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~lllumi müf et- Çang Kag Şek'in emri üzerine 
•şler ve valiler • • J J 

'i arasında Çınlıler apon ara 
c:beddülatyapıla- •ı ı• 
r-~.:~Oru deO!.~.~.: kafŞI } er IYOf 
•gün 1 30 <A. A.) - Bu\ I lcrd stanbulda çıkan haz gazeteş 
- c urnurni "f · = l aras d mu ettı§ ve valileri 

J
ı kın~~t teb.eddülat olacağı hakg 

dun- dnc§nyat tamamiyle uy~ 
.... a ır. i 
Bu gazet I · h · b' ~ lüzum .. e erın ıç ır tahkike§ 

Ya l gorrncden böyle yalan g 
Iar~ ~ ~avadislere makes olma~ 
lllckt afıf meşreblik telakki edil~ 
rts' c ve memleket umumi ida i 
tül 

1 nokktasından da zararlı gö~ 
rne tedir : . = 

(Sonu Sa. 6 SU. 3) ~ 
• ••11"'1111111111 1 
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Sivri Sinek 
mücadelesi 

,z:cın bazı ueııeıde 
llet/ce vermigoı ? 

Pekin'de Jeponlar tarafından 
muvakkat bir hükumet kuruldu 

lata "'••ullyat ~alka aittir 

~ b~b yıldanberi Sıhhat vekaleti 
~~ır .t~k.ilat ile lıtanbul ve ci 
[~cııvrıaınek mücadelesi yapı 
~-~adelc sahası AnadOlu tara -
)or. I<e rnlıca ete enn ı ı 
~rc\'a racaahmet ve Haydarpafa, 
~lann~ryo~, Kadıköy ve Kızıltop 
di}'or endik ve Yakacığa kadar gi
~hn · Sonra karsı taraftan Küçük -
J:'tbry ece Ve Kaİitarya köyleri ile 
dele a, Adalar ve Yalova da müca-

.B·aahasına giriyor. ç 1 _ Japon harbine dair ilk ge1en re.simler: Yıtkanda ao'lila: Vanging'de 

.,,., 
1
1r trıerkcz tar f d 'k' b ye bir Çin z.-ıbiti, Japon uıtimatomuna cetJOP yazıyor. Sağda: Japonlantı bir ulti-

".rcı a m an ı ı §U e ·uı,;ııa ke A..,.;:..,ı,,. .,~-~· ,_an trıücadele t kl•t .. d yir matomıt, beyaz bayrak himayesimie, gö~M r n. ~_.. BOHIM: Pe'kin'de 
trıı >Kadar rnemu e§ ~a ı~~·;.. e bu şc1ıir 'k-apıları. Sağda: Pekin kapılarının kapanmış ha1' 
. crnurlar h lr var r· u. un (Y a.:uı 6 ıncı Ml)'l/umuda) 
g~rl er~ mart~fu~ı~~g~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Ya k~d:on~harda sular soğuyun· 
hıtin h r rnucadele ediyorlar. Mu -
lttiiaait arİreti, sürfelerin açılmasına 
cft.ıru" 0

1 
trıayacak dereceye dütünce 

Benzin fiyatları -
.ror ar a . Şişe başına güz para daha indi •iVıi~n:~ı ~!danberi. devam e~~n bu 

de ecliJc ınucadelesınden bugun el· 
~ bıraf}n netice şudur: Mücadele ba Vekalet Yeni Fiyatları Tesbit Etti. lKTİSAT VEK}J..ET.INtN TEB101 
faJc ohn arda hakikaten çok muvaf - Benzin ve petrol fiyatlarını tetkik lktiaat V61cdWinden te'b"liğ edilmtf-
C\ılll\ln~ftur. Vaktile sivrisinek hü • eden komisyon dün mesaisini bitirmi§, tir: 
l\lrıan b n oturulamaz bir halde bu- kararını vermiştir. 2 ağustos 1937 tarihinden muteber 
!\'\ittir. l ~~ntakalar artık rahata er Benzinin şişesi 82.5 kuruştan 80 olmak üzere benzinin perakende ve 
lar v~· abu böyle rahata ermiş olan kuruşa indirilmiştir. petrolün toptan azanı! satıı fiyatlan 
a,~I y~Ylctten memnundur. Halbu ~i Benzinin litresi de 16,5 kuruştan beş şehir için apğıda gösterildiği gi-
lllt.ıvaff r kr de vardır ki mücade]enın 16 kuruşa tenzil edilmiştir. bi tesbit edilmiştri: 
}'akında olduğu mmtakalarda pek Petrolün litresi de 12 kuruştan 15,5 Ankarada gaz çift teneke büyük 625 
~ h~· 8,~eta komşu bulundukları kuruşa çıkarılmıştır. (Sonu: Sa. 6 Sil. !) 
k~ul ır~rlü~ müriçmaWGk~n -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Vc!ki ;rnarnışlardır. Be§. altı yıl ev- Yunan atlet ve güreşcileri geldı· 
bura) :ccsinde olmamakla beraber 
l'l"ıckt:~. rahatsızlık hala sürüp git 

ır. il 
c\rab 

f111~ k aynj mahallenin bir tara · 
dele uPcl" iyi netice veren bir müca 
d au u d'~ l a Ilı\! ıger tarafta nasıl o uyor 

Vaffak olamıyor? 
ASIM US 

( onu Sa. 6 ... Ü 4) 

Ceıaı Bayar 
lpar k ı d •. o ıasile un 
lkti haı ek et eili 

J~r k sat vekili B. Celal Bayar, dün 
.... • otra.ı ·ı F k t ·~~~!ir. Bcr 1 c. ~thiyeye. hare et e 
tol'\i b R aberınde Reasiırans dırek 

Dost milletin atlet ve gürqçileri 
nhtımda atletizm ajanlığı, Galatata 
raylılar ve kalabalık bir sporcu kitlesi 

Telgraf adnıel: Kunm • faWıtiuJ 
Telef. 21il3 (fasa), 24370 (/dare) 

Sayısı heryerde 

PARA 

Hariciye Vekilimiz 
Önümüzdeki kış 

Mu~ır'a gidecek 
TUrk - Mıeır mukave~anamalatlnln Mıaır maclls'arl 

tarafınchin taaUkl mUnaaabetlla 

Mısır ve Türt<lye Hariciye Nazırlartt 
arasında telgraflar teati edildi 

Ankara, 30 (A. A.) - Tifr"ye ile------------~ 
Mmr arasında akdedilmiş olan mu
kavelenanıelerin Mısır meb'usan ve a
yan meclisleri tarafından tastiki mü
nuebetiyle aşağıdaki telgraflar teati 
edilmi§tir ... 

(Sorwı Sa. 6 Sü. 2) 

Ahmet Rasim 
ihtifali 

DOn gece Halkevlnde 
yapıldı 

Üatad Ahmet l 

d~~s~~i?. ölüm .. yıl r 
onumu mu na 

ıebctile Eminö ı 
nü Halkevi tara 
f mclan bir ihtifal 
hazırlanml§tı. 

İhtifal pro 
gramından ola 
rak, evvelki gece 
radyoda B. Baha 
Gökoğlu ta r a Ahmet Ruim 
fından bir kon merhum 

ferans vcrilmiıti, dün gece de Halkevi 
binasında toplantı yapılmııtır. 

İlk evvela B. Baha Gökoğlu .. Ah 
met Rasimin csperileri,. hakkmda 
bir mil9ahahc yapmif, ondaa sonra, 
Ahmet Rasimin Darünafa'kaya girlıi 
muharrirliği, musikisi, eserleri, oriji 
nalitesi ve üstadın ev hayatı hakkın 
da müteaddit kanferanılar verilmif 
tir. 

Fcstital ildnlorı y<ıpıfttrılırk n ... 

Festival 
Eğlenceler bu 
akşam başlıgo 
Feıtival eilenceleri bu 

Parkotelde verilecek bir ziyaf 
bqlıyacakbr. 

iki yüz kitilik olan ziyafet ıa 
20.S ta bqhyac:ak, saat 22,5 ta 

(Sonu: Sa. 6 Sii. 1) 

rG·;;;ç.~;;;i.;·k·~t-
' müdafaası için 
( nasıl yetişiyor? 
I 
i 

l 
l = 
1 

1 
~ = i 

f Kamp ilavemiz 
J Bugün bütün mektep 
J kamplarına ait bol 

resimlerle gazete
• • 

cliie ~tla efi Bayar, B. Mahmut ve 
lktieat 1 h~lunmaktadır. 

0ıı ı...._ .. vekılinin bu seyahati on 

Gal tasar y ba mmda şehrimiz 
de atletizm v giır abakalan 
yapacak ol n Yunan ti t ve . gür~ 
ilerinden murekkep l 4 k §ılık bır 

k file dün Romanya vapuru ile saat 
15 le §ehrımize gelmittir. 

içinde tarafından kal'f~l§lardır. 
(Diğer spor yazılarımız be§ inci I 

sahifemizde~ ...... .._.-._. ........ _. .... ..,...__. ...... ._1111111111ııı11111ı 
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Dersim'in içgüzü: 6 - -- Harp fiıbfikafarının duinanlarUe kararmış dünyay~ • 

kaçırılır; .. nasıl e~l~nirler? . ümit ışığı 
Gayrimeşru münasebetlerin 
bol olduğu oersim'de, s9yyltter 
hert:ürlü namus hat"eKetterini 
affetmek salahiyetine maılktir 

-=-- J>;~;::::o.:=-=~-==:ıso=====--=-==11 

Bütün dünyayı saran iktisadi güç( 
lükleri yok etmek üzere Belçika kra 1 
lr Leopoldun, Belçikada "Beynelmi· 
lel bir ekonomik komisyon teşkil edil 
mesi yolundaki tavsiyesi her yerde 

.Oers:mde lıadmın mevkii gayet ga lır. Gelen oımazsa tabii muhakeme de olduğu gibi F ransada da akisler yap _ .oesill~ 
riptir. Bazan bila kaydı ~art erkeğe ha vam eder. mı§br. Meşhur bir mllyOnerln sonra tekrar donmuştu. 1929 se ı<allf 
kimdir, çok üefa da tam manasile erke Suçlu kadın cemaatin orta yerine Resmi ~ahafil,w bu teklifi~ hen_üz muvaffakıyet sırrı yine o mıntaka 40 gün buzsuz :;ad> 
ğin esiridir. alınır; içi stı dolu bir kazanm kulpu nabemevsım oldugu kanaatınde ıse ------=----- 1932 da 46 gün, 1934 de 50gilll• 19 

Burada evlenme, kız kaçırmakla ifade kadının boyr.~na ieçirilir. Sonra ateş de tanınmış mali şahsiyetler kuvvet· Meşhur milyoner Andrew Carnegie da 53 gün.... f. 
edilebilir. Ç•'.:ıkü riza ile kız almak yakılarak fü.ti!ne bir saç konulur. Sey le müdafaasını yapmaktadırlar. (Andriyu Karneci) nin muvaffakiyetin Bu böyle gidecek olursa çok. g~ 
mümkün ol.m•az. Kıza mukabi! istenen yid veya der:t' şunları mırıldanır: Resmi Fransız mahafili, Avrupa deki sırlardaı• bahsederken Carnegie den şimal kutbun.da senenin hi~bır 
para ve saire altından kalkdamıyacak Pervaz oldun dolandın nm bugünkü vaziyetinde böyle bir müessesesinin reisi Dale Carnegie diyor buz görülmiyccek! 
kadar ağır dur. Erkeğin beğendiği kızı Yezide na11l inandın komisyonun çalışabilmesi için her ki: 
adamları ile pusu kurup kaçırdıktan Tarikat yolunu baW mı sandın tarafın tam bir samimiyetle alakalan _ Onun, hayatındaki muvaffakiyeti, Sinema kllsesl.. d 
sonra ailesine haber gör.d.erir: Behey yezit candan ı:u usandın. masr lazım geldiği fikrini besliyor. nin sırrı, insanların kendi isimlerine ver "Sinema klisesi'' bundan bir ~il~ 

_ Kızınızı kaçırdım; bana vermek Bu esnad:ı ha.zır buluuiinlar dededen Fransanın sabık maliye nazırı diği büyük etemmiyeti bilmiş olmasıdır. evvel Pariste oynanan bir piyesill ~ 
ister misiniz? .• Diye sorar. ''kerem" niyu ederler ve dede bir mü.d Flanden ise, (Ajans Ekonomik'e fi. Carnegie bir vakitler Pulman yataklı .. F k . d" hak"k t bir 1cııstl 

k f 1 d 1 tt lıt S · ) · · ı· b.. ··k b" ı· . . . . ıdı. a at, "im ı ı a en Bu haber ıüzcrine ız tara ı top anır. et ya var ı an sonra:: nans u1er ısım ı uyu ır ma ıye vagon şırkctıne karşt milcadeleye gırış .
1 

• b 1:ı. . 
O k) · · h d aş·r Haydt" "ffettı"m Bı'r ·1aha b··yıe <:.ey sınd K l Le Id f•k · · . . . ·h \ verı mış u unuyor: .& Ezbet ( yma reısıne veya u ı e - "' · u o 'S mecmua a, ra po un ı rını mıştı Bu fayılasrz rakabete hır nı ayet bll!w 

tin dcdealnc giderler. Erkt"kten istiye ler yapma der .. Kadın, ıı~vinçlc evine ko çok iyi karşılayarak şu satırları yaz veremk istiyen Carnagie 
0 

şirketle bir Fransada birçok stüdyoların ~(. 
d 1 k _. ~ G · · ıı (G en il) de dolaşan cekleri kalinti başlığı) tesbit c er er. şar. ma tarnr: leşmek ve b~rcıber çalışmak kararını ver gu oınvı e u v . . ıe~ 

lstenen para bin liradan. aşağı olmaz. Niyazi Ahmed '' Belçika kralı Leopoldun teşeb di. dinale oradak: ahalinin bir khsc 1: oli 
Bun.dan başka daha birçok egya, tarla, bü8iine en büyük ehemmiyeti ver Carnagie bu teklifi yaptığı zaman söylenmiş, k:ır.dinal de yapılaca .. il fi 
hayvan da istenir. Biı kayıp meliyiz. Bunun ardmdan Belçika hü Pulman razi olmadı ... Fakat, insanların bu kliseye "Sinema klisesi'' isI1'11111 

Erkek isteucn başlığı verirse meıele kumetinin müsbet teklifleri geleceği kendi isimlerine ne kadar ehemmiyet rilmesini muvafık bulmuştur. f~ 
kalmaz. Fakıt veremezse - ki ekseriya Gülhanemizin değerli bir uzvu- ni umuyoruz·,. ver.diklerini bilen üsdat hemen §Unu ile Bu suretle sinema ile klilc bir ~c 
Verilmez - iki taraf arasında önüne ge mt kaybetmi§ görmekle müteeasi· Bütün harp fabrikalannm duman · ·· d .. 

rı sur U: den birleşm~~ bulunuyor ... çilmcz bir dü§manlık başlar. Kız tarafı riz. Sıhhi hizmetler hocası Musta- ~~rı. ile ~ara:.~ıl,bir dünyada, bir _ Şirkete ''Pulman Şirketi" adınr ve __.,/ 
intikam alın"J.1: için ya erkek tarafından fa Nail Vardar evvelki gece kalp umıt ışıgı goruluyor. Bunu iyi karşı ririz. ------------ " 
birini öldürmek için fırsat kollar, yahud durması neticesi ölmüştür. layalım. Pulman dı!tha1 razi olmuş ve hemen 'apon askeri maU' 
onlardan bil' kız kaçırmak için daima Naili ukeri tıbbıyeıinin 1329 Yunan fıl&pcJlarJnln bir 0 giln iki şirket birleşmişti. .. J 4 

• f 
pusu kurarlar. mezunlarından iyi bir dahiliye mUracaah Marconl'nln bir sözU Jup edilemez nzl• ~ 

Dersimde tabii nikah da yoktur. Sa mütehassısı idi. 1 l) ~ 
ktıt.. k Alınan ma uma ta göre; Türk • r<~enıcrde ölen büyu·· k ttalyan kişifi Fransızca J ournal (J uma ~1~ dece baz:r yetl\'rde dedeler ni 411 ıyar Balkan ye Avrupa harplerinde y ih } ~ ' J k · 111aııı 

1 D d unan racatçı arı araınnda bu Marconi, Amerika'da, bir meydanda, lesinde çıkan " apon as e.rı .... 1~ Jarmrş. Bu da ıu suret e C>lurmuş: e e bulunduau bölük, tabur ve alay l tb• l' · ·ı h ba 1 kl b Y"'" 
· · ld •- yı e · ır ığı ı e areket etmek üze· bütiln gün 1urma.dan haber ve musiki edilemez mi?,, ş ı ı ır ( erkekle kızı karıııma getmr; cvvc en revirlerinde birçok hizmetlerde 1 d J ·• ·· ı 1 · h · · J ada' 

ha .. ırladığı ik: me•e rubuaunu eline alır re ara arın a eaaa ı goru§me er neşreden holarlürlerden birini dinler maka enın mu arrırı apony Ji 
" :ı :ı ~ bulunmuf, Roma,nyada harp eden ya. Imakt d B ·· ·· 1 d d k vet 

ve yan yana getirerek biribirinc sarar; pı a ır. u goruıme er en ken yanmdakilcre yarı ciddi, yarı şa- tanperverliğin ne erece uv 
kuvvetlerle Bükreıe girerek ora batlıca maksat; Türk. Yunan mu- ka şöyle demiş: duğunu şu misallerle anltıyor: • b 

ao~aB: u me..ıl! t"ubukları biribirlerine na hutahanelerinde de dost ve düt- kaveleıinin aktinden sonra husu- - Şimdi arariıp bulunması lbımge • Lokantada bir gramofon mil~ı·" 
:ı :ı man devlet yaralılannı tedavi ıu- I 1 k b I ı k rl)" 

SII Sarıhyon:ı ıizi de öyle biribirinizle k e ge ece azı an aıı mıyaca len şey bunli:rı susturmanın usulüdür. hava calıyor. Miralay izahat ve bii 
retiyle muhitinin teveccühünü a· kt J h JI" ·ı b"lh f t • ·ır 

birleştirdim.. Der ve nikah kıyılmı§ olur. no a arın a 1 1 e ~ ~ıa 1YB: • lran'da ilk kadın doktor "Japonlara yemek yerken mı 1 • 

Bu şekildeki nikahı daha ziyde Caferi' zanmıftı. tlar ~~d~ıunda tam bır ·be~berlık - hava calmırsa yemeklerini dahil 
Yarbay Naili, Mütarekeden son emını ır. Dost İran, büyük hükümdan şebin ~ 

1 ler yaparlamış. ra Anadoluya geçmİtt ve istiklal B ·· 1 d lmak ·· b k · d· ~· hezmeder er.,, ıı f 
Dersimde gayri meıru münaseblt sık :ı Y u cum e en. ok I . uzerhe . a~ı şah hazretlerinin memle ete getı; ıgı Muharrir, bundan sonra Japo §ti 

sık vukubulur. Yalnız şuna işaret ede ha?lbinde hiç durmadan ve yorul- T~nan v
0
adpur 91r e~ erı te drımıkz terakki sayesinde, günden güne ilerle kerinin ruhi vaziyetine geçerek 

d. . madan çalışarak memleket evlat- ıcaret asına muracaat e ere mektedir. 
1 yim, ki Dersim kadınları ken ııerınc men h _, k • • d uh l'f arr yazıyor. ...()il 

Sup Olmryanlna katiyengörünmezlcr. he larından bir çoklarının ayalını mcnwe etımız en m te ı mem~ Bugün Pariste, ilk İranlı kadın dok M h k.b l d r· jıll'-•. 
k 1-'- ti ·h d'I k · 11 eş ur men ı e er var ı · d ~ le yüzlerini hiçbir suretle göstermezler. urtarmı9tır. ~e .ere ıhraç eb. ı f~e tl ~a ~lı torun diploma aldığı bildiriliyor,. askerleri, Yalu nehrinde arka ~t' 

Tunceli. seyahatımda kadınların ylizle istiklal harbinden ıonra fırka musaıt ve e ven ır ıya a ıstenı - lranın ilk kadın doktoru Bayan l .. 
1 

k" .. . fesi ~-
b b l d bu d. .... ·•t•• ... h ld k rma ceset en ı e opru vazı t'o1, rl.nı· go··stermemek kin digv er mahrem yer ve kolordu serta a et erin e • ıgı yere go urmege azır o u • Inanızade Kanunağa 1908 de Asfıhan- k . . l t l eve s 

:ı b 'k• 1 b'ld' · l d' me ıcın, su ara a ı mış ve s lerinini açık kalmasına ehemmiyet ver lunan Doktor, undan ı ı sene ev· arını ı ınnış er ır. da doğmuştur. Bir kadının krzı olan b ... 
1 
· l dı 

miyerek yüzlerini kaparr.ağa çalıştıkla vel Gülhaneye tayin edilerek ?u Oda, Yunan şileplerinin müra- .genç kız, bundan on sen evvel Parise ogu m~ş ar r. hurdııt 
müeuesenin hocaları arasına gır- caatmı ehemmiyetle kartılamış ve tıp tahsiline gitmiştir. T orpıl adamlar da rneş "]tı}'il' 

rın~ag~:~~·:ıyri meşru münasebeti tes mi~ti. keyfiyetten alakadarları haher - Bayan K:munağa, diplomasmı aldık Bunlar, bellerine bir torp'.~ bag)'iite 
ıbit edildikt~n sonra cemaat kurulur. Naili mesleğindeki vukufu dere- dar etmiıtir. Diğer taraftan mem • tan sonra, Fransız gazetecilerine bulun rak, suların ar~sm.dan Y.uze

1 
r ,., 

Dede kadına sorar : ./ cesinde telkin ettiği sevgi ile ta.n_ı- leketimizde bundan haberdar 0 - duğu beyanatta şöyle demiştir: düşman gemılerıne gıder e t • 

- Eski kccanı isteyor musun?.. yanlar üzerinde unutulnıaz hır lan yerli bazı nakliyat tirketleri "Birçok ihtisas şubelerini okudum. orada, gemiye çarparak torpi!i f'8' Je 
Bu anda kadın iki kocalı olmuştur. saygı hatırası bırakmııtıı·. R:Jt· endişeye dütmüıler, ileride her- Çünkü, Tahrana gittiğim zaman "Fran latırlar. Bu suretle, kendilerı0' ıııı 

Dede her iki erkeği kadının kocası ola metliyi da~rna. hayır ile anar, aıle- hangi bir müşkülat kar§ısında kal sızvari" bir muayenehane açacağım. berhava ederler, fakat düşman ge 
rak kabul edtr. sine ve Gülhane arkadatlarrna ta- maınak üzere timdiden esaslı ted- Bana bu muvaffakiycti kazandıran im- sini torpillemiş olurlar. • 
Kadın ded,.nin sualine: ziyetlerimizi bildiririz. birler almak üzer~ ... ~arek~te geç- paratorum Pehlevi hazretlerine bilseniz Bunlar, Japon askerinin kah:~ııı 
_ bteyorum .. Diye cevap verirse Cenaze bugün saat 11 buçukta mitlerdir. Söylen~hıgıne gore bu ne kadar müteşekkirim! Daha çok yakin manlığmr, inzibatını fcdakar6lıg11ıı 

Gu .. lhane h••tahane•inden kaldın· vaziyet bilha. asha 1

1
• raca.t d. ya~an zamana kadar !randa kadınlar peçeli cok gu··7:cl gösteren misallerdir. l1'1., Yeni kocasile yaşamak istediği anlaşrr ~ l b .. n nnış ı 

k Ş h. ı·... ··ı·· '"lüp 0 ömü tüccar arı ır ay 1 .. evı 1 
- ı' diler ve haremlerde yaşarlardı. Ka· :.... · G 1 Ara' ve mesel kaimaz. Bu va-ı:iyctte eski ve laca , e ıt ıge go uru • ~ • ogrendıkten sonra, enera biJİt' 

yeni kocalar biribirile düşman olurlar. lecektir. tir. dmlıkta yenilik hareketi Asyada çok nin şu sözlerini kolayca unlaya ..:===--------------------------:-- çabuk ilerlemektedir." yalnız cemaat dağılmadan yeni koca 

1 
b :sınız: ıı ' 

dedeye yakl~arak kulağına bir şeyler Ves p u c ,· ve Ko om Kutup eriyor! .. Her millet kendine top tiifck \'ol 
:oöylcr. Bira! sonra dede eski kocaya: Şimalkutbu kıyılarında yapılan tetkik labilir. Fakat Samurayların ruhtı · 

- Kadın SC'ni istemiycr, yeni koca lere göre, kutupta hareret seneden sene " :: bizdedir... __/ 
buldu; deF, Karının yeni kocaıı sana Amerikayı ilk evvela ye artmaktadır: ----------- 6 
karını elinden aldığ1 için para, koyun ve 1927 sene:;ir.de kutupta bu tetkiklerin Yerli maUar sergisj~d rl· 
arazi verecek· kabule.der misin?. kim keti:.feffi? yapıldığı yerde buzlar 16 gün erimiş, Dün Galatasaraydaki yerh. 111,ıı' 

Eski koca dütünür. Ya razi olur, ya Y. lar scergisini ziyaret eden1erı1l · 
hud red eder, Razi oluraa yeni kocanın f d 1 1 tof Kolomptan daha evvel gitmiş··· yası 32.500 kic.iyi bulmuıı.tur. 

1
•
1
, • • 1 B Eylı'·ııu··n ilk ha taam a ta yanın b T :r verdiği para ve arazıyı a ır. una b Çünkü, mektup Kristof Kolom. ~n D M"llA s . s· r J• J<oll 

Ders!mde : eı"llik derler. Vespuci (Vcspfıçi) ve Colom o k f' d V ün ı ı anayı ır ıgı jlİ' 
(Kolombo) i8imli iki harp mektep Amerikayı e§ ın en, espucının . 1 l k edef\ 

Rezilliği kabul etmiyen eski kocalar, de orasının yeni bir kıta olduğunu tesı top anıp, ge ece sen ı,ıı 
yeni kocaların düımanı demektir. Yeni gemisi limanımıza gelecek. . öorenm~inden çok evvel yazılmış - haren faaliyete baş;ıyacak 0i.( 

Vcspuci ile Kolombo Amerıkanm o b" "O · A ı· il •erg koca karıyı aldıktan sonra bir daha ora H ır aımı yer ı ma ar ., ·•f 
iki kaşifinin ismidir diyebiliriz. a tır. 111" 

da duramaz; 'başka bir yere gider. Gay kikaten Amerikayı ilk defa bulan Şimdi, bu meseleyi şu şekilde tah- vücuda getirmek işini konı;Ş 
·srıe· nmekaşrduırumnür..bao.~yebleathba7ıe:7 ag~:!~:e::: Kristof 'Kolomb ise, orasırun, KH~is - lil Yetmek I.azAım g~kliyor :daha evvel __ Lu_r_·----~-----~, 

tof Kolombun zannettiği gibi ın - espucı men aya 
ten gelinir. Kadınlarda mümkün olduğu b k ld ... gı"tmı· •. Fakat orasının yeni bir kıta G • K /81' 

dstan olmayıp yen rr ıta o ugunu y xe"ml~ u~ruıı kadar aleniyete koymazlar. F:ıkat dile A · (A oldug"'unu daha 0 zaman ilan etme - '\' v ilk söyleyen V espuci merıco - ,,3 düştükten sor:.ra cemaata müracattan k . d · · J9" 
merika) olmu§tur. (Ameri a ismı e mıştır. ı 1 31 Temmuı 

başka çare yoktur. oradan geliyor). Ba§ka bir kıta olduğu da o zaman 
Burada mahkeme vazifesini gören ce Fakat, son günlerde Floransada, aklına gelmemiş. Sonra Kristof Ko -

rnaatin nasrl toplandığını ve kadının na eski bir ailenin evrakı arasında bulu lomb gitmiş. Orasrnı Hindistan zan 
sıl muhakeme edildiğini yazalım: nan bir mektup bu Kolomb _ V espu netmiş. Nihayet Americo V espuci 

Cemaat vazifesini bilhassa yabancı ci meselesine yeni bir cephe vermek tekrar gittiği zaman orasının Hindis 
lardan çok gizli tutar. Onun için cemaat tedir: tan değil, yeni bir dünya olduğunu 
toplantı hali!:de 'bulunurken evin da Mektup, Floransadaki bir gemici- lan etmiştir. 
mırı.da bir nöbetçi bekler. Yabancı biri ye Vespuci tarafından yazılmış. Ve!J Fakat, ne de olsa, bugün herkes 
nin gelmekte olduğunu görüne: pucinin, eskiden kendi hizmetinde için Amerikanın kaaifi yine Kristof 

- Eyyam bozuktur... çalışmış olan ou gemic;ye söyledik • Kolombtur. 
DiY.e bağmt ve cemaat derhal dağl lerine göre, Kendisi Amerika>:a Kria 

Coğrafya muallimi berberde 
- Şimali §&I"ki ve ,imali garbi ta 

rafları bir az daha fazla yağmur gör 

aün .• ~ 

j' " . . . . bdecıı} 
~on cemıyctı umumıy'!ı . lir' 

yol nişa \'C tamiratına 20 Obııı 

kad~r bir para tahsis etmişti· . il' 
Fakat bu tahsisatın (500) bıJl 

raya iblağ1 lazım gelmektedir. ıı~r 
Emanet bu varidatla yalnız Y0 

1 
değil şehrin itfaiye teşkilatını dıı. 
lah etmek niyetindedir. 
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Biivük Harpten evvel bir aşk 
skandahnın kahramanı 

Prens Şimay 
79 yaşında öldü 

ŞEHiR HABERLERi 
Et fiyatları niçini Yüksek Muallim ' Yeni buğaay 

mahsulü 

Prensin milyarder karısı 
hir çiğ an orkestra şef ile 
prensi nasıl aldatmıştı? 

B 1 k keman çalanın e çı a Kralı birin yor· hcrkes~n alakasını, 
ci L.!opold zamanırı yan; başındd oturan kadın ç~kiyor 1 

da babası Hariciye na Aradan seneler geçtikten sonrad, Kk~arı'hcı 
zırı ve büyük babası Jik amanın a 1 

L ı. Vardın içinde, genç . z ..ı. r .ı:kin 
ondra ve Paris ser .. 1 ntı uy.tnw. IJCI 

tişamlı yaşa, ı~a oz c adı 
ri bulunan Prens Şi - mi,;yoner k n. 

annesi olan magrur elın•sın· i iste may, i9 yaşındd ola anına g "' 
kızının Dctruaya, Y e den dolayı, 

rak Brükselde haya medi. Yaptığ yakıtıksız t Y 
ta gözlerini kapamış ?nu reddetr.ıışti. Onca, . kızı art.~\c':f 

Prerı,~ tır.. d ·ıa· Hav:ıı gO:.içleıtıkçe, ~ç ş . 
)'11....J ve nı"I egı ı. , ' . takıp ede -q, .. J<ı 1 B:iyük Harpten ğ · hitat devreli 
tiaaı. le ara, itıkı evvel karısı olan Kararsızh ~ ın arasında kavga batladı. 
lo ile ber~ncı Ri Klara Vard. Ri.,rr rck, karı, 0<.a • gönül verdiği 

oe 0 Bedbaht ka•1'n bır zaman .. c 0 rlceat..... r Yanczi adlı bir cigan d · n uzaklattı. Ruya g ç 
ı.,, . •qaı • eı. . ~ a amın yanınca •tı l 
•ıadıae ' ıne sevgı duymuş ve bu . . · de maziye karışmı:ır 
aı • lans"s 1 • m ştı artık, Revgı 

atak " Y0 ne bır :okandal şeklini . . R' 'ytra sahillerinde 
rjı._ ' q zaır.an b" ·· Klara bırgün ıvı · 
~ ııo utun Avrupa ve Ame • .1 ta ıstı Bu zengın 

ctt'ft· •Yctı~& :ni uz d • bir İtalyan işadamı e n - · t 
1 . "''ŞU, t . un u~a ıya meşgul t . d h ht'a güzel olc.n kadına tu u 

!1tndj b Skı kocasının ölmesi üzerine acır, a a es• · d saadet 
,_ u d d ' du f q evler.meye vardı ıse e, <cnl?lı. e ' kodulu hadise tekrar hatır · :ır• · yrıldılar 

:r ve o-+a uzun sürmed .. Uç sene scınra a d: "- • · ya atı]mıctır. h t e ı 
~ "'lilnd "' Klara memlt-ket memleket scva a 
t ltseıın·e~l~ikanın en kibar plajına yor, eİden ele geçerek yrpranıyordu. 
tli.~or. 'l>_ ~zel kadını prenses Şimay d'ğ" damın Rigo Ya 
~baı ~lçıka hükumdar Hanedanilc Derken il!-: sev 1 ı a ' -
rıı,, ı>i: ıglı olan prens Şimayın genç ka nezinin öldü2ünil duydu. O zaman ~~ı° 
le ~ .. ıe liğ .. diside yüksek muhitler için çoktan o -
ı.tıne herke .w. goz kamc.ştırıcı tuvalet mü bulunuY' rdu. Milyarder ve prense•. 

)or. Al t,n bakışlarını üzerinde top § .. .. •.. A · ken 
\>.. ~ tın dı'I•nri dcrg.:ıı!nc d•ışmu~ u. nnesı. "halik . r~rısı saçlı, lcvcnd endamlı .. :r Ki 
<ltıı, erk Ulade güzel bakışlı kadın, ka- isini mirasından mahrum ctqJiftİ· a 
a.. ek h ra bı"r miiddf't sonra, sefalet içinde ölür -.,;ltiğj k erkesin kendisinden hah- · d 
~ adındır. ken, ihtimal ('standdaki romantik .sev ~ 

lt....-~ııae başlangıcınuı nasıl olupda trajik hır netı 
ı1:'1Cliai s Şirnay, Hanedandan dcgildir ceyc vardığrıı dütilnüyor, aldatıcı yer 
dııı ~ Anı::ika milyarnerlerindcn Var yilzUndeki t,i'tün maziyi göı: lSnilne ge 
~tıllııı dtr. Güze) kadın, bit akpm, ha tirerek, buna kendi kendine izaha uğra 
1111~or. b ~u rıni değittirecek erkeği go 
ar ~ e k şıyordu ! 

!cfj k r ek, Macar Çigan orkestra 

b
"1çJ1 1_ eına:•cı Rigo Yaneridir. Kara --------------
. . "''rna 
lt &da 11 çalmakta l sta, enteresan _ YENi ROMANLAR - ... ı 

~tııı.unı:1 fakat hiç tc güzel denilemez. 
tır. llr beraber, kadın kalbi de acaip 
lt~daı~nses genç Çigana bir bakışta 
'qdetj ıyor. Lüks, servet, asalet, aile 
~bini' bunların hepsini bırakıyor ve 
faL. n aktıl7ı erk - . d" .. . . 
~IJ> ed' ., egı, uşunccsızcesıne 

"11a~ b" ıYor. Onunla evleniyor. Bu, cm 
llef ır r~-!;.letti B"t" d" a adeta es al · u t1n ııny . 
tete ug~ rnadan bu hadise karşısında hay 

Ge rarnıştı 1 

Çıplaklar 
ıoo Kuruı 

Açlık 
50 Kurut 

Yazan: 
Refik Ahmed 

SEVENGIL lerirı:ç Çift, halaylarını Riviyera sahil
derecee &eçird.Ier. Prenses, kendini son 
&an çir;neau:ı hissediyorcu. Bu cntcre Dağıtma yeri V AKIT kütüpanesı 
'1i~r ·khet sabah sahil boyunca geziı._ _____________ ._.. 
l . il Şa , ı = arken . ~.arı da kcrn.ııncı keman ça 
0t~ruy~~l ~a.dm en yakın bir !erd~ ----------------
Jtııı 01 .ınusıkı ve sevgi ile teshır edıl Karadeniz fenerlerl d atak .. l 

u. 'le b" ~oz erini ondan ayırmıyor kontrol adllecek 
ketinin h'.: :,ı.şam, Rigo Yanczi, memle 
lat ilta uıı..·ı verici bir şarkısını alıkış 
" ••nda b' . .. ... aya dalıtu '.tırince, sarışin kadın. N 

'~rıdeledi ş. hır halde, yerir:dcn kalktı: 
nııtıirı.. ' Çıganın kara saclı başını mı 
ı. ••acıJc , 
~Cairı .. elleri arasına alaıak onu her 

toıl•r: .... ""· " nnund .. t" Qırıc e op u ı. 
karıalll aç hafta sonra, Rigo Yanezi, genç 
Sabiıt 1 nıernıeketine, köyüne götürdü. 
ll -'ınet·ı.. 'k 1erı8 • • a milyon.:ri ve Belçı a 
1 eaı . 
aıar.. b'. Çıngenclerin ortasınd2 pacav 
1 .. Üt" 

a lllıı ol unı11üş, pis çocukl .. r etr f " 

du. lie a~ak oturup, oniarla kcnuşı•· ' 
ar J>sı de b · k ·· ., Sız a · ıı sarışin "pcrı ızı r :a tsıı gü"· 

llrıa ta~ uyot etrafında sıçtayor.d~ı 
arasınd g~en, Klara ile bu yeni muhıt 

a bı~ . k' ' kt' I l ~ · a ınlık olsa gere ı · 
l aca ıst 
a!lllag anı terk ederek, d:lnyayı dQ 

Karadenizde mevcut deniz fe~~r
lerinin vazi~etini kon!~o.ı. e~.~.~k f :: 
re Deniz Tıcaret mudurlugu . 
heyetinden Hayrettin dün K~adenı: 
ze hareket etmiştir. Hayrettın Ereg 
li Zonguldak ve diğer mevcut fener 
l~rin fenni kısımlarını tetkik .ed~::~ 
bundan başka Karadeniz sahıl.len 
kurulması takarrür eden yenı fe..ner 
ler için müsait yer olup olmadıgmı 

liyetli ~ırçıktııar. Kadın, parasından kül 
Seyahatı kıı.rnını yanında alıkoymuştu. 
rnekte, ilt<la hcaapsızcasına para sarfct 
da isratanındaki ınütebaki mılyonları 
Paralar etrr. kte devam ~·alindeydi Ve 
l'avaı , Patır.akları arasından aka aka, 

Ya v et" t .. k i<t.~~'1'/lt c ır u enmcğe vliz tuttu 1 
Unun b . 

Yı ı evarn .tınde de, bu depdcbcli yaşa 
~· ç ett·rrnek ıçın dayanacaklan 

Çıg g llın k nınd 'n ıbaret kaldı 

bukadarpahah? Mektebi 

* * lstanbulda et fiatları öteden·U 
beri haJledilmemi§ bir meselefi 
halinde devam edip durmaktaH .. 
d~ " 

Geçen yıl bu sıralarda koyunH 
eti 35 kuruşa satılırken bugünii 

genişletiliyor 

Eylülde genıden nıu
avinllk imtihanı 

açılacak 
1 O kurut gibi büyük bir farklaff Maarjf Vekaleti, orta tedrisat 
yükselmiştir. i: muallim ihtiyacın• karşılamak i-

Hatta bazı semtlerde bu fia ·H çin bu seneden itibaren tatbik c-
tın 45 e kadar da yükseldiği göfi dilmek üzere yeniden bazı karar-
rülmüştür. Bundan başka ge -55 lar vermiştir. Bu kararlata göre 
çen yıl kuzu eti 04 kuruşa satı·U ileride orta tedrisatta deı verecek 
lırken bugün 50 kuruşa sığır etiii unsurların meslek mekteple. inden 
de 35 kuru§ iken 45 kuruşa sa-ii yetiımelerini temin maksadile ge-
tılmaktadır. Fiyatlardaki bu bi: iİ rek Jstanbuldaki yüksek nn:aJlim 
yük yükselmenin sebebi, hariç-Ü mektebi kadrosu, gerekse Anka 
ten memleketimize bol miktar-!! radaki Gazi Terbiye Enstitüsünün 
da gelmekte olan koyun, kuzuH kadrosu genitletilecektir. Ancak 
ve sığırın son zamanlarda bir"Iİ yüksek muallim mektebinin halen 

R hayli azal mı;. bulunmasından iİ itıal etmekte olduğu bina f azh 

il dolayıdır. :ı talebeye kifayet etmediği ıdn mek 
i Bu yüzden lstanbuldap tebin yeni bir binaya nakli karar 
ii et satışı yüzde yirmi azalmış5! altına alınmııtır. Ve Şehzadeba-
ii tır. Bir kısım kasaplar, ya diik ~j tında, Şehiıli.m Hayrinin talebe 

lij kanlarını kapamak veyahut: yurdu olarak yaptırmasına baııla-
5 başka bir meslektaş ile birleşe -1 dığı bina münasip görülerek Ev-

11 rek hayatını idame mecburi ·i kaf idaresinden alınmııtır. b ketinde kalmışlardır. 1 
ii Kendisile konuştuğ~~uz: baH Bir iki güne kadar buradaki 
!: zı kasaplar, memleketımıze ka -ii yeni insaat münakuaya konula • 
İİ saplık hayvanların gelmemesin-;! caktır. Bu intaat ders senesi ha -
!: deki sebebi fazla rüsum da bulli sına kadar ikıral -edilip le mekte. 
il maktadırlar. !! bin buraya nakli mümkün olursa 
Eİ Yaptığımız tahkikata gör.::$i

1 
mektebin talebe kadrosu l::SO dan 

I! bir koyundan 231 kuruş birl1 200 e iblağ edilecektir. 
İl kuzudan da buna yakın bir re -i Diğer taraf tan Ankarada Gazi 
!! sim alınmaktadır. Terbiye Enstitüsünün talebe kad-
H Bundan başka bir sığır içinal rosu da geniıletilecektir. Bundan 
5! de 1 O lira kadar rusum veril ·Jlı orta mektep muallim muavin-
11 mcktcdir. I· liği imtihanlarına girip te muvaf-

fstanbul hudutları haricinde ke:i fak olamıyanlardan, ya§ları miı-
silen etler rusnmun haricindeii sait olanlar, üç sömestr Gazi Ens-
kaldım için burada oturanlar etll titüsüne deYam edecekler ve bu· 
lerin bu ateş pahasından müte -ı·ı rada takip edecekleri derslerinden 
essir olmamaktadır. geyri tedris usulü de görecekler· 

Memleketimizde ovaların, çaiı· dir. 
yırlarm sahası belki bir çokj • Vekaletin verdiği kararlardan 
memleketlerden fazla ve mü ·i biri de orta mekteplerde ve lise· 
kemmel olduğu ve yüz binlercefl lerde musiki muallimliği yapacak 

kasaolrk hayvan yetiştirildiği halJ olanlar hakkındadır. Bu karara 
• de lstanbul halkının bir türlüı göre ımuıiki muallimliği yapacak 

ucuz et yivememesi esefle kay-J olanlar da behemehal Ankara Mu· 
dedilecek bir hadisedir. iı siki Muallim mektebinden çıka-

Ôğrendiğimize göre bir kı "fi caklardır. Bunlardan bqka, peJa-
sırn kasaolar bir istida hazırla -ıı 

k ı 1 goji enstitüsü programlarını da 
yarak alakadar ma am ara mü·! takip etmek üzere Üniversite e-
racaata karar vermişlerdir. il debiyat fakültesinin tarih, coğ· =--=m::m::a:::m::::::::::::::::::::::::: rafya, edebiyat ve felsefe şubele-

Emnlye! dlrekZlrlUIUnde rindeo, fen fakültesi riyaziye, ta-

'.nl l&fkHAt biiye, fzik ve kimya tubelerin
den çıkacak gençlerle de muallim 

Yeni polia tetkili.t kanunu mu- ihtiyacı karfılanamadıiı takdirde 
cibince lstanbul emniyet direk her sene iki defa orta mektep mu
törlüğünde de bazı yeni tet1<ili.t allim mı•avinliği imtihanJa,.ına de 
yapılacaktır. Şube tefleri ile mer- vam edilecektir. Bu sene de hazi. 
kez memurlarına ve memurlara randa bir imtihan vaplıdıib halde 
bu sabah tebligat yapılacakbr. ıs evlulde bir im.tihan daha yapı 

lacaktır. 
araıtıracak tır· 

Hayrettin Karadeniz sahillerinde Petrofural eehlbl kaçtımı? 
5 gün kadar kalarak tetkikatını ik 
mal edecek. dönüşte hazırlayacağı 
bir raporu Deniz Ticaret müdürlüğü 
ne verecektir. 

Beyoğlunda Ağacami ıtartısın· 
daki Petrograd pastahant"sİnin 
kapısı mühürlenmiıtir. Söylf!ndi
~ine göre, buranın sahibi olan a
dam müıterilere heroin ıatıyoı--
muf ... 

Diğer bir ,ayiaya göre .Je, mii· 
eaaese ıahibi vergi borcun·lan do
layı Yı·n~nistana kaç.mı~. pa•ta-
""ne d:!! Maliyece mühüdenmiş
tir. 

Ev~enms 

Edirne müdafii Şükrü \'e Ma
nastır etrafındsn reji nazırı Rıza
nın hafideleri lstıınbul liman §ir
keti müfettitlerinden 8. Nihat E
meıenin kızı Bayan Nüveyre ılc 
Ziraat Bankası müf ettiılerinden 
B. Nuri Seyfi evlenı':l!işlerdir. 

Avr Pa ıt'asının yarısını dol 
~ h u eı k ın oa hep yan. b 

1 

, • 

~~"Yd Ptığı turnede boyuna konscı tl'I n l flr olarak bulunan •Jaclran" yugos'fav gcmlsl t; r'f> rı 

Bu münasebetle T okatliyan sa
lonlarında bir tören yapılmıt ve 
yeni çiftlerin akrabalarr ile bir
ç~k dostları hazır bulunmuelardır. 
Yeni evlileri ve ailesini tebrik e
deriz. 

tı~· F hat, gun geçtikçe anladılar r Tis'n meydGnııno gel.erek Oumhurfııet ab1d<"si»e Yugoslav lY.1. ı-
kı 'U t 1

1
ga rıın on crJerı, kem!ln çalı 

1 
ı klerlni göateTel& bayiJ.k bir Çfıknk koymuflardır. 

u dra ı r n 

Figatlaı l;aıa islikıar 
bulamadı 

Dı..in muhtelif memleketlerde 1 

ıehrimiz Ticaret ve Zahire borsa
sına 420 ton buğday ge)mif, he. 
men hepsi satılmı,tır. 

Son birkaç ay evvel ekilmı' o
lan buğdayların yağmursuz kalma 
sından fiyatlarda değiıiklikler o\· 
makta, İstikrar temin edile::nemek 
teclir. Bundan ba,ka bu seneki 
mahsullerin tane itibariyle de ku
çük olması yüzünden Polatlı ma
im ekstra ekstra cinslerine 7,20 
kuruştan alıcı çıkmamıflıt. Sıra 
mallarda da 3 - 4 para kadar bir 
dü~üklük görülmüıtür. Maama -
fih bu düşüklük burada kalacağı 
söylenmektedir. 

l 5 gün zarfında bilhaua az mal 
geldiği tamamiyle anlaıılmıt bu
lunmaktadır. Kayseri, Eskitehır, 
Karaköy, Ankaradan da lst.anbu
la gelen un azalmııtır .• 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre, Karadeniz mıntakasmda bir 
kısım su değirmenleri bozulmu, 
bu yüzden un yapan tüccarların 
iti yüzüstü kalmııtır Değirmen
lerin bozulmasına sebep, bu mm
takada yağmurların azlığı göste· 
rilmektedir 

Bu itibarla Karadenizde uncu· 
luk yapanlar §ehrimizden un al
mağa karar vennitlerdir. Dün ba
zı müracaatlar da olmu1tur. Bu
nun tevali edeceği anlqılmakta
dır. Değirmenlerin bozdma.sı yÜ· 
zünden lstanbulun buğdaya dahıı 
büyük bir ihtiyaç göstereceği an• 
latılmaktadır. Bu vaziyet Kartıaın 
da Ziraat Bankuımn geçe n yıl 
olduğu gibi bu yıl da piyas1:td'\ na
zım bir rol oynamak üzere hare· 
kete geçeceği kuvvetle umulmak· 
tadır. 

=====-
Liman dlrektörlUIUnde 

bugUnkU toplantı 
Zonguldak kömür havzasına 

tetkikat yapmak üzere gitmit olan 
tnıiliz Gip müesaeaeai mühendis
leri bugün ıehrimize gelecekler
dir. 

Bu münasebetle dün liman İt· 
letme direktörü Raufi beraberin· 
de idarenin bir müfettiti olduğu 
halde rıhtımlarda bazı tetkikler
de bulunmuf, Gip müeaaeıeıine 
verilmek üzere bazı eaaalar hazır· 
lanmıttır. Bugün liman direktör 
lüğünde mühendislerin ittirakile 
mühim bir toplantı daha yapıl ... 
caktır. 

• Türk Yunan kuru Uzum ıuı ........ ll-
n bu sene elblrllt!Yle hareket etmek lçlıı 
aralarında t ma.'ılar yapmaktadırlar 

• Ankara bel diyesi şehrin her tı••efınds 
umumi hal lnr yaptırmağa karar v .. rmlıtır .. 

• Yeni maarif kndrolan gelecek ay 80-

nund:l çıkar ktır. 

• Tayyare modclcl:lk kursunda taj göJ"Ptı 

muallim ' mO!cttl ler pazar ı;UnU ln n11 

kampına gid c klcrdlr 
• IJlynrbcol<lrı:lrn sonra Siirt • Biti mın. 

laka'lınd n g ç rck \ anın GönUr t• na 
gide k d ry ıunun lstlkoafına l>aş:anmı • 
tır 

• l tanbul Nukut Borsasının dUnkU mu • 
melelerl yine durgun dene ek şekilde g 



4 - ICUKUN 31 TEMMUZ 1937 
ıHergü·n 

!b1r t.avsiye 
Yepyeni bir meozud8 
-,,,-;-- memleket hllıU 

1 

Tefrika Numarası: 2s Yazan: Fel ks Savman 

Dillinqerin başı üzerine 
10,000 Dolar mükafat! 

"Onu hiç bir vakit diri olarak 
ğeçiremiyeceklerdir,, ! ele 

Vaşington adliye sara -
yandaki fcvkalaae toplantının 

aon :tafhast. Bu gizli celsC1Ji 
açıp söz söyliyen başmüddeiu -
mumi Kammings saumu ter
kettikten sonra, biifün birle:: .. · 
1tlü.ktinıetZer poli8 tqkil.ıitı cı ı 
kuım.Mr emin Omı Edgrır H 
t>er., 8ÖZ 'ltÖJjÜyer:ek, Ame:rik::Ca
a 81'ıÇ ve trıtçluJ.ar OOZ:yetini 
tetkik ve tejllir ediyor. Bu amc'.3 
cümhurreisi Ruzveltin 'QJt 'hu
.ırustaki gösterdiği ı0.lti.k..1ifa.n da. 
b<ıMederek, onun ba§müdde·u -
mumiye söylediklerini teJv-ra.r • 
lıyor. 

Huver, t.eheyyücüne hakim ola· 
bilmek için, ıözlerine tekrar .kısa.ı 

"1 Numaralı Halk .Dü§1n.:ını" t1CLya
lan C<nı DiUi.n~r 

bir fuıla verdi. Ve bir miidde~ 1 ve aükim~ ve hukukumu
aonra: zun en büyük diifmanını avlamalc 

- Dillin.-erle çetesinin simdiye maksadile harekete aeçiyorswmz ! 
defin yaptıkları ıeyJer hakkında, Sözlerimi bağlarken, aİ.7.e acın 
eledi, iatif istif yükselen dosyalar olarak bir ıey söyliyecejim. 
muhteriyatma göre, hep:niz de Huver, küraü üstündeki doaya
malOmattanınız.. Demek oluyor, lan karıtlırarak, bir kaiıt parça
iri bu hasuata fazla bir tey söyle- sını eline aldı: 
mefe lüzum yok. Yalnız ıize d~- - Bu, Con Oil!irurerin evi~ hem 
ima tekrarlamaiı muvaftk gördü- ıiresinin Ohayoda Galyonda bir 
düiiim bir cihet var. O da, takip· muhibbeeine göadercliii bir mek
te her türlü ihtimale, akla gelebi- tuptur. Elimize aeçen bu mek
lecek her teye kartı, eksiksiz ha· ıtuotan bir parçayı ıize okuyorum: 
sır hulunmamz lüzumudur. B:ı "Con, henüz hayattadır. Biz, onun 
çapkınlar, inıan kalıbında şevtan- sai olduğunu öirendik. Sıhhati 
lardır !. yerindedir. Y alna bulundcğu ye. 

Size bildirecefim baıka bir ci· ri bilmiyonız. Bu da beni fü:iiyoT. 
heti de, öğretl-mit olmamz gerek- Çünkü, bende, namına yollanmq 
tir. Bu da bana ehemmiyetli gö· ba'ı mektuplar menut. Onu hi~ 
riiaüyor. Bizim pürüzlü kanun - bir vakit diri olarak elepçlremi
lanmız, Vafinlton adli makamla- yeceklerdir" ! 
rmm muhtelif hülcWnetlerin cınai Huver, gczlet-in1 kaldırdı"! 
meaelelerine karı§mak imkanına - Bunun ne de:r.ek oldcğunu 
uclçekiyor. Merkez, bir .müd.aha· anlanınrz. Ve timdi, gidiniz ar
iaya, .. ak eaaa t~lit kanunu· tık! Gid•n, bu adamm hakkından 
M cWmnrılduğu zaman aali.hiyet· geliniz. ihtimal yann, yahut ta ö
t.anlır. Şimdi, hatta çok ıükür, bür gün~ yeni bir suc i11endi~ni i
cli~eceğiaı, bövle bir vaziyet orta· ,iteceksiniz. Onun, daJı,.. Heri V&1'· 

1• srlaaqtır. Nitekim, talihimize, masına meydan ver.r~ni~ ! 
DilJ:inser tomobil çalmıı ve bir ( A rlrn8t rar.) 

~et -~udutları iceriıin~en .d~- -Oç Umrük ...u•e•t!•I 
ter bir hükUmet hudutları ıçenıı- Avrupaya gldlJoNr 
ne ••ınnııtır. Bu ıuç, motörle mir 

-ı' - 11-L.ika ft t.var- ...:;-..::1.1-..,; __ 
teharrik araba çalma kanunumu· ~ ·r- •uuu-..: •• ..-

ZUD 18 nci babının 408 nci mad· .ele tetkikat ,.apmak üzere lıtan
clesine mugayir bir suçtur. Y,e işte, lbul gümrük müfettişlerinden Ze
niüet edilince diğer suçlarnıda.n ki, Hamit be Rah~iden müteıek
çok ttaha az eheTmiyetli nlan bu kil bir heyet MÇilmittir. 
nçu, dmet merkezinin, Con Dil- Bu heyet, Belçika ve lsviçrede 
Jinıeri bütün birle~ik hükUm.etler 6 ay kadar kalacak, aiimrüklerde
hudutları içerisinde takip edebil • :ki muamelatı öğrendikten ıonn 
m.U.. açık kapı bırakmıtt.Jr. dönecektir. Müfetti~ler, bunda.u 

Con Dillingerin eJ yazııı, fotoj" batka bazı iktıaadi müeueıeleri 
rafı ve parmak izleri, bugün p.rk de ıezecek1er, burada da, esaslı 
sahillerinden garp sahillerine ve tetl<iklerde bulunacaklardır. 
Kanadsdan Mekıikaya değin he- Heyet bir haftava kadar ~hri
rıen herkesçe malum l:::Jlunmak- miz~n Beldkaya hareket edecek
tadır. . tir. Gü~rükler umum müdürü 
Zamanı gelmiftir; onu hskla- Mahmut N~c1im Belçikada bulun-

malıyız! dıığu cihetle müfettişlerin oraya 
Burada, bas müddeiumuminin pittikleri zllman umum ır·üdür

IÖzlerini, bir ilaveyle tamamlıy11.- den esaslı ba;ıı:ı dwek+ifler de ala
c:&iım. Dillinıerin batı üzerine 10 cak1arı anla"dmaktadır. 
Wa dolarlık bir mükafat konul- Maçkada durak 
-.a da, bu mükafat. memurlar Tramvay ıirketi tarafından 
için bahis mevzuu değildir; bu Maç~-uıda Mezarlık önünde ....... i 
mükif at, yalnız bqıbozı:ıklara ay- bir durak yapılacaktı.Buna ait pro 
nlmıttır! je Belediye tarafmdan ta..,,.ı· 1 • ..-.di-

Bilirim, ki zaten bu ıizi alaka- lerek ıtirkete ,rönt!erilmiıtir. Pro
tlar etmez. Si:ı: mesleğir izin şere- je Nafıa Vekaleti tarafından da 
fi umma çalıpyoraunuz, Siz pa- ta,dik ol··nduktan aoll?'a inıaau 
fa Jcuanrnak maksadiJe deği), Ce· b..,~,C\J''lca'ktır. 
lar aıfradatlannızdan bir çoğonu Fatihte yl!pılacak d•1rek .,erinia 
.. an bhini imha etmek uzere a. projesi de b!lzırlanarak Belediye.' 
rama,a aidiyonamn. Siz, sulh ye gönderilmiştir. 

Kırda gramofon 
yasak! 

~ gezintisinin faydası yalnız te
miz hava almanıza yardım etmesi 
değıt, ayni zamanda derin bir sukun 
ve huzur içinde r.uhunuz:u dinlendir

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan: Sadırı Ertem 

mesidir. 
-t3-

.Bol ha.va alan ciğeriniz, hareket e O "Zaman içinde kendi halince hin 
den vücudunuz ne kadar inşirah du bir emelle bir aralan phlanırdı. O 
yarsa, sessizlik içinde kalan beyniniz ne dizgia, ne özengi bilirdi. O zaman 
de o nisbette rahat eder. gökte rüzgarın sürüklediği şekil şe • 

Fakat, hazan bunu unutup kıra gi kil bulutlan ağıldan çıkan koyun 8 ü 
aerken yanınızda bir de gTl'lmafon 
g
ötürürsünüz! rüleri gibi seyrediyordu. Ayna gö -

kün altında ,.ahat rahat kaval çalar
Bu. ıüphesiz ıki bir ahşkanlıktan dı. Bütün ıneıenin ardında bir ~y 

ibarettir: Şehirden ve -şehirdeki eş - olmak ümidi yaşardı, ayni göke tek 
yalardan insan öyle kolay kolay ay· bakt y· ··kte b 1 tla var_ı_ l .. rar r. ıne go u u r w. n Ba~: d l b" d.. .. ed fıakat bunlar bire-.r kurıun tabakası ha 
•
1 

• u 
1
1:82 i::._a yak_ n ~! ır ukşum: l en tinde ıbaımın üstüne çöke<Je.k ıibi 

ı erı ge ır~ van ı eg enme yanız leli K f n · di Avu-nı L_L 

f 
' 

ge . a aeı ı çevır . ;r--•;r• Döl' 
gramo on ça makla o1urmuş·· ıtı 

Onun için, size tavsiyemiz: !Kna ·_o__ -'-- m diye ak 
'd k f .. ~· . O DCD, ayı Dtllrn&Z mıyı 

gı er en gramo on gotunneyın. • ._ __ b" ı.urt d"' t .. 
da h rad v a . ..k.. . IWUl ır ~ ut u. 

ra nı ,On,T'lll_~ a.. ıgı erın su unetı Cevabını kendi verdi-
bu lsun.. umuz kış: Uzun klf ge- _ A-L 1.J__ d ___ ı_: ol • 

1 • • • d b h da aam oıaun a .aaıuu .ne ce.erı evınız e sa a a ka r gramo· d i 
fon catabilirsiniz. uo·· .. v _]_ tt• · • uşunmege acvam e ı; 

Tut Ank 
Amon'un tacı 

MUJır lııatına oeı ilmek 

- Şu ayının postunu c;ıkanrnn .. 
mçine girerim .. 

Buna karar verdikten sonra rahat 
etti, uykuya daldı . 

Sabahleyin ayıcı daha erken uyan 
mıştı, göz kapakları §İ§ti. Çapaklı 
gözlerinde karşılanması mümkün ol 
mryan bir felaketin izleri beabelli idi. 

Mısır kralı I in - Kiraz çubuğuna eli ile sardığı ~igara 
ci Faruk 29 tem yı takti çakmakla yaktı. Ve kafasını 

isteniyor 

muz pertemb e ayıya çevirdi, aymın üstüne binlerce 
sinek toplanm!fb bir acaib ve kor -günü 1 8 ya§lna 

ginniı olduğu i _ kunç hatenıt senfonisi kulaklan ytr· 
tıyoTdu. Aymm üstüne biriken kara 

çin, resmen kral s;n•ideri, kanatlan parlak acaib mal-. 
olarak, kılıç ku • luklan elindeki defle kovaladı. Bu -
fl!lldı 

lslam hüküm _ run ddiklerine, gözlerinin kenarla -
nna konan haıereler sanki konser 

darlannın hiç bi • yapıyorlardı. 
rinde taç olmadı -
ğı için, MısR' kralı ~ Hayvanın bu rahatsızlıktan canı 
da tac ıgiyemedi. yanmtŞ gibi yüTeği sızlad. 

Fakat Mısı r , - Ah koca oğlan ah bizi bırakıp 
mıwtliz kralının taç giymesi gibi, bü • nerelere gittin diye mmldandı .. Göz 
yük Jenliklerle bir ta" giyme mera • leri yaşardı 
ıimi yaprlmasmı istiyordu. Kara Mehmet bir iı yapmıya ka-

Bu arada, ileri bir fikir sürenler rar vermiş adamın nCJeSi ile uyandı. 
oldu: O kendince yaşamrya bir imkan bul-

Bugünkü Mısır binlerce senelik muştu. 
mazisi olan bir memlekettir. Bu - Hemşeri dedi. beni senin ko -
memlekette büyük Firavunlar hü • ca oğlanın yerine alır mısın i 
kürn sürmüştür. Bugünkü Mısır kra- - Hem.§erim sen alay mı ediyor 
lı de. o Firavunların halefidir. itin:. Karnını doyurdun şimdi sıra 

Mısır Firavunlannın ba§1nda ta • zıevklenmiye geldi.} 
ııdrkları bir tac vardı. Bu tacta bir - Yok canım ciddi söylüyorum .. 
Akbaba kutu ile bir yılan görÜlmek Anlatacağım iı hem aeai hem beni 
tedir. Akbaba Yukarı Mısırı (Delta kurtaracak· 
kıımımıl, yılan da Aşağı Mısm (Va - Ne libİ ul.ak ~ Bu •yıftm de-
di kısmın1) ıtemlil eder. risini soyaca~ız. Ben o, derinin içine 

Firavunların ba§larında bulunan gireceğm. Köye, kasabaya gttik mi, 
bu taı;lar gayet kıymetlidir. Ozerle - sen def çalace.ksın, bana: 
rindeki tınılar baha biçilmez bir de • - KCK.a ojffan .. koca kantar na • 
ğerdeclir. Bunların en güzel ve kıy • sıl çamaşır yıkar diye soracaksın, 
metlisi, mqhur Firavun Tut Ank ~n hemen koca karıların nasıl çama 
Amonun tacıdır. Bu taç bugijn Ka • §Jr Ylkadığının taklidini yapacağım. 
hire müı:esinde bulunmaktadrr. Eğer hen sahici bir ayı gibi bunu 

nız çok oynadıktan sonra 
topalhyordu.. bt 

iki ay kadar kasaba ka53 
tılar ... Köy köy gezdiler .. 
doydu. Tütün paraları çıktı· 
arasıra rakı bile satın abY 

Bir g\;n bir kasabsya 
CJY1 yolundan çevirdil~ .e 
bir emir tebliğ ettiler: _ı.. 

"Millet böyle adi, kaba .
yunlan seyredemez. MiJ1et • 
opera, ve operet gibi meddi 
ıre alJ!bnlacaktır. Ayı 
memnudur . ., 

O ak~m eessizce ~ 
lar.· 

Poet Kara Mehmedin 
arasında idi. 

ihtiyar çingene, karm 
bubnuıtu: 

- Aldmna diyordu, <Jevlet 
ğı üç gün eürer. Hem bakınıt 
rada kaymakam böyle emre 
kalım. ba§ka kaymakamlar, pe 
ler.. Ben valilerin karşnımda 
natm1' adamım. Bura<hn 

Kasabanın kenannda ~n 
lar. 

E·- cukurda yattılar. Gece 
na doğru yağmur tiıeleıneie 
,_ K'ara Mehmet yorgam · 

verdi. Kendisi •Yı °'Postunun 
girdi. 

iki gün llOllra kasabadaki 
de tek sütun üzerine kıu bit 
çıktı: 

•· iki sahtekarın akıbeti. 
Ayıcı bir cingenenin ve 

postu için-:le 'kendisine ayı s ·· 
:ren bir sahteka'"ın cesetleri bit 
dek İçİ11de bulunmuıtur. 

l.: vağmurlardan CO§aD sel 
iki adamın da boğulmaaına 
olmuttur.,, 

SON 
Ouzete we mecm.,. 
u111plert çe1tr11ıyot 

Basın Kurumu Bqkan ~ 
Gazete ve mecmua kağı 

1937 mali yılında daha az ,·· 
resmi ile girecek mahdut ~ 
gazete ve mecmualara tevzii 
zerinde çalıflll8 vazifu.i alan 
yon vazifesini b'itirmi'ltir. 

Ağustosun ikinci Pazartesi 
saat 13,30 da cenıyetin mcr 
lstanbulda çıkan bütün gazete 
mecmua sahiplerinin m ·· 
toplanacak ve komisyonun eJde 
ği netice-yi müzakere ederek 
l~tıracağı hal ıeklini matbuat .JflJ 
müdürlüğüne arzedeccktir. 

Gazete ve mecmua sahi 
bu toplantıy"' bizzat gelmeleri. 
bir mümessil bulundurmaları,_ 
lunur. İşte, Mısırda bazı kimselerin kra • yaoamazsam beni öldür. Boynum 

la ~iydirme'k istedikleri taç bu teç. ktldan incedir. Kanım katlim sana Otomob'I hıraızttl' 
tır. ileri stiriilen bu teklife -P.Öre, bu helal olsun1 ç.,_Jtyor 
lacı bugün ilk defa olarak 1 inci Fa • Ayıcı bir müddet düıündü, elile Galatada Gabay hanında 
rult giyecek. ondan sonra da bu taç lbaşıru ka§ıdı. et) C 
1ısrr kırallıgı~ nın resmi ta,.· olacak _ G k r e uğrqan B. Mehmet """ - erı;e mi söylüyorsun. ger • oğlunun evvelki gece Melelı 

ıtır- çek söylüyoraan benim aklım da bu maıı 50kafına bıraktığı us4 
Bu fikre iştirak edenler çok olmak işe yatıyor. __ t 

la ~. itiraz edenJe.r de fazladır. maralı hususi otomobili ~ 
Bifheaa. islim hükiimdıularmm tır. 

ıimcive kadar taç ~ymemif olmala Aymm deri.ini yüzdüler.. Aya Bay Mehmet Cerraboilu 
rmı dütünenJer hövle bir feYin Pi_ yanındaki ip~ ile, qmm bo taaaraydaki yerli mallar sr. 
detle aleyhinde bulunuyodar. jazmden aofNine ve &.c.klamu kar den çıktıktan aonra Melek ~ 
------------1 ama kadar dikti. man IOkaima gidince yard' 1' 
~- t.. MP•_._ •u'-·---a. evvel bıraktığı olomobili11İ' 
.,__., "3o lVR• ... • Ayı bir bat tulum b.Jini aldı. K.r ·· ..__. 

llzere mm pip çıkmak için 1xJt bua'ktı. rinde yeller estijini gönftiir ~ 
Jstaabul ....;;.,•-~-m· d-ı· ·- ~~ Bu L-- v __ u_L_ -~ Bin lira kıymetinde olaJJ ~ 

-r-- mruı - ..... ıuo- JL--.a wa ~ aymm pos - mo!,ili kimin çaldığı henüz .O 
küh:eai için liznn olan tahsi•t ~ giıdikte .anra ayıa ip1e dikecek- lamamıshr. Zabıta memurlar! 
bulunmak üzeredir. Belediye Da- b -· ı E - • L_ 1 - · L_!J _ __LLL- o1du V __ 1_ aızı aramaktadır.. .....~ 
ım ncnınerı FTiı ~e en pazar- l"1llZUIUUaU tamam e 7~ fi": 
tesi «iinü tetkik edip bir karar düzüldüler·- · BakırklSy Kayma1camı « 
verecektir. lhtiyar •J'ICI defini ald ve acı. aa Bakırköy Kaymakamı S.1 

Diler taraftan Oaküdar 'nt ha- mmldand: li 11ZUD bir :ıamandanheri Ç 
valiıind.! otnran ha'Rr. o.ı,..-;d:!"' Ne oldu bime, - alda W..? hastalıktan kurtaJamıyarak. 
cöp'~ri.,.:"" l(-ıklw~· Tunn .. lıa~ ei- ~dallar ........ alda IDe ıa.hah vefat etmiftir. Cenaze" 
varma di'külm-.indf'" aikiTetciy- Yayla yo•n .... olda W.. ıün kaldınlacakbr. 
diler J-I,, 'k, ,,ali ve-!-r1line mii.raca Dön gel oğul dön ıel bize Çok çahıkan ve temiz bir 
at ıdereJc. ~ine~e-rdıan "'"'11Vl'!'.ma· Elleri böğründe zanp hutaymı !.. olan merhumun ölümü büti.ill 
dıkll'lrını söyliyerek c:;nler;sı deni- kadaılarmı. eevdiklerini 
ze dökii1.,...e1'i1'i iıte'1'litıılerd;r. Tecrübe muvaffakıyet verdi. Yal- ıir etmiıtir. 
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Türk - Yugoslav 
milli takımları 

Yaı ın Belgıatta 
kaı şılaşıgor lar Kiralık- Satılık 

28 Yazan: Ziya Şakir Pazartes1 gUnU de 31 - BULUNMAZ FIRSAll' Şiııli 

IS - KURUN 3 J TEMMUZ 1937 

40 metre mesafede 223 metre murab
bir arsa satılıktır. Görmek isteyenle· 
rin Servisimize müracaatları. JI A I_ ıstanbul - Belgrat temam ile Bomonti ar.asında. 1:ok ·tına.ıı yapıJ. 

'Yi u. nar,~emı· kala'ır- ta,umları maç yapacaklar ınış sekiz odalı modern ve kübik kargir 65 - DEVREN SATIL!l( BERBER 
I ·, ev satılıktır. Arzu edenlerin Se.rvi3imi- DUKKANI - Beyoğlu civarında faz-

h-. k Milli takımmıız yarın Belgrat· ze müracaatlar. la is yapan kadın ve erkeğe m:ı.hsııs 
•ııQ 

1
• t • ta dost Yugoslav milli takımiyle ______ _...:;______ berber dükkô.nı içinde bulunan eşyalar 

<? l:' ve (permenand) saç makinesi !le bir· S eyen Vezir kar~ılaıtıyor. 44 - DEVREN SATILTK Bakknl 

IJ 
Bu karşııa.•ma, son seneler zar- ve aşçı dükkinı .muhitinde i~isi fazla ı·k t x ı te a'.3raya gideceğimden ucuz sa-'.Qrça n d 'l ( fında yapacağımız ilk mil!i temas- ve bir aileyi geç.indirecek kadar ıtnÜŞ- tılıktır. Almak istiycnlerin Scnisimi-

ştı:··ıı· ı...· ko·kı . • parça e l llJOT tır. Futbolcülerimizin kamp müd- terisi olan bakkal ve a§ÇI dükkanı ze müracaatları. 
~. detleri gayet az ol:nakla beraber devren satılıktır. !stiyenlerin Servisi- --------------

mize müracaatları. Müteferrik 
ı. l.çtkara.n ebş~:-1'~':-~. fikriyie hu/ ku ve he~~n icindeyd.i. Muha.r- milli küme maçlarının temmuz or- --------
~ <UU t .. nuk d .r-- · f ı~•-et talanna kadar devam etmesi ken- 45 - I!IRALIK 1tE S.ATTLTK Her -10 - 'MUllASIP - Ticari muhasabe 
di•a.t qnte.ketı"n .. hum t'lr, yap- 1 rem ayının muhakkek bir e al\ ., a. cıu ım k l ' . . dilerinin anform bir vaziyette ol· türlü konförü havi hane Ayaspaşa malümatr olan bir genç her türlii ya-

Yo} ve an r getirecegı·"ne hükmedilmıJtı· Jl ed &<;acağ;y k · bu k malarını temin etmiştir. On c-ün- Gümüşsuyu civarında denize naza.retli zı ve muhasebe işlerinde çalısmak li.::e-
~ e:ı:ı~ · nı atıyen Çok gariptir ki, bütün or· 1 k 

td il\ l.Yın şlt .. Her ıene, Mu- kulan feliket, h:J.kikaten Mııhar- Ü kampta bu devamlı yorgun- kirgir 6 odalı ayrıca sineklere karşı re i.ş arayor. lsteyenlerin Serv:simize 
~ Ve k ın onuncu gü ·· h. . . O üıı luktan sonra kendilerine ol - tel kafesli hava gazli, elektrik, terkos, müracatları . 

S>~rı a.ıa..baj nu, şe 1... rem ayında zuhur etmı,tı g dukça muntaz.aım bir istirahat ve telefon, garaj ve ayrıca mutfak ve ça- --------------
ae.sltttl:Qa.sınr ..• ll·ı":ı~a dükkanlıırrn yine SünniJe .. ile Şiiler arasında idman imkanını vermiştir. maıırlı.k, alaturka ve ala.franga banyo 46 - RUSÇA TERCÜME - A"ü-

81.l ". te~"'ti. ın matem 'tut- kanlı bir val-.a baı:;lamıştı. Bağdat yalnız milli takımımızı teşkH tuvalet, .sekiz yüz metre murabbaı ha- kem.mel Rusça bilen ve crcümanlığmı 
• ~l.. k ki b: h. 'le sahnesi ha- yapabilir, bir müessesede tercümanlık 
~ • ş·-ı ıo ~a arı, ırer aı eden oyuncuların ferdi kabiliyet- vu.ı.lu ;ve akar sulu denize nazareti çi-

lilll.lrı et'rn· 1~ eri, son d~rece ı· · ve tercih edil,.cek eserler için iş arı-
qatr lMı Ar.e , h 1n1 a:mıştr. leri muhakkak olmakla beraber çek bahçesini havi müceddet hane 

0ate tıtı ay; Itt, er 3 ene Artık iki taraf arasında a:uhte· biribirlerine alı•abilmeleri bakt- hem 45 liraya kiralık ve hem de satı- yor. 

d 
il\ ala~·ıa. nrn ıo uncu aünü l'f , r -' h'' ~ -------------ltıhı_t r rı t"'-tip d'I '-" . • ı sebeole!"le ea drrm:llar ve U· mından on günlük kamp beraher· lıktır. Arzu edenlerin Sevrisimize mü- 41 - 1NGIE1ZCE, FRA'NSTZCA 
haJJQ~: Çocukl;r da ~aJ,J:~:~ cum!ar biribirini tt.k!p et.mitti. liğinin pek kafi ~elmiyeceğini na- _r_a_c_a.a_tl_ar_ı_. ---------- DERSLER - Tecrübeli bir profesör 

-...... \'~ · Suriyede. Iranda, Samda, lsfaw zarı dikkate almalıyız. 48 _ SATILIK MVFR'EZ ARSA- tarafından ikmale kalanları ve kollej-
l)İ~e ~,ffitisenn Ya H·· . hani!a. (İı;ma11i re:ıhebi) ne m.en Yugoslav milli takımına karşı LAR _ Büyükderede ifraz edilmiş 40 lere girmek istiyenleri iyi hazırlıyor. 
~"'~ '. erya.t :ı.. • uı~yın... su'"' 0Im3Jarı idd;asiyle otı~ı hm- rıkacak milli takımımızın ne •ekil Ders vermek için sayfiyeye, eve VP. '"\:ey e~erek ·· .. ~ Y :s küsur parça. arsa satılıktır. Talip olan-
~t h-.1 llla.teın ı,, • 0 ~unu v~ de"l fa2'.la hali kt"!~!lmi~ti. de teşekkül edeceği henüz malum )arın Servisimize müracatları.. her yere gider. Fiyatlar müsait arzu 
l) ~~.. ·:~lır.d~ geçirmesi "k ı kla b .. ı b" k d erienlerin Servisimize müracaatları. ~ ~d ~e giJ'lni t" Abhasi hsHfeleri devam ettı - o mama eraher şoy e ır a -

,L..~ Ilı et, bö 1 'ı. ce. hu kanlı mü "'defe1°r bitip tÜ· ro yapılacağı tahmin edilebilir! 49 - SATILIK HANE - Büyükde- __ 5_3 __ -R-.A-R_L_l_B...,.lR-._,l,_Ş---!-~-in-e_h_l_i -ve 
~~~t ib,. Y,ece bağırıp cağır- 1 - • • B I s·~•ert! ba Cihat - Ya&Ar veya (Hiisnü), rede 6 odalı hane maktuan 1600 liraya mütehassısı oln.n bır· sanatka·r ıtarafın-
L ltaft ... ret :ka.~mamr•tı O gu"n ııtu!.nn:emıcb. --zı ırı. . ' • ' - r- ğl d ~.. :a (Ş' l:' • ' zdarı d .. -~u"nn•1ere taraftar olan Faruk - Reşat, Hasan, Rıza - satılıktır. Birinci katı tu a andır. dan çok mühim ve çok karlı bir 1·ı:ı. 1·ç:n 
~ .. ~1 d ıi) Ier ile (S" '") "" Servisimize müracaat. " lıtt n a. b" unm bu halifeler, kendileTini iktidar Fikret, Rebii, Rc;sih, Selahattin 150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var-

Şiiİe ' ır çarpıtma başla- nıevkiinde yatatm!lk için, da:~a veya (Sait), Niyazi. 50 - KARTALDA ARSAL.AR- 2, dır. Yapmak arzu edenlerin Servisimi-
edi)'Q {' l\:erb I" hu bnh ıiyase!:i takip etmiş1er· Eldeki elemanlara nazaran en 4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. Ta- ze müracaatları . 
.\iı 'ltt ~ .. {i e a kati!lerine lanet di. DJakul takımın bu olacağını zan- lip olanlann Servisimize müracaatla- --6-1-_-1-K-M_A_L_E_K_A_L_A_N_T_ii_L_E_B-E-

t"h ~ati}) d rrıarrıı Alı) den, ve Bereket versin.ki, ıırhk Abbasi nediyoruz. Müdafaa ve hiicum n 
'd\"~l~enı en hilafet h:ıkkını saltanatının yavaş yavaş sukutu hatları için daha kuvvetli bir fe- 51 - BOSTANCIDA - 268 ar§m 

(S~ tÖst e~e ,!ddetle buğz ve üzerine, rnu1ıtelif Türk hükumet- kil dii§Ünülemez. Fakat, muavin satılık arsa. Talip olanların Servisi-
~.J ttl'l,..t) erıyorlardı. h d h ku ti" l b"l" d. hq~~.. ler · b ~eri teşekkül etmiş .. (Arap salta- altımız a a vve ı o a ı ır 1• mize müracaatları. 

LERE - Türkçe, felsefe, edebiyat ve 
Almanca der.steri mektep Jlrogra.mla
rma göre verilir. !kmalde sene kay.bet· 
mek tehlikesi kalmaz. Servisimize mü
racaat. i\tıs ~tiıt ıse, una tahammül ınab) nı yafatmak icin icat edilen Bazı fu~bolcüler~zin meşru ın;a- 56 - K ~DIKÔY Şifa. yogu· tru park 

tt} .... E!tle .. ı .. r.. sopalar, kılıçl•r, b T k '- ı ti d 1 l ah te ı• 4 ~ 
&: "'C! :. " ortay.. tıl 1 S~ u kanlı oyunlar, ür muait e- zere erı o ayısıy e say a "f" yok d 8 d b' b o -elektrik t 
''l'if &ur~ k .... a ıyor ar.. a- rinde bir dereceye kadar hitama tirak edememeleri dolayısiyle mu- uşun_ a o a ır ~Y ' 64 - E'ANS YON ARANIYOR -

-.. 1~o.:.t anlı m" d ı ı . h tt h" h tt na havagaz.ı, rterltos suyu, bır kuyu 1800 Hiç kimsem yok, evladı olmıyan yük-
t" ·ı~rd uca e e ere ermitti Fakat bunun serpintileri, avın a: nnız ucum a ına • ...,., lil-k t 1· f b' ek'ld kal tır arşın meyvah bahçe odalar kala.mış sek bir aile nezdinde evlat :gibi baka-

" ll~d 0 eld } . (İran) ı doluarak Anadoluya in- zaran :ıayı ır • 1 e tmf • Ça.ml F ba.h · ··rür - kal~ ö 
1 

erı. '- e erınd L b -:!" D y la 4 1 b k ıca ener _çeyı go u;V 1:1.- cak müşfik ibir anne himayesin~e pnn-
~ıta oir h . e, '"er sene u tikal etmifti. Anadoluda ilk ost ugoa v ann u ıene ço d ıh · Al k f J • • ı 1 

lall ı~de~ hı· .. a~IIıI kan dökülüyor; defa olarak (mezhep mas· muvaffakıyetli maçlar çıkar..:ıkla- Se ~~ayı .. avı. tlma ıs ıyen er:ın siyan .kalmak istiyorum. Tal•p o ana-

d 
'<~ı. • n:ıı t" d .. dd' b' t ı · ervl!llmıze maracaa arı. rın Servisimize müracaatları (V. P. 

~ '<J'utıt • • e ı arasın a açı- kesi) altında siyaset mücadelesi- rını mutea ıt ecne ı ııaze e erın. 1638). 
~ ' ııttıkçe derinleşiyor- ne giriıen, (Ba.b~ la-hak) iaminde de okuduk. Bilha11a F'.ranaada çok 5"1 - SATILIK EV - Tra.byada ---"-----------

'ltıı llıl~Üdtfe bir serseri idi. iyi bir tesir bıralunıılar, Belgrat deniz.e nazır iskeleden beş dakika, ka- 68 - TERCÜME 1ŞLER1 - Muııl-
&oıı~ a~tı h \'f le'niıı hu feci hata4 J K1 l ve Zagrebde de İtalyanın Avru- milen kargir 12 odalı ve bahçeli bir ev lim mektebi ve lise mezunu Fransız-
(~~ ..\Jı 

8
·e atından otuz ıene BARA SHAK, MD R ?.. rupada çok tanınmıt klüplerine pek çok ucw; fiyatla satılıktır. Arzu ca tercüme işle.ri musahhıh v~ mtiter-

bas 'llijdde ~J>eyh. tahtına çıkan Anadoluda ilk defa olarak ~ez· kaJ1J parlak galibiyetler kazan- edenlerin Servisimize müracaatları. cimlik arıyor. tstiyt-nlerin 'Servisımf-
?ttiı ilıt l(e\rk be1 nuı veziri~ (Ebül- hep mücadelesi açan bu adanını, nıışlardır. 58 - DEVREN KiRALIK VEYA ze müracaatları. ? 
Jir· 'tİ.irltJe ~ ı) \amir etmek iste- (Şarki Roma İmparatorları) ha- Yalnız son günlerde Sofya Bul- SATILIK KAHVE - Beyoğlu İstiklal -W - TERCthllE VE DERS - Bir 
isiıı~iitade~s~J (Şii) lik (Sünni) nedanını teşkil eden (Komnen) gar takımına 4 - O mağlup <>lan caddesinin en işlek yerinde 24 masa Türk genci İngilizce ve Fransızca ter· 
~~l> •

1 
~\ıha_ ın~en vazgP.Çirmek sülaleainden bir prens olduğunu Yugoslav milli takımı Belgrada üstleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan elime yapar ve ders wrir, evlere .gider. 

Ol--a, 1 arı hu J;enıın 10 uncu günı.i rivayet edenler olduğu gibi. onun dönütfuıde derhal kaımıpa alına- bir .kahve kiralık veya satılıktır. .Al- 1stiycnlerin Servisimize müracaatları. 
t~ te§eh])-?-11h nıeraşimi kaldır· aslen Ermeni olduğunu iddia e- rak bu maç için sıkı bir idmana mak istiyenlerin Servisimize muraca-

ıı· ".akat us ~trni~ti. denler de vardır. mecbur tutulmu,lardır. atları. 
c~.e1irıde ?t:ezhep siyasetçilerı- Halbuki, en kat'i rivayetlere Bu dost milli takımı, di>rt, beş --59-_-AR~N-:-A-:-:v=-u=T.='K---:::IJ~Y::;V~N~D:::-:E=-::B:-:A:-:T::-:-l-
l'İk ıl Siiler 0fncak haline gelen nazaran, bu adamın ash, (Sü· sene evvel Sofyaı:ia mağlQp et.mit- LIK EV _ Kanlıcadan Beylerbeyine 
Ctı edi~i§İ erhaJ el altından tah leymaniye) 1i bir Nasturi'dir. Bü· tik. Fakat o za.mandanberi Yu.ros- kadar Boğam nazır iki büyük balkon, 
I>~ ~ e-dereı.er~ Veurin ıarayına hü yük babası. ihtida et.wni,, ve (Şii) )av futbolü bir hayli terakki etmıf te.rkos, elektrik, hamam, sarnıç ve 

19 arayanlar -S4 - GENÇ BiR BAl' A.N - İŞ 
arayor. Orta okuldan mezun genç .b!r 
bayan is nrn.yor. Muhasebe, Riyaziye 
ve daktilo isleri yapabilir. Arzu P.cien
lerin Servisimize miiracaatları. ~a etnıtı ?a·~allı adamı parça. mezhebini kabul eyJemjştir. Oğul tir. Binaenaleyh, Belgratta yapa- tulumba tertibatı, tahta.lan geçme, ka-

t ıı k~ iş erdı. ları da ayni mezhebe süluk etıııi~- cağımız yannki milli '1\'e puartesi pılan mavun, camları buzlu içi dışı --S-5---B-IR_B_A_1_'_A_ıv_~ -/.-QA_'R_A-~-0-R--
ll~y-}· n ı v k ·ı· f bbold Bal ""' (ij· l Za,rtıa.ll de orkunç adet, bir lerdir. günkü temsı 1 maç U e • yağlı boya, bahçesinde her türlil ağaç 20 y.aşmda. b"r baynn yazı ve hesap 
d,~cretin 407)e'Va~ etmişti. Haı:a lshakın büyük babası, yalnız ih· kanlardaki vaziyetimizi kontrol ve çiçekler, mu_şamba döşeli yedi o· işlerj anyor. Arzu ~denlerin servisi-
h~ k h.p1~ b ncı senesi, Bag· tida etıı:ıekle kalmamıı; (Şimıat) bakımından çok enteresandrr. dalı acele satılıktrr. Şiı;-!i, Ayaspaşa, mlı:e müracruılları. 
t~ ~•eh"'· bu ıMı.,harrem iyini, civarında,, (Kefer Sudi) nahi.Y~~n Bugftn Bebekteki Taksim, Cihangir taraflarında aparlı- --,-9---/Ş_A_R_A_Y_O_R_ı. ___ O_rt_a_m-~ektep-

O 'ah~; h .akikaten ıbi'r ma· de Şii tarikatlarını:lan hınnııı d f 8r1 şl manı olanlarla deği§mek ve vaziyete ten lnezun bir Türk genci 20 - 30 )i. 
St"d tii .. s·· aJuıe revirmİftİ. c.ey,hJ'ıgwı'nı' de al-. ıştır. f,._ ... ("'-La en fı Y ftrJ göre fiyat fa.rkı vermek mümkündür. . h' . • ,, -. u , T "t ... '""" J>ı1U ra 'ıkretle ır tıcarı müessesede çahş-
c.a ~ rı.. bıtsl nni Jer "le Şii'Jer ara- İsbak) denilen adam, bu tildce- Taks~m stadmda da atletizm Arzu edenlerin Servis!mize müracaat- mak isteyor. lt'b:ui kf'falet ''ı>rehılir. 
a e"~ t:Yan tnukatel~ haftalar· d f · t' U U bak 1 ları. Serviı:ıimize miiracaatları. 
~a iat· etnı~u H" b' 'dd~ eye ı§mış ır. . +• ve g reş m sa a arı var 60 - s AT.'JLIK VE KiRALIK Jr.•J 

elıi tnal .. . . ıc ır cı ı e- B d d h gençhkte bu· J l l n ıı 
ki!İ l' bhar~~~~Yen bu huda.Ia~a u a am, · a -3. • • V bu ı Sarı· Kırmızı 1 arın 33 tjncü yı HANE - Balat çarşısına iki dakika 
"~ telef L '-~ncfo tam. otrız bm yük zekB eıerı goıt~nnıfhT' . .,;yu-k dönümü programına bugünden İ· mesafede Kesme kaya mahallesinde 
~~·ı tı41IU ta,kın zekisı, ona nayatta . tibaren batlanacaktır. 

t e b' 1'tu. Sehrin Tavuk- l:' 1 k h' · · ffrD\t! tekke karşısında. iki~r odalı iki ıhane 
h;ı~1• ~f\li~~k trahalleleri yan- m&ceralara atı ma 'j~1..1'!1 • dini iki gün evvel neıredilen proa- ı:ıatılık veya kiralıktır. Görmek isti-
~..:ı 

1
.r .. ·~, btt f·~a~ d-__ı"-· tir. Buna binaen, genç 1~1."~ ram mucibince bugün öileden son 2 1 ....,. ;rl -.. ..... u~-· - l h ı fe ge- yenler pazar günleri saat 1 ye m-

..&3 - lŞ ARAYOR - Orta tahı:illi 
ve Bulgarcadan tercümeye muktıedi 

bir Bay İfi arıyor. Servisim ize müraca 
at. 

işçi arayanlar 
b 

,.,.ıltt n,. (G•-e) Lu··ı..:~-d .. ,.ı ve mezhebi ilim er ta 51 1 
'. ra Bebekte deniz yarııları, Tak-lt ~ lln -.ı.ı fl Au.uı ... • h c:.··l· w • hıkmet . dar 4 numaralı baneye müracaat ede-

r ka.ı- lJ!ldat iİşt-ye ır.ec· cirmiş .. bıl assa .,.,n ıgın • . b' sim stadında 1ttletızm ve güret 66 - HiZMETÇi ARAN/YOR 
liicı- ·~d h. .......... ~e felsefesini öğrenmek lçın, ır mÜ5ahakaları yapılacaktır. bilirler. (V. P. 

1622
). Bir ailenin hizmetine b::ıkacak bir ka 

dat) etin 575 · hayJi emek ısarfetmiştır. . Matbuat Takımı Yarın 62 - SATILTK ARSA - Sultanah- dına ihUyaç var arzu edenlerin f:ervi 
l'a ~ lt.ıi.i ınci senes;, (Bağ· F 'k h - . e mücr. .:Jele..ı Gal- T.eltaü.tll'>..:l med civarında Kadırgada Kadırga. li· sim iz• mı·ı· ra"n"tları. 
t•1~erıin, (l\.1·neccinıler:. (Yedi sey- a at ru en ıu;t v ... ~ .1 urıasarGY ..... ~ e """' 

-" ı>-11 , bir adam oldugu için, karde&Jerı e Karııla§Gcak manı caddesi üzerinde arkası Kadırga -------------__J 
~l'" "'\·"· iler· z~.n Burcu) nnda iç· . A larcı'1arma 33 ·· ·· ld" ·· bostanı ve devaire yakinliği olan ve Satılık eşya 
.. ın_da ı_a1 s'-'terel,, 11."uh•rrem geçinememış; asya Galatasarayın uncu yı onu· ~ 1 _ "•~ "'-rv n'ı ... • . d tb .. _ ,__ içinde evlik taşı ve seçme agaç arı bu-
"'llıslerdı'. ~et 'kopacagwını Han hicret etmistır. . . mü proğramın ama uat ı&.1U1UI 55 - SATILIK PRES (B.4.SKI 

rıerk d L' k Genç ishak oralarda hır st;,raerı Galatasar•v tekaiitleriyle bir fut· lunan 312 arşın arsa satılıktır. İstek- MAKiNESi - Demir ve madeni esy 
es, erin iJtr or· ll A __, lnlerin Serviı:ıhnize müracaatları. ~ f\ gibi aola ırken (Baba yası ~ - bol maçı yapacaktır. işleri yapar kendisınin ağırlığı 250 

l 1 fl (j N cem) isminde bir şeyhe rastgeı- Yirmişer dakikadan iki devre 63 - SATILIK ARSA - Aksaray- kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fi 
~ lil~!lle' ıniştir. . oynanac&k olan bu maçı ~atbuat da Molla Günıni mahallesinde Tevfik yatı 450 liradır. İsteklilerin Servis 
l ..... ıı~Potıu t:&zet~ 

4
ijkuponu Baha Uyas, Jranda t .ss~s eden takımı her devrede ayn bır takım Fikret sokağınd& tramvay caddesine mize müracaatları. 
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Çinliler ilerlİ 
• ı• J 

Şimali Çinde, Pekın 1~ e ~c 

Sivrisinek . 
mücadelesi 

( V styam 1 incide) 

ıspanvoı sularında 1 Ankarada Derhal söyliyelim ki muvaffak o

lamamak mesuliyeti mücadele ueu • 
lüne ait değildir. Bu mesuliyet mü 
cadeleyi idare eden memurlara bir 
kısım halkın icap ettiği şekilde yar -
dım etmesi, diğer bir kısım kimsele· 
rinde kayitsiz kalmasındadır. 

ra teslim olunması üıertll u k 
de Japonlar tarafından Jllııl •l, 
bir hükfunet teşkil oluııı:ıı .0ne 
hükfunetin baıına, Tiye.ııçı ~u 
diye reisi Çang Tsu çunS .rıu 
miştir. I r -Meçhul bir tahtelbahir ·Tifo Diğer taraftan, JapoJl 

3e~e 
lilerin çarpışması devaııı I e 
dir. Japonlara tiddet esi 'n 

Hükumetçilerin üç gemisine ateş 
etti. Gemilerden biri battı 

Marsilya, 30 ( A.A.) - Sette 
yakınında lspanyoJ hükumetçile- Benzin fiyatları 
rinin, ikisi gaz gemisi ve hiri de ı ( Vst yanı 1 ıncide) 
yük gemisi olmak üzere üç gemi- ı tek teneke ufak 96 kuruş, benzin çift 
.si, sahile üç mil mesafede, tabii-ı güyük teneke 665 kuruş dökme litresi 
yeti meçhul bir tahtelbahrin taar. l8,5 kuruş. lstanbulda gaz çift tene
ruzuna uğramıştır. Taht~lbahır,! ke büyük 520 kuruş tek ufak teneke 
sürekli bir ateş açmıştır. Gaz ge·' 81 kuruş ve dökme 15,5 kuruş, benzin 
mileri, manevra yapmak sm·etiyle 1 590 kuruş dökme litresi 16 kuruş. 
mermilerin isabetine mani olmuş· Samsunda gaz çift büyük tenekesi 530 
larsa da ağır surette yaralanan tek ufak tenekesi 84 kuruş, benzin 
yük gemisi, hemen ates almıştır. çift büyük tenekesi 585 kurus. Mersin 
Tahtelbahir, gaz gemilerine doğ 

1 

de gaz ç'ft büyük tenekesi 5a5 tek u
ru beş defa daha ateş ettikten son- fak tenekesi 84 kuruş, benzin çift bü
ra kaybolmuştur. yük tenekesi 580 kuruş. İzmir gaz 

Fener muhafızı, istiır.dat işaretil çift büyük tenekesi 520 tek ufak tene
vermiştir. Yanmakta olan gemi- kesi 76 kuruş dökme 12,5 litre ben
nin yolcularının yardımına koş- .

1 

zin çift büyük teneke 590 kuruş dök
mak üzere hemen yola tahlisiye me litresi 16 kuruştur .. 
gemiyeri çıkarılmıştır. I D.ğer yerde azami satış fiyatları 

Nasyonalistlerin ileri Hareketi İstanbul ve İzmir depo fiyatlarına -
Bilbao, 30 (A.A.) - Havas a- nakliye ve mahalli resimler ve listesi 

jansı muhabirinden: Nasyolnalist· vekalete mevdu yerlerde satıcı komis
ler, dün ufak mikyasta bir taar- yonları ilave edilerek tayin ve tesbit 

olunur. 
ruzda bulunmuc;lar ve Delore, A-
ğuılar, Barruel kasabaları ile di- lstnbul ve İzm=rde depo fiyatları: 
ğer bazı mevkileri işgal etmişler-, Benzin çift teneke 537,25 kuruş, Pet-
d rol çift teneke 493,42 kuruştur. 

ir. --------------

Bır Amer:kan {iaze~es·nde 
çıkan 

Yanlış bir habeı 
Ankara, 30 (AA.) - 28 - 29 

haziran tarihli Nevyork Times 
(Niyuyork Taymiz) gazetesinde 
intişar eden bir İstanbul haberin
de petrol üzerinde hükfunetçe ya· 
pılan yüzde 50 gümrük vergisi 
tenzilatım petrol fiyatından in -
diıımediklerinden dolayı İzmir -
deki İngiliz, Amerikan ve Romen 
petrol şirketleri müdürlericin tev
kif edildiği ve bilahare salıberi!
dikleri yazılmaktadır. Bu hnberin 
asıl ve esası olmadığını ve bu yüz
den kimsenin tevkif edil":l\:d iğini 
Anadolu Ajansı beyan eder. 

Hariciye 
Vekilimiz 

(Üst yanı 1 incide) 
Hariciye Vekili son ekseui;ıs Dr. Tev

fik Rü-§tü Aras. 
ANKARA: 

Türkiye - Mısrr muahedenamele
rinin meb'usan ve ayan meclislerı ta
rafından ittifakla kabul edilmiş oldu
ğunu ekselansınıza iblağ etmek benim 
için b"lhassa bir. zevktir. Parlamen
tonun bu muahedelere karşı gösterdi
ği kabul Mısır milletinin Türk mille
tine lmr~ı olan müşterek hissiyatına 

terceman olmakta ve bu m:Jletler ara
sında mevcud olan kardeşçe münase
betlerin salahiyetle ifade edilmiş bir 
delilini teşkil etmekted"r. Ekselansı
nızın önümüzdeki kış içinde Kahire'
yi ziyaretleri, Türkiye ve Mısır'ı 

yektiğer·ne bağlayan ananevi dostlu
ğun parlak bir tezahürünü teşkil ede
cektir. Bundan dolayı her iki memle
ket namına s<:vinç duyuyor ve ekse
lansmtzda n yiiksek sayg1larımm temi
na tmı kabul buyurmalarını rica edi-
yorum. 

Vasıf Rıl(lros GM.li 
Mı.n I\r~llığ1 Hariciy6 Nazırı 

Mı.sır Krallıf; ı H .,.·c:!Je Na:::.rı Vasıf 

Bı.ulros Gh~li 

KATI/RE: 
Mısır ayan ve meb'usan meclisleri

nin Türkiye - Mısır mukavelename
lerini ittifakla kabul etmiş olduğunu 

bildirmek iç:n ekselansınızın bana 
göndermek lutfünde bulunmuş olduk
ları dostane telg-raJtan pek mütehas
c;is olarak cksclans!nızdan en hararet
li teşekkürlerimi kabul etmelerini rica 
ederim. Türk ve Mısır · milletlerini bi
ribirinc bağlayan dostluğun bu yeni 
tezahürü. b a ü ·· 

Festival 
( V st yanı 1 incide) 

ayni yerde bir süvare verilecektir. 
~üvareye bin kişi davet edilmiş
tır. 

Ziyafette vali ve beledi"e rei' 
vekili Bay Şükrü Sökmensller bir 
nutuk söyliyerek festi vali açacak
tır. 

Ziyafetin başladığı sırada şeb. 
rin muhtelif yerlerinde havai fi
şekler atılacak, Galata ve Beya
zıt kuleleri, Taksim, Beyazıt mey
danları gece elektriklerle donana
caktır. 

Şehrin bayraklarla süslenmesi -
ne de dünden itibaren haşhnmış· 
tır. 

Yarın öğleden sonra Modada 
yelken yarışları yapılacak, saat on 
dörtte dağcılık klübünde tenis mii 
salı;\ka!arı başlıyacaktır. 

Yarın gece Büyükderede Aile 
bahçesinde Komik Naşit, Festival 
şerefine bir temsil verecektir. 

Pazartesi günü ve gecesi bir sey 
yoktur. Sah günü saat 14 te Be
yoğlund=ı lstil.-1"} c:ıdcJ.,.shtde Mı
sır apartmanı karşısında fotoğraf 
sergini açılacaktır. 

Salı gecesi saat 21 de de Fran
sız tiyatrosunda Eminönü ve Be· 
yoğ)u Halkevleri temsil kolları ta
rafından bir temsil verilecektir, 

4 Ağustos çarşamba gecesi Şe
hir tiyatrosu artistleri Kadlköyde 
Süreyya sineT.asında Tosun piye· 
sini oynıyacaklardır. 5 Ağustos 
perşembe gecesi Halk opert!ti ar
tistleri Taksim b!lhçesinde P!piça 
operetini oynıyacaklardır. 

6 Aeustos cuma gecesi Komik 
Naşit, Bebek bahçesinde Çifte ke
ramet piyesini temsil edecektir. 

7 A~ustos Cl''1'ıartesi gecesi sa
bahleyin onda Modada milli ta
kım yüzme secmeleri yapılacak 
yine ayni sa .... tte tenis müsabaka
laTT devam edecektir. 

Gece de Büvükderede B~yaz
parkta Festival galası verileGek 
tir. 

jeste Kral Birinci Faruk'un taçgiyme 
merasimini sevinç içinde tes'it etmek
te olduğu bu günde ekselansınıza. Cum
huriyet Hükumetinin en dostane his
siyatını arzetmek fırsatını bahşetmiş
tir. Önümüzdeki kış içinde dost mem
leketi ziyaret ve Türkiyenin kardeş 

milletin saadet ve refahı hakkındaki 

temenniyatmı ~:fahen izhar etmekle 
bilhassa bahtiyar olacağım. 

Salgın ilerliyor 
Ankara, 30 (Telefonla} - Ankara 

da tifo salgını yavaş yavaş ilerle 
mektedir. 

Sıhhiye Müdürlüğü acele ve mües
sir tedbirler almakla meşguldür. Sıh
hiye memurları mıntaka mmtaka aşı 
yapmaktadır .. Birçok halk müdürlü· 
ğe ve kliniklere müracaatla aşı o
luyorlar. Bir günde aşı olanlar vasa· 
ti olarak bini aşmaktadır. Vekaletler 
memurlarını mecburi aşıya tabi tu
tuyorlar. 

Tifonun !stanbuldan geldiği tahak
kuk etmiştir. Zira son on beş gün için
de hastalanan ve yekftnu pek çok ol
mıyan kimselerin !stanbula mezunen 
giden ve dönenlerden ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. 

Sıhhiye teşkilatı bir olan belediye 
ve vilayet müştereken müessir tedbir
ler almaktadır. 

Havayici zarftriye satan esnaf da 
aşılanmağa mecbur tutulmaktadır. 

Umumi mUfettfşler 
ve Valiler arası oda 

TebeddU Al yapılacağı 
doğru değıl 

Ankara, 30 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaletinin beyanat vermeğe salahi
yettar bir makamı umumi müfettişler 
ve valiler arasında mevzuubahs olan 
tebeddüller hakkında sorulan suallere 
şu cevapları vermiştir: 

"Valiler ve umumi müfettişler ara
sında bugün için hiç bir tebeddülat 

Sivrisinek mücadelesinin muvaf -
fakıyeti için halkın yapacağı yardım 
evlerin lağımlarına kapak koymak, 
dolan çukurları da vaktinde boşalt • 
maktan ibarettir. Zira bugüne kadar 
tatbik edilen sivrisinek mi.icadelesi -
göstermiştir ki }ağam c:ukurları dol ·ı 
duğu zaman bulaşık suları ile giden 
yağlar orada kalın bir tamaka teşkil 
ediyor, bu yağ tabakaları sürfeleri 
imha için dökülen ilaçların ileriye 
gitmesine ve yayılmasına mani olu
yor, ilaçların gic:lememesinden dola· 
yı iJ.,.·ride kalan hava boşlukları ilaç 
dökülmesine rağmen sivrisineklerin 
lağım çukurları içinde yetişmesine 
ve üremesine hizmet ediyor; bu su -
retle mücadele yolunda sarfedilen e· 
mekler boşa gidiyor. 

Garip, garip olduğu kadar acı o
lan bir vaziyet daha var: Mücadele 
memurları bazı evlerde yardım gör 
medikten başka zorluklara uğruyor. 
açıkşçası bir kısım evlerin kapısı mü 
cadele r;emurlarma açılmıyormuş. 
7 orla evlere girmek selahiyetini ken 
dilerinde görmeyen memurlar da va
zifelerini yapmaksızın dönüp git 
mek mecburiyetinde kalıyormuş. Bu 
türlü vakalar şüphesiz nadir olmakla 
beraber mücadele işlerinde gözönüne 
alınması lazım gelen bir ihtimaldir. 
Bu ihtimale karşı alınacak yegane 
müessir tedbir de zabıta memu;la -
rının mücadele memurları ile ica -
bmda teşriki mesaisidir. 

ASIM US 

k w .. 1. w.KareŞ 't· 
opacagını soy ıyeıı ın. e • ı 

Kay Şek Çin askerler•~ 
hareket emrini vermi§tır· ...ı 

• aıSon gelen haberlerı 
ı' telgraflarda bulacaksı11' • F 

Şanghay, 30 (A. A.),.,.. 
ajansı bildiriyor: ~ 

Çang Tzu Çang, JaP0~ 
mn Pekine girmiyeceklep 
da teminat aldığından: e 
örfi idare lağveditrniştır·c· ~P 

• 1 ,. 
İsyan ederek 29 uncu ,, gı 

suna iltihak eden HopeY ~ :ı 
le bütün gün devam edeJl ~c 1 
beden sonra Japonlar rıı~ b 
vaziyete hakim bulunuY0

'. 

Jilerin mukavemet ettikler~ 
nokta, münferit muh3.f 1 

devam etmekte olduğu ltın 
dedir. 1 :ıttı . ı 

Çang Kay Şek Emır ~lttu 
Şanghay, 30 (A.A.) ,.,.. b ılfla 

pon ~embaından gelen b~h 
re Çang Kay Şek, ha 
Paotıngfu' da bulunma~t~ 
Çin kıtaatına şimale dog 

0
• 

mek emrini vermiştir. pıı 
Pekin - Hanku demiryolıl 
dedir. f Ilı 

Çin mahafili, bu habe! 1 .ıt 
da mütalea serdinden 1111 ~ 
mektedir. "' 

Çinliler Silahları bırak"ç lfı 
Tiyençin. 30 (A.A.) .-ııl 

!isleri, bu sabah silahları 
1 

mevzuubahs değildir. ---------------
Bahsi geçen Ege umumi müfettişli- Memurlar ceketlerln1 

lara tevdi etmeğe ba~ 
Mukavemetin bilkuvve te 
mit olduğunu gösteren bM ~le 
im vardır. a~la ği de bu yıl içinde kurulamıyacakır. çıkarabilecekler ! 

Hususi kanuna göre Türkiyede Heyeti Ankara, 30 (Telefonla) - Devlet Japon kıtaatı, yalnız ~o. 
yonunu elinde tutmaktaclı1~ • Vek'leye altı umumi müfettişlik kur- demir yolları umum müdürlüğü, bir 

mak hakkı verilmiştir. Bu müfettiş- tam.imle, merkez kalemlerinde çalışan 
liklerin dördü kurulmuştur ve faaliyet- memurların mesai saatlan içinde çe
te bulunmaktadır. ketlerini çıkarabileceklerini bildirmiş~ 

tas yon da birkaç Çin silah~r ı ~ı.ı 
dan başka hiçbir Çin ku" 

1 
c 

tr 
tur. r· Je· ı "Kurulması düşünülen diğer iki tir. 

umumi müfettişliğin hüdudu ve mın
takası henüz tayin edilmemiştir. Zira 
bütçemizde buna dair tahsisat yoktur. 

Kaçan General Nere u~ 
Bir motosiklet kazası Pekin, 30 (A.A.) - ~ 
Ankara, 30 (Telefonla) - Dün gece Çin fırkası tarafından t\~ 

Ankara'da müessif bir motosiklet ka- dilmesi üzerine şehirde~~ 
zası olmuştur: det etmiştir. Song Çeh 1 \1 fi'' 

Çankayadan Havuzbaşma gelmekte Japon aleyhtarı olan Çin Ji« 

Bu yüzden, diğer umumi müfettişlik
lerin ancak 1938 senesini müteakip 
senelerde teşkili düşünülebilir. 

!STANBUL VALİ VE BELEDİYE 
REİS1NtN ·MEZUN!Yınl 

İstanbul vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstündağ tedavi için altı haf
ta mezuniyet istemiş ve Heyeti Vekile 
bu mezuniyeti vermiştir. 

Yerine de Bay Şükrü Sökmensüer 
vekaleten tayin edilmiştir. 

Muhiddin üstündağ'ın hastalığının 

korkulduğu gibi boğaz kanseri olma· 
dığı memnuniyetle haber alınmış -
tır. Elyevm Viyanada bulunmaktadır. 

Mezuniyeti hitam bulunca yine İs
tanbul vali ve belediye reisliği vazife
sine dönecektir." 

Ankarada bir kurt 
hlkAyesl 

Ankara, 30 (Telefonla) - Dün ge
ce Ankara'nın bir iki mahallesini he
yecana düşüren bir kurt vak'ası ol
muştur: 

Doğanbey mahallesinden Yenişehire 
doğru giden iki beyaz hayvan görül
müş ve kurt zannedilmiştir. Polis 
ve bekçiler, öldürmeğe çalışmışlar, fa
kat sonradan bunların kurt köpeği 
olduğunu anlayarak muhafaza altına 
almakla iktifa etmişlerdir. 

Ayni gece Yenişehirde de buna ben
zer bir hadise olmuştur. 

Leyll meccani imtihanları 
Ankara, 30 (Telefonla) - Bu sene 

Maarif vekaletine bağlı lise ve orta 
mekteplere alınacak leyli meccani ta
lebe için 2 eylül perşembe günü 62 
vilayet merkezlerinde imtihan yapıla
caktır. 

1mtihan sualleri her sınıfa göre ve
kaletten hazırlanmış ve vekalete gönde 
rilmiştir. 

İmtihanlar 2 eylfıl perşembe günü 
Türkçe ve edebiyattan, 3 eyllll cuma 
günü riyaziyeden, 4 eylfıl cumartesi 
gUnü de tarih ve coğrafyadan yapıla-

olan bir motosiklet Kazlıdere noktasın Taotingfu'da yerleşmişlezr O}' lac 
da bir otomobille çarpışmıştır. Japonların, Çinlilerin ~~ .. 

Motosikletin sepetindeki zat bu çar- 'fi)'e 
pışmada yaralanarak vefat etmiştir. Tokyo, 3o (A.A.) -·ıdi~I ı. 

· . den Domey ajaruına bı . • t t~a. 
Motosiklet parçalanmış, oomobıl ha- .. b 28 · de1'• it' ltf 
sara uğramıştır. ne gore u ayın ın a,t11lf 

. malarda Japonların uğr. 01 

Ziraat enstıtUsU koope- dukları zayiat; ikisi zab1~~·1 § 

rat f blnaları üzere 121 maktul 238 111 p • S 
Ankara, 30 (Telefonla) - Yüksek ibarettir. Çinlilerin he111ef2oO 

Ziraa't Enstitüsü Türk profesör, do- de maktul olmak üzere el Ut k 
çent ve idarecilerin kurdukları yapı zayi etmiş olduk!arı riv3 Y ı:y 
kooperatifin yaptıracağı binaların te- mektedir. ~t d 

mel taşı bugün ziraat vekilimiz tara- Şanghay, 30 (A.A .. ) ....- 1\c 
fından atıldı. t r~ er: 1 ır Oat 

Temel atma mera.c:ıimi siya.c:ıi ve idari Yeni Pekin valisi Generıı.,,~ 
müsteşarlarla umum müdürlerin de Tzu Çung, şimdiki anla§J1lLl 0 
iştirak ettiği çok samimi bir meraslın başlangıcındanberi 29 uJ1' ı' 
içinde geçmiştir.' h suun 15 bin ölü ve yara 

Müsteşar B. Kerim Ömer Çağlar verdiğini bildirmiştir. 
kooperatif in maksadım anlatmış ve V • el 
binaların cumhuriyet bayramına ka- Son Askeri azıY ef an 
dar bitirileceğini söylemiştir. Ziraat ve Tokyo, 30 (A.A.) - oo:) jtllı 
kili B. Şakir Kesebir de enstitüye bu te d b 'Id" · or· ~O 
şebbüsten dolayı iltifat dolu bir hitabe jansı saat 18 e ı ırtY 16• ıapı 
de bulunmuştur. Harbiye nezareti, saabt1. i10~l 'lıbr neşretmiş olduğ'~ bir te tı• sıl".~t!a 

Bunu müteakip enstitü rektörü ga- sabahtanberi Tiyençirıde bil 
zeteei ve misafirlere evinde bir ziyafet .... ııı.J 
vermiştir. hüküm sürmekte olduğll 
ANKARADAN GELEN ATLETLER mektedir. 1116 

Ankara, 30 (Telefonla) _ Galata- Tiyençin ile Pekin ar~, 1 
saraylıların 33 üncü yıldönümü mUna- demiryolu münakalatı te~r 
scbetile hazırladıkları spor müsabaka- edilmiştir. 
larına iştirak etmek üzere, Ankara at- Çin Jandarmaları Japo,Ja 
Jetlerinden Semih. Lutfi, İhsan ve Ga- isyan Etti ~ı 

lip tstanbula hareket etmişl1::rdir. Tokyo, 30 (A.A.) - Ni~e! <
6 ANKARADA BİR KIR KOŞUSU YA· çi gazetesi, Pekinden hıı 

PILDI 
Ankara, 30 (Telefonla) - Ankarada 

bugün bir kros kantri ( kır koşusu } ı 
yap1 lmıştır. 

Koşuya 17,30 da başlanmış, 30 ki
lometrellk koşu bir saat sürmüştür. 

Bu mesafeyi küçük Şevki 10,57 d. 

yor: 
'JI 

Şarki Hope hükumeti11•
1
6
, 

jandarmaları, Tungcovdıı 1 ~e 
derek 300 Japon tabaası~··r 
kur hükfunet erkanını öl ıı 
den edişe edilmektedir. 

52 s. de en en•el biti · tu· ~.....ru:.WULL---~ı.r.au_.a.ul.l.Jln.u.,b<l.........,a.a...u;.__.---



chcr t 
L.. onunun 
"«t t • rnuharnnıen bcd r 
d ~rnırat ınil:klarlan e 1 • ( 80) lira olan aşağıda liste N o. Jarı ve 
aCrrıir levha ve sa 

15 
yazılı takrıben 4698,809 ton muhtelifillcins demir, 

u .Yrr. l)'rı ihale ed~ k. 9 • 937 çarşamba günü saat 15,30 dan itibaren 
ııu ııe girmek istey 

1 mı e. Uzcre An karada idare binasında satın alınacaktır. 
n tay· en erın her r t h' · ·ı ) 
9 

ın ettig~i v 'kal 15 e ızasında yazılı muvakkat temınat ı e 
'1' - 37 ·· esı an rea " Jl'jıe 

1 
gun ve 35

45 
N ' .. mı gazetenin 7 • 5 _ 936 gün ve 3297 ve~a 

e!I'[ a ınrnı§ vesika o. h nushalarmda intişar etmiş olan talimatname daı
lf'!e rı vderıneıcrj lizı~ ve Ştekliflerini ayni gün saat 14,30 a kc.dar komisyon reis. 

e sattı ır. artn;ımele 3 7 . tnaktad ( r S kuru~a Ankara ve Ha.>T.farpa,a vez-
ıste N ır, 4644) 

o. 
l Tonu 

2 
3 

1289,530 
1481,514 

936,770 
990.995 

Muvakkat teminat mikdarı 

6408,12 Lira 
7176,06 
4997,08 
5213,98 

.. 
" 
" 

P•irıc~2;5 ~!'=-~~=~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ltılfa ıra bede) tah . J'l . t 11' liaticeu mın c ı en Be yazıtta Camcı Ali mah;ıllesinin Hatıceusa 
ı ih ı sta mekteb" k l ucı is .. l a c gü .. . ı an azı ~atılmak üzere açık artırmaya konu m s w 

"lıırn ntü~~n~e~:.stcklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şar~na. 
ı "'Ya ın k urJ?gunde görülebilir. İstekliler ı Jira 87 kuruıluk ilk tebınat 

lldc bulun; ;~bıle beraber 9 - 8 • 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Er.. 
Senelik a • ırlar. (f.) (4784) 

219 llllJhaın ---- ~ lıııa tıutrla.raı ınen kirası 25 lira olan Büyükderede Maltız çarşısı sokagın. 
kııdıır ,_. ı kahve karşısında 22 5 metre murabbaı arsa 938 senesi M.ayıı 

rııu gıraya . ·1 • ı b dllrlUf" \ erı mek üzere açık artırmaya konulmuıtur. Şartn3mcsı c. 
4 U İle 15 unde görülebilir. İstekli olanlar ı liralık ilk teminat mektup veya 

r. (l!.) ( 4~:3- 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-

btiıtu ) 
tu rıler Evi içi l .. k ·ı k" ~ r, Bunı n uzumu olan 300 metre gri şayak açık c sı tmeye • 

~ .. llrııı.ıı. 11 ... arın hepsine 780 lira bedel tahmin edilmiıtir. Şartnamesi leva
"" L 6 ••de g" "} b' :t. 58 'Uru§luk il oru e ılir. İstt"kliler 2490 N. tı Ranunda yazılı vesıAa ve 
aqt 14 d ~ teminat makbuz v~ya mektubiyle beraber ıo - 8 - 937 sa?ı 

l\,, e baım· E .. "'llf~Urı ' 1 ncumende bulunmalıdırlar. (B,) (4623) 

tur, 1b ler Evin ı·· l k 1 ~ ~ıin . e uzumu olan 1600 metre renkli bez açık eksi tmeye onu• 
.. 'P•irıe S nUınunesile şartnamesi Jeva.zım mtidürlüe<ünde görülebilir. Bu bez-
•tıiı. 60 r • 

............ ~~· \'c 
42 

/ra bc~el tah~n olunmuıtur. istekliler 2490 N. lı kanunda y.ı. 
tllzıu ıralık ilk tenu04lt makbuz veya mektubile beraber 5 - 8 • 937 

l~ llat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (4413) 
Ye &Qı.i 

,~tur, ili r -Ye efradı için yaptınlalacak 448 ~ift çizme açık eksiltmeye ko. 
~ılc Çİtıtıe r ~ift ~iımeye 10 lira 50 kurut kıymet tahmin olunmugtur. Şart. 
1e bllıı' hıt nuınuncsi levazım miidü:-lüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. 

'llbcr b veıib ve 352 llia 80 k:uruıluk ille teminat makbuz veya mektu. 
r. (li.) (

4
6 - 8 • 937 cuma günü ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmah. 

1 .\ 487) 

ftıhe lftııtoa g3 . ~e e l'f birJ 7 tarihinden itibaren Belediye Tahsil Şubeclri ile Bına ve Ara .. 
tr l'etı\'irat e!titilrniıtir. Bu tarihten sonra Bina vergisi gibi Tanzifat vergi. 
d' tarlfınd reıını ve numarataj bed~ linin de taksit müddetleri içinde mil kel. 
~ l?· llu" a~ do&ru!dan doöruya Belediye Tahıil gubclerine yatırılması mec. 
tlıcf) ergı v • . d'l k • ll erin c resimler badema Tab sildar marifetiyle tahııl e ı mevece tır. 
tlcdiye ta~~· mecburiyeti CSfrenerek borçlarını vakit ve zamanında ait oldu. 

ıl §ubesine ödemeıi )ÜT.!.!mu ilan olunur. (B.) (4782) 

it ı,~ Nafıa Vekaletinden: 
~ lrailtrn · h d ıti•ı ~el . eye konulan iş: Kilçilk Menderes ıslihat amelıyatı sa a'5ın a yıı. 
ı ~Utuı::~· Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı, ketif bedeli: "130,444" lira 

. 'tk :l altt' 111 tıne • 1 li .. t 15 d Naf·a ~ 1nde s · 17 Ağustot 937 tarihine rastlıyan sa ı 1 nu aaa e • 
Uıuliıe tılar 'Urnunı MüdilrlUğü Su Eksiltme Komisyonu oduındı kapalı 
3 - t Y•PJlacıktır 
ta •telclilc ' · • B d 1 k • 1 • ge ttnanıcı· r, eksiltme şartnamesi, mukavele proıesı, ayın ır ı 1! erı .. • 

Sular ,. .ı, fcnnt .,.rtn • ... 6 .. lira "53" kuruş behcl mukabıhrı-
4 unıu111 • :r ame ve proJe yı 

it - tksiJ l.tüdürlüğünden alabilirler. 
at temi tıncyc girebilmek için isteklilerin "7772" lira ''23" kuruıluli mu. 

""•Jette bit~at vcrrnesi ve 50 bin liralık Nafıa Su itlerini taahhüt edip rnuvaf
,.~ dair Nar ıtdiiine ve bu kabil su ;•le rini baıarmakta fenni kabiliyeti olduğu-

ı ta " kA -:ı • 1 • 

~ 
•telcliJ • c «!etinden alın""Tt müteahhitlik vesikasını ıbraz etme erı. 

e le crın t k . ··-:ı b" t ve adar S e lıf tnektuphnnı ikinci maddede yazılı saatten ır saa ev • 
Stada oı Ular 'Umum MüdUrlU~Une makbuz mukabilinde vermeleri lizın1dır. 
~an gccikkrı " )Da. -----:.__meler kabul edilmez. (2360) (4732) 

&t,t)L -----------:--
QUI Ticaret ve Sanayi Odasından: 

1llll· 1~111ir Enternasyonal Fuarı 
'rıb ır :E:rıt t 

e, !r UJ l'ica crnıısyonal Fuarında inta edilen Ticaret Odalarr pavyonunda s-
ttıa1;ı ret Od 1 tstanbul 

,. tının asına tahıiı edilen ye~ Fuarda pavyon tutmamış 0 
an 

J>ılr... lllalürn 1 Bu kısımda ıatıı 
b ··"'rtıak .. at ve eıyasırun kab.ılü kararlaıtırı ınııtır. 
rıq . Uıere .. .. d .1 k a etiketli ve cı ılanı . nurnuncler teıhir olunacaktır. Gön erı ece eşy · . 
asın arıyı l T' t ve Sanayı 
~Hın 0~:~ndıklı olarak 8 A ğustoaa kadar is tan bu ıcare 

Ista ~=~=ıd~ır~·~<4~7~s9~)--------~~---------------
e~buı Bölge sana t okulu arttırma ve 

<=tn i 811ttne ve ihale komisyonundan: 
ı._ '.Mikdarı M.F. Eksiltme T. G. S. t teminat Şekli 
~cJc "' L. K. 
t 4 .n... S. A k 
•ttıe teker 60oo ıo 75 5 8 937 Perşembe 14 370 87 çı 

~ latanb 4200 33 " 14,30 103 95 ,, 
6 7 uı b6ı ,, " ~. 

" • 937 le ıan'at ok 
1 937 yılı yukarda yazılı iki kalem yiyecegı 

lırı .. tarih· u unun d 2490 No lı kanu. 
, 3 Uncu ın ınde vaki clrıiltmcsinde istekli çıkmadığın an 

) l::1tan•- addcsine tevfikan 'hal müddeti on gün uzatılmıştır. 
"ııııa ... 'C Caı; 1 

1 e 1 ~ k t d k" koı:ıısyonda 
~ ca\t,,. • 3 oglunda :yilksek okullar sayıf1111n ı.ı 1 ın a 

1 

llııı . latelcliter k . • 't' haiz olmaları ve 937 Tıcarct O. 
an unu emrettı fı ıeraı ı · a vurmaları ve 

S O R S A 
30. 7. 937 

BJaalarında yılcln lfareUI ol&a1ar, ille 
ttllCle muamele stınıoJerdU. Kakamta• 
... , lJ dQ llapa.11.11 Nbf D,JaUanur. 

PARALAR 
• Sterllıı GSl.- Pezeta 
•Dolar 126, - f Karii ôl,-
• Franlc Sj- •zıou 23 -
• Uret 11=>- • Pengo 2j -
• Belçika Fr 8'- •[Ay ı'-
• oraıımı 23- •Dinar 52 -
• ı.vtçre Fi ~.- Yen 
•LeY• :?J - • Kron llveç B:! -

FlorfD 68.- • AJtıa 1047 -
• K.rODçek. Si- • Rıınknot 257 -
• ŞillD AVUI 23-

ÇEKLER 
• Loıu:ıra G30.- •Viyana t 1857 
• NeYYorlı o,7888 • KadrtO 15.iS 
• Put. 2l077::i • BerUn 1 oon2 
• llllbc 1500 o • Y&rJOn 4,1810 
• Brflkseı 469.tO • Budapeftt 3.-9:..'() 
• Atfna :G 7460 • BUkret 106 GGGG 
• Ceııe.,,.. H' • Beırrao S4 2ı3:>7 
• Sotya GlJ 'tl20 • Yolı:obaıM 2 i26S 
• .A.mııterd&m U32'J • K011cova ~040 

• Prat ~.6350 • Stokbol.m S,0787 

ESHAM 

13,05 
le Ba:ıkl\Sl 9 80 rr .. m•aJ 
Anadolu 2·1 20 c:ımenw 

Uyuşturucu Maddeler inbisanndan : 
. 1.) .1~34 ve .. daha evvelki c:eneler mahsulünden olup idaremiz satışluına ıJ. 
tırak ettırıl_mek uzerc d~~ola.rımıza tev .. i olunan afyonların sahiplerine 1936 _ 
1937 sencsı satışlarımız uzenndı:n tediyesı lazım gelen yu'zdc ot 1 .. 
..1... k d ' uz arın tevzn 
mu arrer ır. 

Tevziyat morfin mc:kbuz sıra numaraları ile aşa gıda gösterilen günle•~e yapı 
lacaktır. • 

. 2.) istanbuldan gayri mıntıı.kalard'!l bulunan afyon sahipleri ellerindeki mor. 
, fın makbuz numaraları ile açık adresle tini birer mektupla idare ·1 b'ld' ı J"d' ı 'n m ze ı .rme. 
ı ı ır er. ,.gU takdirde t:ıhakkuk ıdecek hi~seleri havaleten adreslerin ·· d ·ı 
cektir. e gon en e. 

3:) Ellerindeki rr.akbuz nı.ımaralarına nazaran gününde muracaat ctmiyen. 
lerc hısselcri tevziyatın sonunda verilece ldir. ( 4 7 81) 

Makbuz No. Müracaat Tarih G" un 
1001-1025 28 Temmuz 937 
1026-10

50 29 
~ Çarşamba günii 

1051-1075 30 ,, " Pcr~embe gi.ınü 
1076-1100 

1101-1125 
1126-1150 
1151-1175 
1176-1200 

1201-1225 
1226-1250 
1251-1275 
1276-1306 
501- 538 
539- 588 
589- 620 

2 Ağustos 

3 
4 
5 

6 

9 

10 
11 

12 
13 
16 
17 

,, 
.. 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 

" Cuma 
,, 

" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 
,, 

" ,, 

" 

Pazartesi 

Salı 

Çar§Amba 
Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
PazarteoSİ 

Salı 

" 
" 
" ., 
·-
" 
" 
c 
,, 
., 

.. 
Reji l GO Ubyoıı Del 

.::;~;a;;;:k ;J :;. Del .- lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
8~~~~rt. ı,ark m. ~· . 12 w 7 - 937 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeıinin yapılacafı ilin etti. 

1 
______ o_ı_ı; __ TeJ_,e_roa _____ 

11 
rılen ve mezkur tulhte ihalesi ~·apılamıyan 20.000 lira muhammen bedelli 13 

kal:m kurşunlu kara kablosunun pazarlığı 6 _ 8 • 937 tarihinde yapılacaktır, 

tık teminat 1500 liraklır. Fenni şartnamesi her gün levazım dairemizden parasıı: 

alınabilir. Taliplerin yukarıda yazılı gür: de saat 15 de ilk teminat paralariyle di. 

rektörlüğümüz merkez binasındaki Alını Satım Komisyonuna müracaattan. 

latlkrazlar 
• 1911 T.Jbo. J 15,52j 

• • • D 142::i 

Tehvlller 
ICl•ttrDr 
TramTQ 

• • • m 
lltUt.OahJlt 

• Ergen! t.Uk 
1928 • lıl 

• S. Erzunım 

.- RıhtnD 

.- • Anadolu ı 
9-S - • Anadolu n 

()() Anadolll m 
97 2;; • MDm~ssll A 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BE5tM 

Dahiliye Mütehcuıı .. 

4060 
40,60 

Pazardan bqka gtııılerd• Otleden eonn 
eaat (2,ti tan 6 ya) kadar latanbulda Dlv&:1 
yolunda (104) numaralı husual kablnealndt 
bastalannı kabul eder. SaJJ, cumarteel gOD 
lerl ubab "9.~12·• ... uert haklkt tukara11 
mahsustur. Kuayenebane •• •• telefon: 
22398. Kı§Iık telefon: 2ıou .. 

· I 
1 l 
1 

1 

Takvim 
GllD doğUp 
Clln babfl 
Sabab namaz. 
011• IWDUI 
[ldndl D&Uı&m 

AkfalD DalDUt 
f at.il namazı 
lıuô 

Yıtm ~ 11Jnlert 
Ydm llalan rtınJ•rt 

{H84) 

Cumartesi PAZAR SA F O 
1 Temmu 1 Ağustoı A. Dode - H. Rifat 
~2C.Evve1 3C.EV\'eJ 

455 456 
Sayfiyede okunacak gUul 

l9,27 1926 
bir roman 

3,00 3,00 V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 
1220 1220 
16,16 16,15 
19,27 1926 ilkba har seııerı 
2t.17 2[.16 

2.52 2,54 Türıenyef • Sarnizade S. 
21~ 213 Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
153 152 VA.KIT Kitabevi. 75 kuruı 



Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasın.da mütekabilen yapılac:ık eşya nakliyatına aid 1 Mart 1935 tarihli Tür;c, 
Yunan, Bulgar tarifesi l Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarfık yerine mühim tenzilatı havi diğer bir 
tarüe ikame edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aral.ırınd;. tenzilat farkı r -;betleri gösterilmiştir. Daha fazla malı1rrıat almak için 
sayın halkın 1stanbulda Sir:<ccide 9. 1 şlet me Müdürlüğü Ticaret ve T.:.rife şubesine m:iracaatları rica olunur. 

Eşyanın dnsi E!>H Ücretler Y ~ni Ücretler Tenzilat Nisbeti 

f stanbuldan !stanbuldan 
Dra~oman Obo:işte Dra~oman Ob-lriştc 
hu~uda hu~uda huiuda hu1uda 

DraP,"om.ın OIYıriıte 
hu~uda hu1uda 

Istanbuldan l 1stanbuldan İstanbuldan ı-!stanb-u-ld_a_n_ 

·--~---..------1------:---- ---ı------; -----
Mamul eşya A.F. 

Krş. 
Taze ve kuru mcy
va ·ıe yaş sebze, 
portakal, liman ve 
saire A.F. 

Krş. 
Kavun ve karpuz 

A.F. 
Krş. 

Canlı ve taze balık 

Yumurta 

Tütı:in 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
K. 

Beher ton için 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

48,33 
2029,86 

63,32 
2915,64 

A.F. remzi altın frank 
Kr§. re:nzi kuruştur. 

Echer ton için 

~4.08 
3531,36 

36,87 
1548,54 

53,80 
22.~9,60 

69,42 
2915,64 

~ ton. içi~ 
1
_B_e_h_c_r _tn_n_i""'c;_in_

1
,_P._.c._h..;.c_r .-to._n._i .... ç_in_

1 
Beher ton için 

fil,36 69,50 % 18 % 17 
2577,12 2919,-

34,74 41,95 
1459,08 1761,90 

7.7,04 32,50 
1135,68 13ti5,-

37,72 48.02 
1501,50 2016,84 

32,02 38,20 
1344,84 1604,40 

32,02 38,20 
1344,84 1604,40 

% 23 

% 34 

% 49 

% 12 

% 30 

% 45 

4684 

1 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: btanbul Oçünc:ü icra Memurluğun
dan: 

1 - Elde mevcut örnekleri ve ga.rtnamesinde yazılı vasıfları dairesinde za. 
bita. memurları için azı 5800 çoğu 6000çüt fotin ile azı 300 çoğu 500 çüt getir 
kapalı zarlla 6.8.937 Cuma glinll saat 15de salm alınacaktır. 

2 - Fotinin beher çütine Beş lira ve getirin beher çiftine üç lira fiat tak 
air edilmiştir. 

3 - Bu levazıma aid şartnameyi almak ve nünıunelerini görmek isteyenle 
rin Emniyet Umum MüdUrlügü Satmalma Komisyonuna müracaat etmeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2362 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
:veya banka bektubunu muhtevi teklü mektublarmı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 1 i de kadar 

Mahçuz ve paraya çevrilm~sine ka
rar verilen ev eşyaBI açık artırma sure
tile 3 - 8 - 37 tarihine müsadif salı gü. 
nü saat 14 de is tan bul Belet l;~·c 6.ltış 

müzayede mahallinde satılacağından ta 
lip olanların mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları ilan olu
nur. 

SATILIK AR ;\LAR 

1-tmRUN 31 

SÜMER BA~ 
Umumi Müdürlüğünde"' 

Ecnebi memleketlere talebi 
gönderilecektir 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtiaaa tubele~) 
rilrnek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 
lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerın, a,aAıda yazıh ,artları rtfJ' 1.....,. 
olmaları ıazımdır. 

Umumi şartlar: 
1 -Türk olmak, 
2 - T amüsaıhha olmak, 

3 - 18 yaımdan qağı ve 25 yapndan y:ulCan o~ 
4 - Liselerin fen lmmmdan mezun olmuı bul~ 

Hususi şartlar: 
1
_ 

,. ili 

1-1933. 1S37 seneleri arumda liselerin fen~, t 
olmu! bulunmak, riyaziye, fizik, kimya der.lerile yabeJIO •i 
derecede not almıt olmak, • ~ k 

2- Tahaile gibneğe ve avdetle banka hizmetinde çaDl""-
ni resmi veya hususi bir taahhüdü o1mamak, J 

1 

Taliplerin nihayet 1 O ağustos 1937 tarihine kadar ~ 
saiki (M. E.) rumuzile Ankarada Sümer Bank umumi.111 
ve lstanbul Sümer Bank Ltanbül tubeaine göndermeleri 

1 - Hal tercümesi, 

2 - Mektep ıahadebıamesi ve imtihan notlan ceh',&, 
3 - Resmi bir hastahaneden ahnmıt ve yukarda ~ 

ve bünye ~rtlannı muhtevi bulunmut bir aıhhat raporu. 
" - 4aclet fotoğraf, 

5 - Tutikli hüsnühal varakası, 
Komisyona teslim etmeleri. "2154,, "4380,, 

Maltepe is~asyonuna beş dakika me- Bu vesikalar makine ile yazılmı! üçer nualla olarak 
safcde Kuruçeşmcıde içinde •atlı kuyu cektir. imtihan tarihi ayrJCa ilin edilecektir • 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha MUessesesl 
Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

1 - Müeueıe hayvanlanmn muhammen bedeli 9785 lirac.lan 20,000 kg. yulaf 
50,000 kg. Arpa 100,000 q. kuru ot 70,000 lc:g. saman 10,000 kg. qp ve 7,000 
kg. kepek 7-8-9337 günü saat 11,30 da kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmUJ· 
tur. 

2 - Bu ite &irmek isteyenler 733 lira 88 kuruıluk muvakkat teminat ile Tica· 
ret odasına kayıtlı ve bu itle mcııul olduğunu tevsik etmesi lazımdır. 

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

kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın 

mühür mumu ile mühürlü ve aynca kapattlauı olması lbımdır. Poshda olan ge
cikmeler kabul edilmez. ( 4509). 

Teknik okulue müddürlüğünn 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 

Adet Lira 

Etüt sırası 80 45 
Tabure 200 2,5 

Tutan 
Lira 

3600 
500 

4100 

• 
tık teminat 

Lira 

307,50 
Den sırası 150 25 3750 281,25 

Okulumuz ihtiyacı olan yukanda cinı ve miktan tahmin bedelleri, tutarı ve 

ilk teminatı yazılı ııra ve tabureler iki ayn prtnamede ihalesi yapılmak üzere 
9/8/ 937 gününe rastlayan pazartesi gilnü Etüt aıraaı ve tabure 14 de ve ders 
aırası aaat 14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. lateklilerin Yıldızdaki okulumuz· 

dan alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Yüksek Mühend~a mektebi muhaae
beciliğine yatırarak alacaktan makbuzlarla ve belegeleriylc yultanda sözü geçen 
cUn ve saatte aatınalma komisyonunun toplanacağı Yüksek Mühendis mektebi mu-
huebcsine gelmeleri ( '4436) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Sultanahmctte eski Baytar mektebi elyevm Aygır depoıu müştemilatından 

iki katlr ahşap bina ankazı bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin tedi. 
ye ve sair ıeraitini öğrenmek istiycnlerin 26 • 8 • 937 perıembe günü ı.ıat 14 de 
kadar yüzı:ie yedi buçuk teminat akçcleriyle Millt Emlak Müdürlüğünde topla . 
11an komisyona gelmeleri. M. (4721) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

1 • 

Bundan baş~a: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
;kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DIKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Ağuıtoa 1937 günü alq8mma kadar biletini de· 

liftirmit bahmuıahdrr. 

Ba tarihten aoma bilet üarindeki halda ulat olur-

suyunu havi iki buçuk dönüm arazi sa.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!'!! tılıktır. Tafsilat için Kadık'"i - Yeı. 1 _ 

:~!i~:;~~e~~::c:::.ağmda 13 
uuma-,. Şark Malt Hulasa 

§ Büyük Çamlıcada Millet bahçe~~ 

karşısında tramvay yolu üzerinde dört 
buçuk dönüm arazi satılıktır. Tafsilat 
almak için (Kadıköy - Yeldcğinncni 

Kahve sokağında 13 numaralı haney.~ 

müracaat. 
§ Küçük Çamlıcada Çilehane civ.ı_ 

rında merhum Serasker Rıza Paşa ara
zisine muttasıl içinde tatlı su kuyusunu 
havi dokuz dönüm arazi satılıktır. Taf
silat almak için (Kadıköy - Yeldeğir_ 

meni kahve sokağında 13 numaralı ha 
neye müracaat. 

ZAYİ 

204/ 12 No. sicilde mukayyet 936 se
nesi rusumu verilmiş liman cuzdanınu 
kazaen zayi eyledim, yenisini çıkaraca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

A,çı 

Bedri Gelenbeli 

ZAY1 
337 senesi Sanyel' Pcrtevnival mek. 

tebinden aldığım şahadetnam~yi kay. 
bettim, yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sanyer vapur iıkelesi kar,mnda 
77 ı•yılı evde hır.ait Dağalaz 

,.-KURUN--.ı 

Ayhk 
1 oybk 
6 aylık 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

aıl'lllleket Memleket 
ldnde dqmda 

tM lll'f-
4.'!$ Krt· 
820 Krt. 

1800 Krt 

Tarttealııdeıı Balkan tılrllğt için ayda otuz 
kurut dllfWOr. Posta birliğine gtrmlyen 

yerleN ayda yetmtı beşer kuruı 
zammerllllr. 

l'DrklJMln bt!r Pf"'ta llM'rkt'zlnde 
KURUN• abone yazılır. 

Adree del\fUrme UcreU 25 kuruıtur. 

KLRIJ!tf doktoru 
NecaeUn Atasagu :l 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

UJelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi clinleri 14 den 20 ye kıdaı 

muayene parasızdır. 

Neıriyat Direktörü: R. A. Sevengil 
sahibi: Aıım Uı 

işte ha ve kuvvet için 
birinci ilaçtır 

Çocukların dişlerinin kolayca ~ık 
na, kemiklerinin kovvetlenmestoet 

cuk emziren annelerin sDdftd 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulun 
24 
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.~E R L ODE NT" .KULLAN 1N1 Z, 

o(ş MAC UNLARIN~~ 
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---......,_EN iYi 51 Ol r>' . --


