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Tokyo 23 CA. A.) - Harbiye 
nezaretinin bir tebliğine göre Japon 
makamları ile Çin mahallı makamla 
n arasında flktedilen anlaşma üç 
maddeyi ihtiva etmektedir: 

1 - Çin - Japon münasebet • 
lerini ihlal eden bütün kimseler nc
fedilecektir. 

2 - Komünizm lağvolunacak -
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Ha·taydakieskiFransız 
mümessili şehrimizde 

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

"intihabat neticesinde vaziyet daha 
çok karışacak,, diyor 

Suriyedeki Fransız fevkalade 
komiserliğinin sabık Sancak mü
messili B. Burieux (Düryö) dün 
"Providans" isimli Fransız ban
dralı vapurla ıehrimize gelmiıtir. 
Bugün F ransaya gidecektir. 

Hatay ihtilafı esnasında Türk, 
Fransız ve Suriye gazetelerinde is
mi en çok geçen ve Türklere aleyh 
tar olmak gibi bir vasıfla anılarak 
hakkında hayli şiddetli ya'Zılar ya
zılmış olan B. Düryö, dün "Provi
dans" vapuru güvertesinde gaze
tec.ilerle konuşarak, şahsi kanaat~ 
lerıni ifade eden bazı sözler söy
lemiştir. 

Sabık Fransız mümessili demi~
tir ki: 

"- 14 senedenberi Sancakta 
mümessil bulunuyorum. Bu müd
det zarfında daima bitaraf kal

Hataydaki Yeni Rejim 

"Hatayın yeni rejimi hakkında
ki noktai nazarımı soruyorsunuz. 
Ben Cenevrede B. Numan Mene
mencioğlu tarafından arzedilen 
P.rojeye muhalefet etmiıtim. Bu 
projenin ortaya koyduğu yeni §e· 
rait altında vazifemi yapamıya
cağıma kanaat getirdiğim içindir 
ki ayrılıyorum. 

"Ben Türklerle daima dost ola
rak ya,adım. Birçok Türk dostum 
vardır. Bundan sonra da Türkler
le dost olarak geçinmek isterim. 
"Yakında Hatayda intihabat 

yapılacağını biliyorsunuz. Türk
lerden ve diğer milletlerden kaç 
mebus çıkacağını M. Cemiye -
ti tayin etmiştir. Fakat benim 
kanaatime göre, intihabat netice-
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Suriyedcki Fransız fcv1oolli.de komi
serliğinin eski Hatay mümessili B. 

Düryö. 

sinde vaziyet daha çok l<an~acali• 
tır." 

B. Düryö ile birlikte kızı Bayan 
Düryö ve Fransa fevkalade ko
miserliğinin eski Sancak nafıa 
müfettişi B. Kost ta birlikte Fran
saya gitmektedir. 

~m. Tevdi edilen vad~~ t~- ~--~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~----~~~ 

men bitaraflıkla ifa ettim. A P u I t · I n d 
istifa etmiş değilim. Mevki ve r a S a n a r 1 a n 

vaziyetimin müşkül olduğunu an-
ladım. Hükumetime arzettim ve A · k ' • 
hükumetim, beni Napoli konsolos • l aıtı 
luğuna tayin etti. Kabul ettim. 

Yerime, Fransanın Mısır sefa
reti müsteşarı B. Garro getirilmiş
tir. Eylulde vazifesine baılıyacak
tır .• 

lran'la 
Aramızda yapılacak 

Yeni bir 
mUkcivele 
Pıoje paıafe edildi 
Tahran 23 (A. A.) - Bir kaç 

zamandanberi lran hükumeti ile 
Türk heyeti arasında bazı mesele -
lerin halli için başlamış olan müza
kereler, yakın bir istikbalde imzala
nacak olan bir mukavelename pro
jesinin parafe edilmesile neticelen -
miştir. 

Birkaç gUn kalmak UzUre 

Şehrimize geldi 
"Providans" vapuriyle tehrimi

ze Hadramut Arap sultanlıkların
dan Şeher ve Makalle sultanı Sa-
lih bin Galip Alkaiti ile ve müşa
vir sekreteri Şeyh Ali Rakza gel
miş, Perapalas oteline inmişler
dir. 

Makalle sultam, İngiltere Kralı 
Altıncı Corcun tac giyme merasi
minde bulunduktan sonra, Paris, 
Cenevre, Roma ve Şama gitmiş; 
oradan da bilhassa memleketimi
zi gönnek üzere buraya gelmiİ
tir. 

Arap sultanı ıehrimizde dört, 
bet gün kalarak şayanı dikkat yer 
leri gezecektir. 

Sultan Alkaiti 

Kendisi Avrupai bir elbise giy
mektedir. Aslen Hintlidir. Ya
nındaki müşaviri de Hintlidir. Se. 
nenin muayyen bir kısmında Hin
distana gitmektedir. 

Almanya ıtaıva : 

A VVANSARA Y'DA 
kanh bir cinayet 

Fransa - lngiıtere; 

Hükümetçiıer ve nasyonalistler 

Paris, 23 (A. A.) - Bugünkü gaze
teler. Fransız hükumetinin tekzibine 
rağmen, :bransız lejyon etranjerine 
mensup 800 kişinin Marsılyadan İs
panyaya sevkedilmek üzere olduğun
da israr eden Alman matbuatına hü
cum etmektedirler. 

Pet.t Parisien, gazetes ade Bour
gos, diyor lti: 
·- Alman matbuatının böyle bir 

hikayeyi kabul ederek ortaya. atması 
ve bilhassa Fransız hUkfunetinin tek-

zibıne rağmen bunda israr etmesi işi
dilmi§ §ey değildir. Böyle bir usül, 
haydi dostluğa mUnafi demeyelim, 
fakat mutlak surette nezaket kaide
lerine mugayir bir usüldür ve gazete 
münakaşalarının b\ından böyle artık 
iki memleket münasebatmı zehirle
memesi yolunda Führer'in sef ırimi7' 
le görüşürken izhar etmiş olduğu te
menni ile tezat tcş?-:il etmektedir. 

(Sonu: Ba. ~SU.~) .J 

Bir delikanll, kendisi le evlenmek 
istemiyen kızla annesini vurdu 

Bu arada vakaya 
yabancı da ağır 

Halide Hüsamcd din 

karişan bir 
yaralandı 

Mek"mıid 

[GYazı~ ~ UnçJi ı.ay;l<ida1. t 
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MUn-asebetler gergirileşiYor 
Yüksek hava tabaka-
larında soğuk ve sıcak 

ilim adamları iyi bilir, tayyare-t 
ciler de filen tecrübe ile his ederler 
ki hava içinde yükseldikçe muhitin 
harareti eksilir. Zahiren b~kmca bu 
hadise insana garip görünür. Çün -
kü yer yüzüne hararet neşreden şey 
gökteki güneştir. Hava içerisinde in
san yukarıya doğru yükseldikçe gü
neşe yaklaşıyor demektir. Bu tak • 
dirde güneşe daha yakın olan hava 
tabakalarında da hararetin daha fazla 
olmsı iktiza etmez mi~ 

Bu hadise şu suretle izah edilir: 

Uzun tecrübelerden sonra ameli 
olarak şöyle bir neticeye varılmış • 
txr: Hava tabakaları içinde vasati 
olmak üzere 1 50 metre irtifada 
bir derece hararet tenezzül edeceği 
kabul edilmiştir. 

Tayyare ile hava tabakaları için -
de ( 9, 000) metre yüksekliğe çık -
tığımızı farzedersek burada sıfırdan 
aşağı (60) derece soğuk bulmamız 
lazım gelir. Fakat bu mıktar bu hu -
susta tecrübe suretile tetkikat ya -
pan fen adamları tarafından ~ 4 7 
derece olarak gösterilmiştir. 

(Vst y~nı 1 incide) 
Oeuvre gazetesinde :Madam Gcne

vieve Tabou.is, şöyle diyor: 
Fransız hükfımeti böyle yanlış bir 

haberi resmen tekzip ettiği halde Al· 
manya hükumetinin bu haberin doğ· 
ruluğunda israr ile iktifa etmesini 
kabul edemez. Bu sebepten dolayı ha
riciye nezareti, M. François Poncet'yi 
M. Fon Nourath nezdinde protestoda 
bulunmağa memur etmiştir. 

Hariciye nezareti, İtalyanın hattı 
hareketinden de pek memnun değil
dir. Birkaç gündenberi hiçbir İtalyan 
vatandaşı Fransaya geçememektedir. 
Bizz:ıt İtalyan memurları, İtalyanla
ra. Fransaya gitmemeği tavsiye et
mekte, onlan Fransaya gitmekten 
vaz geçirmektedirler. 

Popoulair gazetesi, yazıyor: 

Almanların istihkamı Meselesi 
Salamanca, 23 (A.A.) - Nas

yonalist İspanyol hükumetinin dip 
lomasi kabinesi şefi aşağıdaki be
yanatı tebliğ etmiştir: 

"Birçok ecnebi gazeteleri, Al
man zahitlerin Sebelüttarik yakı
nına toplar yerleştirmit oldukları
nı bildiren yanlıt bir haber neş
retmişlerdir. 

"Daily Herald,, adındaki İngi
liz gazetesi, bundan başka Pirene 
hudutlarında da Alman batarya
ları bulunmakta olduğunu iddia 
etmektedir, Tamamiyle uydurma 
olan bu haberler, kat'i surette tek
zip edilmektedir. 

Kimin Gemi8i Battı? 
Londra, 23 (A.A.) - Router a

jansı Cebelüttarrktan istihbar edi
yor: 

Romadan gelen bir habere göre 
lspanyol asilerinin elinde bulunan 
Canarias kruvazörü, Bagur limanı 
açıklarında tabiiyeti meçhul bir 

Havanın arz sathına uzak olan yer
lerinde nisbeten daha az rutubet 
damlaları bulunur. Buralarda toz, 
toprak gibi şeyler de yine azdır. Ar
zın sathına yaklaştıltça bu türlü mad
'dcler de çoğalır. Halbu ki güneşin 

hararetini tutan şeyler de bunlardır. 
Bilhassa güneşin hararetini en çok 
mas eden havadaki su buharlandır. 
Hava toprağa yakın tabakalarında 
su buharmm çok olması da hararetin 
burada daha çok bulunmasına sebeb 

Bundan sonra yine yükselmeğe 

devam edilirse ne olacak? Bu tak -
dirde hararet derecesi eksilmekte de 
vam etmez. S; on fenni tecrübeler 
göstermiştir ki bundan sonra bila -
kis hararet artmağa başlar ve ta sı

sıfrrdan aşağı 3 7 dereceye kadar 
çıkar. Ve bu derece ( 11 ,000) metre 
irtifada bulunur. Bundan sonra 
(23,000) metre irtifaa kadar hara -
ret derecesi sabittir. Deği§mez ve 
hep sıfırdan aşağı ( 34) olarak kalır. 

- Bir takım yalanlara istinad eden 
bu mücadelenin yegane hedefi M. 
Grandi'nin Londr~a !ng~liz planına 
karşı girişmiş olduğu taarruzu tak
viye etmektir. Roma ile Berlin, İs
panyadaki hakiki ve geniş mikyasta
ki müdahalelerini örtmek ve planın 
icrasının tertibini altüst etmek için 
baha.neler aramaktadırlar 

Le Journal'in Londra muhabirin. 
den: 

Londra, Paristen daha fazla nik
bin değildir ve ademi müdahele siste
minin nihayet bulacağı t:ı.bmin olun
maktadır. 

Amerika ] 
Filıstinde manda 

istemiyor 

olur. 
1 Bundan başka. arzdan uzakta o • 
lan şeffaf hava tabakaları güneşin 

ziyasmı kolayca nakleder. Bunun i
çin buralarda hava zerrelerinin ısın
ması nisbeten azdır. Halbu ki hava
nın aşağıda doğrudan doğruya arz i

le teması halinde olan gazlı ta.baka
ları toprağın maa ettiği hararetin 
bir kısmını alır. Bundan dolayı ha· 
vanm aşağı ta.bakalarında hararet 
daha fazla olur. 

Fakat mesele hundan ibaret de .. 
· ğildir. Bir de gaz hacimlerinin küçü

lüp büyümesi (inkıbaz ve inbisat) 
hidisesi de bu hususta mühim bir rol 
oynar. 

Havanın aşağıdaki tabakaların 
dan bir kısmı fazlaca hararetten do
layı geniıler, sikleti azalır, tıpkı Mon 
folfibc balonu gibi yukarıya 

Burada garip bir hadise vardır: 

Yüksek hava tabakaları içinde tesa
düf edilen en aşağı soğuk derecesi 
85 clir. Bu derece soğuk sadece 
arzın Hattı üstüva mmtakasmda 
( l0,000) ile ( 15,000) metre irtifa 
arasında tesbit edilmiştir. Bu 
noktadan arzın en sıcak mmtakası o 
lan Hattı üstüvada on bin ile on beş 
bin metre irtifaa çıkınca kutuplarda 
misline tesadüf edilmeyen bir so -
ğuk ile karşılaşılmış olur. Bazıları 
bu neticeden umumi hüküm çıkara
rak hava tabakaları içinde ( 100) 
kilometre irtifada e ndehşetli bir so
ğuk bulunduğunu iddi etmiştir. Hal 
ki iş böyle değildir: ( 5 O) ile ( 60) 
kilometre irtifada Hattı üstüva mın 
takasındaki sıcakhğa nisbetle iki üç 
defa daha büyük bir hararet vardır. 

Frankonun aleyhinde bulunmamı
za lüzum yoktur, biz Almanlarla ltaı. 
yanların bizim yüksek menfaatimiz.o 
muhalif olarak İberik yarımadasına 
sokulmalarina karşı ceph~ almalıyız. 

Almanya lsrar Ediyor. 
Berlin, 23 (A. A.) - (Havas ajan

sı muhabirinden). Volkıscher Beoba
bachter gazetesi, bu sabahki bir baş 
makalesinde İspanya Fransız lejyon 
etranjerlerinin gönderilmesi haberi
ne müteallik olarak Fransa hükWn.eti 
taraf mdan yapılmış olan tekzibi ka
le almamakla kalmayıp bu baptaki 
istihbaratında isra.r etmekte, yeni bir 
takım deliller ileri sürmekte ve Fran
saya. İspanyol Fa.sına karşı tecavüz 
emelleri isnad etmektedirler. 

Berliner Tatgeblatt, D. N. B. nin 
tekzibi hakkındaki haberi neşretmek
te, ancak şunları ilave eylemektedir. 

Fransa, h&disele itiraz ediyor, ma
mafih lejyon etranjere mensup as
kerlerin gönderilmiş olduğu tesbit 
edilmiştir. 

çıkar. Yukarıya çıktıkça kesafeti a· -------------
Londra, 23 (A. A.) - Öğrenildi

ğine göre, Bilbaodan İngiltçreye ma
den ihracatr, nakliyat bahsfhda mey
dana çıkan bazr güçlüklerden dolayı 
durmuştur. General Fra.nko, İngilte
reye doğru ihracatının pek yakinde 
yen.iden başlıyacağı hakl=mda temi
nat v~ştir. 

zaldığı için harareti de azalır. Bu ise 
hava çakmağı denilen meşhur bir 
tecrübenin aksidir: Yani bir tüp 
içerisine hapsedilmiş olan bir hava a· 
ni bir tazyika maruz bırakılırsa bu 
hareketin neticesinde öyle bir hara -
ret hasıl olur ki bu hararetle iştial ka
biliyeti olan bazı maddeler yakıla -
bilir. 

Şimdi hu ha'cliselere göre havanın 
en yi!ksek tabakaları ile nisbeten a -
şnğıda olan tabakaları arasındaki ta
havvüllerin nasıl vukua geldiğini tet 
kik edelim. 

Fizik ilminde (Thermodynamiqu
e) denilen hususi bir bahis vardır. 

Bu bahiste tetkik edilen kanunlar i
le hava tabakalarında · yükseldikce 
hararet derecesinin n ekadar azaldığı 
tesbit olunur. 

Fizik alimlerinin tetkikatına göre 
hava tabakaları tamamen kuru ve 
rutubetsiz olduğu takdirde beher 
,( 100) metre irtifada bir derece ha
raret eksilir. 

Eğer havada biraz rutubet varsa 
bir derece hararet eksilmesi için 
,( 100) metreden ( 105) metreye ka
C:Jar yükselmek icap eder . 

Ye eğer hava tabakaları tamam.ile 
rutubet ile metbu olursa bir derece 
hararet tenezzül edebilmesi için 
'.(200) metre kadar yükselmek ta
mndır. Hava tabakalan içinde yük
aeldikçe IUU'aretin de eksilmesi me -
selesi bugün bilhassa tayyarecilik 
noktasından fen aleminde büyük C" 

l\emmi~eti haizdir 

Fransada 
Mllyarlarce istikraz 

yapılıyor 

Paris, 23 - 1938 aeneıi için 47 -------------
milyarlık istikraz akdi düıünülü-
yor, Fakat rna.liye nazın, hazine
nin 24 milyardan fazla iıtikraz 
a.kdedemiyeceği müteleasında o -
lup mütebaki mikdar ya taurruf
larla veya vergilerle temin oluna
caktır. 

Bir tayyare 
görüldü! 

Nevyork, 23 (A.A.)- Bütün A
merikan tayyare karargahlarında 

Eski Halep va
lisi şehrimizde 

ve meydanlarında yapılan tahki- ......_.__~ 

kat neticesinde, dün herhangi bir 
tayyarenin Atlantiği geçmek üze
re hareket etmediği sabit olmuş
tur. Bu suretle dün Race burnu
nun 500 mil açıklarında görülen 
tayyare hakkındaki esra.r aynen 
bakidir. 

Bir tayyare kazası 

lstokholm 23 CA. A.) - Bir as 1 
keri tayyare, Vaettern, gölüne dü§ 
müştür. içinde bulunanlardan biri 
boğularak ölmü§tÜr. Diğeri ümitsiz 
bir haldedir. 

BELGRAT - Tanzifat amele
si grev yapmııtır. Ücretlerinin art 
tırılmasım istemektediTler. 

Bay Elmartini, Halep valiHğin
den niçin ayrıldığının esbabını 
anlatmakta ve yalnız hükumetin, 
elinde olan bir azil ve nasip hak
kını kullanarak kendisini tekaüde 
sevkettiğini söylemektedir. 

Bununla beraber, B. Mehmet 
Nebi Elma.rtini, Sancak ihtilafı 

ııralarında Halepte de birçok kar 
gaşalıklar olduğu zaman vali bu
lunuyordu. Kendisi hiç bir Suri
ye siyasi fırkasına mensup ohna~ 
dığına itaret etmiş, sadece zevk 
için bir aeyaha.t yapbğını ve diğer 
Haleplilerle birlikte Parise, bey
nelmilel sergiyi görmeye gittiğini 
söt.lemİ§tİr. . 

Vaşington 23 (A. A.) - B. Hull 
Amerika Birleşig devletlerinin Filis 
tin üzerinde bir manda kabule ama 
de oduğu hakkında lngiiz menabiin 
den verilen haberler etrafında kati 
beyanatta bulunmaktan imtina et -
miş ve yalnız şunları söylemiştir: 

''Bu olsa, olsa nazari bir düşü -
nüştür, yoksa kati bir teklif değil.,, 

Hükumet mehafilinde söylendiği
ne göre, Vaşington üzerine bir man 
da almak istememektedir. Esasen A 
merika Birleşik devletleri daha l 920 
de bir mandayı reddetmişti. Burada 
ki kanaat, mandanın muvakkat bir 
hal sureti olduğu ve bunu istikbalin 
takip etmesi lazım geldiği merkezin 
dedir. Bu suretle, Irak, Lübnan ve 
Suriye istiklallerini almış bulunmak 
tadır. Amerika Birleşik devletleri 
m~nda kabul etmiyecektir. Filistin 
meselesine şayanı memnuniyet bir 
hal sureti bulmak, manda sistemini 
icat etmiş olan devletlerin vazifesi -
dir. 

ARABiST ANDA PROTESTO 

Medine' 23 (A. A.) - lbnissu -
udun idaresinde bulunan AraBistan 
udun idaresinde bulunan Arabista. -
nm bütün şehirlerinde bugün Filis -
tinin taksimi planı aleyhinde protes 
to nümayişleri yapılmıştır. 

lngilterede 
~ 

Yeni boşanma 
kanunu 

Londra, 23 (A.A.) - Avam ka
marası ile Lordlar kamarası tara
f mdan kabul edilmiş olan izdivaç 
hakkındaki kanun layihası, önü
müzdeki hafta içinde Kral tara
fından tasvip edilecektir. 

Avam kamarası, bugün Lord
lar tarafından teklif edilmiş o.lan 
bütün tadilleri ve bilhassa izdivaç 
tan sonra talak talebinin kat'iy
yen yapılmıyacağı devreyi beş 
seneden üç seneye indiren tadili 
kaıbul etmiştir. 

Kurun ·.·_,. 
·.rürkiyenin en ucuz 
ve en çok satılan 

gazetesidir •. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

gemiyi bombardıman edere 
tırmışbr. 

Palmaos sahil batarya! 
Canarias kruvazörü üzerine 
açmış oldukları bildirilmekt 

T orpülenen lngiliz Gem 
Londra, 23 (A.A.) - için 

panyol mültecileri bulunan 
Gregor adındaki lngiliz va 
nun bir İspanyol gemiıi ta 
dan torpillenmiş olduğuna d 
lan haberi teyiden amiraır 
resine bir guna malumat g 
miştir. 

Mac Gregor vapurunu te 
teşebbüs eden Almirante Ce 
kruvazörünün üç torpil attığ 
fakat isabet vaki olmadığı t 
edilmektedir. Mac Gregor, 
sularına çrkar çıkmaz ken 
hemen lngiliz harp gemileri 
kat etmeye başlamıştır. 

Mac Gregorun yoluna 
edebilmiş olduğu tahmin 
maktadır. 

JAPON 
Taktiği 

(Vst yam 1 in 

Du liusustaki kararlarını açık 
rak göstermektedir. 
Şu kadar var ki, Japonlar 

olarak Şimali Çindeki arzul 
aşgari bir f edakirlık ile eld 
mek isterler. Bunun için bi 
raftan Çinlilere kar§ı kuvvet 
dermekle beraber, diğer tara 
diplomasi müzakereleer giri,i 
lar: 4'Japonya Şimali Çini za 
mek niyetinde değildir. Biz y 
burada tebamız için emniyet 
iktsıadi menfaat arıyoruz'' di 
lar. istediklerini tatmin için 
Şimali Çinin askeri Japon kon 
lü altma alınmasını teklif edi 
lar. 

Nankin hükUm.eti Japonların 
teklifinin ne demek olduğunu 
liyor. Onun için zahiren uzla' 
yolları aramakla beraber mu 
vemete hazırlanıyor. Şimdiden 
rada, burada müsademeler 
yor. Hatta bu müsademelerin 
zii muharebe şeklini aldığı da 
rülüyor. Böyle bir vaziye~:eki 
haıneti mümkün olduğu ka 
saklamak Japonların menfaati 
caıbıdır. Onun için Uzak Şar 
tehlike asla eksilmemekle be"Fa 
ara sıra Çinlilerin an1a§ma yol 
girdikleri, askerlerini geri çe~ 
ye razl oldukları telgraflarla 
tarafta neşrediliyor. 

ASIM US 

Kadınlar 

~~ ·-.. , .... , 
"'""'--! • ' 
,,.:'/'_' : I 

için 

llrl, beyaz benekll bir 
deniz albl sesi 



AYV ANSARA Y'DA 
kanh bir cin~yet 

D" 
sernt~ ttk'ansarayda bütün bir 
kan bir f ını heyecan içinde bıra
rct cevab acıf olınuş, nişanlısından 
delikanlı b a an Mehmet adında bir 
banca ·ı eş kurşunlu toplu bir ta-

ı e evv ı· . 
Yakaya k e a nışanlısını sonra da 
motorcu ansan kızın annesini ve bir 
ıniştir. yu kanlar içinde yere ser 

Bir arkada 
tahkikata .. şımızın yapmış olduğu 
tur: gore hadise şöyle olmuş- I 

Üç Şeh· l 
soka~ 'llda 1~ er mahallesinde Karlık 
bir aile 4 numaralı evde fakir 
kirden b oturınaktadır. Aile reisi Be 
kıı:ları 1 6şka Bekirin zevcesi Hatice

1 
tütün d Yaşında Halide de Cibali 
Halide ~~osunda çalışmaktadır. 
muhaciri 

1
• ay evvel Bulgaristan 

?netle . erındeıı 24 yaşında Meh -
rüşrnu ~ışa~lanınış, bir müddet gö -
lialide~~rdır. Bundan iki ay evvel 
l'lının ı]nd annesi artık nikah zama-

ge igv' • b' • 
tnuaınet ını, ır an evvel kanum 
damacı eye başlamasını müstakbel 

Mchna bildirmiştir. 
§ılarna~et bu teHifi hiç te iyi kar
Yaptığ1 ış, kendisine gün aşırı ne 

- tl sorulunca: 
L ou .. 
Yacağırn~un: Yann muameleye baş

tır. dıye atlatmıya başlamış-
. Mehrned· . , 
tıne Hal'd 1~ ışı savsaklaması iize -
l'rıede k 1 enın annesi bir gün Meh-
tı' ızını k ..... 

ı, nişan Verme ten vaz geçt1gı -
t~k b' dı c:L1 bozulduğunu söy]iye -
tı ır ah 

ı bildi . a. evlerine uğramamasıM rrnıştır. 
· ehınct · 

tine te .. nışanın bozulması üze -
tıi. essure k I ·· .. 1 
-Yanlısı H . ap· mış, uç gun evve 

l'rı~, kı alıdenin yolunu bekle -
tıll!trıak j'l.. ~e~odan çıkmca ko
t'rıct]c k stemıştır. Halide, Meh -
do~tll onuşınıyarak süratle evine 
datt Yc~?-ak}aşmış, Mehmet arkasm-
81'1J ·~?11~· niş•mının bozulmama I 
~<:ıp ve . ıştır. Halide yine •menfi ce
bç RÜ.ntJ~ce Mehmet deliye dönmüş, 
.1tı Sabah ç Rece UVl•mamı , nihayet 
1 so b• d f c RÖru·· n ır e a d<!ha nİ-ı:aıılısı 
' Şıney k . 

Nihayet dün bir yerden tedarik 
ettiği beş kurşunlu toplu bir taban
cayı cebine yerleştirdikten sonra so
kağa çıkmıştır. Saat altıdır. Nişanlı
sı Halide ilk olarak evden çıkmış, 
Defterdar caddesinden Cibaliye doğ 
ru yürümüştür. 

Biraz sonra mezar1ık kenaryndan 
yürüyen Halidenin arkasından ye -
tişmiş: 

- Halide, gel saadetimizi yıkma l 
Sonu fena olacak diye yalvannış -
tır. 

Halide annesinin kendisini ver -
mekten vaz gectiğini ve artık onu ı 
fikrinden caydı;nmıyacağmı kat'i ~ir 
lisanla ı:ıöyleyince Mehmet cebı?
den tabancnsmı çıkarmış, Halidenın 
arkasından ateş etmiştir. Genç kız 
sağ omuzunun altına kurşunu yeyin 
ce Ayvansaray un değirmeninin ö
nüne doğru yaralı olduğu halde kaç 
mıya başlamıştır. Nişanlısının hala 
koşmakta olduğunu g5ren Mehmet! 
elinde tabancası ile peşine takılmış· 
hr. 

Bu sırada yoldan geçen motörcü 
Hüsameddin Mehmedin üzerine a
tılmış, tabancayı almak istemiştir. 
İki erkek arasında böyle mücadele 
olurken tabanca ateş almış, çıkan 
kurşunlardan biri Hi.isameddinin sol 
böğriine diğer bir kurşun da Meh -
medin sol memesi altına isabet et -
miştir. 

Tam bu sırada yetişen annesi de 
Mehmedin attığı kurşunlarla yara -
lanmıştır. 

Mehmet. Haticeyi de yaraladık -
tan sonra bir kenara yıkılmıştır. Va
kaya zabıta memurları yetişmiş, te
lefonla sıhhi imdat otomobili çağı -
rılmıs, yarası ağır olt'ln Mehmetle 
Halide Hi.isameddin Balat Musevi 
hastahanesine kaldırılmışlardır. 

I Iaticenin yarası elinde olduğun -
dan mi.idavatI yapılmış, evine gön 
derİL'lliştir. 

Polis tahkikatına ehemmiyetle 
devam etmektedir. 

~arar vermı~. 

~-, ---K-ö-y--n-ıe_k_t_e_p--le_r_i_n_d_e_ 
11
-la Yapan kUçUk şoför vazife ıı lacak la r 
J\adrk·· Maarif Vekaletinin evvelce ver-

caddesi ~Y Kızıltoprak Bağdat miş olduğu bir karara göre erkek 
l'tıiihend~ e 27 sayılı evde oturan ve kız muaJlim rr.ektepleri mezun-
()b~hı Lıa'ı~ liuiüsinin 17 yaşındaki k 

• ~-ı ıt " d ları, ikişer sene öy mekteplerin-ır oe-.· ' ole enberi tesarladığı a "' ... ınti . . b de vazife görmeye mec:ıurdurlar. 
C\tl\jda ıçın abasından gizl:re Ancak bu mecburi vazifenin ifa-

tıe atJry:r otomobili çıkarmış. içi-
atabay ~k F eneryoluna doğru 

~.. ı surmü!\t·· 
l\u .. k • ur. 

•itiy];u Ha.Ut fazla fcvincin te 
t \re g·· "l 0rtıab·n oru mek endişesiyle o-
bUne ~ıke son sür'atle giderken ö
C\aına an arabacı Hasanın A.ra

~·~tır. cHP~ış, tekerleklerini kır
C\ta ha, 

1 
alıt yakalanmış, tahk~· 

1( § anını§tır 
p Q/b . 

ant?alt d durmasından ölüm -
dıncıa s~ a caııete satan y orgi aten hird YC\ş,rnda biri yolda gider
. a.lkayt\

1 
enhıre düşmüş, bir daha 

1 

b Yark ölm" ı·· lt ıa,l>l uşur. 
~lb d 

1 
an muayenede Y ondnin 

~ı!, d~t~asından öldü~ii anlaşıl-
O nıne ınüsaadc edilMiçtir. 

V lol>lob't 
.<\ llailin · d ı Ç?rptı - 642 sa.yılı 
f trıa."u;k~r~sındeki otomobil diın 
han t.dınd Yu?de giderken, lstan
lıa.''ndan a .. h1r çocuğa çarpmış. 

r. Va.sil agır surette yaralamış
cuk hatah Yak~lanınış, yaralı, Co· 

lı· anesıne gönderilmiştir. 
l\f lr IQ cJ 
. Uatt.f._" .. Ql devrildi - Sandalet 

'l't dun lltkglu Mehmet adında bi
l-'rkıa p adaşı Kazımı alarak ka· 
~ek (i2:Şabahceden lrtanbnl~ qit 
1\ • -re Y J 
}''~lldilJi ö .. 0 R çıknurlar. fı:lkat 
k ll~ünden n~.nde fazla dalp:aların 
d
a"•k b· rrıuvôl.zE:nP-sini kavbeden 
elf] 1raz 1 -' • • • 

t erj d . onri\ rıevrılPrelt ıçın· 
lia.d· :n•?.e dökmüstür. k;· taeyı ·· • 

:ıtelde l?Oren ba~ı:r kav1 ~c·lar, 
l-'e·· l'P asıl k t1tıı1İal "'"A1< vaka m ... ı. .. lJinr 
i llrtar~,~t, Mehmet ve Kazımı 
f)} .. St\hi} i\l' lcavr~ı '1'\ b:ıtmndar 

O 
1
• e cekmiııılerdir. 

il rrQ _, 
Çwıarken - Kurtuluşta 

sından sonra şehir mekteplerine 
tayin edilebilirler. 

Maarif müdürlüğü bu karara 
tevfikan iki sene evvel köy m~k
lcplerine tayin edilmiş olup ta bu 
mecburi vazifeyi yapmış olan mu· 
allim mektepleri mezunlarına bi· 
rer mektup göndererek arzu ettik
leri takdirde hu ders senesi başın
dan itibaren şehir mekteplerine 
tayin edilebileceklerini bildirmiş 
ve arzu edenlerin isimlerini gön
dermelerini istemiştir. Bu mual · 
limlerden açık ka!acak yerlere bu 
sene mezun olup ta İstanbul Maa· 
rif müdürliiğü emrine verilecek 
muallimlerle henüz köy mektebi 
hizmetini g.fümiven muallimler ta
yin edileceklerdir. 

Ace11lelere d'r tam1m 

Görülen lüzum iizerine dün bü
tiin vapur ve seyahat acentelerine 
bir tamim ynpıhr.ıştır. 

Bu tamimde; vapur ve seyahat 
ncentelcrinin kendi namlarına ge· 
len vnpurlard n mu.dasına hic bir 
sure•IP. niremiyecdderi bildiril
rn .. 1ı: .. cdir. 

B11 nsul. düııden itibaren tatbik 
me 1ldinn konulmuştur. 

----77 numaralı evin insaatında çalt-
şan ameleden Ahmedin ceketin· 
den ayni in aatta çalışan Yani a
dında biri 1 O Hm ç., lPrken görül-
müş, yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 
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ŞEHiR HABERLERi 
Sıhhat meclisi 
dün top:andı 
Şehı in hesif yeı leı i 

tekıaı kontrol edilecek 

Kedileıın lop/anma
sına degam ediliyor 

2000 kedi toplandı 
Şehirdeği pisliği temizlemek i

çin açılan tiddetli mücadeleye e
hemmiyetle devam olunmaktadır. 

Üç gün zarfında takriben 2 bin 
kadar serseri kedi ve köpek yaka
lanar&k öldürülmüıtür. 

Yapılan tetkikler neticesinde 
Üsküdar, Edimekapı, Kumkapı 
gibi yerlerde hin bir mikrop sa
çarak ve çöpliikleri eşeliyerek do
lasan serseri kedi ve köpeklerin 
tekasiif ettiği anlaşılmıştır. 

Halkın bu müc,. de leye i!'tirak 
ederek serseri 'kediler mukabilin
d~ h,...~ k.,n,~ P.ld•J<?arı m~lurr,,.Jur. 

Bu gihi kediler düne kadar hay
va- .,.t h"-;tah:\nesine gönr1°rilmek
te ;ken hastahanenin fazla rr.eş
g11 t:v .. ti qnlayı!1v!e brnle r•., imha 
i•i do~n,,J-., do~nıy:\ Himavci 
H~vv:ınat Cemiyetine havale edi!-. .. . 
mı-.~ır. 

Bu itlaftn devam etı"lesiyle sc
hirde kedilerin azalaca ~ı ve bu 
yüzden de farelerin 1starıbulda 
f azla'":'\rak bı1 defa veba gibi da
ha v~him bir hastalığın alıp yürü
yeceği hakkında cıkl\n rayiaların 
asılsız olduğu anlasılmı"tır. 

Adliyede yeni 
tayinler 

80 kişiye daha 
ceza verildi 

Bunlar aıasında halkı 
aldatan esnaflaıda var 

Belediye nizamlarına aykırı ha
reket edenlere karşı açılan tiddd 
li mücadeleye rağmen bu türlü ha
reektlerin önü henüz alınamamak
tadır. 

Dün yine zabıta marifetiyle ni
zama aykırı hareket eden 80 ki
şi yakalanmıştır. Bunlardan tram
vaya atladıkları için 15 kişi, vapu
ra bindikleri için 7 kiti para ceza
sı vermiş, bundan ba.tka ehli
yetsiz araba kullandıkları için 13 
kişi, sokağa pislik döktükleri için 
3 kişi, muayene vesikuı olmadı
ğı halde icraisanat ettikleri iç.in 5 
kişi hakkında zabıt tutulmuştur. 

Ayrıca açıkta dut satmaktan 1, 
uygun satış yapmadıklatından 10, 
yere tükürmekten 2, yere çöp at
maktan 20 kişi para cezası vermit
tir. Dilencilik eden 3 kişi de yaka
lanarak fakir evine gönderilmiş
tir. J 

Şoföı /erin dileği 
Soförler cemiyeti umumi katibi 

Tifo salgınına kartı tedbir al
mak üzere, hıf zıssıha meclisi tak
riben yirmi gün evvel şehrimizde 
Sıhhiye Vekili Refik Saydamın ri
yasetinde bir toplantı yapmıttı; 
fakat o günden sonra gündelik vu· 
kuat 27 ye kadar çıktığı için Sıh
hiye Vekaleti erkanının tekrar 
şehrimizde bir toplantı yaparak 
keyfiyeti yeniden tetkik etmesini 
ve yeniden bazı kararlar ittihaz 
etmesi mecburi bit hale gelmiştir. 
Vekalet hıfzıssıha dairesi umum 
müdürü Asım A?'arla hıfzıssıha 
birinci ~ube müdürü Goltsdıli~hl 
bu maksatla dün şehrimi;ı;e gelmj~ 
ler ve öğleden sonra sıhhiye mü
düriyetinde bir toplantı yapmış -
lardır. Dünkü tcn';\ntıda. Anka -
radan gelen veki>~et erkanından 
başka vil•hret sıhhive .,-üdiirü Ali 
Rıza, müdür ,... .. avini Haydar, la
boratuvar ~efi 7°ki de h.:tzır bu
ltınmuşlardır. Toplantıda, evvel
ki içti~--da ver:Jr:s ohn karar V\? 

elde edile., neticeler gözden geçi
rilmiştir. B" tetk:kat neı1~·sinde, 
alınan tedhirlerin tr thikırıdan. 
evv'!lce verilmiş olan kararların 
favdah n<>tke!e .. vPrdilderi görül
mü~tür. Bun:1nl:\ herab~r. vaz1-
yetin tekrar gözden geC'.;rHmesine 
ve icap ederse yer.iden bazı ted
birler alınma:Hn:ı Iüı um hasıl ol
m11.,tur. 

B11n•1n ir.irı sıhhi hevet pazarte
si günii öğle~en evvel tekrar top
lanacaktır. Fnkat hu toplantıdan 
evvel gerek ve1·~'et hrfzıssıh"l da
iresi umum ır:üditrü Asım Arar, 
~erek .. '! birird Jlube mildürü Dck
tor Galtr..-fılicht o vakte kadar 
~ehrin belli 1--a!ilt bo!tanlarını, nü
fus ke~afeti fazla olan semtlet i 
ge7erek tetki'<="-t yapac"klardır. 

Aziz, lktısat Vekili Celal Bayarın 
şehrimizde bulunmasından istifa
de ederek dün Perapalasta vekili 
ziyaret etmif, kendisini memnu
niyetle kabul eden Celal Bayara, 

Adliye Vekaleti vilayet adliye şoförlerin dert ve dileklerini söy
teşkilatlarında bazı becayİ§ı ve ye- lemiştir. 
ni tayinler yapmıştır. Dün İstan- Öğrendiğimize göre; ıoförler 
bul adliyesine de yeni kadro bil- bilhassa benzin fiyatlarının indi
dirilmittir. Buna göre; müddeiu- rilmesi ile fiyatlarda yapılan yüz
mumi muavinlerinden Feridun de on tenzilatın yeniden verilme
Bagancı'nın maaşı kırk liraya çık- sini istemektedirler. 
mı§, 45 lira ile İstanbul azalığmcl Bu i~in tetkiki için yeni bir ko
terfian aza Kaşif tayin edilmiştir. misyon'°un toplanması muhtemel-

lstanbul müddeiumumi muavin- dir. 

Jiğ_ine '?demit müddeiumuı_ni ml!: Turizm kongres'ne r,t'-
avmlerınden Or~an, .otuz lı~~ v~sıı k den mUmessll döndU Asım Arar dün k'!ndisivle gö· 

rü~en r<".7etecilere de'lliştir ki: 
maaıla Kars muddeıumumıhgıne ra e 

" - B""Ün, evvelki tophntı
mızda ittiha7 etfl";~ olduğumuz 

kararlan" tatbik ~ah'\~mda. ne de
rece favda te"'in ettiklerini tetkik 
ettik. Bu t~tkik?t neticesirde ve
rilmiş olan kararların gayet isa
betli oldu~n ve hastalı~ın seyrini 
durdurmak h"'•usunda f <P'dası do
kunduğu görülmüstür. Yine bu 
tetkikatta, vaziyetin edişe verici 
bir mahiyette olmadı~ı da görül
müştür. Yaz sezonunda her n:em
lekette hemen b?J miktara yakın 
tifo vukuatı kaydedilebilir. Pazar
tesi giinü tekr~r toplcr:arak tetki
kata devam edeceğiz." 

lsmait Hakkı, 40 lira asli maaşlı Pariste yapılan beynelmilel tu
lstanbul müddeiumumi muavinli- rizm kongresine memleketimizi 
ğine terfian aza muavini Meliha, temsil etxek üzere giden emniyet 
30 lira asli ır.aaşlı Bursa müddei- umum müdür muavini izzettin 
umumuliğine eski askeri hakim- dün şehrimize gelmiştir. Bay iz
lerden Kemal, 40 lira asli maaşlı 71ettin sehrimizde bir müddet ka· 
İstanbul müddeiumumi muavinli- lacak, ~turizmin inkişafı iç~n ala
ğine Rıfat, 30 .lira asli m,?'a!lı s~l!ı karlarlarla temasa geçecektir. 
hakimliğine Şıle müddeıumumısı Emniyet umum müdür muavini 
Rasih, 40 lira asli maaşlı Şile ':ü~ kongrede cereyan eden müzakere· 
deiumumili~ine Düzce sulh hakı- lerle bazı tetkiklerini hir rapor 
mi Tevfik, 30 lira asli· maa$lı ls- hali"'..J.,. hazırlıyacak, vilayete ve
tanbul icra memurluğuna Ber~a- recektir. 
ma müd~eium~mi muavi~i Sa~~t- Di~er taraftan ayni kongreye 
tin, 30 h~a aslı ~~~lı Snrl mud- İştirak etmiş ohm gümrükler u
deiumumı mua.vınlıgıne lsta~bul mum müdürü Mahmut Nedim, al
h~kiı;n na'?zedı Seyfullah tayın e- dığımız malfımata göre, ko.n2re
dılmıtlerdır. nin neticesini müteakıp Be1cıkaya Kıdem zamları 

İstanbul Maarif Müdürlüğü ilk Yerli mallar seıgisin
ted~isat muallimlerinden k_id~m de hazırlıklar ilerliyor 
zammına hak kazananların hır hs-
tesini haztrlamıştır. Listeye 491 Yerli mallar sergisi hazırlıkları 
mııallim ithal edilmiştir. bugünlerde ıona ermek üzeredir. 
Kıdem zammına hak kazanar. Sergide inta edilmekte olan pav 

ır.uallimlerin teftiş raporları da yonlar arasında en fazla dikkati 
listeye raptedilerek bugünlerde celbeden pavyonlar inhisarlar, Sü 
Maarif Vekaletine gönderilecek - merbank, Etibank pavyonlarıdır .. 
tir. Vekalet listeyi aynen tasdik Sümerbankın pavyonundaki deko 
ederse alakadar muallimler 938 rasyon işi ile dekorasyon mütehaa
senesi 'ha'liranından itibaren kı - sısı Ekrem ve mimar Vedat meş-
den zammı alac?.klardır. gul bulunmaktadır. 
Yeni açı1acak mektepler Şehrimizde bulunan iş ~nkd~.~ı 

l bel d
. umum müdürü Muammer Erı! un 

Evvelisi gün top anan e ıye · l ·, bank:!. pavyonunu . • .. . -' 'f 'd sergıye ge mı , . . 
daımt encumenmce, maarı ı are- tk"k t • bazı dırektıfler ver-. . d.... 1.. .. . te ı e mı§, 
sının göst~r ıgı d u~b uzerıne mittir. 
ders senesı başın a.n ıtı aren ye- Beynelmlle1 tel sele 
niden yedi köyde ~nr~r ı;nelrtep a- kongresi 
çılmasıa karar verılınıştır. . 

A 1 k ektepler sunlartltr: Pariıte yapılacak beynelmılel 
çı aca m k · 1 b 1 ·· · C!l\talca k'l7'asında Gökçeli, Tar- felsefe ongresıne ... stan u unı -
1 S'livri kazasında Cei- versiteei namına çagırılan felsefe 

na, l\zan, ı .... M f ş k' · ı 
tik, Sile kazasında Ubeyli, Kara·· p~o~esoru us.la: a. e. ıp, .. '~!8-sa 

d (,'j.,r1yer kazasında Kısır· bılgıler okulu ıkmcı dırektoru Me-
man "a. d S hah · R h · 
kava köyleri. sut ve .. oçent a ~tt~n .~ mı~ 

Bu mekteplere ait ders levazım den murekkep heyetımız dun sa
ve vasıtaları dl'\ IT'ekteplerin açıl- bah limanımızd11n kalkan Rody 
rr.ıa 7.amanına kadar tedarik edi- vapuriyle Marsilyaya hareket et-
lecektir. mittir.. · 

hareket etmistir. Gümrükler u· 
mum mü el ürü Belçik"' .Ja bir ır.üd
dct kaldıktan sonra lsviçreye ge
çecek. orada da P.Ümrüklerin vr-zi 
yetini ve muamelatını tetkik ede
rek memlc•<:etirnize dönecel<:t;r. 

Buğday fiyat"arında yUk
ser ş devam ediyor 

Muhtelif memleketlerden dün 
İstanbul zahire borsasına 8 vagon 
buğday, 1 vagon yapağı gelmi§, 
hepsi satılmıştır. 
Yumuşak buğdaylar 5.10 - 6.25, 

sertler 5.25 - 6.5, arpalar 4.15 ku
ruştan muarn~le görmüş, kuru bak 
la da 4.35 - 5.4 kuruştan satılmış
tır. 
Buğday fiyatları dün yine 3.4 

kadar bir yükselme kaydetmiştir 
ki bu da isteğin fazlalığı karşısın
da müveradatın az olamsmdan İ• 
leri gelmektedir. 

a. Taşföy şehrimizde 
Beynelmilel yataklı vagonlu 

,irketi şark mümesstlleri başmü
f etti§i M. Tıı.§föy dün şehrimize 
gelmi§tir. Ba~ müfettiş, ~ehrimiz
de bir hafta kadar kalarak şirke
tin şubelerini teftiş edecektir, 



4 - KUMUN 24 TEMMUZ 1937 

Tefrika Numarası: 20 Yazan: Fel.ks Savman 

Madrit top 
altında 

Madrit 23 (A. A.) - Nasyona • 
listlerin, topçu kuvvetleri, Madridi 
bombarl!ıman etmiştir. Metropoliten 
istasyonlarından birinin mcthaline 
bir obüs dütmüştür. 

1 2 kadar telefat vardır. 20 kadar 
insanın da yaralandığı haber veril -
mektedir. 

Y epg eni bir mevzuda ıı!!!lJ, 
~ memleket hikay.!!!}) 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan: Sadırı Ertem 
-&-

Zenci kadınlar, kar. 
qibi beyaz odada ! 

BARSELONADA DA BOMBAR -
DlMAN 

Barcelona 23 ( A. A.) - Şehir 
ASilcrin bir harp gemisi tarafından 
bombardıman edilmiştir. Hasaratm 
çok mühim ve telefatın faz.la ,olduğu 
söylenmektedir • 

Kara Mehmet pazara çıkmak için sipsivri bir yüzü vardı. Çiçek ~.ı: 
eşeği sürdü. Daha iki adım atmaml§ ğu bir surat sipsivri burunun ıkı ibi 
tı ki; rafına geçiri.lmiş ~ir. i~k~n~ ~rıi 

- Dur diyen bir ses k&fasınrn idi, suratı daıma ~ırlı.. ı~ı~ hı~t 
üstünde bir şarapnel sibi parçalan veriyordu. Kıyafetı koylu ıle .ş 
dı linin arasında idi. Sırtında bıt ~l . e' 

Sesin geldiği tarafa yiirüdü. Ses- zarlarında birkaç defa dolaşmı§ 

Şiddetli aydınhkta sırlar açığa Suriyede bir 
suikast 

lenen adamın önünde göasünü ka- den el~ geçmiş bedesten iti bir eti' 
vuşturdu, asker vari hazırol vazi. · ket, pantalon vardı. 
yetine benzer bir şekilde durdu. Bakkal dükkanında kuranda11~ 

vuruluyor! 
Halep 23 ( A. A.) - Dür. akşam 

lüzumsuzdu. "Beyaz oda,, bütün Suriye hariciye nazırının l:>iraderinin 

Ona dedi ki: mızraklı ilmihalden, rakıya ze 
- Hani dedi, biz pazara gidece- ne, §ekere, petrola basmaya kacls1 

O<>tı Dillinger, bir kete daha 
t'lden kh:çinış bulunuyOt'du. Sent 
Pooı m-iiddeiumıımlıiği, şehirde 
'kıaynıyan şer kazanını devirmek 
tçın, adeta yerT.e gökü harekete 
getitiyor. 

Con Dillinger çetesi Sent PovJ
de ! 

Şehre veba sirayet etmi§ olsa, 
herkes bu kadar endişeye kapıl
maz, vaziyeti bu kadar fena say
~8:zdr, ihtimal ! Herkes kuşku içe
rıaınde; zabıta, artık daima tetik! 

Ahalinin de yardımiyle, o ka
dar gayrete gelindi, ki mühim bazı 
İpuçları elde edilerek, bu nokta
lardan tahkikat sahası genişletil
di v• bu arada, detektifler, günün 
hirinde bir çift sevimli zenci ka· 
dm yaka]adılar ! 

Bu zenci güzeUerin, bildikleri 
sırlar bulunduğu ve bu sırların işe 
yarıyacağı kanaatiyle, esaslı sor
IU yapılmas.ı kararln§hrıldı: Lü
ıi Cakson ve Besi Skinner isimle
rindeki %enci kadınlar, acaba ne· 
ler biliyorlardı? Ve acaba bildik
lerini etraflı olarak söyliyecekler 
miydi? 

Bunları sorguya çekecek olan 
memurlar, auçluların sevgilileri -
nin, kendilerinden daha ketüm dav 
ranchldarını, sır saklamaımı da -
ha İyi bildiklerini, müteaddit tec
rübelerle öğrenmitlerdi. Bunlar, 
dostlarını ele vermemek için, ira
delerini son haddine değin dener
ler, ya kaçamaklı cevaplarla ıor
ruları atlatırlar, yahut ta kısaca 
hiç bir şey bilmediklerinden bah
ıederek, bahsi gesip atarlardı! 

Bu hususta tecrübe saMbi olan 
memurlar, itin acele olduğunu 
da ı<Szönünde tutarak, orijinal 
bir tedbir aldılar. Bu tedbire, A
merikanvari de denilebilir! 

Yakalanan iki zenci kadına, 
gayet nezaketle rr:uamele ettiler
se de, kendilerini duvar1arı, zemi
ni ve tavanı kar gibi beyaz Dada
nalı bir odada sorguya çektiler, 
Bu kadar aydınlık, %aten •on de
recede 1ıöz kamaştırıcı aydınlıktı. 
Üstelik, bu kar gibi beyaz muhi -
tin aydınlığına, bol ışıklı müte -
addit ampul!eti,., kP•l .. ,;n 1 ık arı 

da katılınca, aydınlık kat kııt ar
tarak. saha. tiddetli bir aydınhk 
içerisinde göz açmavı p.üçleştirici. 
sinirleri bozııcu, iradeyi şzevıetici, 
mukavemet kuvvetini azaltıcı, bu· 
naltıcı bir hale geldi! 

Zenci kadınlar. elektrik !~ba
larına kar91 oturtuldular. Buna 
mukabil, mem ırlar. gözlerir~ rep 
heden ışık denmiyecek şekilde, 
aiper bir köeede masa ha ına gec
mifler. hatt! rozleri Ü7- rine de 
birer siperlik krvarak. kar~ıların· 
dalcilere hakim bir vn?.iyP."'""• cep
he fllırayı terrih Ptl'!';•lerc:Ii ! 

Sorru icin höyle bir o-l ya so
kulan herkPS', l'n r.urnrn ı ..... ı; ... !"'!.-ett 
yuak etti"i sert 11" ar-e1°1eT t•t
hilrma hic b•cet k .. ,_ k~ .... ,, Ait, 
retirilehilirdi: hatti. a\i.k"ldıtrı 
taırrtıcı suall--rle taııv?k sa.bır-
ıızlandınc1 itb,Tl'\larf\ pır1t.erek 
kıvrandırmıya bile IHzum kalmaz
dı. Her türlü tehdit, tama.miyle 

bu itleri görerek, sorguya çekilen- evinin kapısı önifode biı bon ba t=a~ 
lerin itiraflarda bulunmalarını ko- lamıştır. 
fayla~tırırdı ! Bir çok çocuk, ağ?r sıuette yara -

"Altın çatlatan,. tabiriyle anla- lanmışur. 
tılagelen son derecede kızgın gü- Bu suikastin şahsi bır talam Jiış
neş altında duruştan hemen hiç manlar tarafından yapılmı§ olduğu 
farksız olan bu merhametsiz. müt· farzedilmektedir 
hi§ aydınlık kar§ısına geçirilenler, Ammanda b!r bir bomba 
en sağlam iradeli, en sarsılmaz 
mukavemetli kimseler bile olsalar deposu 
gayet kısa bir müddd içerisinde o Amman 23 (A. A.) - Bir A -
derecede ezici ve yıpratıcı bir yor- rap bankası direktörünün evinde 
gunluğa ve reha•ete uğrarlardı, bir bomba ve mühimmat deposu 
ki çok geçmeden göz kapakları meydana çıkarılmış olduğundan za
kapanır. başlarının içinde gök gür bıta, bu bankayı kapamış ve müdür 
ler ve dayanılmaz bir uyku ihtiya- muavinini tevkif etmi§tir. 
cı bütün mevcudiyetlerini kaplı - Direktör hudut harici edilmiştir. 
yarak, bir an evvel sualJere cevap __ ........_ __________ _ 
verip te oradan dı~rıya kapağl 
atmak için can atıp, bülbülleşir -
lerdi ! 

Sorgu sırasında göz kapamak, 
uykuya dalmak, imkansızdı; der
hal ihtar ..... ve suallere cevap ia
teğinde devamlı surette iıra.r l 

Zenci güzeller Lüsi Cak.onla 
Besi Skinner•in de , uzun 
müddet dayanamıyacalcları, bes -
belli bir!§eydi; v& hakikaten, her 
ikisinin de bülbül aibi takımaları 
gecikmedi! Her ikisi de, ne bili
yorlarsa, hepsini anlatarak, bu bu
naltıcı vaziyetten bir an evvel 
kurtulmak çaresine baıvurdıılar ! 

ilk olarak izahat veren, Besi 
Skinnerdi. Kendisinin Edvard 
Criyn adlı birinin metresi oldu • 
ğunu ve bu Edvard Griynin Con 
Dillinier çetesi mensuplarından 
bulunduğunu açıkça itiraf etti. ~~ 
ianısterin tekmil eşyuının Luıı 
Caksonla müşterek evlerinde dur· 
duiunu, haydudun eıyasını al -
mak üzere 3 nisanda eve gelece -
ğini de itirafına kattı. 

Çinle Japon 
nasıl anlaştı ? 

(Üst yanı ı incide) 

Ayrıca 3 7 inci Çin fırkası Pekin
den uzakla~tmlacaktır. 

Çin mahalli makamları mücrim -
leri cezalandırmayı, Komünistleri ta 
Çin teşkilatını f eshetmeği vadeyle -
mişlerdir. 

GENERAL TEVKiF OLUNUYOR 
MUAHEDEYi KABUL EDEN 

Şanghay 23 (A. A.) - Merkezi 
hükumetin mahaHi Çin-Japon iti
laflarmın ahkammı kabulden imtina 
etmemesi ve Japonların mıntakavi 
itilaflann nıakbuliyeti hususunda is 
rar etmeleri dolaYJSile salahiyettar 
Çin mehafili Sung- Çehh -Yuam 
Japonara fedalkar1ıkta bulunmak 
hususunda ne dereceye kadar ileri 
gitmiş olduğu sualini endi§e ile tek 
rar etmektedir. Lüsi Caksona ıoruldu; o da 

"Besi Skinnerin söyledikleri, doğ
rudur!,, dedi. 

ÇEKiLME DEVAM EDiYOR 
Tokyo 23 (A. A.) - Harbiye 

nazın Suguyama, kabinenin bu sa-
3 Nisan 1934 te, her iki zenci bahki içtimaında 29 uncu Çin fdrka 

güzelin birlikte yaşadıkları ev, sınm çekilme hareketinin evve1ce 
olis memurları tarafından kuşa- imza edilmiş olan mahalli itilafta r lmıştı. 7..enci kadınlar, yalan söy derpi§ ounduğu veçhile intizam için 

l~memişlerdi. Edvard Griynj on- de ve Japon kıtaatmın kontrolü iil
ların belirttiii sa&tte, ev:in kapı- ue..\~q nu~npıo ~Pt~WI!P~ vı::>! upuı1 
sında göründü! etmiştir. 

(Devamı txır) YENi BiR HAD1SE 

_ğiz de... her fey satardı. Mutlaka kazanrrıı1' 
- Buradan geçilmez. karar vf'rmiş bir adamdı. Jmkiın~ 
- Peki .. hani şuradan kolayca ge bul~ para ile ölüm ve hayat hı 

çelim de elimizdeki odunları satıp satardı. O kadar açık göz sayılır~ 
savalım, kliyde hastamız var, bir Pazarda bir taraftan Kara Mehoı 
doktor götürelim dedikti. ile. bir taraftan odu~]arı sattığ~köY~ 

- Bas diyorum haydi bas... lii ile konuşuyor gelıp geçen bırço 
Kara Mehmet niçin demedi. adamlarla şakalqıyor, selamla!': 

Neden beni bu yoldan geçirmiyorsu- yordu. Odunlan satın alan köyhı· 
nuz diye sormadı. Gayet tabii birce- - Efendi, dedi, sen şehri tanıt' 
vap almış adam gibi idi. ilerledi em, 
emirleri sonsuz bir tevekkül içinde -Tabii tanırım. 
kabul etmiıti. Onu bu halinde gÖ· - Benim arkadaşın kansı hasta.ı 
renler bir mıymıntı, bir aptal sana- bir doktor arayor ..• 
bilirdi. Hatta karısına doktor getir· - Bulalım ... dedi. 
meği unutmuş olduğuna hüküm ede Kara Mehmed odun sattığı ada' 
bilirdi. Görünüşte o kadar lakayttı. ma sıkılarak seslendi: 
Boynunu büktü eşeğini çekti asfalt· - Ben C§cği de satacağını. Mür 
tan çıktı. Geri, yürümeğe başladı. teri bulursan onu da okutuver .. rh 
Etrafı süzüyordu: lum ya doktor getireceğiz. 

Gözlerile gördüğü pazara giden Bakkal: 
bir yol bulmak için Kara Mehmet - Yahu, dedi, e,teği hen satın r 
birkaç sokağa saptı. ]ayım. Ver bakalıın elini.. Kart 

Etrafı süzüyordu: Mehmed elini uzattı, bakkal da tJ" 

Gözlerile gördüğü pazara giden bir zattı. Bakkal e§e·ği ancak bir ar~ 
yol bulmak için Kara Mehmet bir- veyahud nihayet bir at kira bedeli 
kaç sokağa saptr. karşılığı olarak almak istiyordıı· 

Sokaklar vaktiyle bıraktığı kılık, Bakkal Kara Mehmedin elini ,,Jktıı 
kıyafette değildi. yolların kenarla- - Benden dedi, 2 lira .. 
rına ağaçlar dikilmi§ti, evlerin pen- Kara Mehmed: 
cerelerinden çamaşırlar sallanıyordu - Olmaz, dedi.. Fakat etraf k3 

labalrklaşmıştı, sesleniyorlardı : 
Eskiden ayaklar arasından horos- _ Hayırlısı, hayırlısı ... Pazarlıır 
lar, t~vuklar ,.,.inirdi. Şimdi bunlar-

-:ı bozma, hayırlı olmaz!.. 
dan eser yoktu. Kara Mehmet bele Vur tut 3 liraya C§ek bakkala sr 
diye memurlarının sokaklarda başı tıldı. 
hoş tavuklan horozları, kazları hin- Bakkal eşeğin yularını bileğiJ\e 
dileri yakalayıp Rahiplerinin (ehli doladı, yanında bir kaldırım kayaıı 
hayvanatı yularsız, tasmasız sokak üstünde sahipleri adlannı hatırla 
lara salıyorsunuz) diye cezalandır yamıyacak birkaç eski çeket, pan~ 
dıklarından haberi yoktu. Esasen o, lon yatırılmıştı. Onlan aldı, C§eğiO 
etrafta oup bitenleri görmeğe de me sırtına serdi. 
rakit değildi. Onun için s~ıiz, eli] Odunları satın alan köylü, elbise-
siz Üstü külle örtülü bir dert vardı. lere baktı: 
bu dert çok işlemiş ve üstü kabuk tut - Efendi, dedi, sen yeni urubıt-
mu§ cerahatlı · bir yaraya benziyor- lar almışsın bir tane yetmez mi 11 

du. Bu dert taka tını ve nqesini ıi- 118 ? · . 
lip süpürüyordu. Yüzünün hatları Bakkal gözlerini §eytani bir giı-
bu 8ôkaklardan geçerken biraz daha 1ümıeme ile açtı: ...ı 
b 1 k ....:. Onları, dedi. ben değil siz s• 

u anı laştı. Gözlerinin bakışı ze- yecekainiz. sizin i§lerinizi kolaylar 
hirl iidi. Onun yüzüne bakan gözle tırmak için alıverdim. Malum ys 
rinin bebeğinden fırlıyan zehiri ta- ı şimdi belediye nizamlatı pek ya ; 
tardı. man. Böyle kötü falvarla, pırtı 

Üç Çeyrek saat kadar dolaştık üst başla şehrin sokaklarında ele 
tan sonra biraz evvel seyrettiği ye- güne karşı dolaşılır mı? Doğrıt9ıl* 
re varabildi. iyi dütünmüşler, yedi düvel aysı· 

Tanıdığı köylülerden birini gör- mıza geliyor, bizleri böyle kötü yıt01 dü. meseleyi anlattı. k ı ı .... J 
K .. 1" od 1 d tı , parta parta gorur erse ayıp oy u un arını pazar a sat -

k la n Şanghay 23 (A. A.) - Çin ga • mak Üzere 150 kuruşa aldı. qek yü maz mı ? 'bİ 
Ordudan çı arı n Y . na zetelerini nalmış oldukları hahf'rlere Köylüler bu aözleri dinler gı 

zabHlerl s 'd ç· ı·ı ı J 1 künü satın alan köylü ilk bakı~ta gözüktüler, baıılarmı salladılar .. 
göre uatov a ın 1 er e apon at 1 eıeğin sırtında dört f'.Şek yükü odu B k l K ~ M tl~ 

Atina 23 (Hususi) - 1922 - arasında yeni bir takım mii~külat zu nun bulunduğunu fark etti, mem· a ka ara ehmedin suratı 
1923 seneleri arasında siyasi sebeb hur etmiştir. . 

1 
. l baktı, J 

d·ı f nunıyet e göz erini actı: - N ... ye o"yle kafanı su k~ı..a~ Je rdolayısile ordudan ihraç e ı en J<ıponfor, 135 jnci ırkanın gt'\ri Ha d · "° au 
b 1 . . l . ·1 . . L 1 . . . '- d' ı Ç k - ni edi, senin hatırın için gı·bı' salltvorsnn eg"'er sırtında ı:ıunls~.,. ihtiyat za it erının yer eştırı ~ı ı : c;eKİ mesını ıstemede ır.er. iin ü "J ... ~ il' 

cin Harbiye nezaretince tanzım edı bu fırka efradı lirrıan a:nclesini Ja • bunu satın aldım.. Hastan varmış 1ibi urubalar olsaydı, sen hiç 01111 
İen kadro kral tarafından tasdik pon gemilerinin yükünii tahliye et- ta.... aa pazara bir saat evvel gelirdi~· 

1 ... 'k . 1 d" Bunlar konuşurken köyün hakka Bı'r saatı"nı" tenha yollarda, pı" • ııı5 edi mi~tir. meınege teşvı etmış er ır. ~ r 

Başvekil Metaksas yeni ekonomi Kuantung eyaleti memurl:ırınm lını gördi.iler, köyün bakkalı açrk oldurmezdin. Bu kıyafetle değil P3 
nazırının tahlifinde bulunmak üzere Jaoonlann taleplerini rcd VP harta. ~öz bir adamdı. Onun hayatı hak- zara, şehirin kibar hiçbir yerine ,. 
bu akşam bir torpito ile Korfoya git l 53 iirıcü fırka ile J 55 inci fırl;:ayı kında iki §ey biliniyordu. Vaktiyle damı sokmazlar, çok sınadım. J38t1j 
miştir. takviyeye davet etmiş r0ldukhm söy memurmu~. hapisl-ıanede yatmrf. inanın hiikumet konağında eşek 0 

Vryana sergi si t•nmektedir. Poli8 mi imiş, jandarma mı ımış, sa insanın kalıbına .kıyafetine~ 
b h .. h ------------------ tahsildar mı imiş kimse bilmiyor. karlnr, katipler üatü ba•ı düıgııfl 1937 Viyana son a ar sergısı .. e~,- lh ı b' 1 -s 

sene olduğu gibi Laypzig Serguıını K l H U N ti utan mı, ır namus mese esin kendilerine benziyenlerin işini r,~· 
müteakiben yapılacak eylülün 5 inci - J den mi, hırsızlıktan mı, cinayetten parlar. Nasreddin hoca ho§una 'd~ 
gününden 12 inr.i giinüe kadar de - Hlzme 't kuponu ! mi hapislerde yatmı~ bun\1 da kim- lemeıniş, ye kürküm ye, doğrıı ıı,.. 

d k . ı se bilr.ıezdi. Hatt.l adım sık s?k sor bu aöz vesscJam ... Sen •imdi bt.1 1'?·• vam e ece tır. Bu ıcuµoou ı;uete ı<lıneslne ~etırecıer -s 

ta sanız herkes başka türlü at verirdi. yafetle mi doktora gidecekııttıf1'1'l Bir yyara kazası ı - Kııc:nk 111\nıannı paraa12 hutınrıaı ı d d b kk 
1 . Köylüler arasın a a ı sadece a a Allah go""sterm••ı"n, aenı· anartı a. Londra 23 ( A. A.) _ Bir bom-

1 
2 Kurur.un hekimlerin• 1>Rr11.11ı7 haktrr•· ..., r< P" 

ırrıar dı. lann kapısından brrakmaz111.r · J• bardıman tayyaresi, dün aktaın B 11 • d b kk 1 1 • d b" k k I d k k l H ki rı O!' ıs _ Hukuk ve nısıı mtışsvtrler1ne her e .~ e a a ın ce;:Hr. e ır aç 1 ra sa ar a or ar ar... a a Derbyshıre,de kain Edale'de lmyere tttrın ıcanun v"'ııınnı 1Hırssı1 80Mıp lltrt'nfr nufus lcağrdı yan yana uyu vardır.. ) 
dü~erek yanmıştır. Altı ki§İ ö it, ·~ maktadır. Bakkalın tilki gibi lDeı.~mı vtır 
tür. 
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KURUN müsabakasında 
Tefrik 

Mehcİi~i~ 
2

kork~i: ;Ü~-=~ı 
Hediye kazanan 

okuyucularımızın listesi 

liab~~~tındanberi, gayet lia· sa Kazıma kartı hür:r.etinin bü
biiyük bir ı~di. Her meaelede, çok tün eserlerini göstermi9ti. Bir müd 
1'el ~rdi11i~ ~t itidal il~ hare- det, Bağdat sarayında hükümclar-

Ya lJIU, Ya diri romanımızdaki yanlışlığı bularak bize blldlreo 
ve k~ndllerlne hediye çıkan okuyucularımız 

BiR ADET GRAMFON KAZA· 

l&yz beaı." iÇ .kımaeye '- n ve lara liyık izzet ve ikram ile misa• M. Kemal Doğrul lnhisarlar ziraat 
d1.ift\a i . 1~zclı. Kötülüğe karşı fir ettikten ıonra, bir hayli ih~an ·ve T. Y. §Ube!I lıniri, Esk~hir. 

z..•AN 

dihılliı/' 10~• :rnukabelevi adet e- vererek, Medineye iade etmitti. BiRER ADET GRAMFON PLA-
~~ Pe~ ~~un İçin kendisine Fakat; (Ehlibeyt), ve (Şii) Öl KAZANAULR: 
\'an1 ve . 1k~~k iken (Kazım) ün· düımanlart, bu hali çek~memitler- Haliç Ata.tUrk caddesinde terzi Zi-

s rı ınııtı dı'. Derhal lm"'m 1'~1•3a K~zım a· d Be on · " m .. ya yanın a. !kıs Saymıı.n, maliye 
ra .. fevk l" d h' ·· \ ı h d · · · · 1 rdı· k ~ertti, Elin a a e ıa ı .v7 co- ey in e te:zvırata gırışmış e ·· taba kuk t~bliğ memuru. lhsan Seç-

hitindelci) e Reçen her şeyı, mu- Bir takım :zehirli propagandalar- gin, Bakırköy yeni mahalle ıo tem
dinn.işr etle !>•ylat:r:ayı adet e· la, halifenin zihnini altüst etmiş· muz caddesi NO. 83. Mehmt>-d Hamdi, 
di. On'"• Sesı, fevkalade güzel- lerdi. . Ka.sımpaşada Koltokcular NO. 5. Pe- j 
dinletııe~n .. (Kur'an) okumasını Halife Han•n Retit, gayet zekı ride, Unkapanı 17 numarada Çilekc:l-

1 
lale Yer} j'n, 'birçok lrim:;sler, u- ve dirayetli bir zat ol':rakla bera- öğlu. Cavit Uzman, Fatih Atpaıarı 
~er en gelirlerdi. her, r!;;.,ünce ;~ibrriyJe bi•vük ha- Çalgıcılar numara 49. Remzi, yeni pos 

'~ine Y~tında o da Medine m~d· bası (M"nıur) "' beJ"ırerdi. Buna ta.hane telgraf muhabere memuru. 1 
cS., iı~1~İf .. az zaman zarfın- binaen imam Mutr\ Klnm aley· Ab1tırrahman Lütfi, fanila fabrikası 
büyüle ' hıkmet Ye felsefeı:-de hinde söylenen sözlere inl!11"'ay~ Marpuççular. Şevket Çuhaı.Jar. Kumlu~ 
ti. itte ~lck1 eterleri löıtermiş- baslamış •. Nih?>.yet onun; hilafetı pı orta okul. Mithad Perir.ı, Pa.nkaltı 
illa) d 'ıloıtel'diii bu feyiz Yeke- ele r,rçirmek mak•lldiyle bir.ha~e- 148 numarada. 
rinin: ir•iyledir ki; henüz pede kete geçeceiine kanaat getırmıt· BANLIYO TRENiNDE BEDA-
irfan ka •tında, o mühim ilim ve ti. VA SEYAHAT KA"R,NEBI: 
hıitti. hağının riyaıetiM geç· Halifede bu "lU""'ftt haııl otur Arif, Yeş!lköy Kama.çyan mektebi 

I.• olmaz tekrar Medineve adft!Yllar sokağında 15 numarada. 
. ""'Usa k. , J M KA ıhraz d a.znn, (iman:«) sıfatını göndermiş, •e. mıtm uıa ~z~- TAKIMI KAZANANLAR: 
tiletle e e~ etmez, daha birçok fa· mı tekrnr Bağda da celbetmıştı. BiRER ADET KOMPLE TRAŞ 
~ ç r gL~terdiği için, muhitin- Kendisine vine bilrmetkir davran TAKIM! KAZANANLAR 
'ııtt~rbauu~ büyük töhret kazan- makla bı!rıher, bu tef~r ınavır.~ Rıfkı Ersan, Emniyet mUdUrlUfU 
Ltlif · . larıhte Dördüncü Abbaıi a1:r;ıv<'"nk. Rağdat vaHsi (Sündi 15 eayılt pol'.ı memuru Samsun. su. 
tôhr~~ı dolan (mehdi), onun bu bin Şahik) in ll"rayında mi":.fir at Alkan, Şişli Osmanbey Oçyolda 
~1 tın en korkarak tell§& baş- etmiş; ''!'\linin hem~ir8si, (Hin- 129 numarada. Ali Derviş, Şişli Düş. 

t 
1
• diye) yi lms.111ın refakatine me· kUnler evi hutanetfnd& Adanalı. Ce-

L Sa.ray k& mur eylemiıti. mil Utt,ırlu, Gazi okulu öfretmenı ._r 15 der anından bazı memur-
1 1t,11 (in ererek, Medinede bulu- Geııc ve fevkalade dilber o an Burdur. 

d~~ ırı1 &:tt Musa Kl:ıım) ı, Bağ· (Hindiye) nin vazifesi, İmam Mu- BiRER ADET ŞEKERLiK KA· 
ı l dırmııtı. ıa Kazımın muhabbetini celbet- ZANANLAR: 

bir~ Muıa, Baidatta tarayın mek .. onunla hı1ınıivet ketbeyle- İlhan, Miltekaid yllzba§ı Milnir Er-
dini~!nde kapıedilmiıti. Meh mek.. ve onun (hilafet) h"'k~ında- kal kızı. Beria, Erenköy li80?si 9 uncu 
F'akat hlakıadı, onu öldürmekti. ki nü9üncelerini öğrenmekti. sınıfında. Neriman Temel, Cağaloilu 
-~tlef:- birçok eaki tarihlerin Bu genç kadın va~ifeaini; vic- 26. 
...... \· •kan rivayetlerine nazaran danının emırettiii •e"ilde ifa et~ YARIM LiTRE KOLONYA KA· 
"1.h; ~ec~. (imamı Ali), baJife mi~ti. Yan mahp"!' h"rnde bulu- ZANANLAR: 
d~~n ru1uına ıirmiı; ona teh na~ lmllm& kartı büyük bir neza- Feriha Gülen, Nip.ntaşı Sa.ğkol to 

M bd~zı tözler ıöylemitti. ket ve htirmet vöıtermif. Atlakı- kafı 257 nunıa.rada. Belkıs Göneç, Ak 
~ ı, bu rüyadan fena hald< nın temizliği. iyilik ve faziletin bıyık Hacihüaeyin mahalleıl 219 nu
~iı Uftu. Derhal, imam Musa nrestiıkarı t'lan bu büyiik ;,.atın i- marada. Ahmed Gençöz, Kadırp. diz. 
~tt~ıru ha~i&ten çıkartbrarak hu- lim v~ irf ııı.nd-ı1' b~~\ .. ,,._ lıiç h~r dü- dariye mahalleai Mescit 10kafmda 
İlcta n~ getırtmif .. Birçok izzet ve şünceıi olmadıfını hi1dirmitti. 18. Osman Tal!t, Sirkeci 14. Ha.san, 

!'I'! an ıonra• (Dm•amı oor) Demirkapı Sirkeci. 

~ittı~a, lınam.:. Bana ve benim accueı uucoa ı Jsc ı m••• SAAT KAZANANLAR: 
lefet e~~· hiç b:r ıurr.tle muha- Eshi Yunan eseı leri Fahreddin Kırat, Beyko~ Yalıköy 
duJcç. h •Yecetine .. ve hayatta ol- Alçılı bayın 2 numarad.L Mebmed 
~tin~ lltfet davuma ıiritmiye- bulunuyor Tuncer, Sirkeci H o c a. Paşa. 
ltayllQ. ıaz •er. Seni aetbeat ·hıra- At"ına 23 (Hususi) - Olimpiyada 29 numarada. l'eriha., Akaray Cet-

() me aokak 5 numarada. lıledlba, Ka-
l etniıtl. yapılan hafriyata. nezaret eden Alman sımpqa Camiikebir Hoca a.hmed 1<>-

lıal~&bı Muaa K&mn, bilytlk biT Profeaörü bu dakıkaya ?dar 8:~ınan ?e kağnıda 29 numara. Cevdet, Yedek 
~~1! ve ·~ içinde: ticeninkçodakpa~lalk ol~u~nu_sokylem~lş- Subay okulunda. tlhantl, Mahmudpa-

ıı°l\ uoyJe bir teYi: biT defa bile tir. Ba ır n lf enmıı yırmı ana ı ~ p. 8 numarada. Fikriye, Salta.n&hıMd 
d lUJbden 1,,,,.1 ec1· ıc.; .b. b bir takım kalkanlar bulunmuştur. Pro caddesi 220 num--Aa Ali Recai, Kaz •n ~ mı •a·m gı ı, un .. k ·1e b da bakı .. . ~ 
~ddı!_0nRra. da ıeçirmiyeceğime, feaö K0

1
.rfe va

1 
tı . I urak .. rb~frı~e mirci Ahmed Necati BaliJU'sir. SUat, 

1ıı· -.. etUIUlllb il e ·n ye· muhte ı ıey er tf eme uzere ır a - Ziraat kltlbl oflu Konya. 
ı~ edertı.._ ın z n e rika bulunduğu tahmin edilmektedir. BiR ADET MASA SAAT/ KA· 

-a:e cevap vermiıti. ZAN AN: 
Ilı. i ... •tatıY~in., halife Mehdiyi tat- T k .. · Cumartesi PAZAR Cavidan, tsta.ıtbul Unkapanı Ker-
t .. "' 1 a vım 4 Temmu 5 Temmuı pi k·.ılo...A 6 ·----A-lq''n 1tti. m•ma, on bin dinar ç IO '"'6mu& DWJMWa.ua.. 
)'e a·· ";rereJc onu tekrar Medine- ===::::::::1==1t~.Enrel fôC.E"'·el TUVAL'llT SABUNU KAZA • 

,.oehnd~ltti. GUo 001'• 449 449 NANLAR: 
iTi ı•i ana •tıt> 1 O .. % 19 35 rı\l.. •• il ftfatından sonra, o- "" Cemal özyeğit, Aksaray tramvay .... Yeri R .. b&b DIUD&ID 8 00 3.v<1 

tıt) l ne leçen oflu (Hanın e· ot•• oamazı 12 2u 12 ~o depoeunda su. Annen Q>kbilen, Pan 
dr1; !Öltıatn Musa. Klznnm kazan· DdııdJ o&IJl&JD 1t,ı8 T 6 t 7 kaltı lshakef endi aokaiında. 4115 JlU• 

l'i' rtıe'~ret dolayıaiyle onunla gö· Uf&m ııamaaı 19,.'-!4 19 ıU marada. Nureddin İyisu, Ca.ğaloilu 
I• d:_ lcteıniı,· o da memurlar Yauı oamuı 21 28 !1.27 yokuşu Nazhbah"'" e<>kafı 2 numara· 

._, al. l.maall 2 4 J S«t.J )iV 

~İ!tt. er_, onu Batdada getirt· Yılm g~D ıünJen 205 206 da. Raci Ya.ktip, Kuşdlll eaddest 110 
$'ti Tdm kaıaıı ırnnıert J 60 ı 68 numuada. Dimopulot, Eml.rgtn ~o-

d, ;ö:.~· .~ll1ın bu suretle Bağda· ._ ______ .... _.__.__ ru caddesi 20 numarada. Fikret Şen. 
'' dü~~bneıinden bir hayli teli- ----------------- er, Cihangir Kumrulu yokuş Rana 
~eıit r;_ql" tlerdt Halbuki; Harun apartmanı. A. M. Ergun, YUkmek mu· 
ilde h· llıa111 Muıa Kizrma fevka· YENi ROMANLAR - allim mektebi tıtanbul. Mahir Yıldız, 
~fıaf~et. ederek onu aarayın~a • Elmaru! A~adın aokağında 18 nu. 
hü~n h·~1f •• hattl e.lltl~~ ıle ç 1p1 El k 1 ar marada.. M.. Şd>&n r.ı·en, Alemdar 
ettıfi h.ükuınet erkanının ııtırak 100 Kuruı caddesi Soğukçeeme. Halid Şehzade-

.._ hır ~)afette başı M&hmudiye ~l sokatı 26 
'"lep 1 numandL Nihad ör.mal, Cağaloflu ~et ııfa~ 11 lrilin ki; bu zat ima- A Ç l ı k 1 56 numarada. özen ömıen, Nişantatı 

tır ... 9
1
• ~•qı cidden ihraz etmiı-

1 ). ~ •-Jta • 60 Kurut 1 vali konaf1 Y&VUI &pU'lmanmda. "'~ - natmıız dütman- LON -·•mıa Jr. 1 ı BIR•R ŞiŞE KO YA KA • 
l'etiyle k l'fı kahir Ye galebe ıu- Yuan: j ZAN.ANLAR: 

~ ~ı~nılınıtlır. Onun ~a; Refik Ahmed Retft Ttlı:lr, febzadebqı ~ 
il eec1:l7et T 3 :Wtanatı ııe, 3EVENGIL dem mahallem l.M. Leman, Ualdldar 

ıı etil'lin lı ıkın ıniraıı, hem de fa- ı Fıstık atacı numara3 Necatı Demlr-
l>e-· a lcıdır. AKIT k.. .. . "··ibl ~an 14 .. ~'ttl. . Dağıtmrt yeri V utupanesı can, H. Papllman muna. , ~.u 

~~ilet"' Akın, Kadık6y Yeldeflrmtnl Nlsamı 
.. .........._ .. .., J'alnız ,hu e&zleri 1 cedit 10katı numara '· Salahor otlu 

·-'=·•11; imam Mu-

-

Ziya, Erenköy 117. M. Çiloğl~, Ame
rikan kız ltolleji. Güner, Mezbah3. bay 
tarı Ali Rıza evinde Akköprü Ankara. 
Sıdkı Eğilmez, Maarif provantöryo
mu. H. Paşa. Ferdi Sallm, Bakırköy 
Sıikızağacı Sakız sokak uumara 24. 
Kaya.han, Sa.ray mahalle.1i Burgulu ge 
çit numara 11 de Kütahya M. Muzaf
fer Alagiir, Şehzadebaşı .19 numara. 
Niyazı, Çar§ıkapı Çorlu medreeesi 
numara 15 kunduracı. A. Bağrıyanık, 

MEB/ KAZANANLAR: 

Gedikpap TUlcU IOkak numara 8 Fe 
ride, Şi9ll akdal 10k&fınd1& 19 numa
rada. Nebile, Beyoflu :Kalyoncu kul
luk carldeel ıtık a.partmanı numara 2. 
Hilteyln 8elçuk, SUltaııalımed HUS&
yinaJa mahalletind6 17 numarada. 
B. Ytıner, Bfledly• evlenme ifleıi k&
tibi Atyon. Ahmed Genças. KilçUka
yuofya kltipılnan Melcit eoka.k 18 
mtıkerrer. Nihat, BefikUf 16. VUdan. 
Kadıköy Ha.yrull&h.t.ndi soka.k 30 
numarada. 

JIUHTBLll' RBNKTE BiRER 
A.DBT KURŞUN KALEM KA· 

ZAN ANLAR: 

A. Bağrtya.nık, Gedikpa.şa TUlcU 
eokak 8 numarada tsma.H Yardımcı, 
Ht.lıcıoğlu Erenler tekke sokak 12 
numarada. İzmirli Faik, Haydarpaşa 
em.raz.i sariye hastanesh:de. Sezai, 
Fa.tlh SangUzel caddesinde 38 numa
rada. Ahmed Zeki, Bakırköy Sakıza
fa.cı Atımahsa.krz ıokağı 18 numara
dt. Cavit Özyefft, Huekide T~çt 
Mahmut maha11esi Ahmed Hikmet 
eokatı 22 numarada. M. Nmıret, Fen 
fa.kUlteel 1466. lhaan, Maltepe fen tat 
blkat okulu istihkam bölUk başçavu
§U. ~udet Uzkal, Unkapanı Kasap 
Demirhan M. Çe§me lôkıı.ğında 9 nu
maradL Sallhaddin Atue.rar, Şişli 
Hanem§B.h eokllfında 51 numarada. 
tımet Devran 61 inci ilk olrn1da 1415 
numaralı. Tomris, Kadıköyde Altıyol 
afzınd& Karadut ıokağ'ında 6 numa. 
rada.Mun..t GUmU~ttdan Taksimde 
Yenikafa sokağında 32 numarada. te
met Özgen, Samatya Hacıkadm cad
deelnde 116 ftUMaradL SUreyya. Ak· 
ta.rma.. Sirkecide Kareıf otelinde. Sa. 
clt Şahinalp, Kumıp~a bahrtye ead· 
desinde kıtla karşısmda ıs numara
da. Muhane. Orta.köyde GUltekln so
kağında 58 numarada. Fethi Çelik, 
P. T. T. fabrikasmda dökmeci. Halid 
öüul, Vefada dart1Jhadfs gokagmda 
19 numarada. Sevim, Osmanbey Ah
medbey eok&k M. A. Canoflu. Aksa· 
ray caddesi 119 numarada. S. Tuna, 
Bfrtncl orta sokakda 1'5 numarada 
~epe. Va.slJ, Ferlköy m4sakı mlllf 
sokafmd& 11 numarada. P'atma. Cl
h&nflr Kumrulu yok~ 9 numarada 
Sallhaddln Akyol, T!car~ borsası 
veznedarı Ordu. Ihsan BMkar, Zaf e
rt Milli oteli kareısmda 23 numarada 
Ankara.. 

BiRER ADET BRIY ANTIN TO
f>O KAZANANLAR: 

Ra.fıp, Kamıon caddeel numara 
M YalovL. Turan, kazallcılar nalbant 
ojlu Recepten Kayaeri. laınail Hakkı, 
Batöjretmen Z!le. Zehra Uğunnaıı, 

tım&ll Hakkı Uğurmuı eti Bqöiret
men ZUe. H . Ôzay, Tayyare fabrikuı 
490 numar&Jı Ka)Wri. 

BIRBR ADBT BRIY ANTIN 
(ŞiŞE) KAZANANLAR: 

Nusret, Halk ecsane&nde Aksaray 
KonyL Huan ör.bay, Kunduracı Ke
şan. Mehmed Emin, Uşak yılancı f ab
rlkaamcb. Nttrl Bulcu. Atatürk c8.d
de9l thsan apartmanı, Buna. Fuat, 
BUJ'I&, Meydancık mıı.halJ~i numara. 
40. 

RA8tMAILLE DIŞ MAOUNU 
KAZAN ANLAR: 

Fahıi Can, Meydancık lncirli cadde 
ıs numarada. Buna., Ahmed Raif, Poet 
restant !sparta. Ahmed Kazaslan, 
Nazillide tUcca.rdaA İbrahim oğlu. Ah 

med Ör.demir, lıtiklal okulwıda Bur
sa. 

FRANSIZCA ôGRENMEI<. iÇiN 
METOD GAYYUR KAZANALAR 
Faik Çimentepe, Eyllbsultan Bülbül 

_yuva.at sokağı numara 6. Sabri Tana
çan, Kızılcahamamda sa.bik l!."<lirne 
Posta ve telgraf ba§müdürU. Burhan 
Giirses, Yağcan1i kal'§ısmda. Sandık
çı Şilkrüden Adana. Yusuf Öksilz, Ga 
lata hacı mümin mahallesi vekilharç 
sokak numara ı. Ahmed Hüseyin, Ku 
loflu sokağı 15 numarada. Leyla Nec 
meddln, Cibalide Cibalı çarşuıında 

157 .numarada.. Hamdi Bircan, İstas
yon tefi Çayenma. Yako }.foya, Sa
r~lar caddesinde kuyumcu vaaıtasi
le Demirel Edirne. Attlk Aybayani, 
Bakırköy Yeni mahale 3 üucü sokak 
51. Neaip Aykut, Kırgız mahallesi 
Poyracı sokağı 4. Rauf, İktisat fakül 
lesinde. Gülşen, Fatih Atpazarmda 
mektep sokağında S numara. Ahmed 
değer, Demlryolunda 243 numaradR 
lzmft. Semanur SU.ıner, Sıhhat mU
dUrıutu kltibl Sunru kızı Balikeslr. 

BiRER ADE1' ŞERLOK HOL. 
MiS KAZANANLAR: 

Şevket Çuhadar_ Kumkapı orta oku 
lunda 1/9 20• numaralı. Ali Gövem;, 
Saraçhane guneft sokağında 12 nu· 
marada.. Hikmet Meybek, lsmetpa§a 
mahallesi DibekönU sokak 7 Ankara. 
Nermln, Harbiye kuyumcu sokak 48 
numarada. Ernin Tatkan, Ortaköy Ye 
ni maha..llede Sarıev sokağında l nu· 
marada. H. Atayerl, Üıküdar Bağlar~ 
başı Mirağlu sokak 752 numarada.. 
Kemal Evniley, Gaziler cadd~i~ e 
231 numaralı fotograf çı Gaz a~tC"p 
Muzaffer, ÜnlU cadde çal· 
gı evi Bursa. Abbas İsmail, !{asap 
Sulhoğlu İbrahim Uyanık yanında 
Mers·n. 

BiRER TAKIM CEP K/1 ABI K.t1· 
ZAN ANLAR: 

Muzaffer, Keçeciler caddesi mıma
ra 119/2 lımir. Şerit Trogay, Beyoğ
lu Kamerhatun Duraç sokak 7. M. 
örer. Kuzguncuk Kı8a8dar sokak 1. 
Nuha Kenber, Galatasaray liseıi ta
lebesinden 241 numaralı. Vedat Er· 
kln, Yenloehir cümhur;yet mahalleai 
latanbul Kurtulue tokağı 8 Ankara. 
Mecit öncel, Tophane Kara baş dere
boyu 25. A. l. Yardımcı, Eyüp ort.a o
kul 3 • A. numara 57. M. İbrahim, 
Kumkapı Nişancasında. K:ıtip kuıın 
rnaballeai fıçı 10kak 16. Tevfik Or· 
kont, Telgraf aerviı memuru. AylA 
Sağol, Taksiıııde Saimbey sokağı 5!S 
numarada Salim Hamdi, Parmakkapı 
Mi• aokak 39 numara.da. Ahmed. Ye
dlyol ağzı KilAri yakup mahall~ainre 
11 numarada. Meliha ve Leman, Ya· 
]ova Atatürk mahallesin~ KaragU-
1.eller. Daver Erkoç, Davavekili oğlu 
~rlu. Perihan Erendağ, Posta tel
gra.t vilayet mUdürü Nazif kız1 Kü· 
tabya. Niyazi Kesin. Tavşanlıda öğ· 
retmen. 

AYAŞLI VE l(_IRAOILARI IS.iM
Li KiTABI KAZAN ANLR : 

Fatin, Kar~aümrilk Yeni yol mı
rnara 11. Türkan Erdingi' Yenişeh r 
Kumar sokak numara 11 Necdet a
partmanı Ankara. Safiye, Şareamba 
Çıkmaz sokak numara 18. Selçuk, Or 
ta okul öğretmeni Zonguldak. Güzin, 
Orta okul talebesinden 629 Zongul
dak. Hakı Cudluz, Cebeci hastanesi 
matbaasında Ankara. Metin, Kumka
pı Ha.marn aokağı. Kemal Yurdse~ en, 
Sahil sıhhiye merkezi muhasibi oğlu 
Antalya. Emin, Kumkapı Kadırga Ka 
burga sokak 5 numarada. Fahrünnisa 
Bagin, ÜskUdar av vergileri memuııı 
Yuauf Ziya kızı. Halil, Saatçi Ahmed 
Hamdi eliie Uşak. Abduliah .Askeri 
matbaa hesap memuru. M. Fikri. E
ral, Karakol caddesinde berber Mani-
sa. 

(Lütfen sayf4y, çeviriniz.) 
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Ankaradan j BiRER ADET SlGARA TABA
BAKASI KAZAN ANLAR: 

Meryemkutıu; Ağamehnıed mahal
lesi numara. 70 Adana. Muryeyyeri, 
Karagümrük Viranmescit numara 11. 
Sami. H. Avukat Kemal Şaban yazı
hanesinde Ed~rne. Salih Zeki Özt8.§, 
Bigar dairesinde Kütahya. C. Mar
puççu, Şehremini Saray meydanı 27 
numarada. 

Adliyede yeni terfi 
ve tayinler 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA' 
Müteferrik ve saire 

BiRER ADET ( KÜÇÜK LORD) 
KAZAN ANLAR: 

A. Ş. Bizer, Etyemez Yokuşçeşme 
tramvay caddesi 136. H. Günay, Ho
lants Bank - Uni N. V. Galata. M. At
sürer, Holant.s Bank - Uni. N. V. Ga
lata. S. Bursa, Adalet hanında numa
ra 26 - 27. Şaziye, Şişli Perihan so
kak 21 numarada. Aziz, Çiiingirlerde 
elbiseci Salamon elile Edirne. Mari, 
Pangaltı Ölçek sokağında 148 numa
rada. Mehmed Ercin, Küathya ceza 
evinde. Necati ve İsmail, Kazmirci 
Ahmed Balikesir. Ahmed Hamdi, De
miryolu 243 numarada İzmit. Bedri, 
Asliye ceza.da zabıt katibi Bursa. C. 
Sandıkçı oğlu, Kurukahveci M. Özge
len elile Balikesir. Mehmed, Çilingir
lerde Nalbur. Edirne. Ömer oğlu İs. 
mail Ay yıldız kitap evinde Adana. 
S. Tuman, Posta. kutusu 3 Ankara. 

BiRER JJIMALI AMERlKADA 
TÜRKLER KIT ABINI KAZA· 

NANLAR: 

Mustafa Gülburg, Yağ cami karşı
sında sandıkçı ŞUkrüden Adana. Meh
med Erçetin, Kütahya ceza. evinde. 
Ali Kolsa!, Kor. İv. Md. Albay Şe
kip Kolsa! oğlu Tokat. Necmi Tumer, 
Hukuk ha.kimi oğlu Urfa. Zafer Ci
hat, Bostanbaşı 108 numarada. Şazi
ye, Şişli Perihan sokak 91. Ali, A vu
kat Mahbmud elile istasyon sokak 
17 Erenköy. İbrahim Sait, İstanbul 

Ça.rşıkapı numara 33 - 34. İsmail Sez
gin, Genel Kurmay daire müdürlüğün 
de Ankara. Rıza Tufan, Telgraf ser. 
visi şefi Bursa. Hayriye Güzin, Mali
ye şubesi tahakkuk şefliğinde. Fahriye 
Pek, Karagümrük Selinti dede 17 nu 
marada. Necat, Ortaköy tayyareci 
Fevzi sokağında iki numarada. Yük
sel İtil, Göztepe birinci orb. sokağm-
c • • 1 numarada. · 

KARA GÖLGE KIT ABINI 
KAZAN ANLAR: 

;·;ıbahat, Acımusluk sok:ı.ğında 19 
n ·marada. İsmail Niyazi, Beşiktaşta 
Dikil taşta Emirgan sokağında 3 nu
marada. Galata Yanık
ıcapı sokak 26 Turan apaıtmanı kat 
6. Tevfik, Aşirefendi caddesi numara 
:4. İbrahim Halil Akyurd, On üçün
cü inşaat bölüğ. 27 inci alay efra· 
dmdan. Kemal Saden, Cün:ı,lıuriyet o-

• 
Ankara. 23 (Teleonla) - Gireson 

ceza ha.kimliğine Adana aza.sı Kazım, 
Elbistan hakimliğine konya azasr Ne
cati, 1'erfian tayin edilmişlerdtr .. 

70 liraya terfi eden hakunler: Niğ
de ::-eisi Nesip, Malatya hukuk haki
mi Mehmed Ali, 55 liraya terfi eden
ler: Çanakkale hakimi Sadullah, Fet
hiye hukuk hakimi Mehmed, Severek 
hukuk h8.kimi Mehmed Ali, Erdek 
hakimi Şevki, Niğde müddtiumumisi 
Tevfik, Kütahya müddeiumumisi 
Mehmed, 55 liraya terfi edilerek nak
ledilenler: Elb.stana Konya azası Ne
cati, Kayseriye Balikesirden Sırrı, 

Eskilibe Uburdan Mustafa, Bilecik 
müddeiumumiliğine Muğladan Or
han, 45 liraya terfi edenler: Fethiye 
ceza ha.kimi Avni, Izmir sorgu haki
mi Basri, Erzincan azası Hamdi, Bo
lu azası İsmail, Karaköy azası İbra
him, Araç hakimi Fahrettin, Şarki 
Karaağaç hakimi Lfitfi, Nidyat ha
kimi Ragıp, Ödemiş hakimi Emin, 
Göksu hakimi Halil, G€mlık hakimi 
Vahid, Ankara sulh hakimi Nafiz, 
Karaköy müddeiumumisi 1hsan, Çan
kırı müddeiumumisi Gültekin, Kızıl
cahamam müddeiumumisi Cevdet, 45 
liraya terfile nakledilenler: Adana 
azalığına Cebelibereketten Kenan, Ce 
beliberekete Geyve hakimi Salahad
din, A vanosa Merzifondan Muharrem 
Yozgad müddeiumumiliğine Obur 
müddeiumumisi Rükneddin, İsatnbl 

azalığına Obur azası K8.şif, Şarki 

Koçhisar hakimliğine Ayancık müd
deiumumisı Naci, 

Kırk liraya terfi edenler: İzmir 
müddeiumumi muavini F eh.mi, 
Yalova hakimi Faz'll, Boyabad 
hakimi Cemil, Gemlik hakimi Ve
fik, Elaziz hakimi Hüseyin, İstan
bul sulh hakimi Ali, Pınarbaşı sor
gu hakimi Remzi, Yozgat azası 
Şefik, Of hakimi ismet, Merzifon 
hakimi Hakkı, Sivas sorgu hakimi 
Kadri, İstanbul sulh hakimi Nail, 
Jzmir müddeiumumi muavini Na
dir, İstanbul müddeiumumi mua
vini Meliha, Andirin hakimi Rıza, 
Tarsus hakimi Hüsrev, Boyabad 
hakimi Yusvf, Dinar ha.kimi Rıza, 
Darende hakimi Suphi, Gürün ha
kimi Acim. 

Kırk liraya terfi ederek nakle
diJenler: Merzifondan Etem Mu
cur'a, Kaüseriden Ali Rıza Balı-

kulu başöğretmeni Burdur. Necip Tel Harbiye okulu son sınıf talebesinden 
çe, Mahmudpaşa Havuzlu han 22 nu- Ankara. 
marada. Kemal Yücedağ, 3 Tuna BiRER ADET KUllfAŞ TVBV 
şirketinde. M. Seyfi Balçin, Çatalhan KAZANANLAR: 
altında 2 numara.da orman atelyesi. Sacide, Kasımpaşa Hoca Ahmed 

İn ~ • Seyfettin, Fener cebel 22 numara- sokagı 111 numarada. Yavuzhan, Or-
da. Emin Kelami, Şişli Hüsrevpaşa taköyde cami sokağında 6 numaralı 
sokağı 27 numarada. Mazhar Tınmaz, hanede. Zeki öztemur, Vefa erkek 
Maarif provantoryomunda Haydar - lisesi 3 B. 365 numaralL Süleyman, 
pa,c;ıa. Kasım, Maarif Pravantoryo - Beyoğlu Reçelhan. Naci Öndersev, 
munda Ankaralı. Mehmed K. Reyhan Fatih Çarşamba tmam Ömer soka-
mahallesi Anbar cami çıkmazı 45 ğında 1 numarada. Müşerref, Sultan. 
Bursa. Abdullah Şener, Saraçhane ahmed Kapıağası fenerU sokağında 
başı 223 - 5 kunduracı. Gülümser, Gü- 56 numarada. Yusuf Öksüz, Galatada 
zel yatı avukat Mustafa Nuri apart- Haci mümin mahallesinde Vekilharç 
manı İzmir. Nejat Çetingöz, Kömür şiktaş, Akaretler 27 numarada Dak-
muhasebecisi konya. Remzi Çamlıbel, tilo. Selma Sönmez, İlk okul so-
Hükumet karşısında 5 numarada. Te- kağı 5 numarada Maltepe Kartal. Ta-
kirdağ. mur, Fatihte .. Nihal, Beşik~ 140 nu 

Mustafa, Kimya enstitüsü 851. 1- marada. Cemil İlgaz, Galatasaray li-
• . 

sak Alkalay, Fırçacı dırek karşısı sesi 884. Edip Bilener, Taksimde Ta.r-
Edirne. Zişan Reşad, Bez fabrikasın- labaşı Altınbakkal sokağında 16 nu-
da Reşad elile Kayseri. Albert Aziz, marada. Behçet, Yenikapı çeşme so-
Tahta.kalede numara 25 yarma'!ı ya- kağında 5 numara.da. Halid, Fatih 
ruh Aziz elile Edirne. Sa.18..haddin Erk Fevzipaşa caddesi alt kat. Halim 
men, Eı !lniyet bankasında İnegöl. M. Yıldırım, Ankara ceza evinde birinci 
Kizrm Sönmez, Çelebi Mehmed ya- münferid'de Halil, Karagümrük Atik 
nında Bayazid paşa mahallesinde 1 ali paşa istasyonu. Ha.san Süer, Mal-
numarada Bursa. Mehmet Albal, Kü- tepe atış okulu 2. j. asteğmen. Nuri-
çükpazar Ayazma numara 3. İbrahim ye Eriyenglir, Cağaloğlu .Molla fena-
Bat pazarında bakkal 142 Binbaşı ri sokağrnda 21 numarada. Atila Say-
oğlu Cenap elile Edirne. Cemal Dur- han Kadıköy birinci orta okul öğret-
sun Belediye gazinosunda Dursunbey. menlerinden. Necdet özgez, Fatih 
Mahir Kanad, Sim.sar Şefik'in yanın- Çarşanba Mehmedağa çökmüş soka-
da Mersin. Lion Vantura, Kuruçeş. ğmda. Yücel Ertürk, İpekçilik cadde-
me yayan sokak 4 Bursa. Baha Dü- si Bursa. Kazım, İhsaniye mahallesi 
ker, Harbıye Yunusbey sokak 44. Ze- Gülyüzü çukurçeşme 3 nurıarada Bolu 
ki Onverdi, Akçaniı mahallesi 19 Be- Turan, Reşidefendi kütüphanesinde 
şiktaş. Zeki, Yenişehir İzmir caddesi Kayseri. Mustafa Keskiner, Aşağı 
24 Ankara.. Semiha Gülünçmen, Ka- çarşıda kıraathaneci, Bolu. Meh-

BULUNMAZ FIRSAT SATILIK EV ,. 
kesire1 Boludan Hüsnü Manya.sa, 
Afyondan Necati EregHye, lnebo
ludan Cemil T aşköprüye, Kayse
riden Fahri Diyarbekire, Giresun
dan Vehbi lneboluya, Düzceden 
Tevfik Şileye, Silvandan Tevfik 
Mucur'a, Çatalcadan Edip Hav-
zaya. 

31 - Şişli ile Bomontl arasında çok 
itinalı yapılmış sekiz odaJJ mo
dern ve kübik kargir ev satılık. 
tır ve bahçesi çok muntazamdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mil· 
racaatlan. 

fsk~I' 57 -Tarabyada, denize nazır, 
den beş dakika, kamilen lcil"~ 
12 odalı ve bahçeli bir ev peldıi' 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu ederıle 
Servisimize müracatları. . ı( 
DEVREN KiRALIK VEYA SA 'flV" 

Zaı rıı i ihfigaçlaı a 
kaı şı keı este 

MUHASiP 1 
40 - Ticari muhasebe malllmatJ oları 

bir genç her tüı lü yazı ve muha· 
sebe işlerinde ç;ıhşmak üzere iş a· 
rıyor. 

KAHVE 
58 - Beyoğlu fstiklil caddesinin ~ 

lek yerinde 24 masa üstleri 'ı' 
ve 72 sandalyesi bulunan bir ~ 

, ve kiralık veya satılıktır. A1~. 
istiyenlerin Servisimize ıniirac3 

Ankara 23 (Telefonla) - Ma -
den sutunlan ile travers, köprü ve 
tünel kerestesi, telgraf ve telefon 
direkleri hakkında memleket ihtiya
catmm karşılanması için lazım ge -
en muameenin ne suretle yapılaca -
ğma ve ormanlar civarındaki köylü 
lerimizin ev, ahır, samanlık gibi za
ti ihtiyaçları veya göçmenlerle her -
hangi bir felaket dolayisile mesken 
leri harap olan köylülerimizin ke -
restelik ağaç ihtiyaçları hakkında 
Ziraat vekaleti ilgili dairelere sarih 
tamimler göndermiştir. 

Almanya da 
AskerJik vergisi 

Berlin, 23 (A. A.) - (Askeri" bir 
vergi ihdasını qerpiş eden bir kanun 
neşredilmiştir. İki senelik mecburi 
askeri hazmet ifa etmiyen bütün Al
man vatandaşları, V aridatlarına gö
re, hususi bir vergi vereceklerdir. As
keri hizmet veya acli hizmde ehil ol
madıkları beyan edilen kimseler, bu 
vergiden muaf olacaklardır. 

Ayda 25 marktan aşa.ğr para kaza
nanlar da bu vergiyi vermiyecekler
dir. 1 kanunusani 1914 den evvel doğ 
muş olan kimseler de bu vergiyi ver
mekle mükellef tutulmıyacaklardır. 

"Askeri" vergi, ilk iki sene zar
fın<!~ irad vergisinin yüzde ellisine 
baliğ olacaktır. 

Fransada yi~e 
büyük bir grev 

Paris 23 ( A. A.) - Nehirlerdeki 
tevessü etmiştir. 

seyrisefain grevi, mühim surette 

25 baraj, Paris ile Chalons - Sur 

-Marne, Havre ve Nansi arasında 
ki münakalatı imansız krlmıştrr. 

Grev hareketinin bugün daha zi

yade şiddetleneceği ve F ransanın şi 
malinde kanallarda seyrisefainin ta 
til olunacağı tahmin edilmektedir. 

Fransada bir 
çarpışma 

Doullens, 23 (A. A.) - Dün ak 

şam Fransız Sosyal fırkası tarafın 
dan tertip edilen bir içtima münase 
betile diğer fırkalara mensup 300 ki 

şi içtima salonunun civarında top
lanmışlardır. 

Nümayişçiler, çakıl tasları atmıs 
J J 

lardır. Salonun camlan kmlarak et 

İsteyen lerin servisimize müra 
caatları 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DOKKANI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müşterisi olan 
b3kkal ve aşçı dükkanı devren sa. 
tılrktrr. istiyenlerin servisimize mü
racaatları. 

KtRALIK VE SATILIK HER TORLU 
KONFORI HAVI HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 
denize nezaretli kagir 6 odalı ay

nca sineklere karşı tel kafesli hava 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve ayrıca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçtk bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
mize müracaatları. 

RUSÇA TtRCONIE 

46 - Mükemmel Rusça bilen ve tercü
manlığııır yapabilir bir müessesede 
tercümanlrk ve tercih edilecek eser 
ler için iş arıyor. 

fNGfUZCE, FRANSIZCA 
47 - Dersler tecrübeli bir profec;ör ta• 

rafından ikmale kalanları ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazulı
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 
48 - Büyükderede ifraz edilmiş 40 kil. 

sur parça arsa satılır. Talip olan· 
larm servisimize müracaatlan. 

SATILIK HANE 
49 - Büyükderede altı odah hane mak

tlıan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladandır. Servisimize mil. 
racaat. 

KARTALDA SATILIK ARSALAR: 
50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 

Talip olanların servisimize müra
caatları. 

BOSTANClDA 
51 - 268 ar§m satılık arsa, talip olanla

rın servisimize müracaatları . 
52 - İngiltere ve Fransada tahslini ik

maı etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 
lisan dersleri ve aynca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
visine müracaatları. 

KA.RLI BtR iŞ 
53 - İşin ehli ve mütehassrsr olan biı 

sanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için l 50000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin VAKIT Propagan
da servisine müracaatları . 

la~ ~ 
ARNAVUTKOYONDE SATILl1' t 

kadı; 59 - Kanhcadan Beylerbeyine :ı. 

Boğaza nazır, iki büyilk balk0 

terkos, elektrik. hamam, .,~~ 
ve tulumba tertibatı, tahtalı 

rı1ıa geçme, kapı~n ınavun, ca itr 
buzlu içi dışı yağlıboya., baMe5

1 de her türlü ağaç ve çiçek e 
muşamba döşeli yedi odalı act~ 
satılıktır. Şişli • Ayazpa.şa • 1• r 
sim - Cihangir taraflarında aP'(J 
tımanı olanlarla değişmek ve e• 
ziyete göre fiyat farkı V'etfl' r 
mlimkilndo:.ir. Arzu edenleri11 Se 
visimize müracaatları. t 

SATILIK VE KİRALIK iKi flı\~ 
rr 

60 - Balat çarşısına iki dakika rnes3 ~ 
de Kesmekaya mahallesinde 'fe, 
ke karşısında ikişer odalı ikİ tıı~ 

G··rtJ!e ne satılık veya kiralrktır. o ıt 

istiyenlerin pazar günleri saa~ 
ye kadar 4 numaralı haneye 

1 
racaat edebiirler. (V. P. ı62 

iKMALE KALAN TALEBELE~t ~ 
61 -Türkçe, felsefe, edebiyat ve~ 

manca dersleri mekteb prog 
!arına göre veriJir. İkmalde se 
kaybetmek tehlikesi k~maz. S'' 
visimize müracaat. 

SATILIK ARSA "..ı----dJ 
62 - Sultanahmet civarında Kadir~ııJ 

Kadirga limanı caddesi Uzerı •rf 
arkası Kadirga bostanı ve de"31

, 

yakınlığı olan ve içinde evli1' ,,~3 
şı ve seçme ağaçları bulun art "~ 
arşın arsa satıhktır. !stiyenle 
Servisimize müracaatları. 

SATIUK ARSA 
I· 

63 - Aksarcyda Molla Gürani uı~lt~~ 
lesinde Tevfik Fikret soka.grıt ~ 
Tramv:ı..y caddesine 40 metre;, 
safede 223 metro murabbaı ili 
satılıktır. Görmek istiyenıer 
Servisimize müracaatları. 
PANSiYON ARANIYOR 

64 - Hiç kimsem yok, evladı oırıı:· 
..ı· ile yan yüksek bir aile nezoıl1 '( 

evlat gibi bakacak müşfilc bl !· 
anne himayesinde pansiyon 1''

11 I"' mak istiyorum. Talip olanları 
servisimize müracaatları. 

DEVREN SATILIK BERBER 
DOK.KANI 

65 - Beyoğlu civarında fazla iş ya; 
pan kadın ve erkeğe ırıah511

11 
berber dükkanı içinde buıurııt 
eşyalar ve (Permanant) sJÇıı 
makinesi ile birlikte taşrıı.Y 
gideceğimden ucuz satılrktır· 

.-:v Almak . . n1 • • . !Jliıe ıstıye enn servısı 
müracaatları. 

rafa saçılmış ve cam kırıkları bir çok 
kimselere isabet etmiştir. 

Salon haricinde Fransız - Sosyal 
fırkası azasından beş kişi yaralan 
mıştır. 

SATILIK PRESO MAKiNESi 
55 - Demir ve madeni eşya işleri ya· 

par. Kendisinin ağırlrğı 2500 kilo 
vurduğu kuvvet 100 tondur. Fi
yatı 450 liradır. İstiyenlerin Ser
visimize tnüracatlan. 

HiZMETÇi ARANIYOR 

66 - Bir ailenin hizmetine bakaca~ 
t' 

bir kadına ihtiyaç var, arıtı t' 

SAFO 
A. Dode - H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

ACELE SATILIK EV 

denlerin servisimize müra.caa 
lan. 

SATILIK ARSA • ııe-
67 - Ayazpaşada denize hajJsıı aJ'P 

zaretli arsalar satılıktır. 'f ~
olanların servisimize muracıı.ll .. 
Jarı. 

56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark yo
kuşunda 8 oda, bir banyo, elektrik 
havagazı, terkos suyu, bir kuyu 
1800 arşm meyvalı bahçe, odalar 
Kalarruş, Çamlıca, Fenerbahçeyi 
görür. Fevkalade manzarayı havi 

TERCOME iŞLERi r'' 
68 - Muallim mektebi ve lise tr1e ~' 

F ·· · teri ııı 
7 

Almak isti yenlerin Servisimize 1 
müracaatları. 

nun ransrzca tercuıne ış !• 

sahhih ve mütercimlik ar!'!", 
.,.,.... İstiyenlerin servisimize JıJÜf ...,,..... 

caatlan. 

Bunları almak veya satmak ist!yenlcrin ve bu işlerle al!kadar otan111~ 
Ankara caddesinde V AKIT Yurdunda VA KIT Propaganda servisine mUracıı.•" 
larr. 

dıköy Ha.sanpaşa HiilTiyet sokağın- med Akdağ Kebabçılar içinde tene-
da. Hikmet Bananoğlu, Maa.rit P.;;;..ra;;,;..--ı._k_eci Bolu. Zekai, Erkek o okl.UU_, _ _._ 
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Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Elde mevcut örneği ve prtna meıinde yadı vaııflan dairesinde zabıta 

memurlan için uı 12goo çoğu 13500 rcetre 11iri renkte kumaı kapalı zarfla 
4 - 8 - 937 Çarpmba günü saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 ku ruı kıymtt biçilen bu kumatlara ait prt• 
nameyi almak ve nümuneaini görmek iı tiyenlerin Emniyet Umum MüdilrltllU 
aatmalma Xomiayonuna milracaatlan. 

3 - Ekalltmeye cirmek iatiyenler 4287 lira 50 kuruıluk teminat makbuz 
veya Bankı mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 inci .e 3 Uncü maddelerinde yazıh bel gelerle birlikte ekıiltme güoa saat 14 de 
kadar Komisyona tealim etmif bulunmaları. (2102) 4308) 

• ~Yi ~K~N ~Yi 

QANKAYA 
YATIRILAN DA~A l;Yi 

EKiLMiŞ TOl-tUM GiBi V~RiMLiDiR. 

UOlANTS( DANf ONi ~~ 
l<A~AKeY PALAS ---

Dr. Hafız Cemaı 
Dahiliye lliil•,._.. .. 

Puar,·u llqk• JUDl•rde oıı~ 1011ra 
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butaıarnu kabul eder. Aalı. cumartMI CGlı 
ıert •batı ''l.&-12·· aaııtltorf baklkl hakanye 
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11-ICURUN 24 TEMMUZ 1937 ' 

D. Demiryolları ve ·Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

lnıaat maddelerine mahsus tarife deilştl 
1/ 8/ 1937 taribinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inpat maddeleri 
ihtiyaca gl)re tasnif edilmiştir 
Bazı maddelerin yeni tarüenin dört r.evi ücretinden birine tabi tutulmak 111· 

retile ilc:ntleri deiipniftir. Fazla tafsilat için iıtasyonlara müracaat edilrneli.(24 
(2287) (4517). 

Ankara Vilayetinden : 
Ankara vilayeti dahilirıde Sincan köyünde yeniden kurulacak göçmea 

köyünde yapılacak 100 yüz adet göçmen köy e-vi 4/ 8/ 937 Çarp.mba gilııü eaat 
15 de Ankara viliyeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 'ih4Lleıi ya 
pılmak tir.ere kapalı zarfla eksiltmeye konulm111tur. 

1 - Keşif bedeli beher ev için 632 lıra 77 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 4413 lira 85 kuruıtur. (Teminat Kızılay Cemiyeti U· 

mwiıf Merkezi namına Malaandıklarınca emaneten kabzolunacaktır.) 
Alikadarlarm yukanda adı seçen günde tekliflerini, Ticaret Oduı vetl 

kaamı ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını nihayet aynı gl1nde saat !4,30 a 
kadar Ankara villyeti evrak kalemineteslim edip mukabilinde bir numara 
pusulası almalan prttır. 

lateyenler İdari, Fenn! prtname ve ke§if ve pllnlan Ankara ve lstanbul 
lakin 'MlldtlrlUklerinde görebilirler. (4350) 

D. Demiryollan ve Limanlan işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

1/ 8/ 1937 tatlhinden itibaren nakliyat ve demiryollarile alikadar ifler için i1&&!. 
edilecek idare araziainden, açık arazi t& rifemine göre Ucret atm•cakbr. 

Fazla tafaillt için iıtuyonlara müracaat edilmelidir. (2238) (4518). 

D<·rılel D<'rn1rlJolları ve Limcnlarr işlrtrne 

Umum idaresı ilanları 

Anlıaıa lslaagon . meydanının Tanzimi lçl1' 
gapılacak lılerin eksiltmesi 

Ankara iltQ)'lll meydanmın ıcwlynt, ttırablyal. BIOkajlanmuı, pelenmeai 
ufallanmaaı, Bordür tatlarmm yapılma11 elektrik tenviratı için ve kanaliıuyona 

ait blltUn teaiaatin yapilmui kapali zarf uıulile ekılltmiye konmuıtur. 
1 - Bu itlerin muhammen kqif bedeli 83058 liradır. 

2-lstekWer bu ite ait prtname, plin ve sair evrakı D. J). Yollarinin Anüra 
Sirkeci, Haydarpqa ve tzmir veznelerinden 4,15 lira mukabilinc!e alabilirler . 

3 - Eksiltme 2/ 8/937 tarihinde pazartesi ıünü saat 15 te Ankarada D. 'l>.
Yollan ftletme umum müd\lrlU~ Yol dairesi binıancJa toptanatik"merkes birinci 
lcomilyoııunca yapılacaktır. • u~ 

4 -Dliltıaiye ıtrebiflmelr için iatekmerin apfıd& juılt te~ alı 
ayni ıUn saat 14 de kadar komisyon reilliğine teılim etmit ohİlalan lhımdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 nc:ı •e 117 nci maddelerine uygun 5403 1iralık 
muvakkat teminat, 

b - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Nafıa vekiletinden muaaddak ehliyet veaikur, 
5 - Teklif mektuplan ihale pnü ... ı 14 de kadar makbua mukabilinde 

~omiıyon reilliğine verilecektir. Poıta ile ıönderilecek teklif mektuplannm ia • 
deli teahhütlü 01- ve nihayet bu saı te kadar komilyona ıelmit bulunması 

tlıımdır. 
6 - Bu it hakkında futa izahat almak ilteycalerin Ankantda D. D. Yolları 

yol dairetlDc mUracaal etmeleri. ( 4300) 

Kayseri Valiliğinden: 
ı - Bulgaristan göçmenleri için Kayseri Vlllyeti lılerkez kazasına. ballı Fe 

li.lıiye nahiyes!nde yapılacak ıD tek 15 çift klrgir. 
2 - Develi bzaamm ddrt köylııe yapılacak M tek ve 64 çift klrgir 
3 - BOnpn kıua•m bet köytlnde yapılacak '15 tek ve 44 çift Jd.rgir 
' - Pmarbaaı h•mm 25 ttiytlnde yapılacak 93 tek ve 181 çift"J'&rgir ev 

pazarlıkla imal ettlrlfeCe~. 
es - Bu evler:.n bll'amum inp.at ma lz.emeal ve ltciUii p.rtname ve ke,if va 

nb1arm& göre mUtea.bhlcJe ait otmak U zere anahtar talimidir. 
e ~ pazarlık 28 Temmu 1937 Çar §&Jllba gllnU saat on dortte Vilayet ıaa 

......,. Joplanacak komflJOnda yapıla caktır. 
r-Tek ki.rgir beher evin muhammen bedeli 601 lira 21 kuruş Altıyüz li 

p ~bir kurue ve çift ki.rgir beher evin muhammen bedeli 107 4 lira 25 Bin 
,... dört lira yirmi beş kW"?ı hesabi le mezkfir evlerin muöammen bedeli mec 
muu eem'an 478076 lira 92 kuruetur. Dörtytlz yetmit aekizbln yetmif altı lira 
doksan Ud kuruıtur. 'Muvakkat teminat bu muhammen bedele göre kanuni mik 
dandır. 

8 - Evler toptan verebQeoell ıfbl kala a.riDe veya yüzer evden ibaret 
p&rti üzeridendl verilebll:Z.. I 

9 - Evlere 'a.ld plln ket~f ve fenni Ye idari ...,tnamelerini görmek ve anla 
mak için tatll ptl harlcl olarak Ulale sBatıne kadar Kayseri, İstlı.D bul İskln 
MUdUrltlkJerile Anbrada hkln Umum KldtlrlutUne mtlracaatları ilin olunur. 

"4386 .. 

Türk Hava Kurumu 
BOyO Piyangosu 

4. üneü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyiik ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan berkea 7 Aiuatoe 1937 MU ılcpma» lracltr biletini de-. 

llfdamltW. whdr. . 

Bu tarihten IODI'& Wlet üzerDWô tialdP aalDt ohd.~ __ ....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ' 
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Cunıarlesi gunu Köp-
riidcn 71 rıunıaıaJı vapururnuz 
ınutat tt>npzziih scf(lrını y<1pac:ık

t ı r. ~') P h t a b ı n en c H n 1 ı ve par 1 a k 
s e f <t s ı n rl a n ı s \ i fa d c t.\ t r n e k i s t i y e n -
lere hu fırsatı koçırnıaınaları İliln 
o 1 1111 u r. Bundan h() y le va p uru n ı uz 
gidiş ve ffelışt e 13cylerbey ı ne de 
uğrayacaktır. Köprüye avdet saati 

Yirrni iki on beştedir. 

' ·•w 

lstanbulVakıf /ar Direktörlüğü ilanları 
Semti meşhur, Cadde veya J: ·O .:>u Cınsı 

veya mahallesi. sokağı 

Bahçekapı.da 4 üncü zemin ka- 10 Dükkan 
~akıfhanın unda 
Çarçıda. Kavukçularda. 15 • 17 '' 

u Terlikçilerde II " 

ıv. u .• ..ı .nın .. n 
aylığı 

32,00 

1,50 
1,50 

Müddeti foar: Teslim tarihinden 938 senesi mayıs müddetine kadar. 
Şehremini. Uzun Yusuf Yeniçeıme 36 Bostandaki incir ağaçlarının 25,50 

937 senesi mahsulü 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek ilzereaçılC arttırmaya çıkanlmışt~r. İs

tekliler 26 temmuz 937 pazartesi günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çen
berlitaş'da İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akaret kalemine gelmeleri. (4240) 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Satıoelma Komisyonu Başkanhğındao: 

1 - Müessese hayvanlarının muhaınm en bedeli 9785 liraclan 20,000 kg. yulaf 
50,000 kg. Arpa 100,000 kg. kuru ot 70, 000 Jcg. saman 10,000 kg. sap ve 7,000 
kg. kepek 7-8-9337 günü saat 11,30 da kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Bu iıe girmek isteyenler 733 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat ile Tica
ret odasına kayıtlı ve bu işle meıgul olduğunu tevsik etmesi lazımdır. 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasip mutemetliğinden alınabilir. 
4 - Teklif mektupları yukarı.da birinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın 

mühür mumu ile m:.ihürlü ve ayrıca kapa tılrmı ()iması lazımdır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. ( 4509). 

Gebe Bayanların 
Yllzfindeki siyah lekeleri 

Fazıl çil ilacı 
----- giderir 

Fatih icrasından: 
Ümmü Gülsümün mutasaınf olduğu 

Manisalı Mehmet paşa mahallesinin 
İmam Niyazi sokağında 33 No. lu ha
nesinde müstecirolup konturatın bit
mesine binaen haneden icraen tahliye 
edilen ve borcundan dolayı emvali 
haciz olunan m~tekait kaymakam Ali 
Fuadm zirdeki emvali paraya çevrile
cektir. Ancak borçlunun tahilye esna
sında bulunamaması dolayısıle tahliye 
olunan eşyasının teslimine imkan gö
rülemediğinden tahtı muhafazaya alı
nan sandık e§yası ile kullanılacak lü-

-
etı ayriyeden 

itibaren 
Cumartesi akşamındaO 

her Cumartesi ve Pazar 
glinii akşamı 
halledr·n bir 

saat 24 de Yenirna" 
vapur hareketle Sa 

rı)r er, Bii yiikdere, rrarabya, BeY 
koz~ Yeniköy ve Uskiidara uğra" 
varak 1,25 de Köpriiye gelecektir 

Askeri Lise ve Ortame 
zumlu eşyayi beytiyesininde icra iflas 
kanununun 26 ıncı ma.ddesi mucibince 
tebliğata rağmen teslim alır.adığından 
satılmasına ve parasının masrafın ifa-

sından sonra fazlasının kasada muha- ·teplere 
fazaıma karar verilmiştir. Satılacak eş-
yalar kanape takımı, ev eşyası, çama-

ücretle öğretme 
şırları, tabak, bardak, vesair~tlir. 

Satış 2 - 8 - 937 pazartesi günü saat 
1 O da eşyanın bulunduğu Manisalı 
Mehmet paşa mahallesinde İmam Ni
yazi sokağında 33 No. lu hanede acık 
arttırma suretile yapılacaktır. Taİip
lerin mahalli mezkurda memuruna 
müracaattan ilan olunur. 

aranıyor 
1. - 1stanbulda Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Bursa Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Km_kkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat. coğrafi ya, riyaziye J 
Erzıncan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu. Fransızca, ısı 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna:Tarih gurubu , 
Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Türkçe, riyaziye, Almanca öğrcttılel12 

r.acaktır. 

il AN 2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
Mahçuz olup satılmasına kadar verilen Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek ehliyet 

seccade ve dikiş makinesi ve halı ve kon- Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

sol ma ayna vesairenin 3/ 8/ 937 salı gü- 3. - İstanbul, Bursa, San'at liselerine- birinci maddede yazılı dersler içiı1 J 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Kadiköy Ü· 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar 
zerlik sokağında koltukçular içinde satı- verileiektir. 

lacağından mahallinde bulunacak memu- 4. - İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmı§ evrakı bağ .. ' • ...11 
runa alcikadaranın mfüacaat etmeleri ve Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askt'ri Liseler mafettiıliğine göndermetidJJr 
rüsumu dellaliye ve sairen:n alıcıya aid 1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiş .J 
olduğu ilan olunur. 22668 2. - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya ehlietO" 

ZAYi 
Kılıcaliden aldığım 926 senesi nüfus 

kağıdımı zayi ettim. Yenisini alacağım

c:lan eskisinin hükmil yoktur. 
Balat, Hızırçavuş mahallesi Kal

pakçıçeşme sokak NO. 1 de Hayım 
Nesim Eskinazi. 

22670 

tasdikli benzeri. 
3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5. - Hüsnühal varakası. 

S. - 4. Maddede yazılı evrakla müfettişliğe müracaat edip durumu uygtırı 
İc:lrdan bi!ahara şu vesikalar istenecektir. 

ı. - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raPo;;i 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfe 

ten verilecektir. 1 
-----~------------------------------------------------------------------------------~ 

6. - İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 günUne ~ 
m:ira:::aat etmelidirl~ r. .. 

7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3~19), 

EN GÜZEL 
~tMAR 
~REH10R 

---~~~-----------------------.:~ 1d:ırcmiz Malzeme Dairesı emrine Lise ve <laha yukan tahsil görıııiift ,f 
manca veya Fransızca lisanına bihakkın vakıf, müsabaka ile dört metılur 

~~ ~ 
Kanuni evsaf ve şeraiti lıaiz ve Askerlikle alakası bulunmayanların~ 

ha yazılı vesaiki hamilen An~arada İdaremiz zat işleri Müdürlüğüne, il 
ela Haydarpaşa magazası ;f'fliğine m{i racaatları ilan olunur. ,, 

1ş talebi hakkında istida, 
Askerlik vesikası, 
Hüsnühal vesikası 
Aşı kağıdı 

6 kıt'a foto~raf. 

lstanhnl Defterdarlığı Av Vergllerl 
Varidat MildilrlUğUndeo: .. ~ 

1 - 30,000 Otuz bin kilo kuru Rumeli meşe odunu ile 500 Be§yü' 
Rumeli Manğal kömürü s:ıtın alınacak tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 336 li radır. 

3 - Muvakkat teminat 25 tira 20 kuruştur. . -~J 
4 - Açık eksiltme 2 Agostos 937 Pazartesi günü saat 14 de Av ·vw 

Müdüriyeti Dairesindeki Komisyonda yapılacaktır. ~ 
5 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye gi~ 

üzere de ihale gün ve saatinde Balıkhancdeki Av vergileri Mühüriyeti P ,1,_ 
ne gelmeleri ilan olunur. "/ 

' P. T. T· Levazım MüdürlüğündeJI~ 
·dl 

1 - Yalnız kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malzemesi müteahtıı~ 
olmak üzere 1800 takım maa kasket elbise diktirilmesi kapalı zarfla tekrar e1'• 
ye konmuştur. J ~ 

2 - Muhammen bedeli 6300 muvakkat teminatı 472,50 lira olup eksiltd'v..I 
temmuz 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. Satınalma koıı'litf"" 
da yapılaca~tır. ti 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Tic:ıt' /. 
sı vesikasmdan başka müteahhitlik ehliyet vesikasını ve teklıf mekt~btJ11:1 
tevi kapalı zarflarını o g\in saat 14 de kadar mezkur komisyona tevdı ef ~ 
!erdir. . .~.,. 

4 - Şartnameler, Ankara.da P. T. T. Levazım müdürlüfünden. ~ 
yoilwıda P. T. T. Ayniyat ıube müdürlüğünden parıaıs wrillr. (195J) ~ 


