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tanbul bugün iki büyük bayramı 
birarada yapıyor · - · 
latürk saat 15 te Istanbula 

şeref verecekler 
\ı . nııı11ııınııııınıı11111ııınııııı11ııııııııınıııııı1uıııııP1'· "'C(1Jnıı111tlff1nıı111mııınınnuıın111ıııııımııııu 111ıııııınıııı1111111ıınıı,. 

~tk bugün öğleden sonra lstanbula §eref sonra bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Bu tetkikatın I 
r,. İstanbullular Ulu Önderi en taşkın ve mevzuu Samsun ve Trabzon istikametinde Karade. 
~ hısaiyat tezahüratı ile selamlıyacalclardrr. niz havzası olacaktır. Seyahatin Erzuruma kadar ~ 

\~ lat~rkün şehrimize her geti~i İstanbullular uzı.ması ihtimali de vardır. Üçüncü mmtaka müfet. ~ 
it a hır bayram olmuştur. En küçükten en tişliğinin ihdası ile Doğu illerinin kalkınmasına ma- f 

&... ~dar herkes Büyük Önderi kendi ara1ann· tuf olan faaliyetler devam etmekte olduğu için ~ 
~:'ltltk} b h . l d F k b d f Ata türkün T rabzonda yapacağı tetkikler bu milli ! 

c a tiyar ık uymu~tur. a at u e a gayenin tahakkukunu tabii olarak kolaylaıtıracak- ~ 
·~ bayramı daha büyük olacaktır. Çünkü tır. Diğer taraftan Atatürke kavuşmak sureti1e İı· '\ 
1.ıtı T" tine son hediyesi olan tanbulda batlayacak olan bayram tezahüratı Doğu ~. 

ede Milletler Cemiyeti ·11 · d .. d · b' h e ı enne ogru yur umuzun gen!! ır sa a.sına ' 
kli aldığı için,. g.ene kendi yayılacaktır. Aldığımız malumata göre üçüncü t! 
fırs lı elde edılmıJ buluna- mmtaka müfettişi Tahsin Uzer birkaç gün evvel i 

~lat·· hazırlıkta bulunmak için Erzurumdan Trabzona ~ 
lırk ls~nbula; ki a bir müddet kaldıktan gelmittir. ~ 

nınıuııııı&ııııııı ıııııııııımııııu 111uıııt111tıntııı1ııııı1ttt1ttıtı·ııııııııını11ıııı•ııııııııııı111111 : 111ııııııııı11ıı11111ıııııııııı1111nıııııııııı111mıııııınıııı1111ıııııııııııııı11111H1ııllllllll1t11n~ 

Siyasi Hafta 

lspa;y~ -~i~~l;r~deki 
on bUhranh safha 
~llüter geri çekilmedikçe Akde
~ harp tehlikesi devam edecektir 
,. a 
~İ Utçe müzakereleri - Hatay anıa,maaı -

1 11n Avrupa seyahati. Harlçte: lspnya hldl
' Nlare,aJ Blomberg'in Romaya gitmesi -

tj lnglllz kabinesinin değişmesi •• 
":~c .. 1ı~· ıçın haftanın en mü-
\. 

1 Yeni mali yılın baş· 
İle ~Üyük Millet Meclisi 

\~C k raber tatbik mevkiine 
ti b .. a~ununu kabul etmez
~ l.ltun Vekilleri birer bi. 
>;ı~kı;' ek iller geçen bir yıl 
f k.ıa rını, . gelecek yıl için
~ 11lt!q tını anlattılar. Mebus
~ an Sorulan suallere cevab 
~'lttı. l.ı ~tada sıkı münakaşa· 
~tlıld Nıhayet müvazeneli bir 
~ 1.1. 
. tt ~ .. 

\ bı.ı Undenberi bütün dev· 
> t cdtenj bütçe esaslarına 
~t_ıq }'ılı .~ektedir. Şimdi her 
~i~t] 1'i•nde kendilerine ve

l"ııı ar dairesinde icraat 
~ta 1b hazırlıyacaklardır. 
~ ~li~ U programlann tatbi-
,-tı Cte geçeceklerdir. Alman llnriciyc [Wzırı Von l\'euratlı 
~~dı~Yni. zamanda yaz tati-

Atatürk 
Dahiliye Ve!lilile 

birlikte 

Ankaradan dün 
hareket etti 
Ankara, 4 (Hususi) - Büyük 

Önder Atatürk bugün saat 13,45 
de hususi trenle İstanbula hare -
ket buyurmuşlar ve istasyonda B. 
M. Meclisi reisi B. Abdülhalik 
Renda, Başvekil İsmet İnönü, ve • 
killer, meb'uslar, sivil ve askeri 
erkan tarafından ıelamlanmıı ve 
uğurlanmışlardır. 

Baıvekil ismet İnönü ve Nafia 
vekili B. Ali Çetinkaya, Gazi ia -
tasyonuna, Ankara vali ve beledi· 
ye reisi B. Tan doğan da Polatlı -
ya kadar Cümhurreisine refakat 
etmişlerdir. 

Dahiliye vekili ve Parti genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya da Re · 
isicümhur Atatürk'ün maiyyetle· 
rinde bulunmaktadır. 

Mecltste Zfraat Vekilinin 
sözleri 

Köy ve köylüye 
doğru inerek 

Ziraatimizln ilerleme~ 
sine gagı et edilecek 

(l' a:ısı 4 ii11cii sayı/ <mu:cla) 

t' 1illcgtı hır ay olduğu için AJ H • • 
, ı tık Meclisi de en m üs ta- m an arı Cl ye :g•11111111ııı1111111mııı,111ıı""'"11".m"'ın111•""""'"'"'"•1111ıırııı11u11•1!: 

~~ arznakıa meşgul bulu- Nazırı i_~-== KURUN ilavesı· ~=-=i ~~r: 0 n birinci günü Mcc-
• "tt. tı Vennesi ihtimali çok = 65 ın' • b ·· gazel · · ::. 
'ıı~"l'ı Belgrad ve Sofyaya gidiyor ~ cı ~yıyı ugun enızın ~ " ı ğ lçınde bulacaksınız ~ 
;l tt f\1 }'ı ~n başladığı ve Bü· - -

;;~~~;if.~f ~~~::;~:; :!:~::~:.~~~::iri . ı E:;;;~,~~jz İ 
~'h~~!esi ve Batvekilin mizden) - Tuna havzası devlet-~ Sandık § 
~ ~ lerile olan alakasını bir kere daha ~ Deniz altında meraklı bir ~ 
\ 

1lc ar tebarüz ettirmek istiyen Alman · ğ maceranın hikayesi ~ 
~ 11lı t arnızda yegane ihti- ya, hariciye nazırı von Neuuıth'ıı~ § 
~ı~taf eşki} eden Hatay da- = D •• l [ -~:ıt ın d I l J bugünlerde Macaristan, Yugos • ~ Orf spango ~ 

l"' l · %ıı · ~ ege eri ıazır ol- lavya ve Bulgaristana göndermek ~- --~ 
' ~ti etler Cemiyeti Kon· 
\;;· il~8Utette halledildi. Ha- üzeredir. t ŞO f Ör Ü i 

ıt c11"Yaıta!r tasdik olun- Bu ziyaretten bahseden Berli - ) A rıca. s· Ç k l 
enevrede imzalanan ner Tageblat gazetesi ıunları yaz· ! Y • ınema, OCU ~ 

ASIM US maktadır: ~ ve eğlenceli yazalar ~ 
(8onu: Sa. ! sa. l) ... (Sonu: Sa. 3 Sü. 5) :ıt•1111 .. ııı11111ıı111~111111ıı11 .. mnı•ıınıınıııu•ıtııııııı1111ıı11ıııı111111ıııııı1i: 

.. 

• 

Istanbiıl Atatürk'ü 
nasıl karşılajjacak? 

, Bu .sahalı er~endcıı resmi 'c. h~·-ı 
rn~i daıre 'e mue c eler. e\ ler, hıl· 
uıııuııı kara 'e deniz nakil 'asıtııları 
giindiiz hayraklnrla l<'ıyin, gece elek· 
trildcrle tem ir cclilecektir. 

Hayılarpa~ada yapılacak ~f'nİ i·· I 
ıikhal mera-imine iştirak edeccl.. lcri 
Hnyılıırpa.,aya giitiirmek üıere Akay 
'e Şirketi Hayriyecc 'apnrlar talı i 
eclilıni~tir. Bu ,·apurlar, l ~. 1 ıl. 1 ~.55 
ılc Kiiprliniin Katlıkiiy iskcJe,..inden 
kalkan ınutad vapurlanlan ha~ka he:;: 
Ynpunlur. Bu he~ vapurun iiçü Akay. 
iki i Şirketi Bn) riye tarafından n)
rılnııştır . 

ka · \'RJHtrlarnulan hiri tnııı on 
diirlle Kiipriiniin Karlık<ir j .. kelr'5İw 
den kalkacAk, buna rc$nıİ clairt> \ ' C 

müe~sc:.cler mensupları hinerektir. 

Diğer Yapnrlar ı:.nat on iiç lrnçıık
ta lıareket edecektir. Bunlara halk 
mcı·c·:rnc ıı lıinecektir. 

On dijrlle kalkarak 'apur Har 1 
clarpa.a\ a gic1erc.'k 'apıır i . kel \•-.ine 

Ankara'yı 

rann~aı·ak. istikbale gidenleri çıkara~ 
caktır . 

l>iğcr "apurlar Ha ·clarpa§a onle
rintle, rleıııirlh·eeektir. 

Rih tik Ö~tlrri hamil hulunan tren 
tanı ~at oiı lıc~ıe Hayılarpaşa İ<Ltas· 
yomına ~irccek. hu <' nada Ho,,ydarpa• 
)a tiıılcrinrle clenıirli hulunan doııan· 
marlan 'c karadaki hazı yerlerden 
trııı1ar -atılacaktır. Liııınnda hulıınan 
hiitiin <l<'niz 'asıtaları ıln cliidüklrri· 
ıı i çal arak tczalıiirata iştirak cdı>ct'k· 
lcı"<lir. 

tatiirk Ha' darpa~nılan ) al3 lıi· 
m'<'cklcnl ir. Yat hareket <'tıikter. .... n

ı a \'a;•nrl:ır, motiirlrr ı::criden ıı~.ib 
f'clcrc!' Dolınahalır,:c ara ı iinÜnP ı..a
clar ı::dı·cck 1enlir. Biitiin 1 tanbu'lıı
lar Pcnılikten itihan•ıı hiitün ic:t•ıe,· 

)onlıırcla 'c ~iizı•rgjlıtrı. Hıt)flarprşn 
Knılıkih·, cıııı-İp:ı-a, Snra\'hurnu n11•y 
clunlarile Fıııclıklı c:alıil inrlc toplana· 
caklarılır. 

Deniz tC',ckkiill cri de nakil 'ı•cr
( f,ütfeıı sayı/ ayı çcvirıniz) 

su bas fi 
Yedi senedenberl ~örülmeyen bir yağmur 

Sağnak çabuk geçti. Zarar yok 
{ l' azm ·1 üncü sa)~ıf.amı:.da),' 
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Siyasi H.af t a 
............. ~,,....,._. --,.-,, ,,,.-,,, 7'~ 

ispanya hadiselerindeki 

Son buhranh safha 
Gönüll.üler geri çekilmedikçe Akde
nizde harp tehlikesi devam edecektir 
Dahilde: BUtçe mUzakereıerJ - Hatay anlatması -
Bafvekllln Avrupa seyahati. Harlçte: lspnya hldl
selerl - Maretal Blomberrı'ln Romaya gitmesi -

lnglllz kabinesinin deDltmesı •• 

(Üstyanı l inci sayıfadu) 
mukavelelerin tatbiki kalmıştır. 
Şimdiden Hatayda bazırlıklar yapı· 
lacaktır. Önümüzdeki ikinciteşrin 
ayı içinde mukavelelerin tatbikine 
gelecektir. O suretle ki 1938 ni~a: 
m gelince Hatay ülkesinde mıllı 
Türk idaresinin eşasınt kuracak olon 
meclis intihab edilip toplanmış ola· 
caktır. Bu arada Suriyelilerin Tür· 
kiye ile Fransa arasında imzalanan 
mukaveleleri tanımak istemediğine 
dair haberler gelmekte ise de fiiliyat 
noktasından bu tiirlü nümayişlerin 
!hiç ehemmiyeti yoktur. 

lamet fnönü, Avrupa seyahati 
hakkında Halk Partisi Meclis gru
bunda verdiği izahatta çok memnun 
görünmÜftÜr. Başvekilimizin bu 
memnuniyeti hepimizin kalblerimi
ze emniyet ve itimad hisleri doldu· 
racak mahiyettedir. 

Üpanya meselesi: 

Burada Türkiyeyi doğrudan doğ
ruya alakadar etmemekle beraber 
Avrupa merkezlerinde bir takım he
yecanlı hadiseler cereyan ettiğini 
de kaydetmek lazımdır: Mesela fs. 
panya hadiseleri. 

lbiza hadisesi birdenbire Avrupa 
ufuklarını kan§tırdı. Doyç.land is
minaeki harb gemisinin Valans !hü
ku~e.tine aid tayyareler tarafından 

ıl "6._} ıı..;& 

bôlllltardrman edilmesi, buna mu· 
kabil Almanlann Almerya limanını 
topa tutmaları bir an umumi harb 
tehlikesini hatıra getirdi. Lakin teh
like dahn fazla biiyümedi. Alman
lar maruz kaldıkları taarruza muka· 
bele ettiklerini ve daha ileriye git
miyeccklerini ilan ettiler. Bu ilan 
Jngiltercde ve Fransadaki heyecanı 
bir dereceye kadar teskin etti. 

Şu kadar ki hadisenin husule ge· 
tirdiği knrışıklık bütün bütün sona 
ermiş değildir. Almanya ile ltalya 
Londradaki ademi müdahale komis
yonundan çekilmişler, bundan son
ra komisyon mesaisine iştirak ede. 
bil~eleri için §U şartları dermeyan 
etmışlerdir: . 

l - ispanya sularında kontrol 
vazifcsile mükellef olan harb filo. 
Ian arasında müşterek bir mesuliyct 
tesisi. 

iyi telakki ettiklerine dair bazı ha
berler gelmiştir. Fakat henüz ade· 
mi müdahale komisyonunun vazi • 
yete hakim olup olamıyacağı belli 
değildir. 

Hadisenin ispanya hükumeti ba
kımından tahlili ise §Öyledir: 

Valanıt hükumeti kendisine düş· 
man olan General F ranko tarafında
ki İtalyan ve Alman gönüllü asker· 
lerini gördükçe ve bunların taarruz· 
larına uğradıkça haklı olarak sinir
leniyor. Bundan dolayı sık sık Mil
letler Cemiyetine müracaatlarda da 
bulurıuyor. Bu gonüliülerin geri 
alınması için Milletler Cemiyetini 
teşebbüse davet ediyor. Milletler 
Cemiyeti ise bir türlü bu mesuliye
ti üzerine almak istemiyor. Lon • 
dradaki ademi müdahale komisyo. 
nunu meşaisini zorlaftırmamak be. 
hanesini ileriye sürerı:k daima Va
lans hükumetinin müracaaılarmı 
hasıraltı ediyor. Onun için Alman
yanm Doyçland harb gemisine atı
lan bombalar, bir ainir buhranı 
eseri olması ihtimalden uzak değil. 
dir. Ve ahvalden anlatıldığına gö
re İspanyadan bütün ecnebi gönül. 
lüleri mensub oldukları memleket
ler tarafından geri çekilmedikçe da
ima Akdenitde bir harb tehlikesj 
devam edecektir. 

M fa IHllı:LtıO •f:! l'b.r<nı ._, 6 a 11 01QJ11oetK ın 1eyana : ,.. 
~-----~_...;"'-:-..,..--~.,.._--.,. 

ispanya ıiadiseleri son l>uhranlı 
safhaya girdiği sırada Alman Genel 
Kurmay Ra~kam Mareşal Blomberg. 
in Romaya gittiği ve ltalyan ordu
sunu tefti§ ettiği haberi geldi. Bu 
7jyaretin Almanya ile lta.lya arasın
daki anlaşmanın bir askeri itti
fak şeklini aldığı bile söylen • 
di. Bu türlii rivayetlerin ne dere
ceye kadar doğru olduğunu zaman 
gösterecektir. 

İngiliz k~bincsinin deiifmeai: 

Son haftanın mühim hadiseleri 
arasında bir de lngiliz kabinesinin 
değişmesi vardır. Artık yetmiş ya
şına girmiş olan Baldvin, ihtiyarlı· 
ğını vesile ederek çekildi ve yerini 
69 yaşına girmit olan maliye nazırı 
Chamberlain.e bıraktı. 

Yeni kabineyi teşkil eden Cham
berlain İngiltereyi iktısadi buhran-

Ha midiye 
Bugün Pirede 

Atina, 4 (Hususi) - Yarın sa· 
ı>ah Pireye gelecek olan Hamidi· 
ye kruvazôrümüz dost memleket· 
te sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Hazırlanan programa göre, 
devlet makamları de~iz kuman • 
danı ile ziyaretler teati edilecek, 
bahriye mektebi ziyaret olunacak 
ve kral sarayında def teri mahsus 
imzalanacaktır. 

Bahriye müsteşarı cumartesi 
ak§amı, Glifada' da Türk misafir· 
leri şerefine 'büyük bir ziyafet ve· 
recektir. 

l\onyada Arslanlı 
kışla yolu 

Koma - Karapınar \olunda hu· 
lunan ,\r-.lanlıkı~la kımı;nın ıııunta· 
zam o.o::;e haline ıı;ctirilme=-i i~ine ba~ .. ·· 

~ ~ 

lanmıştır. 

nu ~o~enin ) apılma· ına nafia fen 
meııııırlarmdun Bay Zh a Balkın· n~· 
zaret etnıekteılir. Yolun hir an C\' <'I 
hitirihnesi için hergiiıı altı kamyon 
muntazaman laı< (,;ekınektcılir. 

Asya misakı 
Cenevrede parafe edildi 

lrak Ba,vekili Hikmet bey Süley
man, Temp~ gazetesi muhabirine !ra
kın harici ve dahili siyasetinden bahı ... 
sederken .Aşya paktına da temas ede· 
rek demiştir kj: 

Biliyorsunuz ki, son zamanlarda Cc. 
nevrcde mühim bir siyasi vesika, As. 
ya paktı parafe edilmiştir. Bu dostluk 
paktı, Türkiye, lran, Efganistan ve 1-
rakı etrafında topluyor. Bu paktın im 
zalanması. bazı hudut ihtilaflarının 

ve bilhassa trak ile İran arasmd~ Şal· 
tülarab:ı ait ihtilafın hallinden dolayı 
gecikmişti. Bu zorluklar son haftalar. 
da hal ve bertaraf edilmiştir. Bu pakt 
sulhe hadim mühim hir siyasi vPsıka· 
dır. Şarkta sulh \"e müsalcmetin en 
esaslı lt>mellerinden ~iri added;ımek 

lazımdır. Bu pakt, son sene zarfında 
Gaziyülevvel ile lbnıssuud ara~ında 
imzalanmış \'€' Yemene de teşmil edil. 
miş olan frak • Suriye paktını tamam
lıyor ... 

At\'TA/\l' f l' 1TN/f;j PAHİ~E 
GİDİYOU 

PariQ. ı ( A.ı\.) - \nıukra ;\İ<1ro· 
ni pnır·~; \hula rc,ıııi 7.İ) arelh' lııı
lunınak iizcre ) arın Pari~e ~i,lcct 1..
ı ir. 

Günlerin peşinden: 

Aile he~apları 
Amerika Cumhurreisinin e§İ Bayan Ruzvelt'in geçende bir 

konferans vererek bütün Amerika erkeklerini ev kadınlarına ev 
işl~ri için ücret vermeğe davet ettiğini biliyoruz. Tanınmış F ran· 
sız muharrirlerinden biri, Amerika baş hanımefendisinin bu tekli-

. fini tahlil ederek bu takdirde erkeklerin de kadınlardan ücret iste
meğe hakir olacakları hizmetleri bulunacağını ileri sürerek şöyle 
diyor: 

- Bayan Ruzvelte göre evinde sekiz saat çalışan bir kadın, 
karı koca arasında hususi bir mukavele olmadıkça fazla iş gÖr· 
nıiyecektir. Akşam evine gelen bir erkek mutbakta pişmiş ye

mek bulacak, fakat bu yemeği sofraya kendi elite getirmeğe mec· 
bur olacaktır. Yemekten sonrn da sofrayı kaldırmak ve temizle· 
mek vazifesi gene kendine düşecektir. Fakat buna mukabil ka
dın tla erkekten bir hizmet beklerse, mesela "Bugün Clı~arıda 
görqiiğiin §<1yleri bana atlat!., yahud "benim hoşuma gidecek bir 
§~yler yap!,, ''biraz aşktan, muhabbetten bahset!,. gibi şeyler 
derse o vrtkit erkek cebinden bir liste çıkaracak: "Gönül eğlendir· 
m~k bir dolar!. Aşk ve muhabbetten bahsetmek iki dolar!. Garib 
ve' hoş fıkra nakli yanın dolar!. Bir busecik yetmiş eantim!., diye 
bu hizmetlerin ücretlerini gözden geçirecek, bu ücretlerle bir 
kotlt:t pi~irmek, yahud odaları süpürmek gibi ev işlerinin ücret· 

lerini odemeğe çalışacaktır! .. 
Latife zannetmeyiniz. Bir gün gelir, dünya yüzü böyle bir 

manzara alabilir. 

dan kurtarmış olan bir maliyecidir. 
Yeni kabinede maliye nazırı olan 
Sir John Simon ise avukatlık mes· 
leğinden yetişmiş yiiksek bir siyasi 
şahsiyettir. 

Baldvin zamanında Büyük Bri
tanya harb halinde İngiliz Domin
yonlarınm kendisine yardım edebi· 
leceğinden emin değildi. Onun için 
büyük silahlanma programını yapar
ken yalnız Büyük Britanyanın ma-

Hasan Kumçayı 

li kuvveti hududundan ileriye geçe. 
mezdi. Halbuki bu defa toplanan 
imparatorluk konferansı lngiliz İm· 
paratorluğunu teşkil eden bütün 
memleketlerin müşterek menfaatle. 
rini ancak müşterek bir imparator· 
luk ordusu ile karıılayabileceklerinc 
karar vermiş olduğundan yeni ka. 
bine Avrupa işlerinde daha cesura
ne hareket edebilir. 

ASIM US 2 - Kontrol vazifesini ifa eden 
beynelmilel harb gemilerinin ispan
ya limanlarına demirlemek salahiye
tini haiz olmaları. 

3 - Kontrol vazifesini ifa eden 
herhanui bir gemiye vaki olacak ta· 
arruzun devletler tarafından müşte
reken karşılanması. 

60 yıl önce ölen Bulgar komitecisi 

lngiltere ile Fransamn bu teklifi 

talarını ii lirerrk denizdeki i ~tikhal 
nıeruiıııinr i~tirnk ccl<'rf'klrrdir. 

Gecel<'yİn Aka • ' 'e Şirketi Hayri· 
yece tnlı i edilecek ,·apıırlar]a Dol· 
rnahalıçc iirıiinıle clı• lıiiyiik tezalıiirat 
yapılacaktır. 

GecP. 'apnrlarr akşam vinrıiılı>n 
Fonra Kiipriiılcn knlkaı•akla~dır. r:r· 
c~ tcznlıiirahna i.tirak eclerekleri tte
tı~mek iizer" 2 l.l 5 de Kartıki.iyiinrlen 
h~r \•aEıır kalknraktır. Bu Yapımla 
Knclıku\ '1ıılke, i korcı-ıı \ ' C nı :r iki 
1ıeyetl<'rilc ~.elirniye lrnnılo 11 hıılııı·a
cak. , ·apur l '.:kiiılara uğr:wıp Dolrna
halıc;e ()niinc ~i<lerek di:;"; Yapurl.ıı 
Htilıak <'dc•crktir • " 

11 

Giindiiz Hayılarrıasavn gidcC'ı•k Y:t · 

purlarıla iıf aiye ,.~ . ehir handoluı 1 1 
hıı I ıı nacaktır. 

• Vali ve heledi"e rci i Bay Muit.i t· 
mt t'.tstündağ jfo lstanhul kunın'lrlam 
1Ulytlk Önıfcri vilny<'t lımlıulunı!ao :.-; 
tildıal etınck üzere dün ak anı İımiıe 
gitmiılerdir. 

Hristo Botef için Bulgarista nda 
büyük merasim yapıldı 

Sofya, (Huıuıi muhabirimiz • 
den) - Yinni gündenberi Bul • 
gar gazetelerinde yapılan nef rİ • 
yatla, aleyhimize bir sürü • düt • 
manca sözlerin ıarfedilmesine ve
sile addedilen Hristo Botef için, 
dün bütün Bulgariıtanda büyük 
ihtifaller yapıldı. 

Bulgar gazeteleri, son hafta -
lar içinde Hristo Botefin Türkler 
aleyhine isyan harek«;ti kaldırmak 
maksadile Romanyadan nasıl geç
tiğini, Vraca balkanında Türkler 
tarafından ne suretle öldürüldü · 
ğünü yaz·mı§lar ve ~azı Bulgar ga 
zeteleri de Botefin 60 yıl önce 
Türkler aleyhine yazdığı maka • 
leleri aynen sütunlarına geçirmİ§· 
lerdi. Bu netriyat hala durmamış· 
tır. Botef hakkındaki yazılar bir 
taraftan basılmakta devam eC:ip 
dururken, diğer taraftan da, ölü
münün yıldönümü münasebetile 

(Yola) mevkiinde merasim yapıl • 
maktadır. Bu münasebetle Sofya· 
dan Vraca'ya giden üniverıiteli • 
lerle, vatani teşekküller azaları, 
asker, muallim, talebe, işçi ve köy 
lüler sabah erkenaen askeri bora· 
zanlarla uykularından UY,andırd • 
mışlar; Vraca garnizonundan bir 
askeri kıta, Botefin Türk asker • 
leri ile nasıl çarpıştığını ve gös • 
terdiği kahramanlıkları, tatbik e · 
derek nümayişçilere göstermiştir. 
Bu esnada balkanın üzerinden u· 
çan bir tayyare, Botef çetesinin 
Türkler tarafından imha edildi iii 
yerin üzerine çiçekler atmıt ve bu 
mahalle, gayet büyük bir haç di · 
kilmiştir. Vraca metrepolidi Pa · 
yiai, Plevne garnizon kumanda • 
nı general Daıkalof'un da iıtirak 
ettiği bir ayinde ölenlerin istira • 
bati ruhu için dualar etmiş, as • 

ker ve ahali generalin önünde bir 
resmi ıeçit yapmı,Iardır. 

Resmi geçitten sonra Pavolçe 
köyüne giden nümayi,çilere 20001 
kiıilik bir ziyafet verilmi,tir. Zi ·ı 
yafetten sonra Vraca ,ehrine dö· 
nen asker ve ahali Botefin heyke· 
li etrafrna toplanmı' ve Balkan -
dan topladıkları çiçekleri çelenk 
halinde buraya koymuşlardır. Söy 
lev verenlerden Plevne garnizon 
kumandanı general Daskolof, Bul 
gar ordusu namına heykele çelenk 
koyarken "bu çelengi Bulgar or • 
dusu namına, bize Bulgaristanı 
sevmeği, onun için çalı§mayı ve 
ölmeyi öğretene takdim ediyo • 
rum.,, demi,tir. 

Bircok milli te,ekküller namı • 
na söylenen nutuklarda hep türk· 
lük mevzuubahs~dilmiş, Botefi öl· 
düren Türkler düıman olarak gös 
terilmi§tİr. 

Romen a~a 
kraliçesı 

rtar•" 
Tllüleskoyu "" ll'ldi 
doktor BUkrefB 

h bi 
~ rııc il 

Bükreş, (Hususı 
0

, 1' 
den) - Romanyanın a:z;tariP 1 
si Mari midesinde~ .:~ich'e ıı' 
a.~ır hastadır. Eskı . deI1 d f 
Titüleskoyu tedavı b~raYa ç~ 
Abrami Fransadan . zllsile 11 rılmıştır. Doktorun 1f çe11iıı I 
rolunan tebliğde kra ~taÇ o 
boylu teda•iye ınu 
bildirilmektedir. ~ 

Muhtere~ 
. f. ., rtl't 

mı sa ı r .<,~ 
Emir Abdullah ~,ıı 
DUn bir kuzu ıit' 

ver.idi ""• 
e1' "~ 

Şehrimizde bul~nan :rı.ı11~ 
terem mis af irim İz Md~Jl pef"J 
dün Emiri Abdullah .. )e ttt'1· 

. d motor . e 
beyı sarayın an kendisııı ~ 
yakasına geçerek lisi \'CI~ 
laki olan lstan~u~ vaüstiiI1 tı' 
diye reisi Muhıttın bff % 
birlikte ~ntlere kadd~sille ; 
ti yapmıf, orada k~n de bı.Jlı.1 
la nan kuzu ziyaf etın 

tur. 8~t ~b 
. b' kaÇ s 

mir zevkh ır . · ""'~ 
' disın• J"!lı"' 

dikten sonra ken a o0 

motöre binerek sara/ 
tür. _ ------: 

.S uri y eıiter "' 
,a~' 

Hatay an/aş';,,ıı? 
tanunıyor '>.eu~ 

M·ıı tler Cef1l' ~~ 
Cencvrede 1 e v 180811 ~' 

rarile neticeye b~1·ndefl sı.ı rr-1 
meselesinin hal şe 1 

hiÇ de ~111 
Vatani politikacıları:nlaşılı1l:B 't) 
nun olmadıkları dıldllı1 e~· 
Şam gazetelerinin ya~·ıaker' . ;ı. 
Sancak meselesini 1:1° J1l,clİS~ r. 

S rıYe lll1~ J 
üzere toplanan u 0J<1şf1l9 hı.15 ıt 
nevrede akdedilen ~ eı.ı ....,ıJ ' · ur ..ıı , •. ~ 
dctle hücum etnııŞ .. 0'0kaşııı il ~· 
yapılan kısa bir ın; rıoltıll ş 
akip meclis, . re_Y~ 0 sotıl 
rı kabul etmıştır · . cleflı ~ 

h k. jyetıll 1 ıı> ~ 
''Suriye a ını rcıısıfl biiS• 

topraklanndan bir pa ~teşeb e ıı1 
her .; ""' 

ğa matuf olan ve r111daI1 Jt1tl 1' 

miyeti Akvanı tartı 1118111ıŞ 
0 e 

rekk~bi henüz kuru k8ııı.ı11Ll 
ahede ile tanına~ .

1 
1 

haleldar etmektedır· ,
0

elf1l1 ~i 
d 1 

be) . •e pr 
Bütün itima 111 5ı.ır•) 

• 0 1all Jkı11 
dana tevdi etrnıŞ re )cıı t1Jl1 

topluluğunu b~z~~r \k3rttı1 it 
halel getiren hıç ...,el1 

kll' maktadır. b"iti.if1. ı.ıı 
ıo ı 1cıır"' v 

Hak ve imanın de'' . 
11
or' fıJI 

buna mukavemet e ıeri11e ·si ıB1~1r 
G Ş ıete . re' ı r 

ene am ga. rıı.ecJıs f rtıııs' ıJtl11ıı 
kararın bir sureti J1lB• bıll ~' 
dan Cemiyeti Ak\'8 pıırİ51e ıeJg-ı1' 

' . e ,,e ·ııt 
riciye Neı:aretın J-ıe)'et• bir 
Suriye mura.hha5 ·~iti. lef· 
gönderilmiştır. oteSıo ~ıed1' hll' 

Vatani şefleri p~lc eıı1':yif1' jÔi.1-
• teŞ"1 iir11 dil · e 

umumı greve bir 11 f111'ıı sıırı> 
Halepte yapılan 

1 9,tıe ııııı 0ecc· 
tiplerden biri "I tı1liş ı°eıo' e 
resi ile mücadel~1 ' 11ss

1 ·.ıif• 
k ı e _ _,,ı, 

Sancağı da anı . 
1 

o"· 
ğini gösterecektır '' 



1 h bir eroin şebekesi! 
yakalandı 

ında ele geçen 
ıtaya nasıl teslinı 

eroinciler 
oldular? , 

"etil nıc 
tt... edil· 

ero· 
~ .darııt· 

lthekc 
l~c:irii

litk 7.d· 

~öi: Ü· 

lltolarn,'( 
. h:r 
l\·e t) c 

"''"ıı ı .., '" 1 il si~· 
'tlc 7.r· 

. ~eltıırk. 
1~•ıııır 

~ııl . 
t 1 ':l:'tın ..__ 

• ffh.I • 
"'fıı.ı ••ua çalı~nrak elr ~rı,:ır 

llr ·-İd' u: rncdrııheri l .ıkih 
"lil ~· ) aJ>ılan ı·iirıııü ııw~· 
•ltııc e olınıı~tıır: 
tdjfa eroin kı:ı~akı;ılı~ıl'•lan 
1 eıı E, nrıı;:ilıı~. ıncıı111rl:ır 

111
1a1ıi, lıanl'cle (lr p;iiz .lrnp i· 

"'r/· F ak:ıt h:ıp::.lıaıwdcrı çı· 
hit rk kaçak~ılık ) apnnı~ı rt·ı 
~al\ aııaııt lıncıl 11!11111~t11r. 
ıl1 <ıat, E,·nıı,.iln lınııi .. Jı:ııw· 

arı ,.. 
t, (' .. fıııra taııı:ııııilc kııv' rt· 
~ l'Uııku hu kaı;nkçı. lıir ıniiıl 

7J olarak halıı;c),. ;:ı;irıııeğc ıııtı' af lak 
olan nıeııııırlanlıın lıiri hir ~iiıt :\~i!ti· 
~ adirlı•ıı ıııiik<'ııııııel" lıir ele ela' ak ye· 
ıııİslİr. Fakat taras-ucl ı;:iiçlii~ii ıııe· 
ıııurları hıktırıııaıııı.,.: cliirhinlc ;.::;~zet· 
lrııilıııi~ ,." C\\elki ak~:ıııı kıılıı;>NIP 
faali~ et ~iiriilılii~ii anıla tl'pcılı•n ,., c 
yakm lıir 'rrı),. pıı~ıı kurııııı:: olan 
ııı,.rıınrlnra, .ı,.rJıal kı~krn i~arl'Iİ H· 

rilıııi~tir. 

1\lcııııır!ar kııliihl'Yİ .. ;ınlı!~l:ırı , ·a· 
kit iiç kaçakçı r.roiıı. imal dııırklc 
'""~~ulıliilcr. Kııliilıf' kapı~ı açılır n· 
~ılııı:ııı:: 

1 Kaybedilen çocuk 
Baytar Aı..z oyıunun ken
dine at o du r-·ınu isbat 

edeblldl ··mi? 
lzmirde Bucada tuhaf bir hadi· ı 

se geçtiğini dün yazmıttık. Bur • 
sada oturan fabrikatör Bay Meh·. 
met sekiz sene evvel Ulu dağda 1 
çocuğu Şadiyi kaybetmiş, son giln· 1 
lerde çocuğunun lzmirde olduğu 1 

haber verilmesi üzerine İzmire gi · 
derek baytar Bay Azizin on üç ya· 
şmda ve ayni isimdeki çccuğt~na 
sahip çıkmıştı. 

lzmir gazetecilerinden Bay 
Adnan Bilge baytar Bay Azizle 
görüşmüştür. Bay Aziz şöyle de· 
mittir: 

- Cidden üzüntülü günler ı;?e· 
çirdik. Benim ço::uğumun ismi Şa· 
di .... Bursalı fabrikatörün oğlu · 
uun adı Şadi. Çocuğum 13 yaşın· 
da, onun çocuğu sekiz sene evvel 
dört yaşında iken kaybolmuf·· Ba· 
na çocuğuma sahip çıkmak isti · 
yen zat•karakolda kaybolan çocu· 
ğunun fotoğrafım gösterdi. Şaya· 
nı hayret bir benzeyİf var .• Yalnız 
fotoğrafta bir hususiyet var ki be· 
nim çocuğumda yok. 

ilk tedrisat 
ispekterleri 
/1üllüı Bakanlığı 
emı ine ge{:li 

Ensti Uden mezun olma.: 
yanlar fdı:re.huaualye 

tU çeslnde kaldılar 
Kiiltür Hakanlı~ı ilk tPtlri.;:ıt j~-

1 c1':crlcri;1 in iılarci lııı us iye hiitı.;e· 
:ıinılcn Kiiltiir Bakaıılrğı hütçl'~İne 
ıı :ık 1 ı•tııırk iiure tctk ikin \'a Jllı;-;m 1 . " 
~ azıııı~tık. 

Bakanlık hu ıııcsdı•yc aicl ı.;alı~
ıııalarını C\ \'l'lki ~iin hitirnıiş; K iil· 
tiir Bakaıılı~ı lıiitı;r · iııclen ıııaa~ alan 
l.iiltür ıııcnııırlarını idarei lıuıo1t!'İrc 
hiitc;e:-İnc naldctıııi;;tir. Onun y .. ri;ıc 
ilk teılriı-:ıt İ ı:prkterlrrini lı:('nıJi cnı
rİnf" alnıı~tır. Yalnız hu rııırı-. alınan 
i~pl'kterlcr en titii ıııcwnlanılır. Üğ· 
rrtıııcnliktcrı \C en ıitiiflrn ıııc-.:ıın 
olmıyarak ha,ka mcn;clerıll'n İı.Jlf'k· 
l<·r olan j::f'IH' iılarci lunısİyP. biit!:e~i
ıır. kalıııı~larclır. 

Enı-tİtii ın('zunları ~elecek a) ılen 
iıilıarcn Bakanlık cnırinılc c;alı~arak· 
larclır. 

Polisi 
ran 

evinde vu
hırsız! 
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GUmrUktekl af ncl cezanın 
kaza kakkının hudut va 

'umulu etrafında •• 
ihtisas mahkc?I'cleri kaldırıl -

dıkt3n sonra, İstanbuldaki 9 uncu 
ihtisas, 5 inci asliye cezaya çev • 
rilmi~ ve 2 nci cez3 reisi Kemal 
de oradan alınarak giimrükteki bu 
mahkemeye verilmişti. 

9 uncu ihtisas. İstanbul ve mül 
hakatı hnricindel i bazı yerlerden 
g-elen kaçakçılık vak'alarının cln· 
valarma da bi'kardı. Onun yerine 
tesis olunan 5 inci asliye cezanın 
kaza hakkının hudut ve şümulü 
buraca tereddüdü mucip olmu§, 
keyfiyet Adliye Vekaletinden so· 
rulmuştur. Bunun üzerine de, or
tada tereddüdü mucip mesele ol • 
madığı, eski mahkemeyle yeni 
mahke:r.enin salahiyetleri ayni de 
recede bulnntluğu bildirilmittir. 

Festlva1 hazırhldarı 

Ağu:ıtos ayında btnnbuldn ya· 
pılacak e~lcnceler için Balkanlar
dan milli dans heyetleri getirme· 

ye memllr edilen konservatuvar 
müdürii B!.ly Yusuf Ziya dün Sof· 
yaya gitmi,tir. Diğer taraftan Bal 
kan festivali için önce hazır:anan ~G~nkah~·a vol ıırııl:ı lıi r h:ılıı;~ 

il~ lıır kutiihl'ılc rn~n an 

1 . '~da lıirile gizlkr trıııa· 
\r' 11

' nrıırla ıııc lııır rrniıı-

- K 11111 ldanıayınız .. 

Bereket versin çocuğumun nü· 
f us tezkeresine ve muhtelif sene· 
lerde ç~ldirdiğim fotoğraflarına .. 
Bununla oilumun oğlum olduğu • 
nu isbat edebildim .• , DUnkU durutmada, t•hlt- program ela çok sıkmk görüldü • 

ğünden bunun üzerincle de bnzı 
rerden çoıu dlnlenlldl; bu tadilat yapılmı§, tem:;iller ağus -

aııı1 1 k d a ı a ar a a"' olımı~-
5f'sile kar~ıla~ııu~lanlır. Tahanra· 

~ ı do~riıltnıu, bulunan nıeıınırlaı iiı; 
fenc takib cılilen azılı kaçakr.ıları on 
ılürt kilo l'roin il~ ''" i':ha~ııııla ·:aka· 
laım~larılır. Kacakçılar t~vkif cılil· 
ıııi;lcr. ~uçlarını itiraf <'tıııi~lcr"ir. 

Köy okullarında 
neler okutulacak? 

arada ö:dUrUlenln Uvey toıun üç haftasına taksim edil • 
o§lu da vardır mittir. 

Kiiltiir Bakaıılı~nu·a k(iy okulla· 
rmda tathik eılilıııck iizc·rc lıazırlanaıı 
yeni uıiifretlııt proı;nıım C\'\ ela hir 
taslak lıalinclc \'İlayct J..iiy okullarmın 
iiııiiıııiizdeki elen; ı:ocncsi lıa~ından iti· 
harl'ıı tecriihr cdilııw~c lıa~lanacaktıı . I 
Bu l<'criih<'ılcn ıııiblıct netice clclr e· 
ıliJ,Ji~i takclirılc iitcki ılcrs )·ılı lıa~ııı · 
tlaıı itihart'll proµ;nuıı kat"i şeklini a· 
lacak \ 'C ılerlıal l:ttlıik rılilcrcktir. 

~ulta1?ah_mette Piyerloti cad • BoQaz to1'1ufiuna çah,mak 
deı!nde~ı bır eve. hırs~zlık mak • cezası verirdi 1 

~-----·~ aYdedecek kadar 
· lnh hareket! 
l:ıi~. 

ııı, ın scnclerdenberi ti • 
\iJ:ıllu! eski, zengin ve ta

i erınden biri olan "Vi· 
l\~e~suplarmdan bazı • 
~t .. •dın isminde bir b~.h-
~cu 1tr davadan dolayı Is • 
~l~~li.i hukuk mahl•cmc • 

1 ~işlerdir. 
r l'ırı h 
~'t .. ahcelerinde çalıştı -
~~f\ Uc~etini alamadı~mı 
"it Ahıdin. i!creti verildi· 
~~';1in teklif etmiş: aile 
. "( a yemini kabul et -

~~.. ~ltlinle bahçıvanın 

;'\ff'ımırl:mmızı trhrik cılcriz 

Refik Koraltan 
Bir müddettenberi resmi va · 

zifesine a.it bazı işlerin takibi için 
Ankarô\cfa hııh1nmakta olan Çoruh 
Valisi Refik Koraltan dün ~eh • 
rimize gelmiıtir. Bir kaç gün 
burada. kaldıktan sonra Artvine 
ı?İdecektir. Önümüzdeki sene için 
de Artvinde bir hastane, bir ha -
pisane ve hükumet konağı, bir 
halkevi yapılacaktır. Hükumet bu 
tü .. JU i--u ir.lcri ir.in bütcedf!n Co· 
ruh vilayetine ehemmiyetli nis • 
bette yardım etmeğe karar ver · 
miştir. 

Kunturaı yoklaT.aları 

aadıle gırerek, evın kıracııı po • 
liı Haıan Basriyi bıçakla öldür • 
mekten suçlu Ahmet Nazım Yol· 
alan, ceza kanununun idam ceza· 
sr yazılı maddesine göre ağır ce -
zaya verilmiş, hırsızlıkta suç or • 
tağı olmaktan verilen Salimle be· 
raber, duruımaları ba,lamıflı. 

Dün öğleden ıonra bu duru' • 
Yeni kiiy miif rcıhıt proı;raımııa d d"l k N maya evam e ı ere , izımın, 

h illıa~ .. a kii\· l ı : 1 ı ii k iııı ı<' l in a r:ıs 11111 :l · · ao~akta yakalandığı aırada elin· 
!!l'ı:ec<'k nııılııdif rc:-ıııi blcrc .-iıl ıııw ·-· - - deki bıçakla ıol kolundan yarala • 
aıııelata fazln clıf'ınıniyct 'crilnıi~tir. dığı poliı Nçz.vat. sol kolile elin • 

İ:=tiıla pı.mak, köyfüı sılılıi ':ızİ) ,~- den yaraladığı bekçi Mustafa, yü· 
ıi etrafında tedbirler alıııak, k(iyiin d zile burnundan yarala ığı bekçi 
zirai i~lcri Jı:ıkknıda Zinrnt Bakanlı- Hasan, ıol elinin ba,parmağından 
ğıııa Ye Ziraat hanka,.ııı:ı aiıl ıııahinıal yaraladığı b~kçi Şükrü, evde ıağ 
~ azııı:ık ı;ihl ıııHlıiııı kı~ıııılar ,·anlır. bileğinden yaraladığı öldürülenin 

Di~ı'r t ::rnfı:m kiiv ii~rctıııcni ye'" övey og~lu terzilik mektebinde ta· 
ı i:;t irııwk fü:erc ıııııl ı telif 'ilfı) ı·~!f'!'dl! le be Rıdvan ve mahalledeki kom· 

Belediye tahsildarlarının mm · :u,:ılmı kii\' kursları faaliyctİM ılc•:ım şulardan Melek, ııraaile tahit ola· 
takaları dahilinde kunturat yokla ctıncktcılir. rak dinlenilmiılerdir. 
tnaları yap:r.aları bildirilmi~ti. Bu Kiiv ı•:tiııııcıılı·riııılrn B:w Azi7• Bunlardan Rıdvan, vak'aya en 

Beyazıtta dilendi~i iddiasile 
Hüseyin isminde ya~lı ve sakallı 
bir adam. St•ltanahmet ikinci sulh 
cezada clün sorguya. çekilerek, tu· 
tulan zapta J?Öre dilendiği :-<\bit 
görülmüş, hakim Salahattin De • 
mirelli. hu ihtiyarın bir hafta rnüd 
detle belediye ifllerindc boP.az tok 
lu~una çalıştırılmasına hükmet • 
mi~tir. 

içinde 75 kuruı ufaklık bulu -
nan koyu kırmızı r'!nkte ve ör:r.c 
para kesesi de. mahkeme s:ılcınun 
da sahibine r,cri veril T i~tir. 

Hep 3 IU bir kaza ! 
Balatta Kiiplü ceşme sohı.ğm· 

da 3 nt'maralı evde oturatı Sinvo· 
ranın 3 ya-:mdaki kız, Ham~la, 
dün evin 3 üncü katından d;;"müş, 
3 yerinden yaralanmıştır. Fakat, 
yaraları v.ayet hafiftir. Tedavi o· 
lunmaktadır. 

~ ltıı~e verildiğini anla • 
4- cıhetin defterlerdeki 
' ''bit olduğunu, "Vi -
· ltıenıuplarının "hatta 
~k'~•kayı bile deftere 

kontrolün yapılmadı<1ı anla~ılmı2'· · l,eııcliı:ilc ~iirii~c·ıı lıir nrkaılakınııza ya~ın tahittir. Ahmet Nazımın, 
tır. Belediye reisli2i tarafında;,lı ~ unları f'ihlc•ırıi,tir: yağmurlu &ir gecede eve giren~: ---'------...--------
dün ,ubclere yeni bir vayım daha ··- Yeni 'azifı·nııl"n •;vk mcııı- babasını boğazından nasıl yara · Alman Hariciye 

':~ .. · ~dar intizamlı ha -
~ • 1rı1,, söylemi,Ierdir ! 

~önderilmis, ta.hıildarların ceza • numıın. Kii) iiıııclc C\' eke ~iinlii;iiinı ladı~ını anlatmıtlır. 
landmlacağı bildirilmittir. ha:ıit ,.c hil~i~ i'1. 1:iftc:ili~i F,iıntli daha Şahit olarak çağırılan komiaer 'A. 'azırı 
-------------- !-'"eni~ \ 'C zirai 'az 'vctlerc uy;:un ola· Alişan gelmemif, zorla getirilme· LY~ 

~i\ ~~hkemesi, kararını 23 l\,1·direcektir. 
'.it~ 

AÇIK TEŞEKKÜR rak y:ıpmınıııı. Bıı i~c ha~laına<lan sine ve batkaca da bazı iıtilimla· 
Yakacıkta vefat eden sevgili aile re· iiıwr kii,·iiııulc kiklik tarlam 'ardı. ra karar verilerek, durutmanın 

. ı Kur .. t:ı ii:!rf'"<J';":iıııi hil!!iler ~aycsintlt• d 9 t mmuz .... ısimiz (Hulüsi Net) in cenaze mera • , ,. evamı, e cuma gunu ıa· 

~~,--·'-' r11 bir 
~·' ~ · '~~~u muz 

:1 k l"İıııdi tarlaılan t"ık ıııalmıl alı\'ornm. t 14 b k lmıııt simine gerek bizzat iştirak c· en gere • · a e ıra ı 11' ır. 
telgraf ve mektupla taziyette bulunan Hi'lı ·.s"a Zir.ıat Bahrılı~ının vcr(li~i 11 . ı::-· ·ı 'f ı· . u·· 

ilfırlı tolınınlar lıcnı hanıı lıeııı de kiiY karrcr olan mı .:ıma ı ılı a mın • 
bütün dostlarımıza ve bilhassad~. :~.' g_ü. lih~c lılh ük İı izıııct lr; tcııı in ctnıckt~· n j,·erı"itenin Uh oloji cn~titü:ıünde ya· 

Del"'erlı" hukuk nümüzde yardımlarını gör . ugumu:: • 1 k .. l · t' di pı ması ta ·arrur c ıııt§ ır. 

Çularlmlzdan Mı. • muhterem Yakacık halkına ayrı ~yrı te· ı r... ( ·· ·· ı· l T·· k 1 · _ f I lif l I ) 1=ün sıız suy ıyecc ~ ur · ıat·p· 
lRs hukuk haki~i şek küre teessürümüz mani oldugundan Ih rı f shH-t l 8 ı~r<lcn ha~kd flon•anvalı Gomnin 'f' 

Bay. Sabri Atay bu şükran borcumuzun muhterem ga- T. T. K. '·İlmi iııa koıııitı..: . Belrikalı Tı·ik•l Hu\'anı hirer konfo· 
b. · l z:tcnizlc ibıag·mı dileriz. I" · · ı . J ı ki • k · · ır ay mezunıye • 1 un wtııııa etlere"' eon ıazır ı :ıra a· rant< \Crec·e t•r. 
le §ehrimize gel · Oğlu: Hilmi Net. Kardeti Zehra Ak- iıl "~ ·ı ... lnr koıııı ~ılııw-:tur. Ru ccnchi alimin. a' ın 20 ~inclc 
rnitşir. Nüfus ke • ton, Eıi: Şükriye Net. ::!I llaı:irnn 'J~7 ele 'apılııı:ı~ı ıııu· ~clırimizc gdmi~ lıulunıı~aklarclır. 
&afeti Ve iş çok • r·111ııılllllllll11tıllllllllllllllllllt1ıuı1lllllı1111llllllln1111ıll'lll111l1!1 111 1111 1111111ll11111Ulll i l11111111flll111t1ıtlllllllllllllllll1111111lllll11u1111l!f1c111ı11llllll1111llllllllU111llllll11111111Pll11111111llltt111111!1HIU1111llllllt111111ıt, 

luğu ile tanınmış : K • k k • d • 1 " = 
olan güzd Mili • ~ 1 m o u r 1 m 1 n· er ~ ~ ı,ıJ ~t ıın adliye işlerin· i J ı ~ 

4tQ d~ , az .z.am.anda ~ ~ 
.}I sur al ve ıntızam· s )d l 1 § ) Maslak yolu i§lemeğe açı ı açı a ı giin geçmez fuz!.. O derece mahfuz ki, gazete sütunlarında, -

· ~ \iı _la gösterdiği mu· ~ ki bir kaza olduğunu işitmiyelim. Ya bir otobüs kazanın vukua geldiği günlerde yapılan tahminler· i 
~i ltt trıne bütün halkın I~ bir hendeğe devrilmiş, ya direksiyonu idare ede· den başka efkarı umumiye hiç bir §ey bilmemek· g 

tlt it~nan Bay Sabri A · ~ miyen bir şoför bir ağaca çarpmış, ya hususi bir tedir. Kazalar yolun kötülüğünden mi ileri gelmiş· ~ 
, dÇ•nde binlerce dava·~ otomobil başka bir vasıta ile karşı karşıya gelmiş tir; yoksa şoförlerin chliyetsiz1iğinden mi?. Bü· l 

\ \l\tı aha evvelden birik • ~ ve burada en azı beş altı vatandaş ya ölmü~. yahud tiin bunlar mechul... Yalnız, her kazanın feci bi· ~ 
~~ da s.. 1 b" · · · = k ·d b 1 h d = '~ halkıurat e ıhr~ıt~ır: ~ n~ır yaralanmıştır. lanr.osu arşısm a ircok temenni er iz ar r. ilivor. ~ 

~~~lık h· mk. e1?nudn1 .ıyehm ~ Sebcb?.. H('rhalde, biitiin bu kazaların scbcb- işte. o kadar... Fakat~ bütün bu temennilerin ,;ha· ~ 
) ~rc·h a ımı a ıye ve· "E !eri zabıta ve adliye tarafmdetn dosyalarmdo mah. rından ne c;ıkar. Çünkü bu temennileri ~ 

~~· ... ~:yı;;~~;:::!~t ( I<.im okur, kim dinler I J 
d~11 n •onra tekrar va • t · ~ 

tcektir. L1111ııı1 111111 ıııııı 111111 ıııııı 1111111 ııııı 111111 ıııı11 111111 ı1111ıı111ıııııııı11111ııııııı111ııı••••ı111111ıı11111111111ıııı11111ıııııııı11 1111 ııııııı11111 ııı11111u11ııınıı11111ıımı11111ıııııı1111111ıııh....,"'""'ı111111ıııııı11111ıııı•ıı1111ııııııııı11 ... 
, 

(Üsı,.rmıı L inci sayı/mla) 

"Von Neuratlı Almar.yanın sa· 
mimi müncrıcb!Jtta bulunclrğu üç . 
devlet merkezini ziyaret edecek -
tir. Bu mür.aıebatı da/ıq çok so~
lamlaftırıp gcni .. [ctmelı ccn!ıbu 
şarki AvruD:ı :rıllı ve siikimcti na
mır.a çoh laı,,Jalı o?ace?ktır. Bul • 
gcriıctan ııc !.facaris',.,r!la c"7'et::c • 
vi c!o3!lt·ğ"'.lmuı. vardır.,, 

CELGRATT A NE'.T.R KONU
ŞU LACA/(? 

Bcl~;·a.t, 4 ( l-!t• -ı·•ı;i r·ı: abiri • 
mizthn) - Alman h~r:ciyc nazırı 
von Neurath Belgr~ lb büyük bir 
alaka ile meklenmcktedir. Alman 
hariciye nazırı yedi h:ıziranda 
öğ1e üzeri gelecektir. B. von Neu· 
rath. burada dokuz hazirana ka • 
dar kalacak ve bilaha:·il tayyare 
ile Sofyaya gidecektir. B. Stoya -
dinoviç, yedi haziran nkşamı B. 
von Neurath şerefine bir ziyafet 
verecek ve bu ziyafet sonunda nu· 
tuklar teati olunacaktır. 

Siyasi mahafil, yapılacak gö • 
rü,melerde yalnız iktısadi mese -
lelerin mevzuubahsedileceğini ve 
hiçbir akit imzalanmıyacağını be
yan etmektedirler. 
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. S ,ON · HABERLER, 
Ankarajyı su baslı 

... -: ; . . ' \.. . . . . .. . 

.Mecliste Ziraat 

Köye ve 
doğru 

Vekilinin sözleı i 

köylüye 
inerek 

ispanya sularında 

Almanyaya emni
yet vermek müşkül! 

Yedi seuedeoberl görülmeyen bir yıı~lfl 
"" v k b k t · 7 ar yo ıJagna ça u geç z. LJar keeiP'iıl 
Ankara. 1 (Telefonla) - Btıgün ka, bazı C\ lcrjn topr~arll1n ftı 

ı\nkımula nal J 1.30 da hııc: Jırnn ııir şağ ı olan lıoılnıııı J.s 
~ ~ J1I' 

Fa~nuk yarıııt uat kadar siirmfü., lıu ıııu tur. I 'ır ı.1· 111 
• • • . e ı s 

c. n:ıı la meırnıııurahlıama ;~2 k! lt• " ll Aııl.::aranın '\ crıı; l aı:ı •P
1 lııraknral .. kadar ı;i<ldetli lıir ) ağı~ d· ya~mır suları ç;"ııc ı.:tlıı.rıll1 

Ziraatimizin ilerilemesine 
gayret edilecek 

ispanya sularında Alman kontrol 
gemilerinin hükumetçi tayyareler 
tarafından bombardıman edilmesi 
ve Almanların, buna mukabil bir 
İspanyol limanını topa tu tmalan Ü· 

zerine ortaya çıkan nazik safhanın 
.siyasi c~hesi de çok müşkiil bir 
çehre göstermektedir: Ankara, 4 (Husu i) - Mecli•ın 

bugünlı.:ü toplanlun<la polis le ki'rt 
.kıuıununun encümenden gelen ı•1;ıtl· 
dclcri miizakcrc edildikten sonra kıı
nunun Jıcycti umumiye&ıİ Lahul olurı
mu .. tur. 

Runclan onra Tiirkiye Cüınlnui· 
~eti Ziraat hankasr kanununun ikİıı
ci mUıakere ine p;eçilmi~tir. 

Ziraat hanka~ı kanunundan tiOlll a 
da Ziraat Y ckalcti vazife ve tc~;11-
tma aiil kanun liı) ihası mü taceH~ rt 
kararile ıniizakl'rc ohınmustur. 

Ziraat Vekili luhlis Erkmen kn
nun mfü.nkerclcri esnasında ileri . ii· 
J"ülen hu rnütalcalara kar ı izalıat 'e· 
rcre1' hil ha a ~iiyle ,Jcıni tir: 

Ziraat te kilatıırırzm ıııümkiin '>1-
<lu~u kular 

3 

vrar hir luıl<le kur•:l
ma ı ı;özöniinde tutular.aktır. ,;\Ja3:1 La 
mda ça1ı maktan ziyade tarla lıa ın· 

da çalı arak. vani kiiye ve .köı·lüye 
doğru inerek, \'C onunla hirl iktc !-,"atı· 
,arak ziraatimizin ilerlcm~inc ~a' r,.t 
cdecr~iz. Gayemiz hudur. 

Ziraat Vekaleti teskilat Ye .... :ıT.if~
lerinc aicl kanunun heyeti uuıuır.iye· 
ı;j üzerinde ı:;cçen hu ıniizakernıl• n 

Yeni yapılacak 
telefon tesisatı 

Ankara, 4 (Telefonla) - Pos· 
ta, elgraf ve telefon umum müdür
lüğü §e iflerimizi telefonla biribiri· 
ne bağlayacak olan büyük bir tele
fon programı hazırlamıştır. Program 
Nafia Vekilinin tasvibine arzolun
muştur. 

Ş1ŞUDE BlR TELEFON BiNASI 
KURULACAK 

P.T.!', um~m müdürlüğü lstan· 
bulda Şıılıde bır telefon binası inıa· 
sına karar vermiş ve bu İ§e lüzumlu 
arsaların istimlakini İstanbul ba§
müdürlüğünc yazmıştır. 

Yapılacak telefon binasında pos
ta ve telgraf binası da bulunacaktır. 
YEŞlLKÖYDE YENt TEL.SIZ 

AHiZELERi 
Posta, telgraf ve telefon idar~i 

Y cşilköye iki alıcı telsiz ahizesi koy. 
durnıu§tur. İdarenin telsiz telgrafı 
bu uretle takviye edilmi§tir. 

Basınblrllğl projesi 
ene Uman de 

Anlmra, 4 (Telefonla) - Ba
sın .. birliği kanunu projesi bugün 
( d.un) dahiliye encümeninde teşkil 
edıl~n hususi komisyon tarafır.dım 
tetkık cdilmiıtir. 

!'arın (bugün) dahiliye cnci.i
menı umumi heyeti proje üzerinde 
kon.U§AC8~, tetkik bittiği takdirde , 
J')roıe adlıye encümenine tevdi olu
llacaktır. 

Avrupaya ik i m ühendis 
gJdlyor 

Ank~ra, 4 (Telefonla) - İs -
!'nbuJ lıman idaresinin İstanbul _ 

da yaptıracağı mağaza intaatı e
::.-ıslarını tetkik etmek .. "k" "h d uzere ı ı 
:nu :n İsini Trieste ve Cenevre • 
ye gond erm esi lktısat vekaleti ta
··~fmdan kabul edilmi§tir. 

lzmlr sergisine gelecek-
lere serbest döviz 

r\nkara 4 (T ı f I ) k''J H ' . e e ona - Ve· 1
' c.r. eyetı, beynelmilel İzmir 

~crsısıne ecnebi meınl k ti d . . e e er en 
ııtırak edecek firmaları h b" .. 

b
• 

1
. n er ırı 

ne mer ıra ıerbeıt do··v1• z verme· 
5i kararlathrmı§hr. 

Serbeıt döviz mikdarı 1 OO b in 
lirayı geçmiyecektir. 

onra maddelere geçilnıi~ 
kabul cılilnıi tir. 

\ e ôıiYU<'D 

Mccli-in huJ?;iinkii toplantı-.n1a 
Ha,·a Yotları 1<1arc inin 19~7 •1\ı h;it 
~"" ile Orman i\förlüriveti uınumin•si 
lefkilatı knnuntı na ın"iizakcrc " .. ·ka
hul cdilmi,ir. 

Orman müdüriyeti uınuınivr-irıe 
ai<l olan kanunun ıniizakercsinclc .-(iı 
alan T.alıir Hitit (Mani. a) kaıııın 1~
yilıa ındnki <'..sac:ların tatmin eıliı i rna 
1uyette hulunınaılı~ını Ei;ylr.ınİ§ ' 'c bu 
lıtı"tı ~ la noktai nazarını izah C\ l eıniı;;-. . "' 
tır. 

Ziraat Vekili Iulılis Erkınec lıu· 
-:ııa kaı ,ılık o1arak ılf'Oıi tir ki: 

Ormnncılıh Tınl.-il.-atcn bizde dcıhn 
~·eni fmrulnn bir §Ubf! oluyor. bircoh 
hıs,ı mf arı. amenajmmı m<'~f'/r.si ol.,ıın , 
miicnd<!fo. İmnr, f'l.:mıomi/,· 1.-ı.Hır•lnn 

·er1i tcP-ssiiı edccr.ktir. 

8111111 lıcr/uın,,i bir mrmlı>f;l'lin 

t~c.ssiis cımi~ olan bir ormmıcılıZ.,1. il<' 
mul.-a ·ese etme/~ doğru değildir 

Kontrola memur olan gemileri • 
nin bombalanması üzerine Alman
ya ve onunla beraber ademi miida
hale komitesinden çekilen Jtalya, is
panya sularında kendılcrine emniyet 
teminini istemektedir. Londra ile 
Fransa, onlan tekrar komitey e al
mak icin bir uzlaşma teminine cn-
lı§ıyorİar. ~ 

Fakat, Seriinin verdiği .cevab 
u: 

Berlin, 4 (A.A.) - Berlin si
yası mahfillerinin ispanya işleri hak. 
kmdaki kanaati şudur ki: 

Müzakereler çok çetin olacak ve 
miihim zorlukların iktihamı lazım 
gelecektir. Deutschland yaralıların
dan yeniden ölenler ile ölii adedinin 
28 e çıkmış olması meseleyi dalın 
nazik kılmaktadır. Alman milleti, 
matemten birdenbire parlak bir si
yaset havasına giremez. Eğer Paris 
ve Londra hiikumetleri, Almanya
nın ademi mi.idahale komisyonunu 
kurtarmnk için herşeyi feda ederek 
eski siyasi vaziyeti idame edeceğini 
zannediyorlarsa aldanıyorlar. 

Alınanyanrn hattı hareketi şu -
dur: ispanyayı canilere karşı ko

Dr. Rüştü A ras rumak. Emniyet mmtakaları husu-

B k 
sunda F rankoya itimad edilebilirse 

Bu İ7.alıattan wnra maddeler~ g~
çilerek kanun kahul cdilmi 'e pa· 
zartesi ~ünü toplanmak üzere toplaıı· 
tıya niharet Yerilmi~tir. 

Ü reşte de Ya1ansiya hükumetinin garanti-
B ül<re§, 6 (Rus si~ - Harici•· J lerine g~venmek biraz miişkiildür. 

ye 'Vekilimiz aoktor B. Tevfik Kontrolu kısmen Valansiya hüku
Rüttü Aras, yarın (bugün) Buda· metı teminatına istinad ettirmek bu 
pcıteden buraya gelecek ve bura- hükumeti zımnen tanımak demek 
da 7 hazirana kadar kalacaktır. olur. 
Doktor Aras buradan Türkiyeye 
hareket edecektir. 

. 
Pasaportlara Hi ve 

Ankara, 4 (Telefonla) - Müd· 

deti bitmeden sayıfalan do]an pasa

portlara ka~ıd yerine 20 kuru§luk 

boş pasaport ilavC8i Dahiliye tara· 
fındıın pasaport i§lerile mqgul dai
relere bildirilmi§tİr. 

Mem leketlmlzden v izesiz 
çıkan ecnebller 

Ankara, 4 (T elcfonla) - Bazı 
yabancıların. maliye dairelerine 

veya hususi e§haaa olan borçlarını 
ödemeden Türkiyeden çıkmak için 

kabotaj yapan, fak at civar memle
ket ve adalardaki limanlara da uğ-
rayan gemilere binerek, bir Türk li
manına gidecekmi§ gibi, çıkı~ vize

:ıi almaksızın, seyahat ettikleri ve 
geminin uğradığı ilk yabancı liman· 

da karaY.a çıktıkları anla~ılmıştır. Bu 
gibi hallerin önüne geçilmesi için 

yabancı limanlara uğraması mukar
rer Türk gemilerine yabancıların ka

naatbahş emniyet göstermelerinin, 
pasaport ve çıkış vizesini hamil ol
malarının usul ittihaz , ·:liJmeleri Da· 
hiliye Vekaleti tarafından kararlaş
tırılmıştır. 

Atlna münevverleri hf r 
seyahate çıkıyor~• r 

Atina, ı1 (Hususi) - Bur•1 laki 
Ü al yan en tilüsüniin le§ebbüEile \ti· 
nu müne\ \erlerinin Roınaya yapJr•ık· 

ları tenezzüh eyahati lıazı hazırhl.· 
larm ikınali iı;in gelecek a)a hu.ıbl· 
mı ıır. Gurupların buradan lınrt k("t· 

leri ayrı ayrı lit ,·apurla teınımı:rnıı l 
15 'e ~9 unda yupıiacaklır. Har.ırlı.· 

nan pro~raııııı ~üre Yunan ınüıH'' 'er 
leri ftalyanın Breııtlizi. i\'::ıpoli ffo· 
ma, Florım,a ve Bari 11rlıirlcr!ui zi· 
yaret cdcceklenlir. 

DEUTSCHLAND BlR lSP ANYOL 
ŞEHRiNE DOGRU 

Cebelüttank, 4 (A.A.) - Deu
tschland zırhlısı refakatinde iki 
muhrib olduğu halde dün öğled~n 
&onra Rapa burnunu dönerek Cakix 
İ~tikametinde yoluna devam etmiş
tır. 

Alman - lnglllz deniz 
mUzakerelerl bafladı 

. Lon<lra, •1 (Hımı i) - fngilı~rc 
ıle ı\lnıanya arasrnda 18 lıa41 ir:m 935 
ıle aklediJen deniz anlaşma I!H ra
ınarnlamak i~in, gemilerin miktarı 
hakkında hir deniz an la;.ması ıı •üza· 
kercleri hngiin ha~laını tır. 

• lrıhtsarlar idaresi modern bir §ekle kc
nulrnuı olan lnhl63r tuzlarında çalışan amele 

nln daimi §CkJlde beyaza bakmaktan gözleri 
nın bozulduğUnu nazarı dikkate alarak bOUln 
ameıc 1çin kar göz!Uğ'll mubayaasına karnr 
vcrını,,ur. inhisar tuztannda ıooo amele çe
ll§malttadır. 

• Bu ııcne şehrimizde llkmckteplerl 6000 
talebe bitirmektedir. l{cndJlcrlne merasimle 
dlp!omıı vrllccek ve bundan sonraki tahsil 
hayatı hakkında tcn\1r edllecck!t'rdlr. 

• Ondül~yon makineleri talimatnamesi 
merlyct mcvkllne girmiştir. 

:t- GUnırilk?cr umum mUdUrtı Mııhmut Ne
dim yakında tetltlkat için Avrupaya giılecck 
tir. 

* Yr.nl vapurlar geldilıtcn sonra 1ııtanbul, 
- tznıır - Mersin - lskenderun - Porl· 
Salt, İstantml - lzmlr - Pire - 1skcndcrl· 
ye \•e latanbul - lzmlr - Pire olmak Uzerc 
Uç hu!cJ hatta tesisi dUşünülmektedfr. 

• Ankaraya j:iden latanbul arabacılan he 
·eu dönmUıtur. Heyet arabacıların dertlerini 
aıtıııadar makıım'Rra bfldJrml~tır. Şimdi ne 
ticeye lnUzar r.dllmektcdlr. 

:t- D uncu ycrlimalla r ııcrtıst lıuzırlıkl arı 
fiilen bqlamııtır. 

lf. \'ar§ovadıı. yeni b ir ticaret mUmesııllll":I 

lhdu "dilmiş ,.,, bu vazlfeye Tilrko!ls b&~mll 

şavlrt Bahıı te.ytn «'dllmi' Ur • 
il(. Dalıl<e:ıirde rlc bir sıtma mücadele reisli 

gı lhdll!I ed!lml§tlr. 

ıııu ~tur. '\ e c' lcrin bodruııı ' 
• 1 

1930 yılm<laııheri Ankarauı Jrn tır. 1 li,f· kıalnr iddetle Hı~mur )n~nuııht ••r. ltfahc. pofü• he ('lııııı ıalt'" 
f) J 8 ~ d • .,.,,, ·ı . 1 ,·ar{ ı ır ) ı m aı;u to un a rııcıreıııur:ıı1I,::· leç .. ı at1. yapı an J tıere , 
mn 50 kil ogr.ını ya~mur , a;;mı ... ı 1 urirıe. su basan ıua ,;ıl 0.ııll 1 

"' • 1aı ' ' Huı:;iin ,a:;nn nı~ınıır o nıik~n 't' tulwnlnlarla su 
1 

· c ,f •• 111• • 
hulmamakla hcrallPr elfer. hn (f,.Ja lt'rin ,·:ıt ~· lfr:ğj)ıırı ıJ.ır ,r 
oldu~u g;hj. km \elli l<"hfriııi i.:•'IJ C' ı:a mdn kalan hazı ı_-ortı 
ı;ü lrrıni tir. lar lrnrJ.omlııu !lf 11 ıı ıJI 

' ' . J . 1 I' 1 • 1 . tarıı ı 
J cnı e ıır< e \rıı 3\ 1 ınunıj m,.ı- Şrcfı'r jcim.lr ıır ... ak r:ııı 

kezinin hulundn~u hiııa' cırafı•.ı!a lfıta da t ir eden ~tl ,c f) 
sıı hirikmi~. olomohillcr ''an~·a kw ııoha mde.n ~ıit_l>ir ıııı~•r 
dar u içinde kalım"lır. Hunılan 1.::~- c·uda :;e'İrmeıni .tir. 

~---~·~----------~-----~----~----

Dük ile düşesin , . . 
ev,enmer erı 

lngillz klisesJ tarafrndan 

Takdis edilmiyor! 
Londra, 4 (A.A. ~ -- AnnJiknn 

kilisesinin resmi n~iriefkarı olan 
"Churdı Timeı,, gazetesi rah:p 
.Jardine tarafından (sabık l<ralla 
Bayau Yarficld'c) yapılan dini 
merasim ,hakkında "sözde ayin,, 
tabirin i kulJanınakta ve kilisenin, 
biri evvelce evli bulunan ·ıc zevç 
veya zevcesi henüz sağ olan iki ln· 
rafın birleşmesini takdis edemi -
yec.eğini ilave eylemektedir. 
DUKA VE DÜŞES VENEDJKTE 

Roma, 4 (Hususi) - Vindsor 
Duka ve Düşesi, bugün öğleden 
sanra Vcnedik'e gelmitlcrdir. Ne 
kndar halacakları belli dejiildir. 

AVUSTURYA YOLUNDA 
Vindsor Duka ve Düşe.si bu ak

şam Avmturyaya hareket etmiş -
lerdir. 

Blombeıg ve Mussolini 
Roma, 4 (A.A.) - Mare;al 

von Blomberg ile Mussolini dün 
öğleden sonra Forum' da 1 J.()(){) 
genç foıistin jimnastik hareket • 
lerini seyretmişlerdir. 

Duçe, bundan sonra mareşalin 
terefine bir ak~am yemeği ver • 
miştir. 

Seghan'da biı gen(: 
boğuldu 

,\danada Erkek li esimlt· okumak· 
ta olan c·kizinci rnıf talehc inden 
Hif:ıt Yıldız o~lu 5!.>6 Ht>mzi rıtıl11. 

Fransız 

l~ıd 
._'Jeven/er go ıı 

. . . J{orh~ ·" 
D~<>rli t'dıhınııı . rt)llıY 

., ~ 
1 1 j-iınl ı ı :>c,·cn "r pı ıı.. :- 1 11 , 

1 -ı k"" ·· ı 1• tıırafıll' ;ı; :ı ı utııp ııın<'~ ""tl'. 
• 1 • ı ı:ır1Jıı1·~ ı 
lınclc h:ıs ıırı lfl ı.ı~ r'' ~ 

f Jııtı f 
ri rin tı ;rke~. t?.rn ı~t nlakı• ı 
1. Cı:;l'rJll bııyıık }ıır •r• ~ 

-rı .,_,,u . 
!anma ı İ<"İll ka ı se et JI 

• k'" -phııtl 
hrrahrr f nkılôp · ııt~ı 

111
, ,ef 

1 J ''U . z b;ııııP ..ıf. ı:mıaıı ana cıı .,j I""". 
·-. 1 u il.. 1 altınıla n~rctııW , {,S 1 ~ 

f :ıd:ıll . 1 ~ 
' 'C o ıırncl;ı on orııı . "' 1 

le ,ırı ... 
ele oları hu et-ere t • derıv 
.. ihi lıir fi,•al ko~1ııatoJ .. ~ııf• ı 
'"' J • • l•ıf•• ~, 
ıııiiııdc m rıı·;ı tc::ırı 11 

' Jıı. JI 
. : •' - J,.r yo l 'CSJJHlcyız. ~C' en . 

J • • • cılerıı-crııı 111.e tın sıyc 

aılıııcln hir gen!: pazm· · .ıi.iııli Sc) lıaııcla --~~~~"---~11911:-
hoğulıııu:.tnr. U 

He1111.i , pazar ;;iinii iiğlr.drn C\\e] s aO ı ı r 
w ·aktan huııal;ınık , serinlemek iı,:in 

bir han~o )<IJHl!ak İ:-teıni • ~·eni Ta- ~er vısi~!~ ... ..ı 
lıaklıane ı•h <ırında nchirf' girıni~ tir. ""' ıııuı p.....- JJ" 
HC'nızi. irj )iİmıe hiJıliği lıalılc km· Husust cıoıMrıı Mııııre ~ 
\'etli lıir anafora kapılarak kendi ini aut 00 be~ bUcuk1~:e.>c.,"U~1ı 1

' 

1 
,_ ulema tdarebaneıı Kıııııır cı 

l'Crcvnıu an ,urtarammııı:;tır. cıe uat 14 ten J9 s dSırıı ti(~ 
Nehir Rcııız'yi iiı; ılcfa içeri ı,:ckip Rrıartımanısrı tkll!cl )edl 11" 

ı,:ıkıırmıe. fakat ıliirıliinriicie laıııaıııi· dalma oırnyucuıarııtı~ 111 
le iirtıııii , tlir. Tiu hadic:evr.. o F ırarl:ı bilinde kabul ede'· ııtorııfl' 11,, 

J(IM1 (!O ıJrtl' 
oraıla lııılıınan lıalır.eci llasaıı ş alıiıl c,;ocuk baataıı rıırııı ;. - 11esıı1ı ıı. tr 
olınuşrn ıl.a. cereyan cok km' etli 'll· kurıonun yedi ta st ,. ~l .ı 

• . . ı:rı•rte · ~·· ,. 
1 - l . . I l k .. göthrUrscnlz cu !\~.) 
ı ııı;ttn( nıı ı:;encın ımc ::ıı ma o ~nı:-ı;a gUnlcrı 9 • 12 arası P. 11 ıı• ~, 

'akit lmlnmnnu~tır. dcainr.lc Muratpa~a ca,:8rıısrı' ... ıı dl 
Bnlı!;eri H::ısan lıacl İ>•"\ İ <l,.rlıal "f<ıochaocstnde ı:ııetl torı•rwr tııı' 

ko~tıp poli c anlntıın .. , 'nk"n malın ili· Ayni şekilde diş d0~,,11 ıı'sı~t!P t, 
1 1 

ırıer.... ,Jır' ~.f 
ne gelen znhıın re edi ııc ıir wyunra ~'llculnnroızın elll ııs f' dfl ı 
armı ıı sa ,]n lmlnrııaım"tır. tadır. 01, d::>ı,ıoru~ cııdd.,tı'Jf il' ıı 

Parınakkapı tıtJldl rl ,.,ı ~~,el 1 
Hfüli rnin acıklı t:ıraflnrın<lnıı hi· ..iırı'e ıo' r rada ra:artes! ı; - tıı cıolt 

ri ılc Hcım:inin nnnejnin 'e akraba· ısında bulundu:U ~ıııııudl>~,rt ~ 
lıırı iinfüulc iilü~iicliir. şl de l(nraMY )1 uın• ıil ,rııı• rl" 

A iman - llaluan anlaş- n11marada &&1• ve ;ııııı cıı•1.:..cP1' , 1 
ıerde okuyucuıarıvııerııı! >""""~,ııı' 1 

ma.çı oldu ınu? ıar ve utult tcda 13eŞtlltlf ııııot1~ 
Hoına. •l (A. \.) -1t:ıl)a ila \l· AynJ znmlllld• llllıııd' rı~ıııtı 

dceı Erip apıırtJ~uJ'ııcıı1' ,9 ~ ıııaııya nrmmıcla hir lcılafiii aok (' • İ it· Fidan muhtat o ce"tlr· s:cl!'° ,.ıııı' 
tifaJ..· a'•tcrlilıli~inc tlair Cııitcd Pre,,- ııırını ıonnet e(Se pert'' ç1 ~· (11'1 
c'in i ~tilıhaı·uıı bıı uk~aın ı:;azelı'l e riıı Ayrıca Ak••'8~, ,uıııı~ ııo11~41:,, 

kabullerinde trkzilı olunnıu.,tı11' nmda ~2 nuınar• J\lİ~tJerlııJ > f.1 ,ır 
Vasıf Çinaı '111 halı- memuru Nuri~; •• ,, ~erıııı':; ~il' 

veret"~~ c:ıjeJ<sl) eııcı' ,ıııııı ff. 
1 a.41 I anı ' d, p:>o multabf'inde ~~.rını1' . ...ı ,e N~ ~ 

ven ~craıtıe çoeu ~ıtı:• " 
lzmir, 4 (llu~ ııhİ ) - Bu,.iin Hal· )clcrlol yapacattır· ı d"ııt~ 1' ııı \ 

kc' inde mcrlırnu Vıı,,ıf Çınnrrn iilii· ısımıcrlnl yazdl#ıtıl' ,dt'1\,ııt F ı, 
miiııiin y:rlcli;diıııü ıııiirı~ ... elıelid r- l.ii-ı octçllere murac~:~ ,edl ~~ 
viik hir ihtifal \'R?>ıldı. llııifoldp F·ı~.- hizmet ırnponurı 

lı GCilcç 'f' lıel cıl ivc reisi Dr. B(' ıı~ "tJ -Jınzrıı.ım~d~ı•r.lll!l~~rr -.ı 
rz ile kulıılı :ıl ık hir ıııiine'' er gıını · " 
hu lmluıınııı~ıur. 



Tefrika:•• 

bir aralık divan 
•• • 
uzerıne garı 

Ce.ıç kadın bir aralık divan üze- larmı onun yüzüne doiru serpti. 

uzandı •.• 

hrı Uzandı: - Fakat .. Ne var} 
lorulınutuml Bir bqvekil - Ben ona Hhip c!,.n•am. 

L"1ıı~ hele onunla birlikte -Sebep) •.. 
~ Ondan çok siyasi itlerle uğ- - Çünkü aahibi var· Ve ..• 

kola dejil · 1 Umur bey IÖzÜDÜ: 
·• Ü. ~ic:ud:!n cazip hat- -O benim doıtumdur. 

·~~nhinalannı göstermek ia - Diye bitirecekti. F~t ıenç ka -
. '-ıı ııııfif hafif getiriyordu. cim biıdenbire düıer 111>1 yapb: U -

lir bey Kantaküzerun ken • mur beyin boynuna kollarını dola • 
1,.~lıiı iyilikleri hatırlıyor; malda beraber onun kuc:aima. tloğ • 
~a bakmaktan çekiniyor - ru kaydı. 

l._ Nefetleri bin"biıiae kantıyordu 
:~ irini bunun farkına .... 1 ve atet P,iydi. 
L~bire •Y•ia kalktı. Umur Pnıbıee irininin dudakları uzan· 
'°'hıhnun kenarıiıa oturdu dı ve büzüldü. 

koltuğun arkalığına da- Unıur hey dÜflllok üzere olan 
birini tuW gibi onu kollan ile sar· 
m14; pnç bdmm cilvesini anladı -
it halde bırakunamqtı. 

Neden aonra kendini toparlaya • 
bildi . 

Geaç ve pzel kadının ııcak ve 
muht ... vücudunu kuvvetli kol -
1amm mtünde kaldrrdı ve doirul • 

etmem. d u. 

~aili prenıl Bizimle birl.,i· 
~ nefret mi ediyorsunuz 

ucn de Bizaııslıyım ve çe • 
lleyim var} Eğer ne kadar 

\rt Yarnan bir delikanlı oldu • 
bilmesem korktuğunuzu 

ecectim .. .!'n kimseden nefret 
efen .... 
) halde? .... 

'Nı) ı .... 
e isterseniz yapanz. Bizans 

0

ni ıizin kumandamza vt: • 
· ~na siyasetini sizin diledi-
' e idare ederiz. Ve ..• 

~~ Bi~ .. --· . . be . k~ ~ ta aız,~ yenıp seve • 
~~ Prensesler de vardır, deji) 

lı 
~ur bey genç k_admın gözleri

e bakb ve orada mehtaba 
~ Pınl titreyen mavi bir de-
.• aibi oldu. 

1 Çekti ve cevap vermedi. 
irini kolunu onun en -

diğer omuzuha doğru uzet· 
~rdu: 

~1\dan füphe etmiyorum. 
C.... • etckkür 1. •• 
~kadın gittikçe yaklaııyor -

.:İıansta sanırım ki yalnız bir 
d~~ kadın var. Değil Bizanıta 

~unyada, sanırım ki güzel 
~ iZ odur. Fakat ben .•. 
IC"\lr bey suıtu. 
.:_~ onun elini avuçlarmm Sa.: dı. 

1 •ilkeledi ve dalgalı .san aaç 

Deierli 1evsiJi yükünü hep böyle 
t8§ımak, ıu ~pıdan ıeçerek aemi • 
ye kadar götürmek, pupa yelken 
lzmire kaçm:nak arzuıunu duydu. 

Fakat bu mertçe bir hareket ola -
mazdı. 

Bir doıtunun, kendi hayatını ö • 
lümden kurtaran bir adamm kanar· 
nı kaçırmak elbet doiru değildi. 
. Prenaes iriniyi iatemeye iıteme

ye divanın üıtüne bıraktı ve ora • 
dan ~ynlacak oldu. Fakat irini onu 
bırakmadı. Elinden tutarak kendi • 
ne doğru çekti. Yanı batma ve di • 
vanm kenarına oturttu: 

- Seni seviyorum!... 
Diye mınldandı. 
Ve kollBrlnı onun boynuna do· 

tadı. 
- Benimle gel 1 ••• 
- Çocuklamn var!... 
- Onlan da getiri •.• 

· - Mümkün olsa!. .. . 
- Niçin olmasın? .. . 
Genç kadın duc:laklarmı uzatb .. 
Umur beyi ıöylebnek iıtiyordu. 

Kendisi de fazla birtey söylemiyor -
du. Birkaç zaman böylece biribirle -
rine pek yakın kaldılar. 

(Ar~ var) 

ay ve Şirketiha yriye 

l....,._.. PAMa 

Tak •m 5 · • Hazira 
------ı-S R. evve .6R. ev1 

(JtlD ..... aa.-. 
latııalt ll&maa 

~---...... ........ 
•ktuı..,... , ............ 
lmall 

film ıcaıan ...,, .. , 

4!9 429 
!S> .. •7 ,g38 
~10 Sf~: 
I! T2 I~ 1 
ff\,12 16 l'l 
19 .. 17 19,lB 
21 :1., ~ı l'8 

21.• ~.ı:ı 
1~6 ı.~ 

~9 208 

RADYO l 
....... === Pr.......-ı 

ÖÔLE NEŞRtYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Tllrk muUd.11. 12.• 

UavaJl., 13,0IS llu!ltelU pllk •lfrlyatı. ıt.• 
Son. 

A ltŞAll NEŞlltY ATI: 
Saat ıa.ao Pllkla dau mıaaki8. 1'.io 

Konferna doktor proteaör Fahrettın Kertıtı 

taratmdu ıtr&* ve telkini. 20,00 Fuıl Su 
heyett. 20,10 Ömer Jlıq t.ara."IDdM &rapta 

eöyleY. 20,43 Fuıl Su beyeU (Saat ayan). 
21,15 Orkeatra: 

Saat U,11 Ajau Ye ...._ baberlerl ve • 
leal 11lolla prosr&mL Pl&Jcl• 801olar. Op.N 

ve O~Tf't parc;alan. 21.00 lon. 

8eyoia. ...U. _.k-ılıri ... ,... • 

& - KURUN 5 HAZiRAN 1937 

Jaa rma Oe ut.nhiı APkara 
Satınalma Komfs)·onunda11: 

ı. - Tueeine (1250) lira kıymet b",.lcn vasıflarına uygur. bq ecnar E. 
tüv 21-6-1937 pazartesi günü sut onda kapılı zarf uıuJü ile ve ta-.mına bin 
bet yüz lira kıymet biçilen şartnamed: ÇC'!İtleri ve her çeı-icl ·n r.-'ldarı yazılı o· 
tuz kaleta cerrahi alet 22-6-1937 ulı ıünü aut nndı açık eldl~me usulü Ue 
ıatm alınıcaktrr. 

2. - Her iki alıma ait prtname komisyondan par--sıı: ıtlınab•Jir. Et\\v 11k t:
rninatı (468) lira (75) kuruş aleti cerrahiye teminatı dı yüa on i'.d buçı.·k lira • 
dır. 

3. - E1catltaıeye &irme1' ı~e,·edlerin tth1if -·1c'tup Y,f ort"1-· .. ·1· ··aZ'lı YC

ıikalarını ek.Utmedett enel lmmiı.:yon• v~rmis ~1malan. (1 '!2) < 3 ı i 6) 

----------------------------------~------~~~~~~---lstenbul lle:alltarderhJında n 

Koca:nusta!a Pli" ltiirkeüba11 snaUllC"!in!JI etıki T .lrı,.a ,·eni 
Ycn:mahılle aoka$nda eski 157 yeni 32 ~a"'h hanenin tar.rı,,1 . 

Kur·•'\ptda: Snh Jl'erhıt maballeain'n h C1 sok"l>-Tftda u!d 
45/ 47 yeni 61 sayıh 89 me re murabbaı arsanın t11:namı ... 

Auarıyda: Klti.,kuı.., mı1'.a1Je">inh.& lbova· h:- l"ka~rndan es
ki 22 .,eni 44 sayılı 141.92 metre ıııurabbaıı arsanın tamamı .. , 

E'aktrlllv: Ve,,fmı:hıllede hıt boyunda ymi 100 ve 10? sayılı 
'k' evin J/10 or.vı.. 

• 
Bü,·ükı;ar~ı: Kese:iler sokağında eski 133 aayıb dükkanın 

40/ 120 payı... 

Lira 1't:ru, 

90 C3 

1i8 r:ı 

212 83 

500 f) 

110 00 

Yubnla yazılı srıallar IS-6-937 •lı gİnB alt 14 de ıtttheal:tr" ...... ,, 
bedeline istikrazı dahili ve 3 5 faizli hazine tabviJJeri de k.1b:.al olunur. fsteI:'f • 
terin .,. 7.5 pey ıkçelerini ~ llNlneria4- t9ftl yatrnralı: daf!erd-rH ..-:1 • 
H emlik müdürtüuünde müte1ekkil satış koıuiıyo;una müracaatları. (F.) (30Z'Jl 

saahiın-.: --~----------------------~------~------------------
1 - Mebmet. Yani. Klmil ve aaire-

nin mllftereken mutaıırnf olduklan 
( 3200) üç bin iki yüz lira muhammen 
kıymetli Topanelde Xarabq Mustafa 
afa mahallelinin kasabalar. içi fOUim• 
da etki 30 ve yeni 12 No. lu bir bap 
dükkanın tamamı fllyuun izalesi için 
a~ık artırmaya lronaldufundan 12-7 
-37 tariblae mlladif ~artai ıünü 
aut 15 tea l6 ya kadar Be7ojlu sulh 
mahkemeli bqkitiplilince müzayede 
ile satılacaktır. Artırma bedeli muham
men kıymetin ,Uade 7etmif beti•i bu • 
luru o ıün ihale edilecektir. Bulmadı
it takdirde en 10n artıranın taalthUdi 
baki kalmak prtile ikinci artırma 27-
7-37 cünUne tesadüf eden •lı cünU 
aut l5 ten ı 6 kadar icra olunacak •e 
en çok artıranı ihale edilecektir. 

2 - ihale tarihine bdar birikmit ve 
birikecek mallye, belediye, verıUeri, 
vakıf icareti ve 20 senelik taviz belde • 
li ve telliliye mütteriye aittir. 

3 - Artırmaya iftirak edecekler mu 
hammen kıymetin ytlade yedi buçuğu 
niabetinde teminat üçeai veya mmt 

Bakırköy Ma•m d tlüğünden: 
Mevkii Nevi ~-.. dönümü mLıh.:-1-

li......_ men bl-
kilo ddt 

Halkalı " iki· Menelqe tik. T.a;m Ba\-pJ ;;ölun.. 3SOOO 120 175 lin 
telli k8yleri liği pyrrla- da' prbn lfenekıe çift-
hudutlan ittila- n. Hii tar!a• ~n Xördere 
linde. thnaten çiftlik ba~si cenu-

•• • .. " 

.. .. n .. 

ben ~alı hududu ile mahdut. 

ktanbulyolunda .. rkan ~000 
S.-.. plu cenuben tıtan· 
\al 7ol9 & mahdut ... 

taran JOl prben Xcrtde· 5000 
re timalen Menekp pftlill 
tadm cenuben Menekıe çift. 
Iilf fl'1 n ile aıahdut. .. 

45 ~5 .. 

40 25 .. 

Hulnei maliyeye alt olup yukarıda hudut ve enafı ile m;kdan ve muhrm• 

men la'loau ile muhammen bedeli yazılı ve lleneqe çiftli il pym deıukl. mı • 
ıuf çayırla.rıJ'\ qtlırı 2~937 tarihinden itibaren ve atırma 'ıksil\-' 1 

• ··ı 

hijjriiJINtfi.dairWMt • lttt aiilı IPüdd•tle açık "1mal7• kon"lmUftli'• Bedell 
ihale pefinen iıtifı ddilmek Uzere taliplerin 12 e ta7 tırilalnt mU..dif cu • 

martetl ıtlnll ıaat (10) da muhammen bedelinin~ 7 IMlpk clıpolitoUle S.kır· 
köy malmUdürlül\lndt mUteıekkil komisyona milracutlan UllJ olunur. (3151) 

bir banbnm te~t mektubunu ıe - •----------------------------• 
tirmeleri ıarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihale tarihinden 
itibaren yedi cUn sarfmda mahkeme 
kauırna teslim edilecek alrıi talıidirde 
ihale feaib ve farla fiat Ue sarar •e si
yan, faiz bilihüküm ke:ıdilinden tahıil 
edilecektir. 

Kültür Bakanlığı dan: 
ı. - Orta olnaRarcla Tilrkçe, Tarih-Cofrafya, Riyul,e, Tabiiye, Franıu:"~, 

Almanca ve tn111izce ölı'etmeni olmak iadyenler için bu ,.- mıav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar l eyl<U Ç&f)amba günü lstanbul Univerlltaladc baflıyataktır • 

3. - Sınavı ıirmek lıteyenlerin: 
A) - Türk olmalan, 
B) - 20 den apfı ve 45 dea ,.an ya§ta otmamalan, 
C) - Hüsnühal erbabmdan .eıdulr'an. cinayet ve cünha nn·inden mahkG • 

miyetı.ri olmadıiı baklanda Mahant vfl\vet ve,a kalı idare heyetin~en i.~r ır.u• 

Urlarının bugünkü 
programı 

5 - 2004 No. lu icn 'H inlı bnu • 
nunun 138 inci maddeaiae tevfikan c•Y 
rimenkul Uaerindeki ipotek sahibi ala
caldılarla diler alikadarlar pyrimen • 
kul üzerindeki baklannı bahuıuı faiz merasim ve masrafa dair olan !ddialannr i~ba~. i-

' çin ilAıı tarila1nclen itibaren ylnnı ıun 

bata ibraz etmeleri (Halen memur ve 4iretınen olasılar bu kayıttan mllıteana o
lup ıumuP olduldan daire Amirinin verccell ftliJra klfidlr. 

J>) - Her türll haatabktan ve öt:retmenHlt -etıaeye mani vücut annlann• 
dan aalim c*lukJanru iıbat eder tudikli hekim raperu ibru etmeleri. 

Kınalıya ujrayarak alaya İftirak e· 
decek ve sonunda da ıene bu iıke

zarfında evrakı mUıbiteleriyle birlikte 
aatıı memurulla :nilracaat etmelidir. Ak 
ıi takdirde baklan tapu ıicilile sabit ol
nuyınlar aatq bedelinin paylatınaam -

E) - Sn az liıe •e 4. 5. 6 aınıflr öğretmen okulu mezunu veyı bunlınn mu
adili tahıil ıörmüı olmalan. 

dan hariç kabrlar. 
vaparlarmm s - Şartname mah'keme divanhane-

sinde herkealn ılk•bDeceii yere aııl -

lelere dönecektir. 
Şirketi Hayriye 

öiretmtn okullarından mezun olanların en az iki des ıene~i öğ:-etr.?cnFk d· 

mit bulwımalan cerektir. 
4. - Gerek aözlü ve ıerek yazılı sınav ıorulırı Onivers·tc ve Yüks'k öi

retm:n l)kulu talebesinin takip ettiii oderı ırıüfredatınd-., 'cçilccektir. Eund;n 
baıka sınava gireceklere pedaıojik sorular da sorutacakttr. 

programı: 

7 3 numaralı Vfpur: 
Saat 19,40 da A. Kavaimdan 

hareketle R. Kavaiı. Yenimahalle, 
Sanyer, Büyükdere, Kireçbumu, Ta. 
rabya, Y eniköy, latinye, Emirgln, R. 
Hilan, va Bel.ek iekelelerine uf. 
rayarak 2l ,30 da Köprüye gelecek- ı 
tir. Bı,..n .,. w .ı.,- eon. 
ra Köpriiye aeJi1ek ...-U e.a,eie •• 
mUile R--Ji i:tt: = uira,_. rak A~ Ka..paa !:dr. 

68 numaralı vapur: 
Saat 19, SO de Beykozdan hare. 

ketle Paşabahçe, Çubuklu, Kanlı· 
ca A. Hiaan, Kandilli, Vaniköy, 
Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzgun
cuk ve Oaküdara ujrayaıak 21.30 
da Köprüye ıelecektir. Ve aliya 
iıtirak edecek, alaydan aonra Köp. 
rüye ıelerek Oak\idardan itibaren a. 
raıile Anadolu iskelelerine uğraya
rak Beykoza dönecektir. 

OCRETLER 
Yalnız ıece vapurlarma Köprii· 

elen binenlerden birinci mevki sıidiş 
gelif birinci mmtaka ücreti. diğer 
iskelelerden binenlerden de Köprü 
ile mmtaka araandaki gidit geliı bi· 
rinci mevki ücret alınır. 

mııtır. Fula taflilAt almak \ateyenler 
937 /P sayıla bapltiplilt müracaatla· 
n ilin olunur. (V. P. 1517) 

HUKUM IHBARNı',\4ESI 
Ualriiclar ildaci aulh h..wk mabke • 

...;.~: 

Aksaray Oyunbozan aokağıl'Mla 3 
No. da lsmail Hakkı. 

Müddeiye Beykozda Yahköyünde 
Kuyu aokaiında Firdeva nkili avu • 
kat Kimi Nlam tarafından aleyhinize 

5. - Nımıetler amavda kanndtkbın takd;rde t 702 numaralı kanunun 1. in· 
ci -~ddeain:!e r6ster"len ~~-,.·•1er dahilinde herb:ıngi?ir orta tiğretmen okulu 
}·aröifı:3ent:ıme atanıcaklarcbr. 

6. - Yuk'tnd,ki Hrtlan haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlıia müra· 
uat edeceklGJUr. •u İllidat• IU vcıfbta t.qJanıdktır. 

A) - Nilfuı tezkenıinin uıl veya tasdikli ıureti. 
B) - Tabıil derecele:-ine ait pbadf',ta._, •tJa •aikalL,r.'ft uıl veyıbut 

ıuretleri, 

Cl - Hüanühal muı.taa. 

· açılan nafaka davatmın muhakemesi IO 

nundı: VıUdeniı olan müddetyeye bık- ru. 

D) - Mıhallt kültür :d:ıreainden nü~r---:::ı"ne tevfUrın t·•dikli sıhhat rapo • 

E) - Mahılll Kültür idareainden tasdikli ve fototraflı fit-
madığınıı Vt bakma~iınız takdirde ZJ• 

rurete düte:eii mahkemece dln1enen 
şahitlerin phadetiyle anlatılJDlf oldu • 
ğundan dava tarihi olan 21-10-93& 
tarihinden itibaren mahiye beş liranın 
ıizden tahliline müddeiye validenize i· 
tastna ve masarifi muhakeme olan (675) 
lnrı••1a '1Sl lin UCT'eti velclJetin eli -
ğer M. ıleyh Muha:-rem Vahit ile bir-
::• .•• kı-%1 t•hteniz:e tahmiline temyizi 
kabil olmak üzere S-S-937 tarihinde 
gıyabmıada karar •erlmit olduiudan 
kanuni müddet rarfmda temyiz etme
diğiniz talodirde hükmün kat°ileıeceii 
tebliğ makımına kaim olmak üzere i • j 
tln olunur. (V. P. 1518) 

F) - Altı adet 4X6.5 b6yilklfiğün1e kartonıuz fotoğraflan, 
Bu veılkatann en ıon 1-3-1937 tarihine kıtdar Bıka!1l·~ı ~öndcrilmit 

olması lhımdır. Bu tarihten sonra Baka.,hğa gelmiş olan vcva evrakı rnüsb'tesi 
noksan cönderilmi' bulunan isf :ıalar !lakkında muamele yapılmı;ıa ·!.ktır. 

(1455) (3191) 

Radyo 

ıeımı 
Adree: 

Müsabaka Kuponu 
-96-
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- ı. •ti ,. ·ı 
r Denizyolları 1 

, iŞLETMESI H©ı~orr v~ 
o~ firil c§l rr o ©l oır;ı a ı 
KOSTCM l 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba1: 
Tel. 423fiZ. Sirkeci Milhilrdar: Zade 

--• Han telefon: 22HO --• 

Trabzon Postaları 
Pazar, Sah, Pertembe 12 de 

lstanbulun en havadar muııl 
Taze ve soğuk Bira ve Rakı bol sıcak ve soğuk meze ile ber&bd 

Deniz PalaS 
B i R A H A N E S İ. 6ı;, 1 

PARDESO 
1 

lzmir Sür'at Postası 
Cumutesi 15 de 

Fiyatlar her yerd~n ucuzdur. Mükemmel servis. Bir ziyaret k• 
İstanbul, Y en~kapı Sandıkbumu M~ara ~enizi üstü~ 

PANTALON 
Scın Meda KumaşDaırDaır 

UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 
Vallırnoz GaOatada Meşınuır 

EKSELSYOR 
Elblse MaQazasıncta Bulacaksınız 

Haftalık ve Aylık 
Tediyatla dahi muamele vardır. 

ırenefon 43503 

Çünkü ASPİRİN senefer· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu ,,. 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in teiirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına"' dikkat ediniz. 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 
"Salı postalan on beı günde bir 
yapılır.,, 

Diğer Postalar 
Bartın - Cumarteıi , 

l%mit 

Mudanya 

ç..rpmba 18 de. 
- Pazar, Salı, Per

ıembe 9.30 da. 

- Cumartesi 14 de 
diğer günler 8,30 da 
Pazarlan sabah posta
larından baıka akpm 
18 de. 

Bandırma- Pazartesi , Sah 
Çarı•mba , Per· 
ıembe. Cumartesi, 
20 de 

Karabiıa - Salı, Cuma l!f da 

Ayvalık - salı, 19 dı Cuma 
17 de. 

lmroz - Pazar 9 da 
TRABZON ve MERSiN posta. 
larına kalkıt günleri yük alın-
maz. (3206) 

::mnı Birinci sınıf Operatör m::::: 
:: il 
ifOr. CAFER TAV VA Re 
!! Umumi cerrahi Vt:! sinir, dimağ e 
g cerrahisi mütehassısı r: 
ii Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı fi 
!i Erkek kadın ameliyatları, dimağ İi 

I
•• estetik - "Yüz, meme, karın bu· i: 

ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum § 

Muayene: ~~~~::ıMsı e c c !I nen tt 

1
8 den 10 a kadar U ~= 

. i öğleden sonra Ucretlidir fi 
İ Beyoğl~, Parmakkapı, Rumeli Han ji 
ftı::::ı:: No. 1 Telefon: 44086 m::::: i 

.$c.$tln: 

1'a.• .. "''· 
-i11'r: ~ 3 '"' 

-==============================~ 
Devlet Demir yolları veLirnan18

'
1 

işletme Umum Müdürlüğünden=~· 
J.d•r ~ 

'5-6--937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Hay:larp~~ ~e ~oıı.,ı 
zar ve f zmit Ada pazar arsında Pazar günleri için gezinti trenlerı 5~ ede tıır' 

51 muştur. Haydarpaşadan saat (7,10) da ve Adapaıı:ardan saat (17,00 aat (S). 

eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpapdan ~ 01e"~~i ', • • ' jkİOCI 
de Ada pazardan da saat ( 15,38) de hare ket eden trenler bmocı, "' 

rabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı istasyonlara "'~~:) 
kış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. (S 

İstasyonlar 

Hay:tarpaıa 

İzmit 
Sapanca 
Ada pazar 

Ada pazar 
Sapanca 
İzmit 

Haydarpa~a 

2. nci trerı .ra\~ 1. ci tren .P 

Varış Kalkış Varış 8 

10,02 
ıı.oı 

11,44 

16,12 

7,10 
10.08 
11,06 

15,38 
16,18 

Durmaz 
19,40 

11,48 
12,35 

17.35 
1s.36 

21,35 rr~::c"K'lJRtrN·====~ 
~ Albıcli'ile taı ll'lil'esn I! ~'.;::c. 9,24 

iİ Memleket içinde li Adapazar 10,00 

8,34 
9,26 

ii On iki aylık: 1000 Kuruı ıl Adapazar, 17,50 
H Altı aylık: 550 Kuru§ •I Sapanca 18,27 18,37 
:: 3 1 k 300 K !: İzmit 19,26 ~ :: ay ı : • uru, :: tdv 
.. 1 l k 110 K •• NAZARI D!KKA'lr.: de ı.arek"t d~· :: ay ı : uru~ i! ,

1 
• u 

n Memleket dı§ında • H Haydarpaşadan saat (8,35) ve Adapazar'dan saat ( 15,30.~ • idİt "e 
•• •• 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil tre~nırnıı g 

I ~ On iki aylık: 1800 Kuruı H nü~te İzmitte tevekkuf etmez. (3125) 

lii Altı aylık: 925 Kuru, i! -;;;;;;;;;m;mmmm;;mmiim-mmlillll~~ji jil 3 aylık: 475 Kurut ~ •• tf118i' 
_____ Z_A_Y_l _____ ı_n-~-~-a-lı_5_ç-~-~-z-rr_ru_k-~-~-a-ld-~:~~~~~~~~~=:!~J H~~VI ~~pe~!~:~. aed~ 

htanbul Ticaret ve ıanayi odaım • 1236 numaralı menşe şahadetnamcsi , J1) 

dan: kaybolmuıtur.Yenisiniçıkaracağımdan ilk baharselleri A isteyenlerin HiÇ VAKiT geçır .,.,rl'u-
L rrıar•ı 

21 Kanunusani 1937 tarihinde z. R. eskisiTıin hükmü yoktur. Türgenyef - Sami:zade S. lSTANBUL : Bahçekapı Sadıkiye Han 11 rıu_.s rı b' 
Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz M 1:1 0ıaru1 et· 

VAKIT Kitabevi _ 75 kuru§ E racaatlan bu işlerini derhal temin eder. u ıııuracaat 
evlerini iyi şeraitte yıktırmak istiyenlerin de 

68 
meleri menfaatleri iktimındand.r. Tele/o~ 

S&h1b1: ASDıl US Nesr1yat Dtrek~rU: Refik Ahmet Sevengtı 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı Ankara Satına ima 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, alım tarzı, 

gün ve saati aşağıda yazılıdır. 
isteklilerin şartnamelerinde yazıldığı ıekilde belli gününde teklif mektuplarını Komisyona vermiı olmaları. 

C 1 N Si 

Küçük kazan 50 
kişilik. 

Küçük kazan 30 
kişilik. 

Kulplu kapaklı 
Bakraç 
Mahruti çadır. 

Portatif çadır. 

Kaput kürklenmesi 
Kaput kürklenmesi. 

Adedi 

40:50 

40:50 

50:80 
300 

3000 

500 kısa 
1000 uzun 

Beheri 
KG. 

12:13 

9 :10 

3:3,5 

Beherinin Muhammen 
bedeli KG. Adet 

150) 

) 
150) 

) 
150) 

Kr. 

Kr. 

Kr. 
63 Lira 

7 Lira 

11 Lira) 
14 Lira) 

ilk teminat 

Lira Kr. 

168 75 

1417 50 

1575 

1462 50 

(1268) (2841) 
ihale Eksiltme 

Tarihi Şekli 

Gün s. 
Pazartesi. 

' 7/6/937. 10 Açık 
Eksiltme 

Pazartesi. 

1 '6/937. 15 Kapalı 

8/6/937. zarf 
Sah 10 .. ., 

8/6/ 93 7. Salı 15 
kapalı Z. 

işleri Bürosu 


