . . 
lı ilıtİHı rdf"l'ektir. Y ı•ııi 'apıırlıır Ka· 
dıkiiy • Ki;prii cf crlcrınılc kullnnıla· 
cak t ır. 
Aı;ırceza mahkemesi 

önünde bir \"aka 
ı:, \clki n~~mıı a:-:ırcczndn iildür• 

ıııh ı• lf'~t·lılıii ... ı-ıınıııdnıı Dıır!<;tHJ 'c 
ı\li İ:-ıııiııılr i'-i 1-i-: :rıi ı : ııııılıııkcııı"lc· 
ri ) apılıııı~. lııınlar ı-ant yirmiılr m:ılı· 
kcrııı• ,ll loıııınılan rıkııu ... ı.ırdır. . . 

llı->anla ··llrriııı• iandaı-n:alnr ıara· 
f ıııılan~ kı•l"P!:" 'ıınıhırkell ıııazıııı.n
ln,.tlaıı Tlıır·ıııı. l.r.ıııli alc) lıiııılc ~ahn• 
ılc·ı cılı"ı ~nnıiııirı iizcı ine nt1lııu ... 

- Sen nlc•,Jıiıııılr. şııluıılc·t c;tin~ 
Hapi-tc•ı1 c,,:ı'·ıııca lıcıı F.tınn ynıınrr~ı-
1111 hiliriııı di\'nck clinılrki ~k"l<'l'ÇC 
ile kafn~ına 'nrııın~tur. Hıı ~ ırnda \li 
ılı• yeti nıi~. 11 ıln .":;ıııinin hn .. ıııa ,'ur-• 
11111~. ,·n', ·a~ a Salinıi'l ::r!,:ıcl:ı·ı ~ •• lih' 
ıııiiılalıal" rtıııi~ •. n ıl:ı \lh i ıliit ıııii ... -. .. 
l~r 

l:ir. WI İl'iııılr ~('l.C'!I • im \ak·." 1 

iıındamıa 1 ar hii•·iimrılen 'ntı tır1'11,-
• ' l:ml:r. ));;, İİ~<'nlrr ıliin i'~IN: ! ı<oııra 

c·ürıııiiıııc-;:lnıd ııı:ılık"ıı;c,,inc 'crilıııiı;· 
l"rıl'r. . 

Yaran f ehat"e'fe u·ı·nan 
b'r kadc:a 

ikinci ııulh ı·cz:ı malı! eıııc:.İııdo 
tHiıı F'utnıu i .. ıııiruJ" lıir kadın , alan 
nhnıll'tlt' lııı 1 u .. tlıı~um.lnn t1ola,·ı I<', .. 

kif cılilmi~tir: l"ııtıııa m rı , n~::ıtlı~( 
J oru .. ı \ keri rnat!Jaa miircllitlcriml.•n 
Feılıin:n r<'ketiııi ı,:nlan Tu:-an Ln1İt1· 
ele lıir r;orııifo ıniidafaa cılcr:Oen clo~nı 
sii"lt"ıneıli~i salıit olınu~tıır. 

Turan da hir lım:uk ay lıapııc ırılb' 
künı olınuc-tur. 

Gazi höpı üsü 
Gazi köprüsünün inşaatını üze

rinC! a1an şirketin müdürü diin Al· 
ro .nyadan şehrimize gelmis, va • 
li YC beledivc reisi ile görüşmüf, 
inşaatı tetkik etnıiıtir. Müdür bir 
k1tr erHn k"'"""'lc-hr. · 



1-ICUllUN 

Şarkta imar ve refah hayatı başladı 

Haydutlar büyük bir 
perişanhk içinde 

Seyid Riza dehalet et1-nek istiyor 

ispanyadaki 
madenler 
hakkında 

Hitler ne 
dedi? 

Yeni Fransız Başvekili 
Eski Başvekilden daha geniş 

salahiyet istiyor 
Kabine dün toplandı, itimat • 

reyı aldı 

Paris, 29 (A.A.) - Dünkü ka ı 
bine içtimamda bir kanun Liyiha-
51 metninin tanzim edilmif olduğu 
haber verilmektedir. Bu kanun la
yihası, hükumete kararnamelerle 
mali vaziyeti ıslah için "geniş sa· 
lahiyetler,, bah~etmektedir. Öğ -
renildiğine göre bu salahiyetler, 
frangın müdafaasına müteallik 
tedbirleri, Bank de Franc'ın dev· 

Bugünden itibaren eshanı ve 
tahvilat bouası ile para borsusı 
kapalı olacaktır. Bu tedbir, u:ali 
fevkalade salahiyet kanunu pro • 
jeainin parla:r.entoda müzakere .. 
resi müddetince frank üzerinde 
her türlü spekülasyonun önüne geç 
mek üzere abnmıstır. 

KABiNE TOPLANDI 

Hozat, 29 '(Hususi surette giJen H . . V k· ı • . 
ar'ka<laş1m1zclan) - Biilün Şark mm· arICtye e 1 lffilZ 
takasında a ayiş teessüs etmiş, iraar 
faaliyeti daima inki:ı;af e<len hir saf- Şehinşah taı atından 
haya ginniştir. kabul edildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Hitlerin lete yapacağı avansların art\ıril -
Vurtzburg'da "Şimali İspanyadaki masını, bütçe aç.ığını azaltmak için 
demir madenlerini ele gec;itmck hu· ittihaz olunacak mali tedbirleri 
susunda Almanyanın beslediği arzu ihtiva etmektedir. 

Paris, 29 ( A.A.) - Chautemps 
kabinesi hu sabah ilk defa olarak 
Reisicümhur Lebrun'ün riyasetin· 

de toplanmış ve kabine beyannal!le 
sinin tanzimi işi ile me~gcl olmuf" 

Çetelerin soygunculuk ve ya~a- Tahran, 29 (A.A.) _ Pars a· 
cdığmdan kurtulan halk hüyiik bir jansı bildiriyor: 
refah içinde çalışmaktadır. 

Dağlara \'e kayalıklara sı'ğnum~ 
olan haydutlar lıir taraftan açlık zo
ru ile, bir tarartnn da a~ayiş ve sükün 
içinde Cüınhuriyet idaresinin nimet· 
lerinden i tifnde etmek arzusile, clt-· 
halet etmektedir. 

Türkiye Hariciye Vekili, Doktor 
Rüştü Aras ve Türkiyenin Tahran 
büyük el<;isi dün Şehinşah hazretle· 
riri tarafından kabul buyrularak öfi· 
le yemeğine alıkonulmuşlarchr. Ôğ· 
leden sonra da veliaht tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

diğer her türlü mütalealara tekad: istihbarata nazaran B. Chau -
düm eder,, cümlesi nutkun resmı · temps miikellcflerden B. Blum'un 
metni~e y.o.ktur .. Bu. no~t~ ha~ · t istediğinden daha fazla fed~kir -
kında. §ı~dılık vazıh bır fıkir edın- hklar isteyecektir. Hükiimetın ka-
mek ımkanı yoktur. nun layih!\sı, .kabine beyanname · 

tur. , 
Paris Soir, diyor ki: 
"B. 8\um'a geniş nlahiyetlcr 

vermekten imtina etmi, olan aynll 
meclisi, bu salahiyetleri Chau • 
temp5 kabinesine peki.la verebi ~ 
lir ... 

Dün bildirdiğim gihi, Seyid Rıza· 

~aralanmı tır. Yarası omuzundadır ' 'e 

ağırdır. Serid Rızanın ve kendiaile 
&raber yaralı olan adamlarından Şa
liin'in Koç ''e Kalan aşiretlerinden 
yardnn dilendiği anla ılmı;tır. Fakat, 
lıükumetiiınize muti olan hu aşiretler 
h"a~dutlann talchini reddetmişlerdir. 

S~}id Rıza km etlerimize delialct 
etm"kten ha~ka çare olmadığını anfa· 
UUf Yaziyettedir.. Ancak ağır yaralı 
olduğu için, huna tec:chbüs için im
kan hulamamı:.lır. 

Haydud rei:sinin yanan evinde n· 
raştınna yapılmış ve hir '

1

Y1ldızna
me,,. bir ''Mulınmmcdiyc,, ve yaıın;ı 
kitaplar lmlunmuştur. Uunlar Elaıize 
getirilmi:.;tir. 

Bulunan ~eyler arn::ımla llay<lul· 
luk hnr('kctinin nasıl hnzırlamlıi;ım 
göc;terir W"iknlnr dn vardır. 

Seyicl Rızamn dehalet ettiğine ve· 
ya ö)ü olarak ele geçiril<liğine ılair 
her an haber htklrnilmektcdir. 

IJAYDUTC,AR ARASINDA 
PER/.)ANU K 

Seyid Rızanın yaralauma•ı iizerine 
aon kalan hir ~ısnn lınydtıtlar arasın
da p~rişanhk' "e teHiş lrn~giistermi~

tir. Hu arada Junzur suyu şimaline 
lCaçı:.an lınydııtlar, hir köprii<len ı;e· 
çerken, clnğclan yuvarlanan bir kaya 
parça ından iirkP-rek tela lamnı§lar ve 
hu kaçı ... ınada 36 khıi sm·a dökülerek 
boi;uJınu§tur. ~ -

l' ANLIŞ BiR JIABER 

. Şimdİ)e kadar lıiçbir liaydutluk 
lıarck~ti göstermiyen ve rei Ieri nk 
M~ Hozat'a gcliı> giden Kalan aşrreti 
hır fstanhul guzcl<"..Sİ tarafından Snyid 
Rızn taraftar' olarak gfü.terHınittir. 
Bu lı.nher Kulanhlnr ara m<ln Jıayrct 
ve nefretle knrfılnnınışlır. Verilen hu 
malumat tamamen usıleızdır. Kaiaıılr 
lnr i~ \C güçlerile rne:.gul, çalışkan 
l>"r kö)lii ziimrcı;ini t.c kil elınckte· 
<lir. 

DAGLARA KAR YAGIYOR 
' Elaziz, 29 (Hu u i surette giden 
arkada§nnızdıın) - Bugiin 3.000 met 
re ) iiksekli~indf'ki YC Kntudcre;;İnin 
ccnn~unclııki Ucyaz dnğa çı~tım. fan 
ııara mı:ıana ı:ayet d<'hşet Yeriyor. 
Dağlarda kar 'e yağmur ) ağnıaktadır. 

Niyazi Ahmed 

Dün gece hariciye veziri Sami, 
Doktor Aras . §crefine büyük bir z.\ · 
yafet vermiş ve ziyafeti bir si.ivarc 
takib etmiştir. Ziyafette bütün 
vezirler, mebuslar, generaller ve 
kordiplomatik hazır bulunmuştur. 

Teati olunan çok hararetli nu · 
tuklarda Türkiye ile Jran arasmd::ı 
mevcud kardeşçe dostluk duygubn 
ve münasebetleri tebarüz ettirilmiş 
ve devlet adamlarının mütekabil zi· 
yaretlerinin ehemmiyeti kaydedil · 
miştir. 

AFGAN HARIClYE VEZiRi DE 
TAHRANA GELiYOR 

Tahran 29 (A.A.) - Pars ajan· 
sı bildiriyor: 

lran - Irak hudud ihtilafmm 
bundan on gi,.in evvel hal ve tasfiye 
edilmiş olmasına binaen han har~· 
ciye veziri Sami, Irak hariciye vezİ· 
ri Naciyül'asili Tahrana davet eyle· 
miştir. Irak hariciye veziri yarı11 
Irana muvasalat edecektir. Kendi· 
sine Irak hariciye nezaretinin birçok 
erkanı refakat eylemektedir. 

Alman malumata göre Afgan 
hariciye nazırı dn tahrana gelmekte· 
dir. Dört komşu devlet hariciye nn· 
zırlarının bu toplantısı lran tarafın· 
dan 20 teşrinievvelde teklif ve Ce
ncvrede parafe edilen ademi tecavüz 
muahedesinin imzasile alakadardır. 

BAGDADDA KONUSULAN 
MESELELER~ 

İngilizce Moming Post gazetesi· 
nin Bağdad muhabiri yazıyor: 

Şimdi Tahrana gitmiş olan Ti.i:-· 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras ve Ekonomi Vekili Celal Ba· 
yar Bağdada geldiği zaman her yer 
Türk ve Irak bayraklarile donatıl· 
mıştı. 

Türk vekillerinin işi, evvelfi mev. 
cud lran - Irak hudud ihtilafını 
bir sona erdirmekti. Bu, imzalan· 
ması mevzuubahsolan Türkiye, Irak 
Iran ve Afganistan misakı için, ev· 
velce başarılması lüzumlu olan işler. 
dendi. 

Rüştii Aras, Tahrandan sonra 
l\foskovaya giderek iki taraf müna· 
sebetlerinin tekemmülü ile alakadar 
olacaktır. 

Türkiye lktısad Vekili Celal Ba· 
yar Bağdadda kaldığı müddetçe, mü 
him konu~malarda bulunmuştu•. 
Esas gayesi, Irakla ticari bir muahe· 

Malmüdüılüklerinde de akdetmekti. Konuşulan diğer 
v mevzuları şimdi Fransız maliyecile· 
ı eni tayin ve nakiller rinin yanaşmakta ve almak üzere 

nkarn, 29 (Telefonla) _ l\lal· olduğu Irak petrol kumpanyasında· 
müdiirliikleri ara mda şu nakiller ,... ki yüzde on Türk hissesini elden çı· 

1 karmaktır. 
pılmışlır: Diğer taraftan Türkiye, Irakta 

Bukırkö) mnlmüdiirü laksml Si- kendi bankalarının şubelerini açmak 
lini ınalmüdlirliiğiinc; Giinıii~ Hacı· istemektedir. 

lNGlL TERE ALMANY ADAN sinin okunmasını müteakip hemen 
TEMiNAT AU-AIŞ meb'usan meclişi ta.rafından mü -

Lond•a, 29 (A.A.) - H~vas zakere edilecektir. 
ajansı bildiriyor: Siyasi müş~hitl~r BORSALAR KAPALI 
ademi müdahalenin kontrol sıstenu. p · 29 (A A ) - Hükilroel 

· · "kbal" h lck da b th" d' l arıı, · • k nın ıstı. ı . a m e ın ır er daha parlamento karşısına çı ma· 
ve bu sıstemın er geç ortadan kal • d n d""n gece mu""him bir takım 
k v h · k 'd· l M a ' u acagını ta mm etme te ır er. a · k 8 lar almı•trr. 

HüKOMET lTlMAT REYi ALDl 
Paris, 29 (A.A.) - Meb'usarı 

meclisi. istizah takrirlerinin mü · 
zakercsini tehir ederek 142 TeYe 
kar~ı 393 rey ile hükumete itimat 
beyan etmiştir. 

f.h l ·ı · l · t · 1 ar r s ma ı ngı terenın cum lurıye c;ı s· 

panyaya tecavüz cdiltlliyeceği hak. Neşr·ıyata )··ardım kında Almanyadan teminat almış -, 
olduğu zannolunmak.tadır. 
ADEMi MÜDAHALE KOMiTESi • 1 t • ı • ı.:ı3:~~~.f.~~,.... genış e ı ıyor 
Association, a§ağıdaki haberi neşr· mara, Un, Ta•pınar, Kaynak, El'T' 

k d 
Ankara, 29 (A.A.) - Kültür s d--etme te ir: d~i·tri. Türk i•çileri, Me~hur a ao-: 

"Ad · ··d hal 1· k · · Bakanlığı, memlekette çıkmakta ..... , s U -emı mu a e ta ı omıtesı, lar ans\klopediıi, Akbaba, ya • 

b b hk
. I · d · · olan fikir, edebiyat, san'at ye mes y .. 1 

u sa a ı ce sesın en sonra ıçtt· ruf, Fikirler, içki düşmanı. e•· 
h

. · · T ·1 lek mecmuaları ile ansiklopedik l L• maım cumaya te ır ctmıştır. atı türk, Siyasal bilgiler ve Ta eı: 
d F ı ·ı· k t l ne•riyata yapmakta olduğu yar - b ı " ... esnasın a ransız - ngı ız. on ro ~ L- mecmualarına ilaveten u yı 1 

· ı ı f h k • ı dımrn sahasını bu yıl biraz darHJ. k r projesi, mu 1te i Ü umet ere tev· cel, Gündüz Deniz, Pratik do to .. ~ 
d

. d"J k · genie.leterek yardım mikdarmı on Ç k ,. ı e ı ece tır. 'J Ekonomi postası, Yeni ocu a"' 
B b hk

. ı d yedi bin be• yüz liraya çıkarmış - h 
u sa a ı top antı esnasın ;ı s ıiklopediıi, Okul Te öğretme~ a , 

Alman ve İtalyan murahhasları bu tır. bı"lgıs· 1• haberleri, Kitap ve Kıt.aP .. 
· 1 h' d b. k · · 1 d Geçen •ene yardım edilmi• o • c proje a ey m e ır tc\ ım ıtıraz ar a .. ık çılık Yarımay ve Resimliay ısı<: .. 

bulur.'lluşlar, yalnız bu proı"eyi hii· lan mecmualardan Ulkü. Varl 1 
' d d ı ası 

Y 
· k l · ç v K" oi mualarına a •·ar ım yapı ~ 

kumctlerine götürmeğe amade ol · enı ü tur, ıgır, ımya~e., nın:.·ararl~tığı haber ahnmı§ttr· .,J 

duklarım beyan etmişlerdir. Türk.spor kurumu, Karınca, Mar- n - ~ 
BiR lNGILtZ TA YY ARESlNE Av tezksresl harçları 

ATEŞ EDlWI 
Cebelüttarık. 29 (A.A.) - Ce· 

belüttarık üzerinde talim uçu§lan 
yapmakta olan bir lngiliz deniz tay
yaresinin yanında iki obüs patlamıı · 
tır. Zanncdildiğine göre Algesira!· 
m hava mi.idafoası bataryaları tay. 
yareyi. bir miiddet evvel asi lspan. 
ya sahillerinde bir şehri bombardı . 
man etmis olan hiikumetçilere aid 
bir bombardıman tayyaresi zannet· 
mişlerdir. lngiliz deniz tayyaresine 
birşey olmamıştır. 

Orman civarlarında hayvan 
otlatma hakkı 

Ankara, 29 (Telefonla) ·-- Zi· 
raat ":ekaleti orman içinde ve or
man cıvarındaki yaylalarda ne su
retle hayvan otlatılacağı ve köylü 
lerle diğer hayvan sahiplerine ne 
§ekilde izin verileceği hakkında or 
man müdürlüklerine bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamime göre, ormanlarda 
hayvan otlatma vesaire hakkı o • 

· lanlarla böyle bir hakkı olmadığr 
halde ormansız yayla ve boıluk -
larda hayvanlarını otlatmak iste
l"~nler ayrı •~'rı hükümlere tabi tu· 
tulmakta ve kendilerine kanun çer 
çevesi içinde kolaylıklar gösteril -
mektedir. 

Tarr.rnide, alakaadrların müra· 
caatlarmda yapılması mecburi o • 
lan muamelelerin uf ak noktasına 
kadar tasrih edilm~kte ve başv~1 -
ranlara derhal izin verilmesi em -
rolunmaktadır. 
Komisyonculardan ahna-

cak vergHer hakkında 

Askeri Orman Muhafaza 
Kumandanı 

Ankara, 29 (Telefonla) - As
keri orsan mu haf aza te~kilatı ku· 
mandanlığma takin edilmit olan 
lümaeneral Seyfullah dün Anka -
raya gelerek vazifesine baılamı' -
tır. 

Orman umummüdürlüğü mu -
hasebe müdürlüğüne Maliye Ve -

.kileti muha5ebat umum müdür -
lüğü kontrolörü B. Adil terfian 
tayin edilmittir. 
inkılap dera1 JmUhan~arı 

Anknra, 2'.J (' l'ddonla) - Anka· 
ra hukuk fl\kiiltesin<le inkılalı der4· 
leri inıtilıanlarına 1 tenımnzda ha -
lanılat.aktır. 

Ankara 29 (Telefonla) - M:.ı· 
liye Vek8\cti kara avcılığı \anun~· 
nun tatbik ,eklini gösterir bir ı:ı· 
zamnaıue hazırlamıştır. 

Nizamnameye göre, kazala~ 
100 vilayetlerde 200, lstanbul ~,. 
]ayeti içinde 300 kuruş tezkere ha'" 
cı tesbit edilmi~tir. 
An~ar-adan lfl!anbul!t 

rıeleniar 
Ankara,'29 (f clefon!a) - Ya_. 

aylarmı geçirmek üzere Anksr&d~:l 
birçok aileler lstanbula gitmektechJ'· 
Bugünlerde Ankara trenleri lstan• 
bula fevkalade surette yolcu ile dü• 
lu olarak hareket etmektedir. 

-----

HEl2 TCJ~LtJ ıZA~ATI GıŞ,L&:Q.it1i20~N ALiNiZ 
köy nıalmiidürii Kasım Ak~clıir mnl- __ _._.......,..____. ...... _.... ......... ____ _ 
müdür]Uğünc; Ak ehir nıalmüdürii 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ma· 
liye Vekaletinin "'konsinyasyon,. su. 
retile iş yapan komisyoncularla ko· 
misyon mukabilinde çalışan ticar~t 
ve fabrika mümessillerinin vergile· 
rinin ne suretle alınacağı hakkında 
verdiği yeni bir karara göre, verg! • 

1hsan Gümü Hacıköy mnlmfülürlü
ğüne; Maliye Vekületi mulıasebeiumu 
ıniyc birinci miiıncyyizi Raif Antal
ya ınulıasche müclürlüğiiııe; Muğla 
..... ;,1~t miiiliirii Hikmet Afyoukarnlıi· 

ıar malmiidiirlüğiine; V ckiilet rnriılnt 
umum mi.i<Hirlii~ü hir.inci ıniiıneyyiz· 
}erinden Zeki Cemal ve Osman terfi· 
an Yaridatıurnuıııiyc mii<liirlüğil ~nlH~ 
mfülilr mua\'İnliklcrinc tayin edilmit· 
lerdir. 

tahakkuk ettirilmeden önce komis· 
yonculardan hakikaten konsinyas -
yon suretile bu işle meşgul olup ol· 
madıkları araştırılacaktır. 
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~ECEtl l!fp ı· kf b• d d•• KASı~cAsı o ıs me e ın e un me-
Kadircan KAFLI 

Umur beye: 
- Kendimi bildim bileli sizni §öli. 

retinizi duyanm. Annemle babam 
sizin pek sevimli bir adam olduğu
nuzu söylerlerdi. Fakat bu derece
sini tahmin etrniyo~um. Umarız ki 
babam gelinceye kadar burada ka· 
lırsmızl 

Tefrika: aa 
taklit e<lerek mektuplar yazdılar ve 
adamlar gönderek Sxrbistandan ge· 
liyormu§ gibi mektuplan Umur be· 
ye verdirdiler. Bu mektuplarda U
mur beye daha ziyade ilerlememesi 
ilerlediği takdirde Sırp kralı telaşa 
düşeceğinden aralarının bozulaca· 
ğmdan, halbuki bunu istemediğin• 

rasimle diplomalar verildi 

Diyordu. 
Umur bey onun konuşmasını d.a 

kendisi kadar güzel buluyordu. Za
ten beğenmemesine imkan yoktu. 
Çünkü T eodora aşağı yukan Pren
ses 1reninin küçük bir modelinden 
ibaretti. 

Umur bey d.üşünüyordu: Eğer 
vaktile freni i1t> evlenmiş olsaydı bu 
kadar bir kızı olabilirdi ve hiç şüp
hesiz tıpkı böyle ôlurdu. 

Gözlerinde ibir baba şefkat ve 
sevgisi vardı. 

Teodoranın kalbi sevinçten daha 
hızlı çarpıyordu. 

Devam etti: 
- Babam Sırbistandadxr. Hemen 

Clönse bile buraya gelmesi için epey· 
ce zaman ister. Fakat bizce onun 
gecikmesinden bir şey çıkmaz ki .• 
Madem ki siz buradasınız ve onu 
bekliyeceksiniz ~ .. 

Umur bey bunlara sükunetle ve 
genç kızın ruhunu okşayacak §ekil
de cevaplar veriyor, onun yüzünde 
gittikçe artan bir sevinç gördükçe 
kendisi de seviniyordu. 

Geç vakit ayrılırken TeoClöra hü~ 
münü vermişti: 

- Ne nazik. ne mert ve büyük 
adam!.. Beni beğeniyor, belki de 

. ' sevıyor ... 
Üç gemiden i1:iaret donanmanın 

önünde '~e provası çelik bir mahmuz 
la, kıç tarafı yaldızlı oymalarla sür 
]ü bir galer içinde lzmir kıyılarına 
yaklaştığım, alkışlar arasında kara
ya çıktığım, herkes güzellik ve ince
liğine hayrŞJl bırakarak Umur beyin 
kolunda saraya gidişini bile düşünü
yordu. 

den bahsediyordu. 
Umur beyin canı sıl{ıldı. 
Ne yapabileceğini kestiremedi. 
O sırada birdenbire müthiş bir 

soğuk çıktı. Türk ordusu kararga
hında iki yüz kişi donarak öldü. 

Umur bey geri döndü ve 'donan· 
masmm bulunduğu Berhe kıyılarına 
geldi. Orada da üç yüz kadar asker 
ve kürekçinin soğuktan öldiiklerirıi 
gördü. Önü kıştı. Soğukların azal· 
ması değil, artması beklenebilirdi. 
Umur bey imparatoriçe lreniye Sa· 
lahaddin beyi gönderdi. Mevsim 
dolayısile dönmek mecburiyetinde 
olduğunu, mazur görülmesini b:I
dirdi ve lzmire doğru yelken açtı. 

Apokok bu haberi sevinçle karşı· 
ladı ve helllen Kantaküzen aleyhine 
harekelere başladı. Biraz sonra ken
disinin göndermiş olduğu bir takım 
adamlar her tarafa şu haberi yayr 
yorlardı: 

- Kantaküzen Sırbistanda 'öldü. 
Bunun Umur beye kadar varması 

da temin edildikten sonra Makedon· 
ya kıyılanna gönderilen Bizans do
nanması amiraline şu emri verdi: 

- Makedonya ve Trakya kıyıla
nndan Anadoluya, bilhassa Umur 
beyin ülkesine hiç kimsenin gitme
sine meydan vermiyeceksin t 

Baharda tekrar Rumeliye geçme· 
yi tasarlamış olan Umur bey Kanta· 
küzenin ölümünü duyunca çok sı· 
kıldı. 

'(Üsttara/ı I incide) ( lsıatistiklerin verdiği neticelere 
Yıldız Saraym'da büyük merasimle göre Tiirk milleti menfi <masırla mu· 
verilmi§tİr. 11aff alri.yctlc uğrtı§ml§ ve galib gcl-

.:Merasimde, Dahiliye VekiJi ve Par miştir. Brı itibarla kanunlar si:in el· 
ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, '.Ad· lerinizle tatbih olunur. Bii.yiih Meclis 
liye Vekili Şükrü Sarac.cğlu, Emniye· luırmnları yapar, 011u ille defa polis 
ti umumiye müdürü Şükrü Ye daha ıatbilil eder. MademT\'i elimizde mcm
birçok zevat hazır bulunmuşlardır. lekette tatbik edilecek bir program 

Merasime İstiklal maqile başlan· t:erilmi~tir bu programı en i)i bir §C

mış, bunu Dahiliye Vekili ve Parti ldldc tatbik etmek bütiin milll!lin ar 
Genel Sekreteri Şükrü Kayanın çok zusunu tatmin ctmch dcmehıir. Bu 
alkı§lana n bir açılı§ nutku ve bize §ere/ verir. Bunun için de t•azi
'.Adliye Vekilimizin sözleri takib et· f cni:i ·ynparltcn he~eydcn evvel her 
miştir. Bundan sonra diplomaların de· nundan aynlmamayı lıcndinize rehber 
grtılmasma başlanın~, Vekillerimiz edineceksiniz. 

bizzat, ~ekt~bi . bi.rincilikle .. bi!ir~n Cümhuriyet devrinde gösterdiği
~~~ı pol~s!erıınızd;~ Hu:ern~. niz va::ifcscvcrlih ve muva/f aHyctler 
ıkinc~ikle hı~~en Şerif~n ve.uçunc~- Büyük Mecliste tezahiirata vesile ol· 
g~l~ı? ellerını .sı~aı:H teb~ik •. e~§, mu§tur. Yeni T.:anun dolayısile Bii.
hı~cıye ~1°:1:1, ıkincıy~ v~ ~çunciıye yüh Millet Meclisinde gösterilen bu te 
de hırer gumu§ saat verı)mıştır. zahiirat Meclisin. Ciimlwriyct polisi
DA.HILIYE VEKiLiMiZiN NUTKU ne iıimad tıe mulınbbctinin eseridir. 

Polis okulu 15 eyl~deki ikinci Ben sizin en ,·ühselı umin'rıiz olmal• 
devrc~e huna yakm pohs mezun n· itibarile si=c her yer<le t•a:.i.f c göriir 
recektır. . . hen Cümlwriyct 1mnunlan dairesinde 

T~r~ _poli.s ordusuna .?ün katı~a~ harel•et etmenizi. tlisipline riayet ve 
us kısmın dıp1oma tevzu merasımı amirlerinizi dinlemenizi ıarsiye ede· 
münasebetile Dahiliye Vekili ve Par • n11ı.,. 

ti Genel Sclö-eteri Şüfrü Kaya şu 
nıühim nutku ıöylemiştir: "ADLiYE VEKILfNIN 'NUTKU 

'A rlmda§lar: U elitebi bitirmi§ b"u· Dahfüye VekiJini ta ki hen '.Adliye 
lunuyorsunuz. Çok §Crefli ve çok hay- Vekili de kısa bir nutuk söyliyerek 
siyeıli bir mesleğe intisab etmiş olrı~ 'demiı;tir ki: 
yorsunuz. Bundan. sonra bütün dev· ''Zab1.ta meslek ııe sarıatı diinyanm 
lct memurları size arkada~ diyecektir. eıı :ıel'imli, en çof; 1ıırs1a, a~lda çcılı~ı· 
İntihab ettiğiniz meslek çok yi.ifi.-;e!. lacak bir mesleğidir. Bu mcsleluerı 
dildrot ve fcragatı icabettirir. Poliste alçoldar, lnr.m:.lar, namussuzlnr !.or
fcragaıinefs demeli hayatını feda et· har. Namuslrı adamlar ise sizi sever. 
meklc mü.ııavi dcmcf,tir. Af eslek 1ur iyiler tarafından sevilmek Ttöıiilcr ter 
yatımzda müsbeı i~ler ,-apacağını: rafından lwrkulmalc o lmdar iyi bir 
gibi menfi vak~alarla da 'korşılll§acak· sanattır ki bıı sanata intisabınızdı.m 
s1mz. dolayı sizi yiirelctcn tebril~ eder t:!! 

le 1ıermelaedir. Yeni mesleğini:: !.ut· 
fuo~~ J 

POLiS MÜZESi 
Vekiller ve genel direktör m~m· 

simden sonra mektebi teftiş etmi:ı;lcr 
hilha sn yeni 'ücuda getirilen çok ~ .. -
ynnı dikkat surette tertfü edilmi~ po .. 
lis müzesini görmü~lerdir. 

Polis müzesi, Yen içeri zamaııın• 
dan Cümlıuriyct de,Tine kndarki z:ı
hıta memurları mankenlere gh d•li14 

miş olarak gii tt'rİlmektedir. 
Mektebin yatakhaneleri 'e 1111: 

yanı gezilmiş, çok iyi bulunmuştur, 

TALEBRNIN Yi'ZDE ALTMIŞI 
MUVAFFAK OLDU 

f slanhul Polis mektebinin hu e
neki 50 inci ders devresine 220 tale
be i tirak etmi ti. Bu talebenin 80 ni 
kadrolardan ~clıni§ polisler \C di~cr
leri de mektebe yeniden kaydo1un
rnuş talcl>c idi. 

Ders sene i sonunda ıkı bir imti· 
hana tabi tutulan tnlchcnirı ) üzde 
60 ı çok İ)İ ve iyi derece ile 'c di· 
gerleri de İ)iye ) nkın derecede mır 
vaffak olmuşlardır. 

Tclaret heyetimiz 
Almanyaya gitti 

'.Almanya ile yapılacak olan 
yeni ticaret anlaşması müzakere
lerini idare edecek olan heyeti .. 
miz dün Berline hareket etmiştir .. 

Heyete, dün de yazdığımız gi
bi, Berlin büyük elçimiz Hamdi 
Arpağ başkanlık etmektedir. 

Berlinde cereyan edecek olan 
anlaşma müzakerelerine iktısadi 
mehafilde büyük bir ehemmiyet 
verilmekte olduğu cihetle müza -
kere safahatı Ankara Türkofis 
kanalile bütün iktısadi dairelere 
bildirilecektir. Bütün gece l:iu hulyalar ve rüya. 

lar içinde uyanık kaldı. Ancak sa· 
baha karşı biraz daldı. 

Kantaküzen de hayatının en güç 
ve sıkıntılı zamanlarım yaşıyordu. 
Gerek o ve gerek impatoriçe lreni 
Umur beyden başkasına güvenemi· 
yorlar; ancak onun yardımı sayesin" 
de maksatlanna erebileceklerini u· 

Miisbet i§lcriniz 1:azife lia.riç ve hepinizin namına l'linizi s1Twnm. 
<1a1ıilinde '10cu1darın, 'lhtiyarlann ve Bıı vazi/cmi yapar1ıcn lmlbimd'! 
kimsesizlerin imdadına ıyeti.§me.ktir. tluyduğurn heyccrµı çok derindir. 
Bunlann kolu, gözü, eli olacaksını:::. Tıirk cümhuriycti ve Türk inTaUibı 
Herhangi bir felaket ve ütirndadı en meyvalannı sizin sayenizde emniyeı· evvel si.z duyup, si:: ·lio§acaksrnız. Za- _ _:_ ______ .:__ ___________ __.. _______ __ 
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MADEMKI KARDEŞiMSiN •• ,, 
Dört gün sonra Umur bey ordusu 

nu alarak cenuba doğru uzaklaşır"' 
ken Despinonun rahatsızlığı bitiyor. 
~ eodoranm kalbine keder çöküyor
Hu; çünkü aynlıyordu. 

Umur bey Hristopolis üzerine 
yürüdü. Bu kale, duvarlarının yük· 
seldiği ve yerinin sarplrğile meşhur
Clu. Fakat Umur beyin saldm§t kar
§Ismda teslim olmaktan başka çare 
göremedi. 

Kantaküzenin imparatorluğunu 
tanımayan memleketlerde dehş(':t 
ba§lamıştı. 

Ferecihliler kurnaz davrandılar. 
Kantaküzenin yazısmr ve imzasrnr 

Sağlık 

Servisimiz 

muyorlan:h. • 
Bu sırada fedaktlr ve cesur bir bcılılCçı 
küçük bir kayıkla ve tek başına ola· 
rak Rendina körfezindeki Orfano 
civarından karanlık bir gecede engi· 
ne açıldı. Dalgalı bir denizde güç· 
lükle ilerliyerek lzmire geldi ve koy· 
nundaki mektubu çıkararak Umur 
beye verdi. 

Mektup Kantaküzen tarafından 
ve kendi elile yazılmıştı. 

Bunda F erecih önünde Umur ne
ye verilen mektupların sahte oldu· 
ğunu da yazıyordu. 

t.cn vazifeniz.in §ere fi de buradadır. 
Tür~ "milleti çoU w1..W. 11e hassas bi7 
millettir. Kendisine lıassasiyet ve ne
zaketle muamele edilirse on mislini 
iade eder. Sertliği a.<ıla sevme::. Siz 
lıalkla temasınızda kendi kanınızdaki 
asaletin ve b1ı mektepte gördi.iğii.nü:: 
derslerin icabı olarak xazif enizi tat· 
bili. edccel~niz. Jlp~uneti tı!la sevmi,. 
yen TiirTi milletine h~unetle mua· 
mele ctmc)iniz. 

Bıı memlekette 1nisa/irlerimi:: c~ 
nl'biler de ı·ardır. Onlara da misafir 
perverliğim'iz ıcabı olarak nazikôn-0 
muamele ediniz. llfisafiretlcrini lmlny 
la§trracal~ bütiin yolları siz gö.<ıtercceh-Umur bey son mektubun Kanta

küzen tarafından yazıldığına şüphe 
etmiyordu. Evvelki mektuplan ge· Vaiif e csnnsında menfi clemmılar 
tirtti ve karşılaştırdı. Vaktile alda- Ta da uğra<acaksını:;. Kar~ınıza bir 
tılmış olduaunu o zaman anladı. 

D 
0 çok zorlular çrkacal.-tır. Vatanda~la-

sımz. 

onanmasmı düzeltmeg" e, uzun 
r nn her yerde ralıatını temin size dii,.. 

bir serer için lazım gelen erzak ve 
~en bir va...-ifedir. Tiirk halkı istiralıat 

eşyayı toplamağa başladı. ve emniyetinl, size emanet ediyor. Fer 
Bunu öğrenen Apokok telaş için- liat bıı ı"sti:ra1ıat ve 1ıu::urun dü§mmı· 

deydi. Umur beye elçiler gönderi· ları da vardır. Bunlarla da uğr<I§acak· 
yor, hediyeler yolluyor; bir çok sınrz. E<ıl:iden Kiilhanbcy vardı. Ciim-
vaatlerde bulunuyor; Bizans prens· h · k l b.lh l' • Busuat doktorumuz pazartesı -...A... d b unyet anun arı, ı assa po ısın e......... seslerin en irisile evlenmeyi ve it- ·1 K""lh b 'h k' saat on bea buı;uktan yirmiye kadar P gayrctı <? 11 an ey tan c ·arı!ml§· 

zetemız idarehanesinde, Cumartesi gtlııJert tifak etmeyi teklif ediyor; fakat bun tır. Falmt ona nmlwbil medeni !:ehir 
do saat 1' ten 19 a kadar L41ell TaY.Yare lann hiçbirini kabul ettiremiyordu. lenn tahlidi olarak diğer bir sınıf 
apartmıanlan lldnc! da.1re no Dtı.marada Bahar gelmişti. tiiredi. Burı1arla miicadelc va:i/eni:::-
da1ma okuyuculanmızı yed! kupon muıca.. u b 1343 ı_· h da b k d 'b·z k l>Wnde kabul eder. mur ey ıoa arın üyii · ir. Bu lf ı er memlekete bir ta ·lTn 

Ayni ~de dl§ doktorlarmuz da olmo bir donanma ile Ege denizine açıldı. içtimai lıastalıfdarı sokmak i.<ıt<?rlcr. 
~cularuruzm emirlerine htmr bulunma.lc. Ağriboza gitti, uygun bir rüzgar 'Aslli miisamaluı etmR._yini%. Türle mil· 
tadır. D.1§ doktorumuz Falırettln DJşmen bulamadığı için Makedonya kıyıla- lctinin içtimai hastalığı yol~tur. llnriç
Pamıakknpı 1aUkla.ı caddesinde 127 ntımal' rma yollanamadı ve donanmayı T e· ten gelen 1.-imselerin tcsirile sarhoş-
tada pazartest gllnlcrl saat 14 ne 20 ara. salya kıyılannda bırakarak karadan l l. 1 b 7 '· • "l'k ·b· b' BDlda bulundllğu gtbl doktor Necatı Pak- u •, ımmar az r1ı.·, croıncı ı · gı ı ır 

ot de Karakey Mahmudiye caddest 1_ 2 gitmeğe karar verdi. Fakat bu sıra- memleketin rnhaımı bozan rn nesli 
ntuİıarada salı ve cuma gQnlcrt ayıı.ı saat. da rüzgar birdenbire değişti ve tek- ı.öldirıden lmrutan gizli amillerle <le 
lerde okuyucularmuzm d.l§lerfne bak.acalı- rar gemilere binerek Selanik civarı- t•e doğrudmı doğruya miicadele sizin 
la.r ve ufak tedavllerinl yapacaklardır. na çıktı. Kantaküzene yardımcı kuv va:;if en izdir. Burada aldığınız terbi-

AynJ. zamanda Beşiktaf tramvay cact- I il d 
desi Erip apartmınnindtı s1lnnctçl Emın vet er yo a ı. :re ve Tmnını:daki ıemi:lik bunların 
Fidan muhtao olruyuculıırmıızm çOCUlr: • . ________ (_A_r_kası __ va_r_> ___ ı_ıe..:p_s_in_i...:y;..m_e_c_ek_ıı_·'I'._. ______ _ 
lanm stımıet cdeccktır. 

Aynca Aksaray Pertev Ec:tanesi ya. 
zımda. 352 numnrııda s1lnnetçl ve mhhat 
J):lemuru Nuri E§slz KURUN doktonmun 
vereceği enjeks!yolllan bchcrlnl y~ ku
poıı mukabilinde ve aboneler!mlze en • 
ven aeraıuo cocuklarmm atınnet o.meıı

yelerlıd yapaeakttr. 
ls1mlertnl yazdığmıız doktor, dl§çl ve snıı
netçUere mtıracaat ederken h.'URUN'uD 
hlrmet lruponımdnn Yedi tane g!Sttırmek 
, . - "' .. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-118-

isim: 
Adres: 

işaretler: 

Pinekeleyen fikre dair 
Bir okuyucu şu satırlan yazıyor: 
"Ben gazeteleri okurum. Bapna· 

kaleleri ve fıkralarını da takib ede. 
rim. Fikre ve siyasete aid yazılar
da bir noktayı doğrusu anlıyamıyo· 
rum. Asla anlıyanıadığnn cihet 
ıudur: 

Türkiye dışında olup biten işler· 
de muharrirler neye göre hüküm 
verirler?,, 

Okuyucunun sözleri doğrudur. 
Bunun, hepmizin üzerinde durması 
iktiza eden bir mesele olduğunda 
şüphe yoktur. 

'{. ~ ~ 

Bir memleketin gazeteleri dış 
meselelerini hangi bakımdan tetkik 
eder. 

Şüphesiz buna: 
- Sayısız. diye kestirme bir 

cevab verebilirsiniz. 
Hakikaten dış meseleleri nere· 

den bakarsınız, onu hangi vaziye· 
den seyrederseniz size öyle bir man· 
zara gösterir. 

Parisin, Lond:-anın, Moskova· 
nın, Vaşingtonun, Romanın, Ber. 
linin kendine göre hakikatlerı var· 
dır. Parisin hakikati şimal, yahud 
cenub hududlarmdan, sağdan soldan 
dışarı çıktı mı, hakikat hakikatlik· 
ten uzaklaşır. 

Viyana için yüzde yüz hakikat 
olan. Berlin için yüzde yüz yalan 
sayılabilir. 

İşleri anlayış da hududlar man· 
tıktan, akıldan önce gelmektedir. 

Paris Lonclraya kendi gözüyle 
bakar, Londra da Parise kendi gÖ· 
züyle... Ve bütün dünya biribirle· 
rinin hududunu kendi zaviyesinden 
seyreder. 

Yalnız diplomatlar değil, radyo· 
Iar; gazeteler de biribirlerindcn fark. 
lr, efkarıumumiyelerin hudud taşla· 

Yazan: Sadri Ertem 
Dünya, zıd efkanumumiyelerle, 

biribirlerine karşı hududlanmış fikir 
sahalarile böylece genişlemektedir. 

Dünyanın mücerred ve müşterek'. 
bir hakikat mikyası henüz mevcud 
değildir. ~ 

O halde Türkiye münevveri ne 
yapacaktır? Mücerred bir katiyet 
diye davalar mı kuracaktır? Belki'. 
fakat iiniversiteler ve münevver va· 
tandaşlann kafalarına ve hislerine 
istinad eden ileri seviyeli memleket"' 
ler de henüz müşahhastan daha ile
ri gidemiyor, daha garibi insanlı}{ 
ruhunu bilgi ile aydınlattıkça mÜ• 
cerredden müşahhasa geçiyor. 

Bin sene evvel mücerret hakikat 
için insanlar biribirlerini öldürürler .. 
di. Yüz sene evvel mücerred ha .. 
kikatten beşeri hislerle bahsederler .. 
di. Bugün beşeri dava, her köş~1 
nin hakikatini başka köşelerin ha
kikatleri ile ekliyerek insanlığa hiz· 
met edebilmektir. ı 

l 
Türkiye okuyucularına dış poli· 

likadan bahseden muharrir hakikati 
Türkiyenin gözüyle görür. Onun 
hakikatlerine uygun bir efk.anumu· 
miye dokumaya, işle.meğe çalı§ıroı 
Bir politika muharririnin, bir baş· 
vekil~ hoşa gittiği, yahud jestlerin: 
asil bulduğu için taraftarlık etmesi 
nasıl mümkün olabilir?. Yehud 
"mücerred bir hakikat,, hesabına bir: 
partiye, bir kabineye, bir hadise• 
ye dost veya düşman cephe alma
sı neyi ifade eder? 

Mücerred bir hakikat mevcud 
olmadığına göre bu, sadece inadı,, 
sadece egoizmi temsil eder. Efkarı .. 
umumiyeyi egoizm hesabına tağltt 
etmek, en hafif, en namuslu ma"'' 
nasile fikrin 1 O uncu asu: hmla1 
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lstanbul Belediyesi ilanları 

Haziranın otuzuncu ~arşamba gün ünden itibaren, Birinci pevi ekmek on 
kuruş otuz para, İkinci nevi ekmek on ku ru§, Francala on altı kuruştur. 

Su fıçılarının l/ilk. T.1937 günün den itibaren memba suyu nakil ve satı -
şında kullanılması yasak edilmiş ve bu husustaki Belediye tembihini aynen aşa
ğıya yazılmıştır. ıtan olunur. 

TEMBİHİ BELEDi: içilecek suların fıçı ile nakli v~ satılması yasaktır. 
Muhalif hareketi sabit olanlar umuru be tediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanu-
nuna tevfikan tecziye olunurlar. (B.) (3808) 

Hepsine 20 lira bedel tahmin olunan Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinin 
tepe sokağırlda eski zabıtai belediye kulübesi ankazı satılmak üzere açık artır -
maya konulmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 150 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 8-7-937 perşembe gü -
nü saat 14 de daimi e11cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3637) 

Keşif bedeli 3466 lira 36 kuruş olan Sel!mi çeşme - Malte
0

pe yolu asfalt 
tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levaznn mü • 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lr kanuncla yazılı vesikadan başka Ba
yındırlık direktörlüğünden. alacakları fen ehliyet vesikasile 259 lira 98 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-7-937 perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1.) (3569) - ·-

Büyükdcrede Büyilkdere caddesin • · 
de 205 N. lı kahve karşısında 85 metre 
murabbaı arsa. 

Topkapıda Arpaemini mahallesinde 
Tatlıkuyu sokağında 1 N. lı arsa. 

'U'sküdarda iskele meyldanı sokağın~ 
da denizden "dolma arsa. 

Senelik muhammen 
ki~ası 

15 

24 

100 ' 

ilk teminatı 

1,13 

1,80 

7,50 t 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ma
haller ayr ıayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartna -
mcleri levazım müdürlüğünden görülebi tir. İstekiiler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mcktubile beraber 1-7-937 perşembe günü saat 14 ide 
oaimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) ) {3458) 

ilk teminatı 
, • t 

Senelik muhammen 
kirası 

Sirkecide Hoca paşa'da Ebussuut so· 
kağında 113 numaralı fabrika. 

'U'sküdarda Debağlar sokağında 13 
numaralı Hayrettin çaVU§ mektebi. 

Arnavutköyünde L\ttfiye mahalle • 

sinde 23/47 numaralı ev. 
Arnavutköyünde L\ttfiye mahalle • 

sinl:le 24/49 numaralı ev. ~ r 
Arnavutköyünde LQtfiye mahalle • 

sinde 7 /9 numaralı ev. 
Yukanda semti, senelik muhamm 

mahaller teslim tarihinden itibaren 938/ 
n ayrı kiraya verilmek üzere açık artır 

• vazım müdürlüğilndc görülebilir. 
İstekliler hizalarında gösterilen ilk 

bcr 12-7-937 pazartesi günü saat 14 

Karaağaç mczbahasınlda 60 N. lr 
bağırsakhane. -

.. .. 115 ,, 
bağırsak fabrikası. 

540 40,50 

30 2,25 

48 3,60 

. 36 2,70 

60 4,50 
en kiralarilc ilk teminatları yazılı olan 
9391940 seneleri mayısı sonuna kadar ay 
maya konulmuşlardır. Şartnameleri le -

teminat makbuz veya mcktubile bcra -
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (i} 

(3697) 

Senelik muhammen 
kirası 

1200 

1750 

ilk teminatı 

180 

262,50 

.. ,. umum? cümle -, < 
kapısı karşısında iki aralık mahalli. 700 105 

Karaağaç mezbahası dahilinde bağ ırsakhanc, bağırsak fabrikası ve iki ara -
Jık mahalli ikişer sene müddetle ayn ayrı kiraya ,verilmek üzere açık arttır -
maya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 12-7-937 
pazartesi günü saat 14 de daimi encümen de bulunmal~tlırlar. (3639) 

Yeşilköyde Şevketile mahallesinde 
Yeşil köy parkı içinde yazlık gazino yeri 

Aksarayda Sofular mahallesinde So -
fular tekkesi sokağında 1 N. 1ı Firuz ça
vuş diğer adı Sofular mektebi. 

, Senelik muhammen 
kirası 

90 

36 

ilk teminatı 

6,75 

2,70 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralariJe ilk teminatları yazılr olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar 
ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlarklır. Şartnameleri 

levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 12-7-937 pazartesi günü saat 14 de daimi En
ciimende bulunmalıdırlar. (B.) (3638) 

Mikdan 
300 Top Birinci hamur kaat 100X68 32 kiloluk 
100 ,, ,. ., ,, 100X68 22 ,, 
315 

75 
100 
100 

,, " 
,. ikinci 
,, ,, 
,, renkli 

.. 
,, 
.. 
" 

.. .. .. .. 

82X57 18 
100X68 24 
82X57 18 

.. 
" 95X63 16/15 ,, 

topu 

.. .. 
,, 
,, 
,, 

1440 Kunıştan 
990 
810 
840 
630 
575 

.. .. 

.. .. 
Beleldiye matbaasına lüzumu olan yukarıda cinsile mikdarlarr yazılı kaat 

ı<apalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde gö -
rülebilir. Eksiltme 12-7-1937 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 727 lira 24 kuruşluk 

iık teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarf· 
lannı yukanda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidirler. Bu 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3698) 

Fatih kazası İdare Heyetinden: 
Kıymeti Cinsi Bulunduğu yer 
38400 Mağazaları AbdC Suba~ı 

müştemil depo Fener calddesi 

Hududu 
Sağ tarafı Avantiye llaneso ve bahçesi 
sol tarafı Lcon Murat oğlu hanesi ar
kası deniz kenarı, önü Fener caddesi. 

,, 

Devlet demiryollari ve limanları işletme 
umum müdürlüğünden: 

Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapancada daha fazla ka -
labilmelerini temin için Pazar günleri iş )emekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada • 
pazar ve Sapancadan avdetteki kalkış saatlerinin aşağıdaki şekilc!c değiştirilmiş 
olduğunu sayın halka bildiririz. 

Adapazardan kalkış saat · 
Sapancadan " ,, 

İzmitten kalkış saat 
Sapancadan ,. ,, 

DiKKAT: 

1. nci tren 
17,00 
17,45 

İzmit gezinti treni 
18,47 
19,30 

2. nci tren 
17,SO 

18,34 

Saat 17 ,00 de kalkan tren yalnız ı. nci 2. nei mevki arabalarla, saat 17 ,50 
de kalkan tren 3. ncü mevki arabalarla, saat 18,4 7 de kalkan tren de 1. nci Z. nci 
3. ncü mevki arabalarla teşkil edilecek tir. (3791) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek Yolunun 1 + 616 - 27 + 000 

kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altı lira kırk sekiz 
kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 

muştur. Eksiltmesi 14-7-937 çarşamba günü saat on beşte Zongulidak Vilaye
ti daimi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer 
evrak yüz yirmi kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alınacak
tır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye girmek iste

yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Na 
fia Vekfiletinden alınmış müteahhitlikvesikası ile Ticaret odasından 937 yılın
da alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yukarı
da yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Encümen reisli -
ğine vermeleri ilan olunur. (3730) 

Etibba Odasından: 
2395 numaralı kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerini deği§tiren 12 

Haziran 937 tarihinde Kamutayca kabul edilip 937 tarih ve 3639 sayılı Resmi ga-

BORSA 
29 • 15. g37 

Wz.s.l&nnda yıJcın lfa~UJ u&Aalar, n.. 
11ade wwuntıle cunıoh:rdlı. Hekpmtar 
ııaaı U cıe IUpaılJI utıı fl,raUa.nıur. 

PARALAR 
• ~terıtn G2S - Pezeta 
•Dolar 
•Frank 
• Llret 
• Belçika Fr. 
• Drabmı 
• lavtı;re Fr. 
• Leııe 
•Florin 
•Kron Çek. 
• Şilitı Avua 

121,- •Mark 
114- • ZloU 
115- • Pengo 
M- •Ley 
23.- • Ditıar 

57a. - Yen 
23 - • Kron bveç 32 -
GS. - • AJtm lMS -
l).l - • Banknot 256 _ 
23-

ÇEKLEH 

• Loııdre 627. • Viyana i 2007 
• N'evyor!J O,ii;)S • .14.adrtd 13 95S 
•Parti 11GS25 • Berl1D l.96'10 
• 14.11&.ao 14 :,):,70 • Vl.l'JOY8 4 1610 
• Br1ll(ae.I ,ı GG • Budapeota S,tıeW 

• AUne :>7 1Gl0 • Btıkr11 107 0175 
• CeneTn S 467 j • BelgraO 34 4j 
• Bofye 63 70Cı8 • Tokob&ma :.J.74 
• AauıterdAm 1.432;) • MoskoYa 24 02'>..j 
• Praf 22.617ö • Stokbolm 5.0033 

ESHAM 
lş Bankası 9 80 
An11dolu 24 10 
KeJj 

Şlr • .Rayrty ,-
Uerkez RıtnkS7. 
u . S'lgorta 

Bomonu 9 __ 

ıstlkri!'-zlar 

• 1'133 T .Hor. J 18 20 
~ • .. • o 17 00 

.... m t750 
laUk.OMl't 9:> -

• Ergerd l.aUk. V:i -
19:l8 A M 00 

8. Erzurum tl7 -

IY.&m•aJ 
• Çtmen•.o 13,20 
Uı.yoo Del 
Şsrk Del 

BaJya .-
Şark m. ..,. 
reıeton 

Tahvllle.
ıı:ıekt.rD 

l'r&mva1 
Kıbtım 

Anadolu ı 'O~ 
Anadolu D 40,bS 
4nadohı m 
MUmeeııU A 43 jS 

zetede neşredilen 325S numaralı kanunun 22 inci maddesi mucibince esasen nis
bi vergiye tabi olan mükellefler 2395 numaralı kanunun 47 inci maddesi muci -
bince beyannameye tabi olmayı tercih ettikleri takdirde 25 lira ruhsat tezkeresi~~~~~~-------------
vermekle mükellef t\ltulmuşlardır. 

Ruhsat tezkereleri harcr Haziran ayı zarfında ödenmediği takdirde ecza ile 
tahsili kanun ahkamından olmakla beyannameyi tercih etmiş olan oda azamızın 
bugünkü haziranın otuzuncu çarşamba gününden bilistifade harçlarını bu yeni 
§ekilde vermelerini kemali ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3816) 

Istanbui GUmrUğil BaşmUdllrlUğUnden: 
Gümrük satışın'dan: Saray burnunda satış müdürlUğünün 4 sayılı ambarında

ki S. R. markalı numarasız 369 sandıkta ve 20295 kilo daralı ağırlığında ve 4153 

T k 
. Çar§amba Pazartesi 

8 Vlm ~o Haziran 1 Temmu 

======I·' R. Ahır 22 R. Ahır 
Glln doğ\l.f:J 
Glln betlfl 
Babab namazı 
Oğlı namazı 

lkJ.odJ D&.LQ&ZI 

l\k§R.m namazı 
Yat.Bı namazı 

1.ım&ll 

'.!1'ıtm gecen 1:1>nJen 
Yılm kalan günleri 

4 30 431 
l9.4~ 1945 
~.oo a,oo 

1217 12.17 
16,J 8 16,18 
19,45 19,45 
21.48 21.48 

2.10 s.10 
181 182 
184 18J 

buçuk lira değerindeki kaçak ve kısmen bozuk ve kısmen de bozulmak üzere bu
lunan kesme şeker açık artırma iİe Sirkecide bulunan satış salonunda 9-7-937 
gününde saat 14 de ~artnamesi mucibince satılacaktır. isteklilerl:lcn 312 lira mu-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vakkat teminat ve m:liyc unvan tezkeresi aranır. (3581> Gün 1 ü k==-" 

lstaobul Defterdarlığından: 
Senelik muham

men kıymeti 
Lira Kuru~ 

Büyükçarşıda: Uncu oğlu l5okağında kain 32 sayılı diikkan. 9 30 
Küsükpazarda: Kain Balk.apan hanının ikinci katında 14 sayılı oda. 15 00 
Büyükçarşıda: Keseciler sokağında kain 12 sayılı dükkan. 12 00 

Küçükpazarda: Kain Balkapanı hanın ikinci katında 19 sayılı oda. 24 oo 
Küçükpazarda: Ka\n Balkapanı hanın ikinci kııtında 22 sayılı oda. 24 00 

1 

Büyükçarşıda: Yağlıkçılar sokağında kain 5 sayılı dükkan. 81 00 
Küçükpazaı+.la: Dökmeciler sokağında kain 97 sayılı dükkan. 12 00 

, Küçükpazarda: Dökmeciler sokağında kain 91 sayılı dükkan. 12 00 

Küçükpazarda: Dökmeciler soknğında kı'iin 93/ 95 sayılı rfükkan. 15 00 
Eminönündc: Balıkpazan cambazhanı sokağında kain 27 sayılı 

dükkün.... 108 00 

[R~!?a!Q J 
· öCLE NEŞRlYATI: 

Saat 12,30 PlAkla TOrk mu11iki11i. 12,5' 
Havndls ııı,oa Muhtcııc plılk neıriyatı. 14,ol 
Son. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
18,30 pltlklcı daruı musikisi. 19,30 Koııffl 

rans: EmlnönU halkcvı sosyal yardım fUD' 
si namına: doktor Galip {Sosyal yardım 'ff 
örnekleri). 20,00 Belmcı ve arkad&§lan ~ 
fından Türk musikisi ve halk garkılan. 2011' 
Ömer Rıza tarafından arapc;;a. sövlev. 20,d 
Cemal KAmll ve arkadaşları tarafından ~ 
musikisi ve halk şarkılarr (58.al ayan) 21, 
Radyo tonik tı,ram (KARMEN). 

Saat 22,15 Ajans vo borsa haberleri ve .t. 
lesi gUnUn programr. 22,30 Pllkla aolo 
opera \'O operet parc;;alarL 23,00 Son. Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 2-7-937 cuma ~ünü saat on 

dörtte ihale olunacaktır. icar bedeli miisavi dört taksitte ve taksitler peşinen --------Z-A_Y_l -----
tahsil olunur. Taliplerin % 7,5 pey ııkçelerini vakti muayyeninden ev -
vel. yatırarak mezkur gün ve saatte defterdarlık milli emlak müdürlüğünde mü
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (F.) 

Türk Hava ·Kuruniu · 
Büyük Piyangosu 

3.üncü 
Büyük 

keşide 111 em muz 937 dedir. 

ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 

12.000, 10.000, liralık 

liralık 10.000) 
iki adet mükafat vardır • 

Beşiktat icra metnUTluja..-: 
Kira borcundan dolayı tahtı 

lınan Portmanto, bir hah, camlı 
masa, resim çerçevesi, salamandıra 
ba, yazıhane, dikiş makinesi, kram 
gardirop, karyola vesair ev qyau 
-93 7 tarihine müsadif salı gilııil 
10 dan 12 ye kadar Kuruçepede 
vay ca;ddesinde 38 kapı numarah 
içinde 6 numaralı evde satılacaktıt• 
liplerin mezkur gün ve saatte 
tinde hazır bulunacak meıpuruna 
caatları lüzumu itan olunıır. 

(V. N. 2241 

~!tK!nAh'!'r~es 7 Temmuz 1937 günü akşamına kadar biletini de- fi'unıın,MÜrebbiye 
ğiştirmiş bulunmalıdır. ~ iş arayor 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 
• ı Zabit ailesine menaub ve 

Mutasarrıfın ismi Hisse mikdarı Numarası ili yanoya vakıf genç ve ıeviınli 
Aliye Tamam 304, 306, 308 ! Alman Bayan; "Dam dö knntPIP 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı emlak vergi borcundan dolayı satılığa çıkarıl- fi ni,. yahud muallimlik gibi it 
mıştır. Satrş günü 17-7-037 cumartesi gününden itibaren 21 gün sonra 7-8- fi maktadır. Yugoslavyada ...,,_darr __ I 
937 cumartesi giinti saat 16 da birinci ihalesi ve bunu müteakip 10 gün sonra ı 8- ii de 'PUBLICITAS.. ila~at ~ !r 
8- 937 sarşamba günü saat 16 lcla kat'i ihalesi yapılarnktır. Talip olanların iha - ın hanesine .. SOFORT., .ısını ta 
le gününden evvel ,..~ 7,S pey akçesilc komisyona mürııcaat etmeleri ve satışın dıılH tında m\iracaat cdiln·1~C1=•·;. ... ~r:~ 
aleni artırma suretiyle yapılacağı ilan olunur. (3312) ın:mnunnu:::::::::::::::::::. 



A 

EN SON 

.. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
idaremiz teşkilatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde ikf 

aamzet memur alrnacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmıı olmak, vazife görmeğe mani hastalığı ve 
l!uihalleri olmamak. 

Jandarma genel komutanf ığı Ankara satınafma 
komisyonundan: 

1. - A~ağıda çc~it ve mikdarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde sntın alınmak icln ckııiltnıeve ko
nulmuştur. 

2, - Bunlara ait §artnamcler paralı ve parasıt olarak yalnız komisyondan alınabilir, 
3. - E!<siltmeye girmek isteyenler in şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını vaktinde komisyon;ı tes • 

!im etmi~ bulunmaları. 

A. - E'ya Cinsi 
Kundura köselesi 

Vaketa 
Sarı Vaketa 

Yekun 

Mikdarı 

76,000 Kilo 

5,000 Kılo 
50,000 Kilo 

Tahmin Bedeli 
121,600 Lira 

10,000 L ira 
100,000 Lira 
231 .600 

tık Teminat 
7330 Lira 

750 Lira 
6250 Lira 

12830 

Şartname bedeli 
00 

00 
00 

1159 Kr. 

İhale tarihi 
12-7-937 Pazartesi 

Saat 10 

•• " " ,, 
" ,. 

Bu üç çe~it şartnamesi bir malzeme toptan veya çegitler ayrı ayrı en az fiy at teklif .edene vcrile:ektir. 
B. - Ba~lıklı Nöbetçi 

muıambası. 3,000 Tane 25.500 Lira 1912,50 Lira 128 Kr. 1 3- i -937 Sah 

Jandarma Genel 
Komisyonundan 

(1690) (3584) 

Komutanlığı 

Saat 10 

Ankara Satınalma 

Şartnameleri parasız olarak Komis:ı ondan alınabilecek olan aıaf;ıda müfredatı yazılı altr çc~it malzeme eksiltmesine 
girmek istiycnlcrin belli günlerinde temi nat ve teminatlı mektuplarını Komi! yona \'crmi§ olmaları. (3508) 

Cinsi 

Keç~li belleme 
Kundura yağı 
Timar fırçac:t 
Bez ııu kovası 

Ka~ağı 
Gebre 

Miktarı 

811 adet 
1500 liralık 
'4226 adet 
4337 adet 

4 :5000 adt t 
4566 atlet 

B :rinin .Fi. 

200 Kr. 

65 .. 

75 " 
165 " 

35 ,, 

ıs .• 

ilk teminatı 

ı 21 L. 65 Kr. 
112 .50 
237 72 
S.36 71 
131 25) 

51 37) 

182 62) 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı 

Alım şekli 

Açık ek!iltme 

" .. ., .. 
Kapalı zarf 

Açık ek iltme 

Eksiltme tarihi 

6 7, 937 salı sııat 10 
6/ 7 1 937 salı saat 1 S 

7/ 7/ 937 çarşamba 10 
7/iı 93 7 çarşamba ıs 

8/7 / 93i perşembr 10 

Toptan veya ayrı ayn en az fiyat ve 
rene ihale edilecektir . 

Ankara satınalma 

Aıağıda cinıı ve miktarı ya:ı:ılı ı:~ya ve malzeme hizalarında göste riJ:n ta rihlerde ck!iltmc ile satın alınaca~trr. 

Bunlara a.id gartnamelcr Komisyondan parası:ı: alınabilir . Eksiltme} c girmek utiycnlerin tenıinal makbu.ı: veya ba'lka 
mektupları ile vesikalarını vaktinde komisyona vermiş olmaları . (1691) (3585) 

Cinsi Miktarı Beherinin İlk temi- Alım şekli Şartname İhale tarihi 

A - Elemek Torbası 
Yem Torbası 
Sünger 

3787 Tane 
104i7 Tane 

2808 Tane 

fia tı na tı be deli 

110 Kr. 
60 Kr. 
40 Kr. 

326,63 Lira 
471.4i Lira 
84.24 Lira 

Açık eksiltme 
Kapalı zari 
Açık eksiltme 

o 
o 
o 

10.7.937 Cumartesi SA. 10 
14.7.937 Çar§amba Sa 10 
14.7.937 Çarşamba Sa. 15 

3 - Alınacak iki memurdan biri mUhendls mektebinden v eya üniversite fen B - Monta Çivisi 600 Kilo 24000 Kr. tarı 

fakültesinden veya bu mekteplerjn muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi Monta Çivial 400 Kiln HiOOO Kr. Tutarı 
ınckteplerinden mezun bulunacaktrr. Diğeri de Ziraat mektebi ~!isinden veya ida- Ağaç çivisi 800 Kan?.al.':6000 Kr. Tutarı 

Ağaç çivi 100 Kangnl 7000 Kr. Tutarı rece kabul edilecek muadil bir ecnebi Zirut mektebinden neş'et etmi~ olacaktır. 
l3unlarm her ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malumata sahip olacak· 

lar ve milkemmel türkçe v~ bilhassa türkçe kitabete vukuftan maada fransı:ı:ca 
\re ingiliz:ce veya !ransızca ve almanca lisanlarına tayıkile vakıf bulunacaklar . 
dır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aıağr olmryacakur. 

S - Namzetler tafsil~tı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi meııleklerile alikadar olarak idarece tayin edilecek 

Kabara çivisi 2000 Kib 72000 Kr, Tutarı 
Üç katlı keten ipliği 150 Kilo 82500 Kr. Tutan 
Dokuz katlı keten ~ pliği 100 Kilo !: 1000 Kr. 
On katlı keten ipliği 100 Kilo 50000 K.:. 
Sustalı kapsül 5000 çif~ 7000 Kr. 
Nalça 20000 çift 70000 Kr, 

4865.00 Lira 364.88 Lira 

Açık eksiltme lZ.7.937 Pazartesi Sa. J S 

iki§er teknik mev.zudan birini seçerek bunun hakkında türkçc bir mütalbnam~ ---------------------------------------------
yuacaklardrr. "Müddet iki saat,, 

B - Kendilerine verilecek fransrzca teknik bir makaleyi yarrm sahifeye sığ· 
dırmak surctile frınıı.:ı:ca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. "Müddet iki aa 
ıı t.,, 

C - Almanca ve İngilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa edeceklerdir. 
"MUddet iki saat" 

D - Mühendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede • 
tek. Ziraatçı namzet ise idare Jaboratuarın:ia bir dozaj ya pacaktır. 

6 - İmtihan 6 temrnuz 937 salı gUnil saat sekiz buçukta umum müdürlük 
tncrke:ı:indc yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ile biı 
likte memurin gubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686) . . 

l\ p - ·- ıee- • ••• --o~vıet Demıryolları ve Limanları işlt-tme 
Umum idorPsı ilanla,., 

Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen bedeli 
0

l6SOOO) lira olan iki adet normal hat kar )<Ürer ırıakinesi 26 - 8 - 193 7 per

ltmbe günü saat 15,30 da kapalı zarf Uııulü ile Ankarada idare binasında satın 
~nacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin dar hat iç.in 1500 ve normal ha t için de (9500) 

talık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-

\.....1935 giln ve 3297 numaralı nüshasında intipr etmi~ olan talimatname daire
\de alınmr! vesika ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a ka·dar komisyon reisliğine 
le satın alınacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
~scllüm ve ıevk şerliğiniden dağıtılmak tadır. (3629) 

Muhammen bodcli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile muhammen be
tli 13550 lira olan oksijen kaynağı için t el ve çubuklar 6. 8. 1937 cuma günü 
at 15,30 da ayrı ayrr kapalı zarf usulü ile A nkara idare binasında satın alına 
lktır. 

Bu işe J!İrmek isteyenlerin elektrik kaynak telJeri için 1119 lira ve oksijen 
~ynak telleri için de 1016, 2~ liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
Csikaları, resmi l;<lZetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lu nüshaSJnda intişar 

~iş olan talimatname daireıinde ahnmt~ vesika ve t ekliflerin i ayni gün ııaat 
~.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tcsellum ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3535) 

İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETt 

(21 Kanunusani 1911 tarihli muka
velenin 14 üncü maddesine göre) . 

A~ağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 ı 
den itibaren tekmil hatlara tatbik cdi -
lecektir. r 

1 ci mevki 2 ci mevki 
(Nakliye vergisi ve köprüler resmi 

dahil). 
1-2 kıt•a 5,50 K. 3,25, K. 

3-7 ,, 7,50 .. 5,50 " 
Subay 1-7 ,. 5,50 ., 3.25 .. 
Subay (karne) 1-7 ,, 4,25 .. 
Malul, asker 

mallılleri. 1-7 ,, 4,25 ., 
Asker (kame) 1-7 ,, -

P ASOLU: -

2-" 
1,50 " 

ilk, orta ve liııe 
mektepleri talebeleri 
( Ayni arabacla evden 
mektebe ve mektep
ten eve kadar). '1,25 .. 2,- " 

PASOLU: -
Yüksek mektep ve 

üniversite talebeleri. 
( Ayni arabada yapı· 
tan tıekmil seyahatler 

için} 4,25 .. 2.- " 

Ücreti 1 temmuzdan itibaren 3.25 
kuruıa inclirilcc"ek olan 1 ve 2 kıt'ala -
ra ait 2 nci mevki biletler için şimdiki 

3,50 kurugluk b'lctlerin verileceği ve 
1 inci mevkide. ücreti 7 .50 kuruşa in -
d irilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
için ele 7.7 5 kuruşluk biletlerin kesile -
ce~i sayın halka ilan olunur. 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktarı 

kilo 

Karaman eti 6890 

Ekmek 27690 

Sade yağ 1515 

Beherinin ilk teminat 
Tahmin Fi. L Kr. 

48 248 04 

11 228 44 

80 90 90 

Eksiltme gün ve saat 

2-7 .93 7 cuma günü saat 
10 da. 

2.7. 937 cuma ~ünü saat 
10,30 da 

2.7.937 cuma günü saat 
11 de 

Gündü:ı:lil okulların 937 yılı kamplarında ihtiyaçları olan yukarıda m:ktar, 

muhammen bedeli, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri açık 

eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 

yapılacaktır. 

fstekllilerin §artnamelerde yazılı kanuni vesikalardan baıka Ticaret Odasının 

yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komisyona gelme. 
leri. 

ilk teminatların belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebetiliğı \•eznc. 

sine yatırmaları. 

Şartnameler komisyondan görülüp oğrl'nilir. (3415) 

Pazarlıkla Ehslltme ilanı 

istatistik Genel Direktörlüğü Eksir tme 
ve ihale Komisyonundan: 

18.6.937 tarihinde kapalı zarfla eksilmeye çıkarılmıg olan 35-38 fonna r •• •n 

ibaret Belediyeler istatiatigi ile 5-7 formi\ tahmin olunan hususi idarcl~r istat'r,ı: •i 

için teklif edilen fiat haddi layıkmda g:.:rülmediğinden bunlar pazarlıkla ekıiltn·e· 

ye çıkarrlmııtrr. 

1 - H er iki eserin 16 Aahifalık b!!lcr forması için 40 lira booel tahmin olu"l-

15 temmuz 1937 elen itibaren hakiki muştur. 
t arife ücretleri damgalı biletler üzerin· 
de ya:ı:ılı bulunacaktır. 

Z - Pazarlıkla eksiltme ve ihale ıı Temmuz 937 Pazartesi gi;nü saat 14,5 !a 
Umum M:idUrlük binasında toplanac~lc olan komisyonda yapılacaktrr. 

ht:ınbul , :!~ Hazirıın 1937 3 - E l;siltmeye i;1irak cdecekled n 1800 lira üzerinden ' "'o 7,5 nisbctin.:le 

DIREKTö RLOK: teminat vesikası -vermeleri lazımdır. , (1695) (3592) 
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RMA TER]'IBA Ti 
'SANiYEDE BUZ Çl~A 

Yalnız 

FRIGIOAlRE 
dolaplannda bu· 
ıunan bu har!k~-
1 ad e .. sistemının 
na 61 \''çalıştığını 
görmeğe gelınız 

Hayran 
kalacaksınız ! 

ŞUBELERİNDE 

EvET CİCİM.' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYfSİNOtDİR. 

- YENi ROMANLAR -

Çıplaklar 

• 
100 Kuruı . . 

.. Açlık 
50 Kuruı 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Dağıtma yeri VAKiT kütüpanesi 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN DEKİM 

Dahiliye Mütehcunn 
Pazardan ba§kll gflnlerde öğleden aonrı 

saat (2.0 tan 6 ya) kadar lııt.anbulda Divan 
yolunda (104) numaralı busum kabinesinde 

hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi ıruo 

lerl Mbah "9.~12" l!Bıttlert hakiki fukarayı 

ınahsuııtur. Muayenehane ve H teıetoo 
2239R. Kışlık telefon: 2104~ 

--KURUN 
1 ABONE TARiFESi 

~~~~~~~~~~~~----~~~~~--~' 

l<LRVIV doktoru 
Ne::aetln Atasagu • 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire/ 

A~·lık 

3 U)lık 
6 a~lık 
l'ıllık 

.&ll'mJt'ket M"nıJt.>kl't 

itinde , dı,ında 

93 155 Krt. 
!60 , 4'!'S Krş. 
47~ 8:t0 KTf. 
900 1800 KTf. 

Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
kunı§ dU§UIUr. Posta blrtlğlne girmlyeıı 

yerlere ayda yebnlş beıer kuruş 
zammedilir. 

rtırkl)enln her po•ta merkezinde 
IUlRUNa ahnne ~azdır. 

Adres değl1Urme UcreU 2~ kunııtur. 

Hatılhl: ASJ'M 118 

Her tün 16,30 dan 20 ye kadaı 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder ,.._ ____________ __. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı Neşrtyat DlrektörU: Ketlk Ahmet seveog!ı 
muayene parasızdır. 
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Hakikf bir .. FRIG!OA\RE" o malik 

olduOunuz zaman, size 5 SENELiK 

RE S M T BiR TEMiNAT ŞEHADE TNAMESI 

verilir. Bu şehadetname, kab liyeti ve 

selahiyeti rnemleketimiz piya:.asında 
malum ve rubuarsılık t~crübe ıahibi 
olan bir müessese tarafından mza 

edilmiştir. GENERAL MOTORS'un 

mamülatı olan FRIGIOAIRE soğtık 

hava dolabı ile verilen temina\ 

bozulan aksamın tamirini değil, 

soğutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T I U M U MIY E S I N I N 

DEGIŞTIRILMESIN( 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı alır

ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat isteme ğ i 
u n u t m a y ı n ı z. 

\ i~TANBUL 

ANKARA 

iZ:IV"iR 
·' ,. .. .. ' ... , 

~ •• w 
--

Sayın yolcu)arnnızın nnzmı c!ikkat!cr:ne: 

E • • 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Ar:navutköy ve 

Bebek iskeleleriyle köprü arasında muteber olmak üzere mez. 
kur iskelelerin bugünkü bilet fiyatları na nazaran % 15 tenzi
latlı aylık abonman kartı ihdas eclilmi tir. 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 
Bu kartları ~a~.il olanlar umumi hiltiarda olduğu gibi işbu is· 
kelelere aynı gunde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

işbu kartlar pazar günleri mmt;ıka ve kısım farkı araoıl· 
maksızın şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacalc· 
t~!· 2~ h~ziran 937 tarihioden itibaren Köprüde EnspektÖr· 
luk dö1re.sıyle 1darei Merkeziye Kon trol Müdiriyctinde satı~a 
başlanmıştır. 

1 
ikinci mevki 255 kuruştur. 
Birinci mevki 382~ l<.uruştur. 
~ 

Nafıa Vekaıetı 

Hava Y o' ları Dev :et iş:etıne 
idaresinden 

Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecılik mektebinde tahsiJ ettiılle
cek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacım ız vardır. A ajıdaki rtl 
haiz olanların 15-7-1937 akşamırya kadar evrakı miisb.tclerile birlıl:te N fa 
Vekaletine müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B. - 30 yaşını geçmemiıı bulunmak e· 
C. - Sıhhatlarının havacılığa mü:;ıit olduğu Eski~ehir hava sıhhiye 111 

tinin raporiyle sab:t olmak. 

D. - Devlet memuru olmak için ieae:fcn evsafa malik olmak. arı 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara E:ıkişehir mektebinde okudukları ılır. 

kendilerine ayda (50) lira ücret verilecektir. (1726) (3662) 


