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Sayısı heryerde 

100 
PARA 

~Uyük--önder Şark · seyahatine çıktllar 
Atatürk dün şehrimizden "lzmir,, vapuru ile 

7 rabzona hareket ettiler 
Hariciye 
vekilimiz 

Atatürk 1rabzon yolunda 

ilk haıas sesi Erzu
tu mda n yükselmişti 
;ğudan Batıya istik/Ql gelmiştir; 
o.tıdan Doğuya umran gidiyor 

I• ırnir vapuru ile Karadenize 
çıkan Atatürk §İmdi T robzon 

~·· Yolundadır; zaman zaman 
~llndüğü, Tahsin Uzerin müfet
~~t{ kongresi için Ankarada bulu
~. t~~._!)oğu illeri saylav !arına teb
~ •gı tetkik seyahatine çıkmış 
~~UYor. Tabii olarak seyahatin 
~~ağı Doğu illerinin Karadeniz 
~an Trabzon olacaktır. 

Bu .seyahatin manasını ve mahi
yetini anlamak için ismet lnöniinün 
birkac:t yıl evv~] Doğu illerine yaptı· 
ğı seyahati, bu seyahatten sonra 
memleketin bu parçasında yapılan 
yeni idari taksimatı, nihayet T ah
ıııin Uzerin üçünci.i umumi müfettiş 
olarak T rabzona ve Erzuruma gön-

( Sonu: Sa. f Sü. ! ) 
ASIM US 

~ • D;;nk;; mactn Giine< Tml<•.•ine /,;, nkm 

~ller - Güneş muhteliti 
ilpid'i 3-2 mağliip etti 

0
!/un çok sert v e asabi oldu 
~ 

tofesy o n e l R apid' l iler tam bir 
mah a lle o yunu oynadılar 

Emir 
Abdullah 

DUn f&hrlmlzden mera
simle uilur~andı 

Şarki Ürdün Emiri Abdullah, 
dün Ertuğrul ya tile Y alovadan gel
dikten sonra Romanya vapuru ile 
Hayfaya gitmiştir. 

Kendisi merasimle uğurlanmı§ 
ve tC§yiindc Hariciye Vekilimiz de 
bulunmuştur. 

EMiR ABDULLAH KRAL MI 
OLUYOR? 

Suriye gazetelerinin yazdıklarına 
göre, Emir Abdullah memlekete 
döndükten sonra kral olacaktır. 

Suriye gazeteleri bu hususta 
Ammandan şu haberi ne§rediyor • 
lar: 

Siyasi mahafil, Londradan av· 
det etmekte olan Abdullahın 1ngil
tereyle yapılan bir prograrnr hamil ol 
duğunu temin etmektedir. Muhalif 
fırkalara bakılırsa, program, Filistin 
arazisinin birkısmmı Maverayi Ür
diine ilhak ve bunu bir krallık hali
ne getirerek Emir Abdullahın hü
kiimdarlığma tevdi ctmeğe matuf

.(l' azt.sı ilri1·e sayıfalnrınH ::ri,, l hır.,. 

• • ~ Büyük Önderimiz Ata· l 
j türk dün ıaat 16 da Dolma· ~ 

::-

---_::: __ E-= ~1ahç~ ıarayından motö~le i 
zmır,, vapuruna geçmıt· ~ 

ler ve vapur saat tam 1 7,5 ta ~ 

=~_:=~~---_-:==- I~~~=;~ı~m~:t~;~ lialanımız- J 
Bü;ük Önderimize Da· ~ 

hiliye Veki l.i 8 . Şükrü Kaya, i 

~---~==-~;;= Orgeneral F ahrettin Altay g - ve B. Hasan Saka refakat et· ~ 
mişlerdir. Hariciye Vekili ~ 
doktor Tevfik Rü,tü Aras ~ 

~ vali ve belediye reiıi B. Mu: °§ 
hittin Üstündağ, emniyet di· ~ 
rektörü 8 . Salih Kı lıç, t ehri· 
miz kumandanları, burada 

_ bulunan bütün saylavlar Bü· = 
g yük Önderimizi te9yi etmi,- ~ 
:: ı d' = § er ı r. ~ 

j\11ııı•ıı1111ıııı11111 ıııtııııııııııll•ll1111ııı••'ıııı11111ıııııı111 111ınm~ 

Bugünkü sayımız 
llaveınizle biı ilkte 

18 
SAYIFA 

Yarın ki sayımız 

il 
S~YIF,6' 

Dün şehrimize 
_eeldi 

llarir.iyP J' ,./:ilimi= t:,Pli .~iııtfo T>rılıiliye 
V r.J-..ilimidt• benıbPr 

Cenevreden ııonra Peşte ve Bük-
. re§e uğrayan Hariciye Vekilimiz 

Doktor Rü§tÜ Aras, dün Romanya 
vapuru ile şehrimize gelmiş ve rıh· 
tımda Reisicumhur yaveri, vali ve 
belediye reisi, emniyet direktörü, 
Romen, Yugoshv ve MaJar elçile
ri ve diğer zatlar tarafından karşı· 
lanmııtır. 

Hariciye Vekili doğruca Dolma· 
bahçe sarayına gitmiıtir. lki gün 
sonra Ankaraya gidecektir. 

DalıilİJe V rhilimi::. Hntaylılnrifl giirii~üyor 

Hatayh bir heyet şehrimize geldi 
Hatayın istiklali dolayısile mÜs· 

takil Hataylıların sevincini bi ldir -
mek üzere memleketimize bir heyet 
gelmiştir. Heyet BB. Fuad, Meh· 
med Dervi~, Abdullah Zilli, Suphi 

KURUN 

Mecid ve Mehmed Karataştan mÜ· 
rekkebtir. 

Hatay Heyeti dün Dahiliye Ve
kili B. Şükrü Kaya tarafından kabul 
edilmiştir. 

ilavesi 
BugUnkU •ayının rçerl•.nde butaca11nız yazllaı:dan: . 

Elmas Dağı 
Amerlkada yapllm•• çok merakh bir k••fln hlklyesl 

Sepette ne var? 
Mizah muharrlrlmlz O•man Camalln en gUzel 

yaz.tarından biri 

Her Cumartesi ve her Çaışamba K URUN 
ilavelerini milvezzilerinizden is teyiniz 
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ilk halas sesi Erzu
rumdan yükselmişti 

Gii.nünA~i$.leri 

Doğudan Batıya istiklal gelmiştir; 
Batıdan Doğuya umran gidiyor 

JJiinTdi uSon Po ta,. da •· cubalik( 
hbrı/ermıs,. ba~lığile Fikret Adilin bir 
f ıl.-rası irıtİ§lır etri. Viheı Adil. st•rı
boli:::mirı babası•oftın Sıeftın Mallar
mc lıahl;ında bir l:orıf rnms ı ·crml'/; 
ii ::.l'rC ·'I"lı ri mi:::t: l{Plnı Gabri yel ıllo-

, •• • 1. f 
re un l/nir,•r.~ıte l\Otı t'rtlll:i ~nlorıım-
dıı tlirıli ·icifori [,,,/~fo11ilacn sorım gii
ziilmıetli'ğinP- i::arct <'diyor: rn Fr"'ı
.~ada .lfollarmc ahndemi .;İne matbıuı
tırı niçin çattığıw/rı/;i sebebi aiılmlı
gmı lıaldı /Jir infialli! iliwe ct1i)ortlu. 
Bu ra:ı rı siiwnlanmızn ihıilms <'tmrh 
ii: re ·/;e.n /,'<'fltli~i ir<'ri {!irdi. fı!t•sc
lenin ne uldu~ıırııı r1~:::11ulnn <liııfl.
m<'I: i .• ırrlil.-. Dl'di hi : 

hem ele l\lö ) ;; lore gihi, miitef ckkir 
ve rn.;lı olmak itilıarilc nıiiteenni ol
nın;r İawngelen hir cl~inin dalıa . clıı
rcntli- lıareket eııııc ~i lı~klcıının ıııiy

di '! Eğer ~Iö ·yö ";\lore ilk hidılct aııı
na nıu~ICılı olıııayıp da Yadetti~i kon· . .. 
fı•ran mı "\ımni~ ol ayılı. 1 ni,er İtf'' 
sıılonuırn tlolıluraıı genç cliuleyiri kiit 1 
le. i kar~ı-.ııuhı. lııırıı)a gcli .. inin ııynn· j 
dırılı~ı alakanın tlcrcee:ıini aıılnnıı" 

(Üstyanı 1 inci sayıfadn) 
derilmesini, Sivastan lran hudndu
na kadar ilerliyen demiryolunu en 
nihayet 1939 eylülünde tamamla · 
mak için Erzurum ıtarafından da 
inşaata başlanmış olmasını hatırla
mak lazımdır. 

Karanlık mütareke devrinde mu
kaddes istiklal mi.icadelesine başla· 
mak icin Samsunda Anadolu toprn
ğına ~ayak basan Mustafa Kemal. 
milletine illt halas sesini Erzurum 
dağlarından yükseltmiştir; onun için 
Türk vatanının bu parçasına karşı 
Atatürkün hususi bir alakası var
dır. Sivastan Erzuruma doğru ileri
leyen demiryolu bu alakanın en 
maddi bir delilidir. 

Türk milletinin tar\hi mukadde
ratında Doğudan Batıya doğru gi
den hareket istikameti daima zafer 
yolu, istiklal yolu olmuştur. Mil
li Mücadele tarihi de bu remzin yük
sek manasını teyid etmiş, Atatiirk 
Erzurum - Sivas - Ankara isti
kametinde Doğu illerinden Batı il
lerin'e doğru ileriliyerek lzmirde mil
letini büyük istiklal zaferine ktıvu§· 
turmuştur. Büyük Sakarya zafe
rinin Erzurumdan kırk gün kirk ge
ce yürüyerek Haymana çöllerinde 
orduya iltihak etmi~ olan Dcığu il
leri evludlarile kazanılmış olduğu 
unutulmnmı§tır ve unutulmıyacak
tır da.. . işte Sivastan Erzurum is
tikametinde ilerliyen demiryolu hat-

Atatürk ve 
inönünden 
Hataylılara 

lstiklallerihe kavuşan Hataylılar 
bu sevinçli günleri kutlarken bu za
feri kazandıran Atatürke ve ismet 
lnönüne tazim ve teıekkür telgraf· 
ları çekmişlerdir. 

Büyük Önder ve Başvekilimiz 
Hataylılara §U telgraflarla cevab 
vem1işlerdir: 

Bay Abdülgani Türkmen 
Mümessiller başkanı 

Antakya 
Hatay varlığının tanınması mü

nasebetiyle kalbi sevinç ve yüksek 
hislerinize tercüman olan telgrafım
nı memnuniyetle aldım. Teşekkür 
eder ve size de refah ve ikbal dile-
rım. 

K.ATATORK 
MümcssiUer başkanı 
Abdülgani Türkmen 

Antakya 

Hatny memleketinin refah ve 
saadetine hizmet edecek olan Cemi
yeti Akvam katarından dolayı sizi 
tebrik ederek yi.iksek nezaketinize 
teşekktir ederim. 

Başvekil 
JSMET INöNO 

Trabzon 
VE 

Kral Kızı 
Uzun Basanın Kral kızı ile maceraları 

ve Fatihin Trabzonu zaptetmesi .. 

NIY AZI AHMET 
Tarihin bu meraklı safhasını birkaç 
yazı ile nakledecektir:. Yarın okuyunuz. 

. - "., .,!' .. "':-' .. ; ... 

DUnyayı Dolatllm 
Yazımızın çoklugundan dolayı 

girememiştir. Özür dileriz. 

tının inşasına saik olan aebebler ve 
duy_gular böyle göz önüne getirilin
ce Atatürk Türkiyesinin Doğu ille
rine karşı olan alaka!ının nasıl bir 
kıymet ve maksad ifade ettiği der· 
lıal anlaşılır. 

Sözün kısası şudur ki Atatürk 
bugünkü milli istiklali memleketin 
D"ğu illerinden getirmi~tir; Dogu 
illerinin muhtaç olduğu umram da 
Batı illerinden· götiirecektir. Sivas - ı 
Erzurum hattı bu maksadı gösteren 
çelikten bir ok isaretidir. ı 

Tahsin Uzer geçenlerde Anka -
radan vazifesi başına döndüğü zn· 
man Doğu illeri için hazırlanmı~ o
lan bayındırlık programını anlatmış
tı: Erzurum hattının yapılması için 
hükumetin l ı lnız 19 3 7 yılı içinde 
12 milyon lira sarfedeceğini, bu 
paranın en büyiik kısmının Doğu iJ. 
lerinde halk tf\bakalan arasında ka
lacağını, Jrnn transit yolu için 1,5 
milyon lira sarfolunacağmı, Trab
zonda 1 milybn eso bin lira ile bir 
güzel lise binası yapılacağını, T rab· 
zona içme suyu getirilmek için işe 
başlanöığmı, balık, suni gübre, 
konserve ve soğuk hava fabrikaları 
olncağmı, Trabzon stadyom ve 
spor teşekkiilleti için Partice tahsi
sat ayrıldığını, Doğuda hayvan ih
racat işlerinin tanzim edilmek üzere 
icabeden tedbirler almmıs bulundu-

- Ü~rcndi~imc ~iire. konferarw 
çı hıırıuln kt'ntl·~ ine lakayt knlmılı
ğı için kızmı). Ünh eNİlt> ıt:ktüriiııc: 
' ·Acele lıir •şiııı ı;ıktı. 1Hi11iiyorum,. 
ıl iye kı a hir nH'l.ttıh ynzaı ak. rnpnrıı 
ntlııyıp ~itfııi§. füs) ii im t·'nin lıid
clctinde ne dereceye knt1at lıııklı ol
dıığıınıı hilıııiromtrı. O, lııırnya <'ıle
lıi~ nt fıleıııitule i mi uııılan, ınrktrlı 
kıırnnı hir alıı:int lınkkmrla konf e· 
raıı 'ernıt>~C grltli. \ li:r.lcrre ki i tlt> 
kemli ini Lliııll'ıne~e kıı~tu. Herhangi 
lıirl i onu h i kıır~ılaıııııııııc: <1 h I', 'n~
lt•tcc ki ·h·c. keneli inin ııı~ru~ k~hlı· ... , 
ğı için kır.ılı~ı lınrl'ketiıı lıir lıa~ka 
tUrlü linü , nımıak clo~nı olur mu? 

cretle k~ldı ki. lıitznt Fransızlar 
konf crauq , l'rınr-k iı:iıı y.ılınnı·ı llH'lll" 

lekctlcrr ı;iiıulrrılik1cri kiıııı:clı•r 
"kiiltlir clı;i i .. ılcrln. Bir l.!lçiııin, 

olurelıı. 
Bunları ·u) lcıııckle. lıi~bir zar ııtn 

kcncliqiııi ~ aptı~ı lıu lıarı~kcıte luık,ız 
gÖ~!crmck ıırzıı::oıında de~ilim. ı,~i;e 
hakikaten \\]ii,.,ij 'lore'y .. knr ı Cıti· 
'c•r.;İff' nıaluıriliııdc lfil.a\ ;t kalııııııı~
ı:a. aı.ı k. Do~rıMm11 İ~lt·r-f'niz, hen 
hih le. hir nok~an ohhı~tı kannııline 
mİİtPl1Ul) iliııı. \k i tnkılirılt'. R\ ııi ii· 
rıh e'r .. ilP ıı•:ılırıfili, koııfer1111~~·11ını git 
tiğiııi hilıli~i lınld". c:;ıılöııılııkilrri hrı 
lıo~utın Hll"llH sanı lıek ll'Lllll'Z. ' • kı· 
ı::nea 4

) " Hıpıılıııı. konFcrdııc:; 'el .. ili
' r. nu•mld~Plle ':n ne:; \'8' nş kilklrş· 
;ııt·~l' ha laııı:tk i~t"llntlıhı ~ii.,tl'rt'n 
konfoı·aıı.-: ııılıılııııı lıall:ılıııııış rılııını· 
eh .•• 

Mart ayında inşasına .başlanan 
Floryadaki 1 2 lüks kabine ile 97 
asri soyunma yeri lamamlanmt tır. 
Birkaç güne kadar kiraya verilecek
tir. 

Gelecek sene inşaata devam O· 

lunacaktır. 

Günlerin peşinden: 

Garsonların derdi 
ğunu, kredi ve satış k~operatifle- Frnnsada bahşi in ilgası hakkında çıkan kanun memleketimiz-
rinin faaliyete geçtiğini, Kuarshan de, bilhassa fstanbul ve Ankara gibi biiyük şehirlerdeki lokanta-
bakır fabrika,ının artık istihsal dev- !arda, barlarda, pastahanelerde, gazino ve kahvelerde ve sair 
resine girdiğini, bakır fiatlarmdn bunlar gibi garsonln idare edilen miiessesclrde dahi bir bahşi~ 
görülen yükselişin Morgil fabril:a· meselesi bulunduğunu ortaya koydu. Meğer bu nevi müessese· 
sını i~letmek için de kuvvetli ümid- ler garson hakkı diye masraf listesine ilave edilen yüzde onları 
ler verdiğini, Rize sahillerinde çay gatsonlora vem1iyorlarmış. Hundan dolayı garsonlar müştcriler-
istihsali işi ilerlediğini, Ziraat Ve- d n ayrıca bir b hşiş alıyorlarmış. Garsonlar cemiyeti reisi: 
.kalctince üçüncü umumi müfettişlik - Yilzde onları bize bıraksmlar, ondan sor.ra müşteriler ara-
mın takasında dokuz kombina tesis smda haksız tercihlere sebeb olan ve garsonların izicti nefsini kı· 
o unacağınr, trabzon limanı işinin ran bu bahşiş usuliinü kaldırsınlar!., 
gün meselesi haline geldiğini, Er· Diyor. Böyle demekle de kalmıyor, adeta biitün garsonlar 
zurumtia, Karsta, Artvinde, Bay- hesabına hükumete yalvarıyor. 
burdda Halkevleri insaatı eksiltme- Bize kalırsa garson hakkı diye mü§terilerden yüzde on alıp 
ye konduğunu ve daha bunlar gibi da vermemek tehlikeli birşeydif. Zirn günün birinde garsonlar 
fiiliyat sahasına girmiş umran te- dava açarlarsa, garsonların haklarını tamam olarak vermiyenler 
şebbüslcrini bildirmişti. Herhalde çok müşkül bire mevkie düş nilir. Böyle olmasa bile garsonlar 
Atatiirk bu defaki teyahatlerinden hesabına müşteriden alınan bir paranın bir kısmını vermemek 
istifade ederek Doğu illeri için di- yalnız kanuni noktadan değil, ahlaki bakımdan da doğru değil-
rektifini vaktile vermiş olduğu um- dir. Herhalde görüniişe göre garson adı .nltında çalışan işçilerle 
tan teşebbüslerinin ne dereceye ka· bunların çalıştıkları müessese sahibleri arasında halledilecek bir 
dar ilcrilemiş olduğunu ~örece}dir. · mesele vardır. 

ASIM US ' Hasan Kumçayı 
nıı111ınnııtffffıttııtının"""""""'~~-ıuM1ıet111nıı111111111uıııııııtııııuıınıııııııııuıııııuınıııııııınnııııın11u1111111ııııııınııhıııııflfll'lllttııımıııııııııııı 1111111 ııııııııııııuıııııııııı 

Alışverişimizi maktu fiyatla yapama~ mıyız? 

Birçok okuyucularımıza göre 

Hemen hergün aldanıyoruz 
Gııl" mntlr/,·lcrinin malitu f İJ<ıln 

tabi tutıdmfllnn lw/;kırıdahi nrılwti· 
mi::.n rlı•rnm rdiyoru=. Diirı gula mm/ 
tlt•lt•rirıi alımlm·la honıt.\lıtl.·. ıl nl:C'ti· 
mi=e rf'rnb t'<'rnıft.ri11 ° lı<'Jl-~İ malau 
fiyat lflroftrırulırlar. Kwlıhiiyiiıııfo 
Yeldc>ğirmenindr. Knrıılwl -sohn/; ~Ô 
1111111'1rtula otıırwı Um· Vi.~im .rn11ları 
iiJ lcmiı~tir: • • 

- T.onılr:ıcl:ı 

lıer ey ııınktıı-

clur. f.azı·lc>lı·r 

lıcr ~tin lıt-Jı·ıli) c 
niıı fivat 1 i-te~ini 
ne-rt'ıİı•rle-r. Alı-... 
ı · ı kiiı.;iik hir yan 
lıtlık giirılii rııii, 
clcrlıal -:ikayt'\ c· 
f!er. ~lakın fiy.ıt 
lu•r Jııı,ıHa fuy
Julıılır. Halhuki 
hiule hakk:ıln 

kiiciik hir çocuk 
giind,.rnRcz iniı; ahlatılaca~mclıııı 
korkar nrnc. Ben daima hiiyiik hak
kaJlarla nlı§\'Cr~ yaparım. 1n~an lıu
rttl,arda (lalın at nl<lntHr. Hiikfııııct 
maktu fiyat le. bit cdcrst. aldanma 

ınc' zı111hıılı,.,cıl111a7.. B.ıkkala gidı·ıı 
ıııih;leri i,,tl'tli~i ~c~ in i iınlı·rini sa
yar, p:u·a,ıııı , erip ~ıkar .. , 

/\ İir;ii lwı ıı si af a p11~1111a G İİ l <'ıı mi .~,,. 
f,a/ı- 111 1111 mrtmda ot t11wı il İİ.\eyiu 
~ıml<ın .~i>)'lt•111i~ıiı ~ 

llu\' il iil(_•rirı 

- Hnıı~i ı;ıda 
ıırnılc,ini rlc ;ı
) 11",fi11J7. nlııııı 
ı.; "irt>rl.'k.,iııiz ki 
ıııulıtdif \<'l"lı· r· 
tlr nı111ıt~lif fi
) ~ıtlnrla :-atılır. 
Şt•k"cr lıilr. 29 kıı 
nı .,. tıııı :~~ kunı

~a knıl:ır ~ ~rit11• 
ırilre ılı•:-;i.,İ\ or ""' ~ "' .... . 
~laktn fi):lt tr. -
lıit e.lilirsc nl.ı-

,.. 1 . 
ı·a~ınıız ıcr~cyııı 

hnılınkkttk ki en tcıniziııi nlnrnğız. 
Bıı.kk:ıllar o , :ıkit hillıa :::u lıuıı::ı <lik
kat cılcceklcr. Ak. i tnkdirllr mii§teri
lcri knı.;ırını ölurlnr. .. inıcli i,,c· lıcr 
siiu nldmmoruz. Bir ,·erdı• ur.uza nl
dığınHzı 7.a~ırıetıiğiıııiz. hir ~r} in . ılnlıa 
ııc·uzn almıh~ını ~Hriivcır111. Bıııııııı 

ünU anl'ak tnnktıı fiyatla alınır.,, 

ll<')'Oğ/ıı mln A rn11lu,:'·~mn yı•di 11 ır 
mııhıcfo or11nm Alt·1.-..~mı .,ımfnrı sÖ)
lecli: 

Hrı\· Af ,.f:sırn 

- Elhettc ıııak 
ıu fiyat i~ iılir. 

l~lııllen ~ıkan hi
.ri "'ine lıii- kıiç 
kilel ötdlcti al
nı:ık i~in diikkiin 
ıtnkkfııı ılol:ı:ı:ı
'eli". Şuı;aıla he i
ki ılnlın tfrılzıuı ı 
lı\ı lurunı. hııruıln 
ıl:ıha Hl·ııı: c;ntı
lıyor ıli~ t' !.. Fa-
kat. c'n onıınıla 

,·:ı ıl:ılıa ılalınlı 
nlı or: \•alını! ~fü:il k:ırnrtlı~r İ!:İll fp· 
na rıırı c:lJllanl\ or ... Bu ıle\ irılc pazar 
lıkla 'akit ;;c\:İrilir nıi? Her 1'telc 
ııınktu olıırı11a_ i~ler yolntı& ıdrrr. Bu 
"lc.~eri hakkallur iı·İıı ıl" fn'4lalulır. 
Üyle lı:lkk:ıllar \ ı\r~lır. ki urt;7. nttık
lıırıhı lı:ıl :ı trll<iıı ~ııııi"!( rılir. Tt '<'" 

lii ıii Fatilılı'n J~nlıkpazarınn iitdwriı 
Fııt"lı•cki lınkk:il da kaznrıır: lıcıwe 
al ıra::·• ı!clrnlcı· 'nr. ~l:ıkt11 olursa. 
ıııaktıı fi~ al olnıalulır. 

- . . . . 

f ........... 

i dıil Habsburg haneclait il • 

auk Otto'nun hpattyar• ~~ 
duğu haberi biraz liayte 

lanruı,h. •I 
halyanca ''Gi6rnal@ /oi 

t11n yazdığına göre, Art~ 
tspanyatia Frankocular flk 
~ı takdircle, kral olffiak 
dir. 

İnf7ilizce Daily H~r~lile tlf 
sinin f spahya muhabırı t1 
laleayı yürütüyor: 

"ArıHtül< Otto baba tiri •ii' Hafisl>urg hanedanına, 
f mil an tla Bourbbn'lata I' 
tur. Bugün İ!panyol mil ';t 
başlarına l>it hükümiİ•U •'o i 
Eski kral xm üncü Alfon5 k t 
miyorlar. dinkü !.>u kral ço 
mıJ değildir. "" 

A 5ftlll 
"Diğer tara.f~an: , ... "~ir~'' 

krallığın iadesı ıhtmıallfl'1" 
danlieri zavıflamıştır: 'e 
Musiolini A vusturyada. 11 lef P 
ristanda krallığın iadesı a r•· 
oldugunu biltlirdiklen ıoflbf" 
nun için. ArsidUk Otta 

0
rt• 

tahtına oturabilir. Bu dİ' deıf 
rupayı müşkül bir mese e 
tarmı' olur.,, 

.Bir /ngilit 
gazetesi 

. il 
1 

"' Hatay işinin hal "·' 111 
terek emniyet sıste 

zaferi sayıyor 
1 ·5U~tii 

Mütlerek emniyet 51 .. ı,r· 
· dorsu .. ne meydan okusun ··r ~lt 

gibi tari%ler, her tek~rru nl•Y 
itiraz edenlerin yanlıı a ~Ut 
rı daha çok anlaşıhyt;r. ı;ıt1•~ 
emniyet, harp içinde Yhuffi''t 
icat olunmus 9ayanh ;ittib• 
kelime aeiilair; ıul \1 jit\l' 
etmek içiH brlaya kon 
l>ir alettif ... t•ifl 

l •it' Mütlerek emnlye etli' 
~üHyayı ·ı,ir Milletlef 'iil 18 
harbine sevkedebilece ~fi: l 

1 yenleri tlolruElan llo~ufitfjt 
eue\rlirslntz. SulhMiJİetler c 
aen hiçbir millet. ~11dit~ 
yelihin hücutnundaıt hif•ı• &M 
melidir. Sulliu nıu rari•'r.ti 
millet bir hücuma ut içiff tj 
cavüzü maitlüb t!:hi1e aıill ii 
ler Cemiyetinden yir 
bilir. ditr:r 

. ·veli• J<ı'f Mılletler Cem' 1 ·yerı .. 
d·ı J111 )<t•· vasıta ile ehle c 1 e dit· h •1 ı 

li i,ler ~örebilnıekte fr•~5te 
run hakkında Türk :rıu i JJU 
tilaf ınm hallolunelu.t tidit· ıfi 

b. 111ısa ,:ı 
rapor, bunun ır • ciYe t1\,if'J 
bi şeyler, sekiz hai''ıeri"i ıııi 
kendi .meşgul i:taiı: bit tJe.I'· 
Cenevreye gelme~ . ;ı•b eler C 
görmesinin sebebırıı rAil\el .,,ıt 
ni zamanaa, Mıs.ır~n Je ,.,~e,•j 
miyetine girmesınırı ölii ~ ,0J)l' 

anlatır. Hiikum~tl.er.1<erıd1 ~J~ff 
lere aza blmak ıçH ail"'~y 
nı terketmezler.- e 



Cezayirli bir dolandı
rıcı şebekesi 

Zabıta tarafından yakalandı, 
hnrlııl hnricirıe rıkarzlacaklar 

Ce::aJirli dolmıdmnlrır (lws1a~ıli olmılar) Jalwla11dı1..lıırı stnıda 

Emniyet ikinci şube üçüncü kısmı td· 

rafından Cezairli beynelmilel dört do· 
laııdmcı yakalanmıştır. llu yaman do· 
landıııcılar §Öyle: ele geçmişlcrdit: 

Cumartesi öğleden evvel Osmanlı 

ha11kasmın bcyoglu şubesine lıaşlarr kas 
kelli, temiz giyinmiş dört Arap genci 
başvurmuş, Yanlarında bulunan iki 
hiıı frangı Türk parasın.ı çcviı ınek iste· 
k:ıiklerini bildirmişlerdir. 

İ{cndilcrinin seyyah olduklarım söy
liyen ve içlerinden biraz türkçc bileni 
Para bozulan gişeye yaklaşmış, frankla· 
rı cebinden çıkarmıştır. 

Bu sırada diğer üç Arap genci de 
heıneıı gi§enin önünü kapayarak Türk 
Paralarını görmek arzusuııc\fl bulunduk 
larını arkadaşları vasıtasilc gişede otu· 
:an memur Celale bildirmişlerdir. 

Memur nezaketle muamele etmiş, 
llıuhtclif kıymette paraları önlerine koy 
ınuştur. 

Türk~e bilen Arap genci iki bin fran 
ka tnqkabil uekaclar para verileceğini 
lıcsap etmesini mı::mt!rdan istemiş. me· 
~tır Celal hesabı ya·Jmıştır. Bu sırada 
diger üç ~rap genci muhtelif kıymette· 
ki Türk paralarını derin derin tetkikle 
ıneşgul görünüyorlardr. 

Mcml!r hesabı yaptıktan sonra Arap 
genci bir miktar frangı bozudurmuş, 

ıtıcınura teşekkür ederek arkadaşları ile 
birlikte bankadan a.yrılmıştrr. 

Memur Celal öğleden sonra kasa he· 
labını görürken altmış liranın noksan 
~lduğunu anlamış, keyfiyeti banka mü· 
dürüne bildirmiş, müdür de derhal cm· 
niyet tnüdürüne haber vermiştir. Zabıta 
llleınurlan banka memuru Celalden al
dıkları eşk5.l üzerine bütün otelleri ve 
Pansiyonları sıkı bir surette aramaya 
başlamışlardır. 

Bu sırada bir memur Sirkecide Ferah 
0 telinde dört Cezairlinin bulunduğunu 

Pazar günleri tutun 
satanlar 

... Puzar günleri bazı tütüncülerin, 
dtıkkanları öni.inde tütün satar gİ· 
bi Yaparak öte beri sattıkları beledi
~eye şikayet edilmişti. 
f Belediye daimi encümeni tara • 
dnclan veı :len bir karara göre, bun-

an sonra pazar günleri tütün satıl
~ak üz.ere nçılan dükkanların arka 
<wafları demir kel?enklerle kapatıla
~ak ve ilidlenecektir. Bez ve tah· 
a ..,.< rcn·k dükkanı ikiye ayırmak 

ll),... d •hu ur. 

l{fızı .n Dirik şehrimizde 
1\: l"rakvd genci müfettişi General 
13~\~ın1 Diı ik şehrimize gelmiştir. 
t ıkrl'\.~ c: ı;tın kaldıktan sonra dönP. • 

<! tır. 

kalkBit muharririmizin T rakyada 
tı. 1nnıalar etrafındaki sualine Ge-

t!taJ k 1 .. l . . • ısaca şun arı soy em ıştır: 
lllah !' rakyanm her tarafında hum· 
~~ bı~ çalışına var. Oraya gelip 
~a~ l11enız ve miişahedeyc mlistenid 

1 Yaz:ınanrz daha iyidir. 

B Doğum 
C: .. 111a

0 r l~alk eczahancsi sahi~i B. 
bit ... \eddın Artaının cvvclkı gece 
t"ıı 0~ 11 dc.}muştur. Yavruya Ev
(:1.111 ~ 1 kıınulmuştur. Yavruya ll· 

un ·· ı lt.u· er dileriz. 

öğrenmi§, şubeye gidip vaziyeti anlat· 
mı!Ştır. Otelaeki Cezairli gençler zabıta 
memurlarının kendilerini aradıklarını 
hissetmiş olduklarından memur otelden 
ayrılır ayrılmaz hemeıı otel hesabını 

görmüşkrdir. Bunların yanlarında kır

mızı entarili mavi başörtUlü Uç kadınla 
üç de küçük çocukları vardır. Hepsi bir 
den bir taksiye binmişler, : - Biz Mı
sıra gidiyoruz 1 diyerek otelden aynl-
mışlardır. Zabıta memurları kısa bir 
müddet zarfına otele gidi~ce Cezairlile
rin ayrıldıklarını anlamışlar. takibata 
devam etmişler, Cezairli gençleri bir so
kak aşırı Edirne Akgün otelinde yaka· 
lamışlardrr. Bunlar otomobile bindikten 
sonra Galataya kadar gitmişler, tekrar 
Sirkeciye dönüp Akgün oteline inmiş
lerdir. 

Cezaili gençler Emniyet ikinci şube 

müdürlüğüne götürülünce hemen sorgu 
ya çekilmişlerdir. Bunlar evvela seyyah 
olduklarını, para çalmadıklarını söyle· 
mişlerse de zabıta dosyasmda bunların 
beynelmilel "tırnakçı dolandırıcılar,. ol 
duğu tesbit edilmiştir. Bu vaziyet karşı· 
sında Cezairliler altmış lirayı ''tırnakçı 
lık,. suretile aldıklarını itiraf etmişler
dir. 

Suçlular haklarında tutulan zabıtla 
birlikte mahkemeye verilmişlerdir. Mah 
,kemeden karar çıkıp infaz edildikten 
sonra memleket hududu haricine çtkarı 
lacaklardır. 

Bu dört "tırnakçı,, dolandırıcının pa· 
saportları tetkik e4dilince büt ün Avrupa 
yı dolaştıkları görülmüştür. Hırsızla
rın adları Ahmet, Niyazi, Hüseyin ve 
Abdürrahmandrr. Tırnakçılık Cezairdcn 
çıkmış bir hırsızlıktır. 

Para desteleri sayılırken küçük par 
mağm tırnağı vasıtasile bir veya bjrkaç 
adet para çekilerek o elin elbise kolu 
içine gizlenmesi sure tile yapıhr. 

Binek arabaları nerede 
duracaklar? 

Şehir dahilinde bulunan binek 
arabaları şimdiye kadar rast geldik
leri yerlerde duruyorlardı. 

Belediye, taksiler için olduğu gi· 
bi arabalar için de umumi durak 
y~rleri ihdas etmiştir. Eminön ü ka
zasındaki durak yer i Sirkeci istasyo
nu karşısıdır. Bun dan başka Kum· 
kapıda Tiyatro caddesinde, Fatih 
Fatih mmtakasında. Yedikule mey
danında, Karagümrükte ve Sur ha· 
riclerinde durabileceklerdir. 

Kollejde diploma tevzii 
Önümüzdeki cuma günü Ameri· 

kan kollejinde dirloma dağıtma tö
reni yapılacaktır. 

Festival eölencesine l•tl
rak edecekıer çoğahyor 

Ağustos ayında fstanbulda ya
pılacak eğlencelerde birer mevki al
mak üzere Anadoludari ve memle
ket dışından birçok oyun ve dans 
grupları belediyeye müracaat e t· 
mektedirler. Bunlar bu seneki prog 
rama konaımyacak, gelecek sene na
zarı di'kkate alınacak tır. 

EmlrgAna otobUs 
Eminönü ile Emirgan ara~mda 

otobüs işlemesine dün sabahtan iti
baren başlanmıştır. 

Yeni bir Be:ediye J 

binası yapılac~k 
Bcldiyc binasının ihtiyaca kafi 

gelmediği ve merkez tcşkilatmm şu· 
rada burada bulunması naı::an dik· 
kate alınarak yeni bir belediye bina
sı yaprlınası etrafındn tetkiklere baş· 
lanm1ştır. 

Şehir mütelmssısı Prost bu bina· 
nm Sultanahmcdde n.dliycyc yakııı 
bir yerele olmasını ınuvc:ıfık gürmüş· 
tür. 

Belediye kendisine aid bazı arsa 
ve binaları satarak yrni lıinanuı pa· 
rnsmı lemin edecektir. 

16 çocuk 
Ahliklaranı dUzefttUor; 

mUess esnlere 
yerleştlrllecek 

Galatadaki çocukları kurtarma 
yurdunda üç senedenberi yetiştirilen 
ve ıslahı nef sden 16 çocuğa birer 
hüsnü ahlak vesikası verilınistir. 

Bu 16 çocuk f smir, lstanbul ve 
Ankarada muhtelif müesseselerde is 
bulmuşlardır. :. 

Bunların yerine sokaklarda do
laşan kimsesiz çocuklar alınacaktır. -· 
Mahkemeleı d e: 

Pastaları yemf ş mJ? 
Hem pasta, hem de para dolandır -

mak iddiasile açılan bir !davadan do • 
layı mevkuf olarak 3 üncü cezaya gön· 
derilen Yani Konstantinidis isimli bir 
<lelikanhrun duruşmasına, 3 üncü ceza
da dün akşam üstü başlandı. 

Dava, ceza kanunun 503 üncü mad • 
desine uygun olarak açılmış bulunuyor. 
Davacılaı:ldan yalmz Aleko hazırdır 
Bu, genç bir pastacı çırağıdır. Olan bi: 
teni şöyle anlattr: 

- Bir akşam üstü, bu geldi bizim 
dükkana; dedi "var doktor Balıkçıyan, 
hani ya ... istiyor şu kadar pasta 1., ben 
de "peki,, dedim, pastayı paket yap • 
tım. Bu, "gel sen de beraber. getir; 
hem ide sana evde bütün 1 O lira bozdu· 
duracaklar; pastanın parasını hesapla 
çıkar, ilstyanıru yanına al!,, 

Ben, gene ''peki,, diyerek, hesapla • 
dım, 580 kuruş aldım yanıma. Bera • 
her düzüldük yola. Ne zaman, ki bir e
vin önüne geldik: bu, bana "ver,, dedi 
"paketle parayt da sen git şu kaldar da· 
ha pasta getir!,, ben, şaşırdım, o düşün· 
meğe bırakmadan aldı elimden pasta 
paketini de, paraları da! 

Bana "haydi, haydi, çabuk, git gc· 
tir!,, :deyince, ben uzaklaştım, fakat şüp 
hclendim, köşe başına saklandım, bak • 
tım. Bir de ne göreyim? Bu, kapıyı çal· 
madr, bir sağına, bir de soluna baktı. 
Sonradan başladı koşmağa.,. O zaman 
bağırdım, ama yakalanmadı. Saat var
ldı yedi buçuk; karanlıkta kaçtı. Sonra
dan tuttular bunu, gösterdiler bana; o 
zaman tanıdım, ki budur! 

- Ey, söyle bakalım, Yani? Pasta • 
ları yedin mi?! 

Reis Necip Nadirin sualine karşı, 
Yani Konstantinidis: 

- Hayır, dedi, ben ne pastaları ye • 
dim, ne de paraları! O adam, ki do 
landrrmış; ben değildim! Benzetiyor 
beni! 

öteki pastacı çırağı Nikonun maz· 
but ifadesi okundu. O da, ayni şekilde 
ve yalnız "Doktor Papazyan istiyor 
pasta,, diye dolaw.lırıldığım anlatıyor· 
du. 

Heyet, bu clavacr ile şahitlerin din • 
lenilmesi için. duruşmanın Uevamını ba§ 
ka güne bıraktı. 

Çarşı içinde kumar! 
Kumar oynatmak ve oynamak mad· 

desinden, iki k;şi dün müddeiumumili
ğe getirilmi~ler ve Sultanahmct 3 üncü 
sulh ceza hakimi Kamil Günas, bu iki 
kişinin duruşmasını yapmıştır. 

Davaya göre, hadise, Çarşı iç:ndc 
elbiseci Avadisin dükkanının ön kısmın· 
da olmuştur. Avadis, lötaryacı Alek • 
sinin uzattığı ınavi torba içerisinden 8, 
t 06 ve 186 numaralı fişleri çekmiş; bu 
sırada Aleksi torbayı tutuyormuş. On· 
1arr göı:Jeycn emniyet müdürlüğü kumar 
masJsr memurlarından iki~i. derhal diık 
kana doğru yuı ümüşleı·, bunun üzerine 
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Bahçevan Ali Riza, kurtuldu: 

Beraet etti, salıverildi/ 
El ~ alurlı l arı, bağırışmalar, kucak l aşmala r. 

ii püş nıc l~ r Vt' •• sadaka aağıt 01 alu r 
]);ıva:;ın·n mc)nır "Dreyfiis., cbva .1 

sına ocnzecli~ini, "Lıütüıı Avrupayı meş· 1 

gul etti~ini., sUyliyen bahçıvan Ali Rt-ı· 
zn:ıın agrr ecz.rıdaki enteresan duruş • 
nı;ı-;ıııın mulı telif sa fhalan, uzun uzadı· 
ya yaz.lmrştı. Birçok har;:ırctli ve mii • 
naka~alı sı[h~hr gcc;irc11 hu C.:ava:la 
dün ak~;:ım ÜstU Si!~t lCi buçukt..ı karar' 
biltlHldi: Beracı ~ i 

Reis Rcfık Omay, aTa Ci:ıat Ccıb.'.ln ı 
ve /\b<lurrJhman Şeref Uzat tarafüı • 
rmclan sözbirliğilc verilen bu karara 
göre, suçlu Ali Rızanın, Silivrikapıd:ı 
t3rla meselesinden aralarında şiddetli 
anlaşamamazlık bulunaıı tarla komşu • 
su Perikliyi, bir ge:e yarısı tarla sım • 
rın.Ja yolunu b:::kliyerek çifteyle kanlar 
içerisinde yere senliği, usulü dairesin • I 
de sübut ~ulmamı~ştır. Bu karar, vak ·) 
tile müddeıumumıı muavini Kaşif Kum 1 
ral tarafuıdan ortaya atılan ve sonra 1 

muavin Ahınet Remzi tarafından tekrar- 1 
lanan mütalcaya ela, uygundur. 1 

Karar, Ali Rıza ile tanışan ve salo· 
nu hrncahıııç dot<luranların el §akıı tı • 
larile ve "yaşasın adalet!., diye bağrış· 
malarilc karşılanmı1. riyaset, süklınct 

tavsiye etmiştir. 

A vadis, çektiği fişleri, Aleksi de elin
deki torbayı yere atmış! 

Hasan Tözer ve İbrahim Ezvar i . 
sirnlerindeki bu iki memur, vak'ayı bu 
şekilde anlatarak, daha evvel Avadisin 
Aleksiye para verdiğini ve Aleksinin 
de bu parayı pantalon ceine koyduğu -
nu, yapılan aramada pantalon cebinıden 
20 buçuk kuruş çıkarıldığtnı ilave etti· 
ler, 

Avad.is, ömründe kumarın hiçbir tür· 
lüsünü oynamadığım, kendisi dükka -
nm peykesinde otururken birdenbire 
önüne bir torba düştüğünü ve sonra ıcla 
memurların Aleksi ile beraber kendisini 
de karakola davet ettiklerini; Aleksi 
de, kendisinin çikolata sattığını, bu tor· 
bayı yol üstünde gördüğünü ve tam bu 
sırada memurların yakasına yapıştıkla
rmr söylediler. 

Haklın Kamil Günas; A vadisin ku • 
mar oynamaktan bir lira para cezası 
vermesine, Aleksinin kumar oynatmak
tan bir gün hapsine ve 50 lira para ce
zası ödemesine ve ancak her ikisi de ev· 
velce mahkum olmadıkları gibi. ulsan· 
dıkları kanaati de geldiğinden, bu ceza· 
tarın çektirilmemesine karar verdi. Yal
nız, içinde 190 küsur fiş bulunan tor • 
ba müsadere edildiği gibi duruşma mas· 
rafını da alakadarlar ödeyeceklerdir. 
Aleksi, 9 paket çikolatasını, imza mu -
kabilinde geriye aldı! 

Asılacak mı, yok~a? 
Bundan hayli zaman evvel, Çatalca 

ciarmda bir köprii başında kanlı bir ci· 
n<!yet olmu~tu. Ve Ali adlı b:ri, büymc 
kardeşi tsmaille berab~r. bu cinayetten 
!dolayı ağır cezaya verilmi:'j. 

Alinin, büyük kar<leş;nin alm<:!~ i:;
tediği kızı ona vermeyip de ba~l:asına 
vermek istemelerine kızarak. bu sebep
le husumet besliyerek, kızın babasr A -
sımla annesi Nefisenin yollarını bekle • 
dikleri ve kan, koca eşek üzerinde Ça
talcadan köylerine ge1irlerken, ikisini 
de kurşunla kanlar içerisinde yere ser • 
diği sorgu hakimi tahkikatile anlaşıl • 
mı;. hakkında ceza kanunun ipe çekil • 
me!.- cezası yazılı 450 nci maC.dcsine gö
re duruşma kararı yazılmıştı. Büyük 
kardeşi İsmail de, suça iştirakten ~u • 
ru~ma karan almıştı . 

Müddeiumumilikçe, <luruşmanm son 
saflrnsmda Alinin tasarlıyarak iki kişi • 
yi birden öldürdüğü sabit görülr.ıüş. a • 
s1lmas1 istenilmiş, İsınailin de suç or • 
taklığı sabit görülmiyerek. beraeti iste· 
ğinde bulunulmuştu. Bundan sonra .da 
yaşları nüfus memurluğundan sorul • 
muştu. 

Dünkti celsede, gelen ccvap1arla Ali· 
niıı 29 ve tsmailin 35 yaşlannda olduk· 
lan tesbit edilmiştir. Dolayısile Alinin 
suçu tasarhyarak işlediği neticesine va-

J\lı Rız:ı bJ!J e~ip heyeti ve miiddri· 
wnur.ıi muavrniııi scl.iın'.ımr~. arkası sı· 
ı :t koridora ~kanlardan birçogu, r.lini 
srkmr~l~ı, tebı ik etmi~ler, o da boyuı•a 
''t ::şe!;klir ederim. le~ckkür cderırn .. C:e
nıiştir. l~c.'Jın, erkek birçok ı;mıdığt, 

l: cndisilc sarmaşt.lolaş nlmuş: kueal.lıı· 

şıp öpi.işnıclcr göı iilıııü~tür ! nu ar, d.ı 
Ali Rı.:.ıya sigar <ılar da sunulmcştuı ! 

Yanındaki bi.itüıı pnayı tanıdıl;larıııa 

veren ve ufaklık haline gctiıten Alı Rı· 
za, dışaı ıda saclaka dağ1ttırm1ş. biraz 
sonra kırmızı mendilden çıkııunt savtı· 

ra savura, janclarmanın önünde, sevinç
le )"Aİriiyü p gitmi§ ve tevkifhaneye gö
türülüp, muamelcsi bitirilerek, oıadan 
salıverilmiştir! 

Pcriklinin annesi Sofi, her celseye 
olduğu gibi dünkü celseye: de siyah yas 
esvabı giymiş olarak ~etmişti. Salon -
elan herkesi Ali Rızanın anlı sırc1 dı -
şarıya boşanl:.lı. O. en son çıktı ve bu 
sıraıla beyaz; mendile gözyaşlarını içıri
yordu. 

Suç aleti olarak muhafaza edilen çif
tenin kendisine geriye verilmesi de, ka
•ar altına alınmıştır. 

rılır da hakkmda idam cezası verilin:c, 
suçlu, boynunu ipten kurtaramıyacak • 
tır! 

Heyet, kararını 6 temmuz salı saat 
16 ya kadar müzakere edecektir. 

Vatman, sallverilmedi! 
Ilarbiyc önünde, bundan üç ay c•ı -

vel bir akşam üstü fccı bir tranıvay ka· 
zası olmuştu. Vatman Hüseyinin siır -
düğü tramvay, llalıcıoğlunda topçu c. 
rnirneferi IIüscyini altına almış ve tc • 
kerlekler altında 40 metre süriiklcıniş

ti. Ezilip parçalanarak can veren emir· 
her Hüseyinin ölümünden <dolayı. vat • 
man Hüseyin, kazanın ertesi akşam, 
meşhut suç müddeiumumisi Hikmet So. 
ne) tarafından İstanbul asliye 4 i'ı:cü 

ceza hakyerine yollanmış, duruşma bir 
celsede bitmiş, vatman, tedb:rsizlik, d'k· 
katsizlik, seyrüsefer nizamlarına riayc t· 
sizlikle ölüme sebep olmaktan bir sene 
hapis cez:asın3 mah!cum edilmişti. 

Temyiz. ye:ıidc:ı keşif yapılması ve 
şahitlerden bazı noktal;:ır ctrafmıda ma· 
Jıimat alınması icap ettiği takdirde, bu 
kararı bozduğundan, tekrar düruşma 
başlamış, tekrar keşif yapılmış ve şa • 
bitlerin ~oğu da tekrar dinlenilmişti. 
Dünkü celsede, şahitledcn Necdetin İz· 
mire gittiği öğreni1di, orada ifadesi a -
Jınmak üzere duruşmanın devamı 1 !.> 

hazirana bırakıldı. 
Dünl;ü celsede, vatman I~üseyinln 

avukatı. müekkilinin üç aydır mev}m[ 
kaldığından. ''halbuki beract edeceğin;,, 
kuvvetle umduğund:ın,. b3hislc, 04mağ· 

duriyetini mucip olmamak üzere., ke • 
faletle salıverilmcs!ni istemistir ! 

rrnJdeiumum1 muüvini Kemal, bu 
iste~in kabulü isteğinde bulun::nuş: fa· 
kat reis Fazıl, aza Suud ve Atıf: kısa 
bir müza!.:ereyi müteakip, bu istekleri 
itti fakla rcJcl~tınişl::rdi r. 

Kültür Direktörü 

folu~ ta1tf işler hakkmda 
izah~t vermek Uzerc 

Ankaraya gitti 
i~tanbnl kültiir ılircktiirii Bay 

Tevfik Kul cliin ak~anı \nkaraya ~it· 
ıni-.tir. Dirı•ktiiı· ı\nkaraıhı Kiilıiir Ba 
kaı~lı~ilc İsta•ılıııl 'ilfıy ı~inc uitl iıı 1 cr 
etnıfınıla giirii~cr.:-kıir. 

llillıa,.:-u '<'llİ der~ yrlı lııı;ıııda 
ilk. orta ve fo.cl"nlc lalı•hc durumu 
lıalJ..mda izah al 'erecek. hu talebe~ i 
okulların n::~ ıl kar~ıln aı~aklannı nn· 
!alacak YC nlmnn lcrlbirlcri bildire· 
cckıir. 

i.,tauhııhm ııınhtf'lir ıırıntlerinrlı• 
yr11İılf't1 diirt orta okııl daha .1!;Ilat·ak
lır. 
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Asiler kazanırsa .. 

lspanyol tahtına dört 
namzet var!. 

Franko eski kralın gelmesi istiyor, 
Mussolini ise ·Arşidük Otto'nun •. 

Paris, 8 (A.A.) - İspanyol kraliyet 
çilerinden bir zat, Havas ajansına aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
''- Otto de Habsburg, İspanyol tah· 

tına nan1zettir, Musolini de kendisinin 
namzetliğine müzaheret etmektedir. 
Bundan ba§ka Musolini, bir İtalyan 
prensesinin, İspanya tahtına çıkması 

ıçin Otto ~e Habsburgun prenses Ma· 
rie di Savoia ile evlenmesini arzu et 

ınektedir. 

Saiut • Je.:n ·de - Luz, 8 (A.A.)
A i 1 panyaılan gelen lıaherlcrc gö· 
re General Mola, 'eni hh· hüki'ımct 
ırckiline memur ~<lilıni:.ti 'c ıliin 
Franconun iiniin<le yemin edecekti. 

Generalin iiliimü. doh&~ ı~ile ~imcli· 
lik ) eni bir lıüklıınet te:;kili meHuu
lıahi de~ildir. 

Şiındilik e ki Fn ) ük ek koıııi e· 
ri General .Jonlana, ~iııı:ıl onlu u ku· 
ımındnnlı~ıııa l:t) in ~ılilcn general Ua 

t:ı • • • 
'ilanın ) erine Bnrgnt- Cortc 111111 rı· 
ya~ctini deruhte cderektir. 

GENi~ ROMBA UVl~I fi\' ... 
Baı don, B ( A.,\.) - Akşıım ne~ 

rcdilr.n bir tebliğe gtirl', "Camıria ., a 
lıcııziyen hir krn' uzi;r l'ala11ıoı-

0

n lıoııı 
lıarılıınıın etmişse ıle lıafif hasara ~c
lıchivr.l vcrıııi~tir. ln anca zayiat) ok· 

!Benzin ve petrol 
vergllerl yarıyarıya 

indlrlllyor 
Ankara, 8 (Telefonla) - Hü· 

kumet bir taraftan hayatı ucuz · 
latmağa, diier taraftan motörlü 
vaaıtnlarm çoğalmasını kolaylaş • 
tırarak memleketin iktısadi inkiıa 
fına yardım gayesile tarife kanu • 
nunun 691 inci F poziıyonun:!a ya 
zılı benzinin 13,20 ve ayni mad -
denin P pozisyonunda yazılı pet · 
roliin 10,60 lira olan gümrük re • 
simlerini 6 liraya indiren bir ka -
nun teklifinde bulunmu~ ve layi· 
ha gümrük ve inhisarlar cncüme -
ni ile bütçe encünfcninden geçe • 
rck umumi heyete gelmi9tir. 

Bu maddeden halen alınmak · 
ta olan vergiler benzinde 20,90 ku 
ruş, petrolde J 5,50. kuruı idi. Yeni 
tarifeye göre benzınde 10,40; pet· 
rolde 7,55 kuruşa indirilmiıtir. 

Bu resimlerin indirilmeıi ile 
benzinde kilo başına 10,5 kuruşa, 
pe:roldc 8 kuru~a _yakın bir ucuz 
luk lemin cdilmıştır. 

Bu hesaba göre umumi gümrük 
resmi indirilme mikd rı 5364462 
Jira tntmakta ise de ucuzluk nefr 

Eski kral Atfonsun avdetine y giine 
taraftar olan general Frankodur. Diğer 
asi şefler, general Kuipo de ilano da 
dahil olduğu halde saltanatın iadesine 
aleyhtar değildirler, fakat ne Alfonsu 
istiyorlar, ne de hanedanı t'rkanından 
herhangi birini ... kralistlerin saltanat 
müddeisi olan Alfonıu Charles de Bour
bon ölmüş ve halef bırakmamııtır. 13 
üncü AHonstm düşmanları ispanya tah· 
tına bir ecnebi hanedanı ve bilhassa 
Musolininin namzedi olan Otto de Ha· 
bsburgu getirmek istemektddirler, M~
solini. Arşidük Ottonun prenses Marıc 
de Savoio ile iıdivacını dcrpi~ etmeden 
evvel Ar ictükün don Carlosun kızı pren 
ses- Marie ile iıdiacını tasmim ctınekte 
idi. Halihazırda İspanya tahtına otur-
mak iddiasında bulunan 4 l:iıi vardır: 

tıır. cesi olarak memlekette ,imdikin -
A rn i kruvnziir. hinı7. ı;onra cin den fazla yapılacak istihlaklo el -

Gıı:rnİ 'ıı honıhnrdııııaıı ctmi~tir. de edilecek fark ve bunların aa • 
ÖLJ~N OİR l'ARAU l>AllA ... nayi inki!af sebepleri ile ha~ine 
CclıeliLtarık, 8 ( ,\.A.) - Dcut- için haşka yollard~n elde ~dıl: · 

ı·lılanıl zırhlısı )Hrnlılarıntlan bir ki· cek menafi ve varıdatm gumruk 
fİ <lalın iilnıii~ ,·e hu ısurctlc iilülerin resimlerinin indirilmesinden ileri 
miktarı :rn a çıknıı:.:tır. uelecek noksanı Y~!a~. yava.ş f~z -
G/RJ\'A'J'Al'I ŞİMTJ/ /)/~ /IÜKÜMf;T la.sile telafi edeccgı şuphesızdır. 
C/Ll':U OOMRARDIMAV BDil'UR Kanun 15 temmuzdan itibaren 
~ K . 

Salamankn. 8 (A.A.) - nrnrı;ıı- muteber olacaktır. Alfons, oğlu Cavadonge, Don Juan, 

ve Otto. 
Bu dört kişiden hiçbiri tahttan vaz

geçmiş c.leğilclir. Maamafih bunlar, İs- 1 
panyol. efkarı umumiyesini pek fazla 
nazarı itibarı: almıyor, halbuki onun da 
bu meselede söyliyeceği vardır.,, 

111 mımıııinin r<'snıi tehli~ine giirc, _:.:..:..:..:--------------::
'lü:.maıı, cHin ı;abalı, Gırnatayı hoın· lstanbul banliyö hatlaranda 
lıarclıırnm etmiş ve Sau - Lazar rna- 1 T f ~ ./ f /-
halle İnclc oldukça lıasara Eehehi)•Ct LJ CUZ arz j e Q 
, crıııİQtir. lki ka,Jın, iki ~ocuk ,·e 12 b •k b l 
sivil iilınii~, ~Q kadın hir h·il \C ;) l a aş anıyor 

A.">KfNİ HAREKAT 
lar\ritl. 8 (A. . ) - Hükumet 

kU\ \'ctlrri. '\lndrirl ciYarmda Çue ta 
de J_,o Pcrclicc mıntaka-ımlu ileri 
harekctlcl'İnc ı!c\ am ederek AraYaea 
mezarlığını znptctmi,.lerclir. 

..ocuk ela varnlanıııı~tJr. 
~ 11lJKOilİE'I' A.:KER TOPTJIJ'OR 

Loııılrn, 8 (A.A.) - Valnnci~d~ı~ 
hildirildiğine giirc, hükiıınct, 1932 ılıı 
19:i6 mıflarmı ilah altıua ı;ağmıııe· 
tır. 

Hatay'da bayram 
istH('a' bayramı bugünlerde kutlanacak 

Antakyada örfi idare 
Antakya, 8 (Husus~) - istik- tır. Bu geçid alayının güzergahı 

lal bayramımızın ı O hazıran .pcrş~ fö:erinde büyük taklar kurulacak, 
.. d 1 n bır ~ehir lfaştan baııa ı:ic .. eklerle, ışıklar. be günü yapılacagı neşre 1 e "' 15' -

ld ·ı · · Fakat b donatılıp bir de muazzam fener beyannamede bi irı mıştı. . f ı 
bayramın 18 veya 20 hazirana tecı alayı yapılacak. bayram bila ası a 
li de düşünülmektedir. 24 saat sürecektir. 

ki 1 O h Bavrama bilatcfrik bütiin Sancak Bu tecilin, hazırlı arın a· J 

1 d 1 · 'h halkının iştirakini temin için lazım zirana kadar ikma e i emcmesı ı • 
timallerine binaen ve ayni zamanda gelen teşcbbi.islerde bulunulmakta 
bayrama iştirak etmek üzere hariç· ve ayrıca hükumeti nde o gi.in hayra 
ten geleceklere müsaid vakit bırakıl- ma iştirak ve nezaret edeceği anla· 
ması Hizumu üzurine dü~ünülınek- tılmaktadır. 
te olduğu söylenmektedir. ANT AKY ADA ÖRFi iDARE M1? 

Mamafih bu hususta henüz res- Berlin, 8 - Bura ajanslarının 
mi bir malumat yoktur. Hatayda11 alarak naklettikleri haber. 

Bayram hazırlıklarına nezaret lcre göre Antakyada örfi idare ilan 
etmek üzere te~kil edilen 1 2 kişilik olun mu~. şehir Fransız askeri kuv• 
tertib komitesi, geceli gündüzlü ça- vetleri tarafından işgal edilmiştir. 
lışmakta, esnaf birliklerile sanat • Diğer taraftan, Cenevre karar· 
karlar, halk grublarile temas ede- )arına itiraz için l O haziranda biitün 
rek hazırlıkların bir gün önce ik· Suriye şehirlerinde nümayiş yapıla-
mc.'lline gayret sarfetmektedir. caktır. Türklerle Arablar arasında 

Bayramın muhteşem bir sahne- ağır çarpışmalar olduğu şayiaları da 
i "btiyük halk resmigeçidi., olacak- vardır. 
------------~~~~~~~------------~-~~~------~----~ 

Resim sergisi bugUn 
aç ıh yor 

Ankara, 8 (Telefonla) - Gü· 
zel San'atlar Akademisi resim şu· 
besi ile Müstakil Ressamlar ve 
Hcykeltraşlar ve D grupundan 
mürekkep birliğin birleşik sergi • 
leri ynrm (bugün) saat 18 de hal· 
kcvinde açılacaktır. 

Mnnrif Vekaleti serciyi hima · 
yesine almı§lır. 

Ressamlar bugün bazı zevata 
\'e matbuat mümessillerine bir çay 

Yeni tay:nrer 
Maliye Vekaleti mü~avir avu· 

katı B. Kadri Ankarn muhakemat 
müdürlüğü memuriuğuna; BB. 
Şemsettin ve Affan müşavir avu· 
kathklara tayin edilmişlerdir. 

~ D1Y ARBEKtR valiliğine Zon 
guldak meb'cau B. Mitat Altıok 
tayin edilmiıtir. 

ziyafeti vermişlerdir. Cayda Kon· 
ya rr.ea'usu Ressam Şevket birkaç 
söz ~öylemit ve gelenlere hoş gel· 
diniz demiştir. 

ı\nkara, 8 (Telefonla) - Dc,·lct 
Denıirvollarr i~letmc idaresi, ha,.t:ı 
hıııir, • arka-ınlan A nupa hattı ha~· 
1 iyiileriuıle tathik ctaııcğc ha ladıgı 
tenzilCıtlı tarif eyi Ankara - l tanhul 
lıanliyölcrimlc de tatbik ctrneğc ka· 

rnr \'crnıi~tir. 
Tarife 15 lıaziranılan itiharcıı 

mer'iyet me' ki ine ı;ireccklir. 
Halen tatbik cclilen tarifclenlc is· 

ta yondan istasyona ayrı ayn iicret Cl" 

lınıtıakta<l ır. Yeni tarif ede bunun ye· 
riııc clulıa pratik , e halkın lehine o· 
lan mmtaka u ulii ittihaz ıl'tlilıni tir. 

Tarifeye gi.ire Jstnnhul lı:ınliyii-ii 
lıc~ ınıntnkara ayrılııu~tır. Ücretler 
ve nımtakal:ır ~unlar<lır: 

1 inci nııntaka: Jlay<larpa ıı - Göz· 
lepe; Kızıltoprnk - Sn:ıcli~e; Erenköy 
• ~Tnltepe: Bo~taueı • Kartal; l\Jalte· 

pe - Pl!nılik. 

Bu i ta yontar ara ı~<~a Se)alıut ı 
cılcn hir yolı-n ) allll': gıdış ~·cyn ya~· 
ıuz <Hinfüı icin hirin<'t nıe' kıılr. 1 O. ı· 
kitıC'İ lllC\ ki;le 7. :~ iinl'İİ IHC\ kiılı! hl': 
kuru;ı vcrN·ektir. A)nİ İ:ıtas~onlar :ı· 
rumıla ~idi~ cliini\~ hileli hirincidc 
l ı, 2 incidı: 1 O. 3 iint•iide 7 kuru;ıtıır. 

ikinci ııııntakn: 1 f<n ,}aqıa~.ı · ~lıtl· 
tepe; l~renküy • Pendik. 

Yalnız ~iıli~ \C)a diiniiş (mc\'kİ 
mı ile): J.1, ]O, 7~ ~idi: ılGnUş: 20, 

1 ı, ] o. 
:~ üncii ııııııtukn: Ha,·ılarpa,a • 

l'cııdik; Pendik -Gebze. Yalnız gidii: 
\C)a ıliiniiş: :!O, 1•1. 10; gidiıı: - <Hiniiş: 
:w, 20, 1 ı. 

·l iiıwii ınmtııka: Tuzlu · lla~dar
Jl. :!~;ı. yalnız ~icli:: ,·cya <lönii~: N. ın. I 
12; gidi~· tWniiş: 36. 27. 18. 

~ inci ııımt:ıka: llaytlarpa~ıı -
Gebze: Yalnız ~iıli~ , ·eya ılönü~: :H, 
.,G l - • ı· ı· · .. · <>O ,,_ '>~ - , ı : gıı ·~ • ı onu~. ~ , » ı. _;ı. 

On he~ ~iinliik ı;iıli~ \e clönii§ üc· 
retiııdeıı \'tİıtle 20. bir nvlrk. ~m tl:~r ı 
it;in ·iizcfo :~o. :; a' tık kartlar ıçın ) uz 

1 
ıle 40 tcnzilttt yapı lacaktır. 

YukarıJııl.i Ciyntları1ıın yoi ikrrl· 
lcri lıuiı;tir. 

Yol \İl'rctleri anıca l,ıır·;~ ıııık· 

IİH , c"~· ... i. 1 kuru~ G::r.i kiiprİİ<.İİ. 

1 kııru~ tfa linı:m iindi iJıi, c rılilc· 
ccktir. 

Sü er ban 
Umuuıi Jıeyet loplaııfısı dün yapıldı 

iktısat Vekili fabrikalarınııt 
hakkında izahat verdi .,.., 

Ankara 8 (Hususi) - Büyük j tısad ve divanı muhasebat enc~tı' 
M'llet Meclisi )ktısad ve bütçe en· !eri Maden Tetkik ve Ara'!'ıı dlİ~ 
~ii~lcnlerindcn mürekkeb "Sümer tüsü il; elektrik_ işle~i tetkı\1,, B nk umumi heyeti bugün topla· umu mı heyetlerı halınde top 

1 
fi" 

aarak" bankanın 1936 yılı faaliyet her iki idarenin yıllık raporların 
n 'b , . .Jll' 
ve hcsab devresine aid idare mecli· vı ctmıttır. ___.,, f 
si raporunu,. biliın~o~ kôr ve zarnr Ücret le ~alışan 11Çll 
hesabını tasvıb etmıtlır. 1 

Söz ~lmış olan zevat tarafından m U 81 l I m 1 er ~ 
ileri süri.ilen mütaleat ve temcnnilc· Ankara, 8 (Telefonla) ;,.- ' 
re kat'§ı lktısad Vekili B. Celal Ba· li MUdafaa Vekaleti hava ~ 
ynr bulunduğu beyanatta bilhassa l~rınd~ .ücretli çahıan uç&lf rı.'11. 
şöyle demiştir: hmlerının maaılarınr atllcl ıııı 

KONTROL MESELESi çeviren bir kanun teklifin 'ıtill .. 
Bizim kanaatimize göre kontrol lunmuıtur~ Bütçe cnc~ııı•~ 

işin hayatıdır, camdır. Kontrol ya muvafık görülen bu teklıf ll 
pılmadığı takdirde yaptığımız işler heyete scvkolunmuşlur. UiJıl: 
bir gün sabun köp~~ğii ~ibi uçup ha- .L~yihaya gör~, ~ç~~ ~ı.::,bil. 
vaya gider. Bu sozlcrımle kontro· lcrının ordu gcdıklı kuç~k .

1 
tı1, 

le ne kadar ehemmiyet verildiğini lik. yedek subaylık ve aıvı e ıi 
ifade etmek istiyorum. Kontrol biz- yarccilik ile gec;en nskcrt ~'~' 
de ötcdcnbcri yalnız mali şekilde dü. vil hizmetleri fili hizmet 
şi.iniilmektcdir. Dikkat edilirse da- maktadır. ııJıııl•. 
ima zihinler mali kontrol diye yoru- Harp ve uçuş yıpranf1111 

171
f1, 

lur. Müs3adcnizle ilave edeyim ki, rı tekaüt ve yetim maaşları t\Jtıl 
mali kontrol kadar basit hirşey yok- nı~ta bu esaslar cözönüııde • 
tur. Bu mesele ile memleketimiz· lacakllr. , ırıel et, 
de çok iştigal edildiği için bu iş çok . Kurtulut a~vaıında hız ,.ııt• 0 

basitleşti ve herkes tarafından anla- mış ve halen ucretle çalı~rrı .,1fııı' 
şıldı. lan bu kabil zatların harP ~istl',r 

Bizim dıcmmiyct verdiğimiz maaılı o!arak alınmaları. Ji•iıı" ~ 
teknik kontroldi.ir. Zaman zaman lcrinin Büyük Millet MeC01,. 
lktısad Vekaletinde, ngajc ettiğimiz takdir c:lilme"inden dola~d'1o( 
ecnebi mütehassıslar vasıtasile Sii· Hamf diye Korfoya il 1/"9,-
mer Bank fobrikalnrını teknik kon· Atina, 8 (Hususi) - . 'if1 ~ 
trol ve maliyet fiatı noktai nazarın- deniz me)ctep gemiıi Ar~• ,.,ı ~ 
dan tetkike tabi tutuyoruz. bitleri lzırafından bu saba •bit . 

KAGID VE SELLULOZ birde mcslekdatları T~rk ~·, ~-, 
FABRiKALARIMIZ talebesi terefine gemı~e. 1 ı•~. 

Kağıd fabrikasını kurduğumuz bul resmi tertip edilmıtl1 ':ıııl' t 
zaman memleketin bu kısım ihtiya· midiye., bu akşam rne~aaı il ~ 
cına cevab vermeyi düQiinmiiş ve ğurlandı. Harrıidiye ~ogruc 
planları ona g(jre hazırlamı~tık. işe fo adasına F.itmcktedır. 111 ıl başladıktan sonra o kadar çok taleb iki Japon ha'9p ,e .ı 
kar§ısında kaldık ki, fabrikayı tevsi rellyor ./ ,, 
etmek ihtiyacını duyduk. Ankara, 8 (Telefonla} 

1
e 1 

Fabrikayı teni ettiğimiı; takdir· kında Japonyadan TürkıYt f"-1 
de memleketin dahili ihtiyocını le· miral Koga kumandasınd• 

11 
JI'.. 

min etmi§ olacağız ve hem de ma· ve Yakumo adında ~ki Jat;o ~ 
liyet fiyatından çok kazanmış ola- tep gemisi 5!elecektır. To 'r

11
te it', 

cağız. Çi.in_k~ fabrika. bug.ü~kü ran- yük elçimiz B. Gered.e.aı:rı~iıs'~ıl' 
dımanına ılaveten hır mıslı randı· rckctindcn evvel elçıhk b ı ~ 
mania çalıştığı zaman masnıf daha ela bir ziyafet vei·miş ve :i t~' 
az artacak ve maliyet fiatı di.işecek, fettc s::ı.mimi nutuklar tell 
ucuzlıyacaktır. Fabrikanın molmı mistir. , ııfl 
çıkardığı zaman satamaması gibi bir BUyUk bls'klet yar.f .. 
endişe yoktur. Fabrika çok medc- tertrp ed'l!yor ,..,, 6d, 
ni ve modern esaslara ist:mıden ku- Ar.l<ara 8 (Telefonla) ır'' 
rulmuştur ve Avrupadaki her1Hmsi .11iklet fede~a6vonu 20 ~~ıbit ıt'. 
cmsalile reknbct ve mi.isabakayı kn· lstanbuldn 60 kilom~!reh ııı~'~I 
b 1 t ~ h d . . ~. 8•1 11!" u e mege azır ır. sabaka t'!rtıp etmıs.ır. tıt• ~ f 

/U,f,UJ.t>Z illi/., 111\T t 110:-;,KÜ- bakava Ankara. Bursa. . ~6' ~ 
I ''l' Çf.' [ "'/'/' ı• v ı· b" ·kı tdler• ıcr' . , •ı ' " n ve r.cca~ ı ısı e . keli "~ 

Selluloz fnhrikası 1111• c•lı·:ıiıw ~"- kişilik ~\ı- takı"'D la i§tır!l · di"fo,... · 
lince; ı;iinkii scllo lm:. ldiğıılın :~) ni lerdir. Milaabakanın ~ec~ıır' 
zam:ırula sıııı·i ipc~in :111a ıııaclılcsı ol· yü _ Biiyüdere yohınds 

1 
ıııakla lıer:ıher hir kıımıı lıarh t-aııııyii· sı ı.-~rarlı-c;tırılmı~tır. •pı l"~ ~ 
ıı in ıle İptidai ıııml<leeitlir. • el lıı loz Bu MİİTlasebetl .. tnt'l'1~1oı1 ı/ ~ 
fnlıriknıııı:r. nelere ka~ul fuhriknııııım dan ı-..~ri rl~rt mmt::> 1·'2 da. rıf1~,# ~ 
ipıiılai ıııa•ltlc ini ·eti Lirıııck iı;ın )n· lı:\ olan 100 metrelik ~crı'.r-t J 

1 \ · 1 •• · k · · h • ıse.ıı •, ' pı ıım or. , ) nı zamanı :ı 1111 ı ıpc dan yırmı 1\ 'Ytran.a tcb' 
fıılırik:ııı111.a tlıı lıiwıet ctlcı·ck liizuııı scm•ncı!;;u 27 haz1;ana 

11
1 

giiriiliirBc lııtrlı ı>nnayiiıııize de nıe· mittir. d• tı JJ~ 
,·adılı ipliılai) c \'erecektir. E~a Pli sel· Ayni t21rihtc A1'.kar~0~1r,l~ 
lıılozu nıliı,ıkCiliilla tcdC1rik eclelıild'k. lacak olan bu varışlı-ra e1' V-j.

1 
' 

IHikiınwt hiitiiıı niif uzunu lmllnıulı. 4 bisik1e~ci ittirak ede~;1,bll -' 
Bir memleketle lıir senelik sellulaz kara•t bi&ikletçikrlc :ıı.. dl_~ 
ilıtiyacımızı temin hu u8unda anlaş· l")acaktır. • fllı 1 ı!!-';. 
tık. ır~cr memleketler rc<ldcttilcı·. a:r dam kararı '"ı·' "'.i,~·· 
Şıı lı:ıl<lc o nıeııılrketle hu koıııbine· A:-k .. ra. 8 (Tclefofl Si~·ı ·i ~ 
zoııu y:ıpıııaıııı~. valıuıl }ap:unamı ol· yılında Bala ka:;a!ı~dtbtıai:1~.1'ı
s:ı) rl ık kfı~ul fahriknıınzı t:ıtil ıneclıu- ı;röçebelcrind~n Ha.tı 1~6 4fo~t'. 
riyetiwle ka1ucn;ıı'~. dihrrıektcn suçlu 12:ı "gfıJ ,,

1
,e' 

Bıııulun clıılayı ~f'Jltılnı vapııı:ı!~ Ak~chirli Sevit Ahlll . ti' }.I~,<', 
hiiinı için hir zarurcllir. P.u sclhılozu yin ·adında birisi. A~} .. a·d•"' e ı-', 
yaplı~ııııız zıınııın kazaııuı·.-ı~ııııız ~ur znsmm vermİ!!. oldıMd 'ı;ıi"~, ~f 
aı;:iklır olıııcı~ln beralıer sellulozıın ıp· rıntn Büvük Mıllet ee,.b• ; 
tiılui ııuıclde::ıi ele ıııcnılcketimizclc ıne' t diki üzerine. dlin gece. ~'"'' 
cullıır. ıı saat 3,30 da Sa,,.&:~·' ıı 

lktısa~ \~ ekili':°iz ~~nd~n sonra danında asılmıştır. 11 ff1 
memlekctımızdekı derı ı~ıc~ı~de? <le Harf et slyase f· ') 
bahsetmiş v~ bu. ~ha_d~kı. '~.kı§afı h k k 1 n~ll c. ti ,~ ~ı 
kaydederek so:derını bıtırmış.ır. 8 .A ) _.- .. ,ıeJ ,ı 

B. Celal Baya~ın izahat~~dan Ankara, B (A b~gU11 ~~~1 
sonra Sümer Bank ıdare meclısı ra-

1 
Kamutay grupu l yJ J]t p:' ~lıl 

poru ile mürakibler raporu ve 1936 sonra Antalya saY :ıııd• t 0 ~ .. o, 
1 

senesi bilunçcsu, kui ,.e zarar hcso- Tuncanın haşkan1h. 1 . 9. 5ıı.trti>e 
H . . V ve-tt ı ' bı tnzvib C'lunmuştur. nrıcıye · k. k nd~ P 

Ef''CUi'l'..ENLERDE harici siya:et ha 1 

Büyük Millet Meclisi bütçe, ik· zahnt verdi. · 



-- ----- -

~ - KURUN 9 HAZiRAN 1~3? 

Kültür Bakanhğından: liE C Ei !l I!'~-------
~ KASl~CASI t:I ~ ~37 A 1 

tı ~ldfrcan KAFLI Tefrika: &a Wz.a.ıarıncaa 1ıJaa lfart'W otıuııur, llU 
1& rlade muaruell" 10""1.lı:rdlı. lbluunJaı 

te tı~ahüzen diyor ki: ''Kardeşim Umur Bey, ~, 12 ııe "•pnıı•~ ... tı, ,._,..Uıtn~ 

1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya . Riyaziye. Tabiiyc. Frar~ --~ ... 
Almanca ve İngilizce öğretmcnı olmak istiyenler icin bu yıl sınav yapılacaktır. 

2. - Sınavlar 1 ey!UI çarşamba ~ünü iatanbul Onivcrıitesind. ba~lrya.aktır. 

3. - Sınava girmek isteyenlerin: 

Peut• -~rl/~riııize tecavüz eden Sakız valisi hemen ·~terıın P ~~r~ AL A R 

h11 ed~~eceh ve zararınız tazmill edilecektir. · ooıar 

A) - Türk olmaları, 
1 B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yasta olmamalıırr. 
1 C) - Hüsnühal erbabından olquk'arı, cinayet ve cünha nevinden mahkiı • l·r -.u. 

ll3-
•Mark :?ıs 

•Zloti 23 . fıfP( - •Frank 

lJ 
1Yınız sefeı in nıası afı da ödenecektir.,, · wret 

j rniyetleri olmadığı hakkında Mahalli vila vet veya kaza idare heyetin:len i.;.jr rr:az-
12:, - • Pen~o 

•Dinar 
• ı~y tıı 1 • Belçika Fr 

• OrahmJ 

::?! 

u-
bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müıı.tesna o
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği ve~ika kMidir. lir Bey Parusta karaya çık- - Bana kalırsa fena bir teklif 

l değil! 
~::hrator onu kar§ı]amak için Dedi. 

• lavı c re trı 
•Leva 
•Florin 

t4-
2J

&75 
23 -

Yen 
• Kron tav~ 3~ 

D) - Her türlU haatalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızai arın

l dan salim olduklarını isbat r.ller tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 
/ E) - En at lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlorın mu-• Altm l(.!J 

• Banknot ı?53 
b

1
• areket etti. Ehat Bey bu fikirde degwildi: Qt •Kron~~ 

d11 ~ ııabah Panaji ovasında iki - Bizans tekfürüne verilecekı • Şilin Avut 23 -

GG. -
i5 -

llın lrfı karşıya geldi. dersi onun bütün hazineleri öde· , ___ ....._..-;;.o.--.. ___ '"--"------:.;,, 

~ llr Bey askerini saf yaptı. ç~ KL ER 
~tn'n hücum etmezse o gün 
~ h tcek ve ertesi sabah erken· 
~~ lthe girecekti. Çünkü biraz 
~ h~du. Dü~man saflarının zırh 
Or~r kış güneşi altında parlı -

L ~ıı 
~~t l Şalvarlı, dat cebkenli ve 
~1,11 k sevreli Tiirk yiğitlerinin 
l~di ılıçları binlerce §İmtek gi· 
t~İt~eh' çok geçmeden bunların 

ırer yıldırım olacaktı. 
8 -28-
lJ~rt PRENSES DAHA ... 
h. llr Bey, ordusunun ardını 
ti ~aca vermiıti. Gece her · 

~ Otd bır hücum veya baskına kar
~t k UYu korumak için bazı yer
~ de hlık çaktırıyor; bazı yerle -

yemez. 

Salahattin Bey imparatordan 
gelmediğini düıünerek mektubu 
Umur Beye götürdü. Umut Bey 
onu okudu ve fU cevabı yazdr: 

• LOtıı1n 

• NeY}'Ur'lıı 

• Piro 
• MllADO 

• Br1lk11eJ 

• AUn11 

• CentYrt 
• 8oty• 
• Am1>fl'rı111m 

G24 
0,7882 

1Tlil 
1502ılj 

41i\) 
ı;r Cıs 

3,~ıHi 

G4 LO-.ı; 

ııt!m; 

• Viya.ne 4 2:?00 
• lılidttO 14 l2:?.J 
• Bf-rllD l !)j;',j 

• Varto99 4 liG:! 
• BuıUıpettt :ı ~~~n 

• Bllkrq 10i6l2,j 
• Beıırrao 3Hllü 
• Tolintıam• i? i'13'J 
• Moskn•• 2s ua; 

• Prajl 22.\19;; • P:t nlUıhllll s l08l 

ESH AM 

- Kardeşim Prens Kantakü -
zen! Seninle olan dostluğum aiz 
istedikçe her 2aman devam ede -
cektir. Kendiniz namına benden 
dileyeceğiniz seyleri memnunivet·ı·-----;.....;.------·---=----~
le yaparım. Fakat Aydın oğulla -
rının nasıl insanlar olduğunu bil
meyenlere hiç bir sözüm yoktur. 
Burada benim şahsımdan ziyacle 
devletimin ve ordumun şerefini ! 
düşiinmem 18.zımdır. Sevgi ve se·ı 

lş Baıık:ısı 9 90 l'r•m••t -
jl.ıjaif,1lu 2il jj t ~~mtb~D ıs:ı:; 

fteJt - Uı.vnn Det -
ıaır tta vr1Y - ewıı 0.1 -

• ~!erkeı 13ıın,. 68 - Balya -
limlarımı yollarım. 

Salahatlln Bey cevabı götürdü 
ve döndü. · 

IJ. ~lrnrta -
Bomtıntı 

Şartı m ~· -
l'tli\fnn -9 

•llkrazıar rahvlller 
Qlt endekler kazdırıyordu. 

Qııd &ırada Bizans ordusunun ö· Bu sırada Bizans ordusunun 
1 

\:a~ en ü~ atlının ayrrldığı ve bun halini yakından görmüttii· Bunla --ı 
ll.n ~ birisinin elinde beyaz bir rın çoğunun vüzlerinde endişe o -i 
lb&ın dalgalandıiı görüldü. kunuyordu. Türk ordusunun bu -

• 1033 1'.linr ı lti 8j ll:lelılHlc 
• • • • o ı s:ı rram ... , 

• • .. 111 18 00 H.ıhtnD 

lıttk OahJll 11172 • '-nAdoh> t 40 .lO 
!:rgent 1 ~'lh tıö - • "nartoıu n 40 4U 

~11\tahiın Bey büyük kardeşinin lunduğu tarafa hendekler kazıl -
, İ Yaklaıtr ve: dığına ve bu h:nde~lerin .. yanı~a _ _ 

l 92!1 A U ('J(I ~ n11ıt6h1 ffi 
• ~ Errunııı:ı 00 :n • MUml'Sllll A H 2.; 

~t~ ~Parator elçi gönderiyor. da topraklar yıgıldıgma gore hu - ._ _ _,. ... .._ ___ ıııiııiıi.._ ___ ....: 

l> tu?una alamettir. cumdan ziyade müdafaada kalntak -
y edı. ları belliydi. İmparatorun en ön :---._..,.-iiııııi- -_..~ __ ..,.-_, ..... -.-... - -

"o~suf Bey ileri hatlarda bulu· saftaki askerleri diğerlerinden Ça"'aruba Perıenıı;e 
du ve elçileri o karşılıyacak· daha düzensiz ve yılgındı. Bunla· Takvim 9 Ilaziran 10 Haziran 

lJ · rın iki tarafı ve gerisi hassa ortlu· 1t 9 R. evve t R. ev ıel 
ltıur Bey Doğan Beye emret- sile çevrilmiş, hu suretle kaçma - UUn dO&ııitı 4 29 4 ~8 

larına imkan bırakılmamak isten· aıu, tıatlfı t 9,40 19 40 
'~· ~l ıt, Yusuf Beye söyle ki im· 
~)o 0turı elçisile görüşmek iste · s l"Uın, 
~ ' 1ahattin Beye döndü: 
! .r.aY.di, aen de beraber bu -
tg urkçe bilmiyorlarsa lazım 
ı ltıı ! 
ki Re ti ·· ·· b•tt'I 5 • nç a ı, aurup ı ı er. 
Ualahattin B~yle Bizans elçisi 

·:· İliinde birkaç dakika ko -
~ a..r ve biraz sonra ayrılarak 

de 111 taraflara doğru biribirle
A.. il uzaklaştılar. 
b·~l\dan iki saat geçti. 
~!tnan safları henüz aüzenini 

\' 1Yordu. 
s:~iden bir elçi görünaü. 
'- a.~atlin Bey sordu: 
! Gıdeyim mi? Belki faydalı 

a· lııteınez. 
~~ans elçisi Yusuf Beye bir 

t ~ P \'erdi ve gitti. 
\.~Uf Bey ruektubu Umur Be· 
L~~ ~Rıderdi. Umur Bey onu oku· 
'lti11 b istemiyordu. Fakat Sala -

1 ey bir fikir ileri sürdü: 
~ ~Parator tarziye ve para 
~ 'Yı lekİif edebilir! 

~ d:!tev, llyas ve Dündar Bey -
q fa lttektu bu açmanın büs bü -
tdu Ydaıız olmıyacağım ileri 
s~ Zaman Umur Bey: 

t b,d.~ açınız ve okuyunuz! 
iti, 1

• İleriye doğru yürüyüp 

s,ı.h 'il a attin Bey açtı ve okudu. 
>otd İttektup Kantaküzenden ge: 
,.,~· SalahaUin Bey onda ne -

lr~~~ •h oldugunu türkçeye çevi· 
''ltd· }'atıındaki kumandanlara 

l • 

8.i.bab namazı "' 1 O 3 1 O mi eti. "• • 
-ı Ofle namazı 12 13 12 I .J 
Salahattin Bey bunları Umur lklndt naı.ııuı 16,T3 16.14 

Beye anlattı. 4.kPm namuı 19,40 19 -40 
Güneş Bizans ordusunun ve ge· t•t.91 tı&JDa%l 2 ı 40 21.4 ı 

'd k' k k d 1 k rımu 2 IO ~.Ot) 
rı e ı ren ren ça ır arın ar a - vıım r:eçen rtııııen ı 60 ı 61 
sında kızıla boyanarak battı. Bu Yllm ka.!an ~nıen 205 20~ 
kızıllık gök kubbenin ortalarına._ _____ ._ ..... _ _. ___ ..: 

kadar ve karşıki tepelere kadar 
vurmuştu. 

Yarın sabah güneş ters taraf • 
tan çıkarken şu ovada harp pat -
hyacak ve !U yeşil düzlük. yavat 
yavaş akan yosunlu ve sazlı kü -
çük dere, sahiden kızıl bir renk a· 
lacaktı. 

Kantaküzen fena halde sıkılı • 
yordu. iki orduyu ve iki ordunun 

G ü n 1 ü k -===ı=::; 

I DADYO ı 
....-.___;;:= Programı Jı 

öGLE NEŞR1VATI: 

Saat 12,30 Pl&.kla Türk musikisi. 12,50 
Havaı:lls. 13,05 Muhtelif ıılAk ne~rlyatı. H,00 
Son, 

başkumandanlarını mukayese et - AKŞAM NEŞRlY ATI: 
tikçe başından aşağı sanki soğuk Saat 18,30 Pltkla danı ınusıktııı. 19,30 

sular dökülüyordu. Bizans im - Mandolin orkutraııı Berk ''e arkadaııarı. 
paratorluğunda imparatordan son 20,00 Nezihe ve arkııdııelan tarafından TUrk 
ra en büyük adamdı. Hatta birçok muııiklsl ,.e halk §arlutarı. 20,80 ômer Rıza 
noktalarda imparator onun nasi - tarafından arapça söylev. 20,45 Blmen Şen 
hatlerile hareket ederdi. İmpara - ve arkadaıılan tarafından Türk musiklıol ve 
tor kadar fatafatlı ve ondan her- hlk şıırkıları. (Saat ayarı). 21,15 Orkestra. 
halde çok zevkli bir hayat sürü - Saat 22,15 Ajans \'C borsa haberleri ve er
yordu. Yarın Umur Beyin genç, tesl glliılln prog-ramı. 22.Bo Pl!l<ıa sololar. 

'.l opera ve ~per't parçaları. 23,00 Son. 
dine ve muntazam oruuau karşı - --------------
sında bu derme çatma ve zafere 
imanı olmıyan ordunun nasıl da· 
ğılacağmı gözlerile rrörüyor gibiy· 
di. O zaman Umur Beye esir dü -
~erse hayatına ilişilmiyece~i ,üp -' 
hesizdi. Fakat içinde yasaaıgı ih
tişamla, sahip olduğu iktidarı kay 
bedeceğine de şüphe yoktu. 

İmparatoru kandırmak için çok 
uğraşmıfh. 

Hatta onu kendi fikrine getire
bilmişti. 

Zaten Andronik'in tabiatı böy
leydi: ilk zamanlarda çok sebatlı, 
cesur görünür, gittikçe gevşenıeğe 
baılardı. 

ti.~1.-iitlnr Sullı /111/1111. Mnhlwmr.· 
sindcrı: 

Üsküdarda Araiyeci Hacı Mehmet 
mahallesinde Pazarbaşı caddesinde ıs 
numaralı evde oturan Mehmet oğlu 
Abdullahın akıl hastalığı ile malul bu
lunduğu raporla anlaşılmış olduğundan 
mahkemenin 7.6.937 tarihli karariyle 
tahtı hacre alınarak ayni a.dreste oturan 
karısı Necmiyenin ve~yeti altına ko
nulmuş olduğundan itirazı olanların 1 O 
glin içinde mahkemeye, mUnı.caa~ları ı 
ilan olunur. 

(V .No. 2224 ı) 

adili tahsil g6rmU olmaları. 

Öğrttmen okullarından mezun olanların en az iki des senesi öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir, 

4, - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları Univers'te ve Yüks~k ö3· 
retmen ?kulu talebeı;inin takip ettiği ders müfredatrnd ~ n seçilecektir. Bundsn 
ba,ka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5. - Namzetler aınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralr kanunun l. in

ci --~ddeeinde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6. - Yukarıdaki sartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa müril· 
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vt!\İkalar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya la'lldikli sureti. 
B) - Tah!lil derecelerine ait şahaaetname veya vesikalarının asıl veyahut 

suretleri, 
Cl - Hiisnühal mazbatası, 
.D) _ Mahalli kültür idaresinden nümunestne ttvhkan tasoum 

ru, 
E) _ Mahallt KUltür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fit· 
F) _ Altı adet 4 ,' 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoiraflerı, 

Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihint kadar Bakanlığa gön~.eri~rni~ 
olması lazımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmit olan veyıı evrakı musb.tesı 
noksan gönderilmiş bulunan ist~dalar hakkında muamele yapılmıyacaktm 

Sultcmalımct Oçiincii Sulh llulmlo. 
Malıl.-emcsintlen: 

Davacı Rifat vekili Ahmet Nuh ta
rafından Beşiktaıta Şenlikde.de ve Ki
reçhane sokak 8 No. da Münevver. 
Muazzez ve Fatma ve Kemal ve Osman 
ve Saniye aleyhlerine 937 • 413 numa
ralı dosya ile açılan izalei şuyu davasr
run cari duruımasında Kemaliyede Ha
lilağa zade Yakup eşi Saniyenin ikamet
gihınm meçhul olmasına binaen 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına ve 
mahkemenin 28.6.937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat ona talikine mahke
mece karar verilmi§ olduğundan yevmü 
mezkürda biz.tat veya bil.,ckale mahke· 
meye gelmediği takdirde gıyaben mah
kemeye devam ve karar verileceği ilan 
olunur. 

lstanbul Bc~irıci İcra Memurluğun 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bara:ir, bostan sınğı. mo· 
tör, araba ve saire 19.6.937 tarihine 
müaadif cumartesi günU saat 9 - 11 c 

kadar birinci açık artırma sur tile Ay
vansarayda Abdülvedut mahallesinde 
E~rikapı caddesinde 27 numaralı bos 
tanda paraya çevriltcektir. Talip olan· 
lann mahallinde hazır bulunan m"mu
runa m:iracaatları ilan olunur. 

(V. No. 22239} 

. J.~umlwl Asliye Malıhcmc'i İkinci 
'J'icnrM Dllirr.,indctı: 

Müddei hali tastiyede H. J. Blümen
tal biraderler şirketi ttsliye mtmurlatt 
vekili avukat lsak Hu:an ve Salamon 
Adato arafından Şişlide Osmanbeyde 

Nargileciyan eczahanesinin yanında Kı
lıncı zade Bedri aile mutbahının sahibi 
aleyhine ikame olunan ( 4492} Türk li

(1455) (3191) 

i~ıanbul A.(fİJ<! lfı:inci 1'imrcı 

Malı/.'f'>mcsintlen: 

İtalyanın Cenuva limanından Loit 
TiryUtin-o kumpanyasının Praga vapu
runa yüklenen ve namına 18.1.933 ta-

rihini:lc vurud eden N. A. S. marka ve 
520/ 522 v~ 720 kilo ııkli:itinae Uç san
dık pamuk mensucatını ait gUmrük tcs· 

tim ordinoiunun hamili bltluğunu itl.Cia 
eden A.gopyan hanında No. 2 üc Oflu 
Hacı Dursun zade biraderler tarafınd<:n 

istida ile talep cdilmiı olmasına binaen 
ilan tarihinden itibaren (ı\5) gUn zar
fında mahkemeye ibrat edilmeaiği tak-

dirde iptaline karar verileceği Ticaret 
kanununun 638 nci maddesine tevfikan 
ilan olunur. 

(V. No. 22238} 

lstnnbul )1 liyc /kinci Hc·<ırf'f 
M nlı~·emettincl n: 

Hali tasfiyetle H. Ve. J. Blüm~ntal 

Şirketi tasfiye ffi murları Galataaa, N:ır
deştrn hanıhda mukim avu\ta\ Hazan 

ve Aöato tarafından lJeyoğlu Tekke 
caddesinde 412 numarada mukim Ma
dam Hrisanti aleyhine ikame olunan 
sekiz kıta senede mUıteliii1en ( 80 i) li
ra 40 kuru~ borcundan dolayı borçlu 
alacağım Şirketin vaki müteaddit mü· 
racaatlarına raemen mü:Idaaleyh borcu· 

nu vermekten imtina ettil;tı cihetle ken
dis:ne gönderilen dava arıuhalinin su•c-

ti lkaffietğaliının meçhuliy tine binaen 
tebli edilefueCliğie mebni verilen rr.U
ba~ir me§ruhatmdan anla§tHnasrna m!b

ni mezkrır dava arzuhali suretin'n bır 
ay mUddetle ilam~n t bliğa\ icruına ka
rar verilmiş olmakla keyfiyet tc:b'iğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu

nur. 
(V. No. 22236) 

rası (96) kuru;un maafaiz, masarfi mu- .:..,...----~-----~---;_.....::-
hak'me, avukatlık ücreti ve tazminatın 
tahsiline n-jjtedair dava arzuhali sure· 
tinin müddaaleyh ikametgahını terk ile 
semti meshule gitti~inJen bahsile iade 
e-dildiği anlaşılmakla arzuhal suretinin 
bir ay mikldetle ilanen tebliğine karar 
veriln:i~ olmakla tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet illin oluhur .• 

(V. No. 22237 ) 

11. LRl!ftt doktoru 
Necaettln Atasagu 
Her gün 16,30 dan :lO ye kanar 

J;i\elide Tayyare -apartımanlarnıdı daıı e 

2 numara 3 de hastalarını kıtiul eder. 

Cumartesi cünleri 1- den 20 ye k<?dar 

mua\-·cnc parasızdır. 

(Ar1m.fl var) 

Dr. Hafız Cemal 
Jandarma genel 

l<omisyonundan : 
l<omutanlığı satınalma 

~~i~ ~ntaküzen diyor ki: "Kar· 
'~ı~~ tur Bey; gemilerinize te· 
~tdite 'n Sakız valisi hemen 
~ ~ttlt~~ek ve zararınız tazmin e· 
\~~ ~a ır. Bundan batka şimdi 
>ı~ ~' 11~. Yaptığınız seferin mas· 
~~, oClenecektir. Esirleri ve 
~llsa '«!ilen malları oırakarak 
~ •iıc1'Yrılalım ve dost kalalım. 

LOK!ltAS ını;rUM 

Dahiliye! Mütehoıtı-1 
1 - Aşağıda yazılı iki ~e§'.t e ya hizalarında cöstcrilen günlerde bpalı Urf UsUlile satın alınacaktır. 

lt .... ~n benim ricamdır. Pren· 
. "••I ' 
it, r-..nın ariUsu da bu ~ekil -> ı;ıl • 'f 

~1tı \> lt kırmayırtız ve en ilerin 

2 - Ifaryola şartnamesi parasız ,.e fanila ~artn:ımcsi altı lira karşılığmda komi~yondan alınabilecek Du ek1'i1L 
Pazardan tıaşkıı g\lnıtrde og-ıeden l'!onrıılmelcre gitmek ıstl)Cnlerln 11iz:ılarmda yazııı ilk t{ınlinat ~anaık mt\kbuım V'eya b~nka mektuliunu \'e arlhatneur: ya. 

saat ı 2 .~ tan f\ va\ kadıır tstıınbutrta oıvan zıh YeSlkalar içinde bulunacak te•(Jif mcktcplarmı eksiltme vaktinden e.n az bir ~aat evet komisyona vedmiş olmita 
vtııunct11 11041 nunıııralı hususi kııhlM.slnC!· 1 rı. (137·1> (.3)36) ~di~· sevgilerimizi lutf en ka • 

lı ··ıı 1 
L~~l·h .. ,, 
."~~~ ~l.lin Bey kum. ndanlara 
~l sın ba§ını kaldırdığı za· 

tıastaıarım kahut Cdl'r. Salı. cun\ rte81 °l:'Urı Cinsi Miktaı·ı 
ıert sn hah " 9 :1 - 12" 11ant1Prl tııık l kı fııkarayt 

mahsu•tur. Muay .. nl'hRnl' ve ev teıeı,ın 

Z2:l9S. Kı§lık telefon. 2ıou.. 
' 

Yün fanila 
Altlı üsdü demir karyola 

G0,000 '.ane 
500 tane 

~abmin bedeli 
Lira 

120,000 
11,000 

Şartname 

bedeli 
• 6 lirtı 
o 

llk leminr.t 
Lira 

'.i230 
8:.?5 

lhale!i 

16 6 937 
16/ 6, 937 

Gün Saat 

Gar~areb~ 1 O 
Çarşarnba 15 
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IR Tramvay tarlft!! 
• 

TAMiRHANE 
• ·1·na }ta 

1 Hazirandan ve yenı 1 a rde 
"xe 

zardan başka gw., ·sLl 
Gl DIŞ _ GELiŞ CE" l ille S 

DEGı LDiR • 

kaJlcıJ ~ 
Yollar 

11
,.o 

Şloll • Tünel sJJO 
~ 1 O '.I'l.lnel • Şl~ll 
t'"' ...... 

No. 

~ . . -

ffi@UIJ~Lbfü 
lliRAl>'E'RL IRVE 

e SAT i ' 

Bunun için. soğuk hava dolabınızda 
bır arıza ç ıkacak olursa tamirini 

teklif etm iyoruz. 

BOZULAN CIHAZININ YEPYENi BiR DIGERILE TAMA· 

· MEN TEBDiLiN! TAAHHÜT EDiYORUZ. 

Hakiki FRIGIOAIRE'i arayınız . .• 

ve buna ait BEŞ SENELiK 

RESMİ TEMiNAT ŞEHADETNA· 
a...••~~SINI almayı da unutmayı nız. 

iSIANBU · ·İZ\\İR 
beler n • 

nın 
' 

$ 

17 

A 
17 
A 
18 

19 

19 

t:e Bc§lkta§ • Bebek 

t:: Bebek • EmwönU 

~ 22 
EmlnönO • Bebek 

~ Bebek • B~kt.a§ 

ı; --------------·--

37 

t6' d 
:::::r.ı Birinci sınıf Opc; ~ ~11 
PDr. CAFER T_~ diaı-' 
:1 Umumi cerrahi \'t! .sınil"• 
:. ah. . ··t hft"sısı ,J !! ccrr ısı mu e O"' ~,J 

il Pariı Tıp Fakültesi S. ~ 
U Erkek kadın amcliyatlafl•rıo ~ 
ti estetik - "Yüz, meme, ııa dOJr n \'e :ı ruşuklukları,, Nisaiye 

1 ll mütehassısı ıı 
lif Muayene: Sabahları M e '' 1 
1 S den 10 a kadar . Uidit .ul 
:i öğleden sonra ucre eli ,,..
Ü Beyoğlu, Parmakkapı, RU0~ :i N l T lef D ' 44 .. r:...... o. e o · .. . ..... . 
.. _ .. or. lbHD SaO'İ .,., 

öksUrU k şurll «1"' bot-,, 
Ukstirük \'e nclcs darlı~ io P- el' 
,·e kızamık oksürül.:leri ıdç "' ' 

ane e 
sirli ilAçıır 1 ler ecı 

1 1111
r. 

d~pol.ırında bu 0 

Adana. - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazarı - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve şürekası 
Balıkesir - HUseyin Şahlan 

Diyarbekir - Misbah Münib Uras kardeşleı 
Eskişehir - Hikmet Özgür ve Hasan .lfozman 
Gaziantep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel 
lzmit - Zihni Kaman ve şeriki 

--~---~18.rıll 
Konya - Ali Ulvi Erenoaç Oebc Beyad f(eıetl 
Mersin - Çankaya şirketi • ah le 
Samsun - Bay Albala ve oğlu FYüaziizndıelki çsıyı· ıı ·ıs~ aı 
Tokat - Bay Albala ve oğlu Cemal Kovalı 
Trabzon - Harunlar müessesesi Kayseri - Zeki Saatman Bursa - Marko Herman 

Zonguldak - Ali Rıza 1nce Alemdar oğlu ---- giderir 
------------------------------------------~~~--------~~~--------------------~~~--~--- --------------=---m~;s..ıs: 

1 

.............. ············.·.::111111· ... - ~ı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 000) 

liralık 
liralık 

iki adet mükafat vardır. 
Aynca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü · 

,ük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 

1 

......................... u ·~ 
.!l KUR ''"'' j~iAlb>cıroe tar 

-------------------------- tt M~kkd~~~ ~~ Muhammen bedeli (13425) lira olankazma, kürek ve saire 7.7-937 çarp.mba g On iki aylık: ıOOo J'&ıl"'f 
lÜnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara~" idare binasında satın ::tınacak i! Al l k. 550 J'&ıl"'f 
tır. ~~ tı ay ı • 3()() &ıl"'f 

B • · · · 1 · ( ı · 1 k kk · t ·ı k · ı:I 3 aylık: ıJO 1' u ışe gırmek ıstıyen erın 1006,88) ıra ı muva at temına ı e anunun :: . 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .S-936 güro ve 3297 numaralı nüsha sın. i! 1 aylık: Ja 
da intİ~"-r etmiş ohm talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı jf Memleket Jıııfl J'&ıf11f 
gün saat ..:4,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. j:: . . Ik· 18()0 J'&ıf11f 

Şartnameler parasız olarak ; .karada Malzt...:rıe dairesinden, Haydarpaşada H On ıkı ay 1 • 9ZS J'&lrıJf 
Tesellüm ve Sc ·!~ Şeflieinden dağıtılmaktadır. {3207) H Altı aylık: 47S t&JfA 
-----------~---------------------------------------- :: J lk• s0""A~~-:: ay ı . 1 dl,.. 

:: dl,: .. 
!! 1 aylık: ···ı:::::: .. 

NesrJvat OlrcktörU: Refik Ahmet Sevenf"lı :: ...................... ·.:::::::::.•• " .. ! .................... .. 

D~vlet .. Dem,ryolları ve ·Limqn/arı işlt-tme 
. . · ·~.· Umiı'm idaresi -·ilanları · 

--~--- - ~~--------------...-------

Sahlbl : ASW US 


