
Şiddetli bir deprem 
Sayısı lS Karaş 

Pasadena (Amerika), 20 - Dün sa· 
at 17,,28 de merkezi buradan 6:>00 mil 
uzakta olan çok şiddetli bir deprem 
kaydedilmiştir. 

Los AngeJos, 20 - Dün burada ha • 

Yunan ordusunda çıkaı 
!an küçük zabitler Ha 
ya'da gösteriş yaptdaı 

fif bir cleprem duyulmuştur. · 18·1 inci YIL o SAYI: 6267 -207 + Cuma 21 HAZiRAN ( 6 ncı ay) 7935 
- 2 ncl sayıfamıza bakınız 

Bir yabancı kadın gazeteci önderin huzurund 
Niçin Diktatör diye çağrılmaktan hoşlanmadığı sorusuna Atatürk'ün verdiği karşılık b 

Diktatör değilim; Diktatör di~erlerini irade'sine ramede 
rak hükmetmek isteri dir: ben k alblerikırar k değil,k an 
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Bir siyasa baskını 
Habeş işinde ltalya'ya diş gösteı·- olsa Doğu Afrikasına yüzbinlerce as~ 

meğe başlayan lngiltere bu hareke • ker göndermcğe Jrnrar veremezdi. 
tin.-IP ıPidiH mirli .. ? İtal,,a. h11 İita. tl•1·i J.l .. tt.ı ilk nım~n1ııı•r1<1 biı-!:ok ldm"-"· 

aridec:ek olursa gerçel<ten SUve·_......,,,.....,""r..,er.......+·talya fle Fransa arasında oldu· 
nalını kapatarak bu devletin yolunu ğu gibi İngiltere ile de bir anlaşma 
kesecek midir? Yoksa lngQterenin bul.unduğunu sanıyorlardı. Italya, 
ltalyadan şimdiye kadar alamadığı Habeş üzerindeki isteklerini açığa 
birtakım istekler var da Musolini'yi vurduktan sonra da gene İngilizler 
Habeşistan ile kapışmış görünce o is· hiç ses ç'ıkarmıyacak gibi göründüler· 
teklerini bu kere yenilemek için bu İngiltere hükumeti ile beraber ln:giliz 
devletin sıkışmasını fırsat mı saymak· gazt?tcleri de ltalya'mn teşebbüsleri 

tadır karşısında hareketsiz bir durum aldr 
ltalyan • Habeş anlaşmazlığının Jar. 

yarın alacağı şekli bu soruların (sıı· Bir gün geldi ki ltalya'nın Habeşis· 
allerin). cevabında aramak lazımdır. tan'a gönderdiği askerler yüzbinleri 

Kesin <kat'i) olarak diyebiliriz ki buldu. Bir sömürge (müstemleke) 
l\tusolini Habeş işine girişmezden ön· harbi için lazım olan her şeyi hazıl'la· 
ce bu teşebbüsün İngilizler tarafın · dı. Sözün kısası Habeş işini istediği 
dan zorluğa uğratılacağını hiç aklı· ASIM US 
na getirmiyordu. Eğer gerçekten böy· .. 
le bir zorJukla karşı1aşacağmı bilmiş . (Sonu S. 4 Sü. 5) 

Iran pirlamentosunda 
P aıamantonun a(jıhş töreni 

4jOk güzel oldu. Şehinşah, 
söylevinde TUrk • ıran 

dostluk ve kardeşli§inin 

nasıl doğduğunu anlath 

" Programımız sözden 
ziqade iştir. lran - Af
gan hudut davasında 

1 ürkiyenin reyini saygı 
ile kabııl bizlere bir 

fırsattır,, 

lran Şehinşahı Rıza Pehlevi 

- Yazısı 7 nci savıfada --., 

j! Türkiye neci en Boğazları tah-

il kim etmek iıtiyor? ıoru.nına uJ 
== li lu Ônder §U karşılığı veriyor: 

\

:: .. .. .. .. •• .. .. .. 
"Beynelmilel münas~batın can 

alıcı bir unıum olan böyle bir 
g yer, herhcmgibir mütearrızm 

H keyfine ve merhametine bırakı
ii lamaz. Türkiye, muhtemel sulh 
ii b l b" .b. l • l h :: ozucu arının ırı ır erıy e at~ li betmek için Boğazfordan geç·· 
=i mesİne mani olmağ mecbur-
i. d Si ur.,, 
:: =:::: :: : :: :::: ::::: ::: ::: ::: :::::: ::::::::::::::::.·:: ::: 

Ankara, 20 (A. A.) - Gladys 
Bakcr'in Atatürk'le mülakatına 
dair inti~ar eden yazısının elimi .. 
ze geçen bir aslından terc'üme e"di
yoruz: 

5 At t" k' .. A i a ur e gore, vrup il durum çok fenadır. O, sö 
=~ yor: "Harbin ciddiyetinin 
ı: 

~~~~===~~' n dikkate almıyan baz• gayri 
ı: mimi önderler, taarruzun 
c: 
=s taları olmuılardır. lç.ontr 
: 
i: altındaki milletleri, ;ıi/liyet 
ği ve an'aneyi yanlış bir şek . 

; göıtererek ve miistirr.al ed 
! alclatrm§lardır.,, , . .. 

&! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı ..... ··········································••111: 

saraydaki yemek masasının 
sofra taknnmdan dürüst 
gözlerini kaldırdı, ve naza 
Şam iıi perdeli yüksek pence~ 
den karanlık ve asude Boğa 
geçerek Anadolu s~:!ıilinin y - yakın bir atide harbin çık • 

ması muhtemel olduğunu zanne • 
diyor musunuz? 

Son zamanlarda kendisine , , Cumur Bcqkanımız 'Atatürk,ün, 
ATATRÜK ismi verileıt Mustafa evvelki gün Kızılay gem;l merke·j 
Kemal, asker inkılapçmın Türki _ zini ziyareti sırasında çekilen en 

. sönen ziyalarına gitti. Ağır v 
ai bir sesle "Yakın atiden ba 
memeJiyiz" dedi, "harp tehl 
bulunauğuınuz zaman da var 

Avrupadaki vaziyetin 

ye Cumuriyeti reisi o1rnadan ev - son resmi ay evvelkisin~ nazaran claha 

vol qultanlarrn ikametgahı.,.).,,.,. nnlm:lbahce İ&imli hPVA7 ft1P .. tnPl' 
. . 

fSonu Sa. 2. Sü. 2) 

Enaf Bankası 
Devlet Şurası başkanı 
Bay Reşadın sözleri 

Bay Reşat 

Esnaf Bankası 

ve Bay Nuri 

hakmda Devlet 

Şura&ı genel he
yetince yakıncla 
müzakere edile. 
ceğini yazmış 
tık. 

K~mcilist . Türkiyede 

Bay Cemal Hüsnü 

Ulusal yaşayış 
düzeyi ekonomi 
kararsızlıkların 

tegine bağlı b1r 
kılma~ıştır 

Araculusal çalışma hürosu 

, greıinJe Beru elçimiz C en.ıal 

nünün söylev{ 8 inci sa.~·ıfo.mı 

dır. 

lngiliz - Alman "deniz. anlaşmasından sonr 
Esnaf Bankası hakl,.-ında ikti

sat Bakanlığı müfettiş1~Ti tarafın
dan tahkikat yapılırken, içişleri 
Bakanlığı müfettişleri de ayrıca 

tahkikat yapmışlardı. 
Mülkiye müfettişinin hazırladı~ı 
rapor içişleri Bakanlığından usu
lüne göre Devlet Şfirasına gitmiş 
ve mülkiye dairesince .. etkik edi
lerek muhakemenin lü2umu kara

bir Avru Genel 
anlaşmasin·a doğ 

rı verilmiştir. 

Ankara muhabirimi'? bu iş için 
Devlet Şilrası Başkanı Bay Reşa
dı görerek malfunat istemiş. Bay 
Reşat şunları söylemiştir: 

- Hüküm, tekemmül etmemi§- . 
tir. Alakadarların itirazları tetkik 
edilecektir. Layihaların tetkiki ne· 
ticeıinJe bir karara varılacaktır. 
Ondan önce bu husust:ı bir ıöz 

söylemek doğru değildfr. 

··.~-n 
·~ 

ii 

%35 nisbeti esas olmak üzer 
giJtere ile Almanya arasında 
kuvvetleri üzerinde yapılmış ol 
Jaşma Fransızların fena halde 
sıkmıştır. Bütün Fransız gaz 
lngiltere'nin Yersay antla~ 
imza koymuş olan deYletJere d 
nıadan Almanya ile böyle bir a 
ma yapmış o1masından sızlanm 
dırlar. 

Sovyet Rusyada işçi - Çiftçi 
farklar kaldırıldı arasındaki l ngiliz · Alman konuıma1annı 

idare edftll Ribbe11troe 

Fransızların fikrine göre, A 1 
yanın İngiliz donanmasına ni 
(o/o35) derecesinde deniz kun'eti 
bip olması Britanya için tehlik 
mıyabilir. Çünkü İngiltere, 
deniz yapısını zaman üzerine bi 
grama bağlamıştır. Alman) a b 
pıyı bitirmeden evvel İngiltere 
büyük savaş gemilerini yenilem 
caktır. Halbuki durum Frans 
böyle değildir. Fransa savaş ge 
rfnl - her tarafta sömü~eleri 

. .... . ı 



Yunan ordusundan çıkarılan 
zabitler gösteriş yaptılar ! 

Kral Yorgi 1 

tamamen ve bağsız, f:lrtaız göze
teceBi fikrinin halkta n~sıl yerle~
tirneceğini de dütünmeL.teyim. Bu 
duygular kökleıtikten ve ülkenin 
bütün hayati ilkeleri (unsurları) 
arasında iyi düşünü! ve elbirliği 
dütüncesi ba§at olduktan sonradır 
ki krahn rolü faydalı ve verim~i 

•J'l~t>\u~. 1T6A'ila, 1.1a.l.11ctilnın bağ. 
-·- r -• I • ,.,.,. 
nazlığı (taassubu), bazılarının da 
•aytaklığı (irticaı) ortnsında kra 
im elinden ne gelir? Ben hiçbir 
-zaman beni kovmut oıan Yuna-

Sovl}ef 

(Üstyanı I. sayı/ada) 
gin olup olmadığı sorulunca, "da
lrn f ennclrr, daha çok fenadır,, de
di. "Harbm ciddiyetini nazarı 
dikkate almıyan bazı gayri sami
mi önderler, taarruzun vasıtaları 
(agent) lan olmuşlardır. Kontrol
ları altındaki milletleri, millivet -
çiliği ve an'aneyi yanlış bir şekil 
de göstererek ve suiistimal ederek 
aldatmı~lardır. Bu buhranlı saat -
lerde hercümerce mani olmak için 
kütlelerin kendileri karar venne -

nistana, kendi malikanem nazari- leri ve mesuliyet ınevkiini yüksek 
le. balrmamışımdll'. B·t malikane· karakterli ve yüksek moralli, vic -
yi yeniden elime geçirmek de hiç- danlı insanların eline tevdi etme -
bir va.kit biricik kaygum olmadı. leri zaınam gelmiştir. Bu, gecik • 
Bende böyle bir mal sal-H;i düşün meden yapılmalıdır.,, 
cesi yoktu, Yunaniıtan benim yur- Bundan sonra realist Atatürk, 
dumdu ve beni ancak cmun ileri dünyanın en kuvvetli diktatörlü • 

gitmesi ilgiler.,, 

temlcke) olduğu için - yeryüzünün 
dörtbir köşesine dağıtmak mecburi • 
yetindedir. Bu itibarla icap edinte 
toplu hir halde oiarak Şimal deni -
zinde bulunacak ve muayyen bir mak
sat için muayyen bir noktaya sevko • 
lunabilecek olan %3:> nisbetindeki Al· 
man donanması Fransa ve hattfı ltal
ya için büyük bir tehlike teşkil ede -
cektir. 

ğüne çıkmak için hiçbir maniaya 
müsamaha göstermeyen Çanak -
kalenin ve - çok uzak bir i.tide 
olmıyan - Türk lsfiklil Harbmın 
askeri kahramanı, dedi ki: "Eğer 
harp bir bomba infilakı gibi bir -
denbire çıkarsa milletler, harbe 
mani olmak için, müsellah muka
vemetlerini ve mali kudretlerini 
mütearrıza karşı birleştirmekte te
reddiit etmemelidirler. En seri ve 
en müessir tedbir, muhtemel bir 

Fransızlar, İngiliz - A1man deniz .. .. 
ı . t . t d 1 tı rnutearrıza, taarruzun yanına kar an aşmn ının ıs er ıs emez ev e er k ... 

arasında yeni bir kun·et yarışına gi· almıyacagım açıkça anlatacak bey 
deceğini, deniz silahlarının gittikçe nelmilel teşkilatın kurulmasıdır., 
artacağını iddia etmektedir. Atatürk, mıntakavi misakların 

Sözümüze şunu da ekliye1im ki Al· nihai kıymetinin, bütün milletle • 
m:ınya ile lngiltere arasında yapılan re §amil olacak umumi bir paktın 
anlaşma deniz km."·etlerine mf.inhnsır aktinde olduğuna kanidir. "Maa • 
değildir. Bugünlerde denizalh gemi· mafih,, dedi, "hali hazırda en 
leri üzerinde konuşmalar yapılmakta· müstacel ihtiyaç, komşu rnemle • 
dır. Ondan sonra 1ngi1tere ile Alman- ketlerin, biribirler:inin hususi ih • 
) a a rnsında diğer arsıulusal işlerin 
konuşulacağı anlaşılmaktadır· tiyaçlarnu ve meselelerini görüş • 

nıeleridir. Bundan başka mmta • 
Sözün kıs:ısı: Londra konuşmaları 

lngiltere ile Almanya arasında genel kavi misaklar, sulhun muhafaza. 
bakımdan bir Anupa anlaşmasına 5l için kıymetlerini şimaiden ispat 
doğru gidiyor. Bu ihtimalin tahakkuk etmişlerdir.,, 
etmesi genel si) asada büyük sonuçlar İnsanı teslim alıcı gözlerinde, 
getirecek bir hadi cdir. Gazinin fevk iade önderlik kuv -

lnyiliz - Alman deniz eksperlerinin veli vardır. Kalın katları sakin 
son konuşmalarına ait telgraflar, in- durmaz. Yüksek entellektüel :ı;İr· 
gili:: Deniz Bakanınının lngiliz • Al - velere kalkar ve ıay~nı hayret de• 
ıııan deniz anlaşması etrafındaki di • recede genit alnında derin çizgi
ycvi 8 inci sayfamızdadır. ler oyacak bir şekilde çatılır. De 

riıi açık renkli ve ıüneıten yan • 
mıttır. Esmer değildir. Saçı aa • 
rımtrak kahverenginde ve gül ren· 
gindedir. Ağzının temiz kesilmit 
hattı ve çeneıi kararlarının kat'i· 
yetini gösterir. O tetiktir, cevabı 
hazrrdrr, nazaTı dikka.ti celbede • 
... ı,. derecede zekidir. 

"Harp çıktığı takdirde Ameri • 
ka bitaraflık ıiyaıetini muhafaza 
edebilir mi?" dedim. 

"tmkanı yok,, dedi, "imkanı 
yok. Eğer harp çıkarsa, Amerika
nın milletler camiasında işgal et
tiği yüksek mevki herhalde müte
essir olacaktır. Coğrafi vaziyetle
ri ne olursa olsun milletler biribi
rine birçok rabıtalarla bağlıdır -
lar.,, Atatürk dünyadaki millet • 
leri bir apartrmanın ıakinleri te • 
lakki ediyor. Birleıik Amerika 
Cumuriyetleri bu apartımanın en 
lüks dairesinde oturmaktadır. E
ğer apartrman, sakinlerinden ba· 
zıları tarafından atete verilirae 
diğerlerinin yangının tesirinden 
kurtulmasına imkan yoktur. Harp 
için de ayni şey varittir. Birle~ik 
Amerika Cumuriyetlerinin bun • 
dan uzak kalması gayri kabildir. 
Atatürk fU sözleri ilave etti: 
"Bundan başka, Amerika büyük 
ve kuvvetJi ve dünyanın her ye -
rinde alakasr olan bir devlet oldu
ğundan kendisinin siyaset ve ik -
tisadiyat cihetinden ikinci derece
de bir mevkie düşmesine asla mü
saade erlernez.,, 

"Fikrinizce Amerika adalet di
vanına iltihak etmeli mi idi?,, su· 
alini sordum. Dedi ki: "Adalet 
divanına iltihak etmekle Birleşik 
Amerika Cumuriyetleri, şüphesiz 
umumi sulhun idaınesine yar'dım 
etmiş olacaktr. Nüfuzu ve insani 
idealleri o kadar büyük olan bir 
milletin, beynelmilel ihtilafann 
muslihane hallü faslında aktif 
bir hisse almağı reddetmesi doğ
ru değildir.,, 

"Öyle ise, milletler cemiyetinin 
sulhun muhafazası ıçın müessir 
bir vaaıta olduğunu zannediyor 

Bakanlar Heyeti dün de toplandı 
Ankara, 20 (Kurun)-Bakan lar Heyeti bugün de lımet lnönü

nün bafkanlığıncla geç vrıkte haJ~r aüren bir toplantı yapm~tır. Mare
ıal F ezvi Çakmak bu t:,plantıcla da hazır bulunmu§tur. Bakanlar 
Heyetini bu toplantıların.la Bakanlıklara ait iılerin birarada görü§ül
iüğü ıanılmaktaclır. 

YENi ÇEKOSLOV AK ELÇlSl 
Ankara, 20 (A. A.) - Yeni Çe· 

koılovak elçisi bugün Cumur Bat· 
kanı Kamal Atatürk tarafından 

kabul olunmut ve itiı;tlatnamesini 
ver.mi,tir. 

AYDIN DEMIRYOLLARI 

Ankara, 20 (Kurun) - Gelen 
haberlere göre Aydın Demiryolla· 
rı yönetim kolu ayın 26 smda ) 
Londrada toplanarak hattın tara• 
f ımızdan aatın alınması meıeleıi
ni görütecektir. Görüşmelerden 

sonra, hattın tesellümü iti bitirile
cektir. 

BiNALAR UMUM 
MÜDÜRLÜ~Ü KADROSU 

Ankara, 20 (Kurun) - Bayın· 

dırlık Bakanlığı, son kamutay top· 
lantılarında onaylanan kanuna 
göre, binlar umum müdürlüğünün 
kadrosunu hazırlamaktadır. U • 
mum müdürlüğe, bu iti vekaleten 
yapmakta olan mühendis Bay Ka· 
zım tayin edilecektir. 

ARSIULUSAL BEDEN 
KONGRESi 

Ankara, 20 (Kurun) - Hazi • 
ranın 30 unda Brükselde toplana· 
cak olan arsıulusal beden konsre· 
sinde Türkiyeyi temsil etmek üze· 

Nizamettinr Ordu saylavı Bay Se· 
lim Sırrı ve C. H. Partisi genel yö· 
netim kurulundan Bay Rahmi bu 

muıunuz?,, dedim. 
"Milletler cemiyeti, henüZi kat'i 

ve müessir bir vasıta olduğunu is
pat etın0miştir.,, dedi, "diğer ta -
raftan, l\Iilletler Cemiyeti bugün, 
bütün milletlerin, müşterek gaye
nin tahakkuku için çalışa bilecek -
leri yegane teşkilattır.,, 

On dört milyon Türk tarafın • 
dan vatandaşlarının kurtarıcısı ol
makla tanınan idealist Atatürk 
devam etti: "Şuna da kaniiın ki e
ğer devamlı sulh isteniyorsa kütle
lerin vaziyetlerini iyileştirecek bey 
nelınilel tedbirler alınmalıdır. İn
sanlığın heyeti umumiyesinin re -
fahı, açhk ve tazyikin yerine geç
melidir. Dünya vatandaşları, ha -
set, açgözlülük ve kinden uzakla
şacak şekilde terbiye edilmelidir.,, 
Atatürk bu gözlerini haasas elleri· 
le ekıeriya yaptığı kuvvetli jeıt • 
lerle tebarüz ettirmitti. 

"Türkiyede boltevikliğin yayı1-
masmdan korkuyor musunuz?,, 
Dedim. Şu cevabı verdi: "Türki -
yede bolşeviklik plımyacaktrr. 
Çünkü Türk hükUrnetinin ilk ga -
yesi halka hün·iyet ve saadet ver -
rnek, askerlerimize olduğu kadar 
sivil halkımıza da iyi bakmaktır. 
Türkiyede işsizlik yoktur. Milleti
miz efradı boş zamanlarında sıh -
hi dinlenme imkanlarına malik • 
tir.,, 

"Tili'kiye neden boğazları tah
kim etmek istiyor?,, Sualini sor • 
dum. "Türkiyenin boğazları çok 
açık bırakmağa razı olduğu Lo · 
zan muahedesindenberi dünya va· 
ziyeti ve bazı şerait değişmiştir. 

·bir Habeş subayı 
ltalyan bayrağını 

parçaladı/ 
Adisababa, 20 (A.A.) - Deyli 

Telegraf aytarmın MJdirdiğine 

ıöre, buradaki İtalya f lçiliği it • 
yarlarmdan biri geçen hafta bir 
hadiseye karıımıştır. Bu hususla 
pek ziyade ketüm davranılıyor • 

~Uf. " 
Diğer taraftan, Deyli Ekapreı 

gazetesinin haber aldı~ına göre 
Habet hava ıubaylarır.dan bir~. 

karııiyle beraber sinemada bulu
nan ltalya elçiliği biriı:<'İ sekrete· 
ri B. Monbelli'nin, kapıda duran 
otomobilinin üzerindc~~i ltalyan 
bayrağını tutup koparınıtlll'. Bun. 
dan sonra, gene ayni ,ubay ıine
maya girerek, Bayan M\)nbelli'nin 
vestiyerde duran mante>ıunu da 
parçalamıf ve bunun üzerine de 
yakalanmııtır. 

"MEMURLARIN MUHA· 
KEMESt USOLLERl,, 

Ankara, 20 (Kunın) - Duydu· 
ğuma göre, iç lşleri Bakanlığı, ce• 
za muhakemeleri usulü kanununa 
benzer "memurların muhakemesi 
usulleri,, namında yeni bir kanun 

1.-tc;;ırı>aZT!"l aClır....,..._ __ 

akıamki ekspresle Belçikaya doğ· 
ru yola çıkmıtlardır. 

Boğazlar, Türk arazisini iki kıs -
ma ayırır. Bundan dolayı bu de • 
niz geçidinin tahkimi Türkiyenin 
emniyeti ve müdafaası için çok e

hemmiyetlidir. O, ayni zamanda, 
beynelmilel münasebatm can alı
cı bir unsurudw·. Anahtar vaziye
tindıe böyle mühim bir yer, her -
hangi sergüzeştçi bir müteamzm 
keyfine ve merhametine bırakıla -
maz. Türkiye, muhtemel sulh bo • 
zuculannm, biribirlerile harbet -
rnek için boğazlardan geçmesine 
mani olmaya mecburdur.,, Kusur
suz skokinin altında seni§ omuz • 
ları doğrul o:lu. "Türkiye buna asla 
müsaade etmiyecektir.,, dedi. 

Kam.al Atatürk' e neden dikta· 
tör diye çağırılmaktan hotlanma· 
dığını ıordum: "Ben diktatör de
lim,, dedi. "Benim kuvvetim oldu
ğunu söylüyorlar. Evet bu doğ • 
rudur. Benim arzu edip de yapa
rnryacağım hiçbir şey yoktur. Çün
kü ben zoraki ve insaf sızca hare -
ket etmek bilmem. Bence dikta -
tör, digerlerini iradesine ram e -
dendir. Ben kalpleri kırarak de • 
ğil, kalpleri kazanarak hükmet -
ınek isterim.,, 

O (Gazi) yani (Muzaffer ol • 
mut) unvan mı da sevmez. Ona 
halk tarafmdan verilen ve (Türk
lerin babası) demek olan (ATA • 
TÜRK) diye çağırılmağı tercih e
der. istirahatte iken yüzü sert du· 
daklı ve trajiktir. Ne,'eli olduğu 

zaman bile gözleri çelik pırılda· 
masını mchafaza eder. 

Mes'ut olup olmadığını sor • 
dum: "Evet" dedi. "Çünkii mu· 
vaffak oldum.,, 

-Yugoslav kabinesi Çeckı•ıdı• ~el~:aı, 20 (A.A..1-: R;; ajana bi/Jir:or: Başbakan ;: 
Yevtı~, ogleden sonra kabınennın i.ıtilaıını büdirmiftir. 
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Kurumuna 4 bı•n ıı•ra armagw anlll·-:.::ı;,f~enDöienmek . ,ı ~;:ı:::.:~e;: :~:-,:u, .. m li•etlen Ha va y . d .. 11 •• ~~~!~;;~'.~;.~::~ h:;: =~ 
Nedir bu liselere 

hücum 

çık:ınlarclan çok istiforie edeme- Tayyareci enı en uye Ucuzlıyan ildi~·- Dölen ve dura ba~lıca kuv .11 
miı, hukuktan çıkanlardan da yazılan1arJD adlaf J • k• 1 ~ vetlerdendtr. (Sebat - Dura) il 
layda ~örememİ.§, §imdi e•ki Ula- 'qost ıç 1 er Z Mania- Eıtitl 1 0 .& ~ Havı.. Kurumu- • -M ..... ı· - önO'e dilerde okuyanlardan <1 bekliyor- ..... • 1 

, na üye yazılan· l h. l .. t • • İ! ÖRNEKLER: 1 - Yurt ısavaaaı ·ı 
muf. '' . .. .. .. 7 anınmış Fransız tugya- Jar, armağanlar n ısar ar yone gesının li işlerinde önümüze çıkş.n bütün en • .1 

Bunu söylıyen gazete ıozu do. • • h · · g td• verenler gün yeni kararları lrelleri yıkarız. 1 

nüp Jolaıtırıp eski iCaılilerin bu. recısı şe rımd ~zFe e ı 2 Eğ bi .. i ı 
Dünyanın tanı ıgı ransız ta> geçtikçe artıyor. içkiler ve ıigaralar üzerinde - er r 0?ıen ı 0 m~ua 

oün~ü liselerden Jaha faydalı ol· h . , 0 .. . I .... d .... 'ki.ki l ... b l yarın bana re1menızi rica ederım. 
o yarecisi Koat dün §e ~imıze ge. un Jevmç e og· egıfı ı er yapı maga aı an· : 3 - Yurt savıasında ne engel 
duğunda karar kılıyor. miıtir. Kendisiyle Tokatliyan J • rendik: mıttır. Sigaral~n bir kıMDının =ı ne önie dinleriz. ' 

Bu kurumun ne i§le ı.oğrQ§tığım, telinde görüıen muharririmize de Sirkecide Mü· adları değittirilmit )tani "Sam-1 3. - j.fahreç - ı - Çıkıt , 
ne biçim adam kullandığını) ite miştir ki: hürdarzade lıa- ıun,, ıigarası çıkmıt, Yenice ıiga • 2 - Siirüt 
3•arar aclam söz.ünden r.eyi kastet- _ "Türkiyeye gezmek için gel· nındll yirmi've· ralarınrn kutuları değiımiştir. 11 

ÖRNEKLER: 1 - Bu maim çı • 
.... .. b·ı . F k t .... ··n ae d. B. 'k. l d k l _,. nu .... •rada o L.k .. f' ti 1 tt . kıtı neresidir? • tıgını ı mıyoruz. a a •o .. u a • ım. ır ı ı gün .tanbul a a uı ·'"" · ı or ıya arı esaa ı aure e ın· 2 Al . lla 1 

d b h l d t ··h d. d .. 1 . · A"' .. b - man pıy~ıuu ma rrmız. 
/isinden, İ§yarlar an !i so un u· dıktan sonra, tayyareci Jo•tlarımı uran mu er. 11 ırı mııtır. guıtoıtan ıtı aren için en iyi sürütlerden biri olmuıı ·ı 
ğu anla§ılıyor. görmek üzere Eski§ehia, sonra Hava Kurumuna 4 Bay Hayri Ka- yeni fiyatlar, piyasaya ;~karılacak tur. 
Dc'ğrusu li&e der.h.:e aklıma Ankaraya gidip tekrar dönece . bin lira ı•cr~.n yur~- yade!e-n dört bin ve pahalı likörler toplı..a1acaktır. 1. - Nailiyet, Mazhariyet - Ergi l 

l . b. f l l • • .d l v•m daşımız muhendıs lira armağan et- İnhisarlar yönetgesi yeni ve .ı- ÖRNEK: Siıinle konuşmak be -
ı ç ır zaman a an yur .. ıçın ı eı gı • Bay Hayri 

b k ·d mı'ttı·r Bundan cuz birtakım tuvalet lt:vazımı da nim için en şerefli ergilerdendir· • igyar yeti.§tiren yer g~lmiyor. Be- - Dünyanın en ça u gı en Kayadclcn k 5. _ Mecra _ ı _ Yatak 
nim aklıma gelmediğ f!:bi kimse· tayyareıiyle burada gösteriş yapa· başka itimat değirmencilik aoı • çı armıştır. H 2 _ Aka· 
nin ele aklına gelmez.. cağınız söyleniyordu? yeteıi de 500 lita vermiıtir. Rakı fiyatında bir değitiklik ol- ii ORNEKLER: ı - Ne~ir yatajı. • 

_Geren halta bu rabuk tayya· Yeniden üye yazılankarın ad.la- mamakla beraber, ıaraba daha u- nı temizlemek • t.isede okuyan delikanlı Evkaf ~ :s-

1 P · t M-J ·a .. tt rı •udur• cuz bir fiyat birilmi• !>ulunuyor. 2 - Yağmur sulan irin akaat kalt:mlerinin ideal Ityarı, hô.lfı rey e arıs en wırı 0 Uf aa.a e :ı- • 3' :ı- :s • 

gittim. Yani aaatle ortalama 330 Hacı Hüseyin oğlu IViehmet yı1- Şarap gibi derecesi a.z içkiler~, yapmak. aeci'li ve kaliyeli. yazı ya. 

zan n:ce, nice kurum:arın par· 
mak-ıcı gösterilen sekr:!teri olacak 
olaa}ldı, o zaman o liseleri kökün
den top:- ·,nak lazım gelecekti 
Liseyi erti.~ sıraklığınrlan, ve er
tik okullarının yönetle,.ınden ayrı 

kilometre alıyordum. Fakat ta)· da 20, Manol Nikolidis 20, doktor halkın daha çok rağbet edebilme· 
h ,, wl · · k"' ·ı k d. NOT: Gazetemize gönderilecek 

Yareyi orada bıraktım. Bu tayyr.ı- Celalyan 20, Me met r .. ınacı og u sıne. ım an verı me te- ır. 
f · 1 yarılarda bu kelimelerin Osman.-

re l·kı· moto"rlu"du··r. Her motörü 825 Gökler 7200, Ne•et ~00, Nihat Likör ıyat arı o ka..tar indiril-
:ı- lıcaları kullanılmanuuını rica e-

beygir kuvvetindedir Geni§liği Demir 6000, Ariıtidi 6000, Muı· mİ§tir ki, bir fincan likör, bir fin. deriz. 
20.50, uzunluğu 13.84. yüksekliği tafa Kibar 2484, Aaclil 2400. Ş~- can kahve fiyatına gelmektedir. .um::::::m:::::::::::::m:::ı::::::::::m:m 
2.90 mc:redir. 14 süincfirlidir. hap 2244, Yorgi lıterokos 22-14, Bu suretle dıtardan gelen kahve 

olarak dü§iinmek lazımdır. 'Li•e-
nin amacı üniversiteye aclam ye
ti§tirinektir. Ondan ~unu i•te-
riz. 

"- Aman bayım, bu liseden 
fıkma çocuk J a bir kayıt tutması
nı bilmiyor. iyi tah:rildarlık edemi· 
yur. J,;ım: cld enin.hakkı k· 
tur. Çünkü liae denen yer, inaan

ları kaleminde katiplik için çırak-

lık devrini geçirdikleri bir ocak 
değildir. 

_ yeni bir rekor kmua taıav· Mehmet 2040 kurut vermeği ta· yerine, kendi mahsulümüz olan ~i-
vurunuz var mı? ahhüt etmitlerdir. körü yapmak yolları araıtınlmak 

_Ben artık ihtiyarladım. Bu Bir Ermeni Gazetesi Bir Günlük tadır. 
ifi gençlere bırakıyorum. Bundan Gelirini Veriyor Kahvelerde ve pastahanelerde 
aonra benim için geceli gündüzlü Ermenice Nar Huya gazetesi müşterilere likör de v~rilebilmesi 

k yarınki sayısının bütüı geliTini için ıatı• ruhaatiyeai r~ami "yüzde 
uçuı olamaz. Nihayet ı.a meıa· :ı-
lelerd e uçarım. Hattiı hava fena Hava Kurumuna armağan etmiı- yirmi,, gibi bir niabetten "yüzde 

l · d'I l · tir iki,, ye indirilmittir. 
olduğu z;aman ar, ıımen ı er e gı- · TECiM lDARESlNDE 
diyorum. Yaimurlu havalarda. i · lnhsarlar genel dh~ktörlüğü • 
•~ hiç tayy«reye binmem.,, OM 1 ~LE nün her yere yaymağa çalııtıifı 

Evvelki gün Tecim !minde ya- Türk likör fiyatlarındl\ ve çefitle
Fransadan Amerik~ya, Atlas pılan bir toplantıda H&va Kuru· rinde değişiklik §U yolda olmuı~ 

denizi üzerinde ilk rekor yapan muna üye yazılma iş: etrafında tur: 
tanınmıt tayyarecilerden Kost. çalıımak için bir komite yapılmıı· önce Türk likörleri ~ört 11nıf. 

L . el rd ·k.. • · h kırk beş ya•larında kl'ldar, kıaa k · ·ı 1 l ıa e en ıı ayetımız var, oş· -s tı. Bu omıteye ıeçı eı, er tun ar· ken şimdi üçe indirilmiıtir. Türk 
l el v • b. _, il boylu, kırmızı yuvarlak yüzlü, saç-nut oma ıgımız yerı ır aeğ , dır: likörleri birinci ve ikinci sınıf li-

bindir. Fakat bu hofllUtauzluğu· IaTı hafifçe kırlaşmıf, : ,,kat di.?tr· Nemlizade Mithat Şatırzade körlerle, şaraplı likörlere ayrılmak 
muzun sebebi, liselerdeki kültiir liğini muhafaza eden hir adam- Murat, tütün tücarı Hüseyin, Kara tadır. Önceki arb§a ~öre ikinci 
aeviyeıinin ilim adamı ve aydm dır. Osman, sigorta direktörü Refii sınıfta olan Vi§ne ile Ahududu U
kafa sahibi olacaklara :azım olan -=;la=r=ı=n=t =s==a=n=d=eı=t=e=-rl=e=r=e=ı..=a=ğ=l,=,0=l~lu=- Celal Bayer, Sümer Bsnk direktö- körlerinden Ahududu yeni birinci 
ilim, mantık, görü§ knbiliyeti11i yaz.an bcqları takkeli t-a~imerlerin rü Muhip, Ata Rerik müesseıe- sınıfa ve Vişne de yed ikinci ıı-
vere-nw?meaiclir. Yok~ fulcın ada· yanında bir gün bile 'uturnımadı- sinden Oıman Şükrü, Sanayi is- nıfa geçirilmittir. Bu suretle t"n 

mın, iıde muvalfak olmuı i~in 

bir lige tahsili görmeai §art değil

dir. Hayatta i§ adamı .::/arak m!l· 
vallak olmak için li•e IJe üniver-
aite fahadetnamelerine güvenen· 

ler kadar, bu tahadetnt:ımelere ba· 
karak kendine memur •~çenler de 
aldanırlar. 

lar, çünkü ba§ı tak.kel: ·ecimer, te· pektörü Daniı, zahirecilerden A- büyük tenzilat Viıne t:körü üze· 
cimer ıekreterini kend;aine ahçı• lemdar Şerafettin, Adapazarı rinde olmuştur. Önce !itreıi 300 
dan yemek getirecek, kahve, m Bankası direktörü Nuri.. kuruta satılan Vitne l~körü, §İft' •• 

ta.§ıyacak, öt~beriye ho§acak bir Bundan batka sosyM:eler ve te- di 183 kuruta indirihnittir. 175 
u§ak ıanıyordu. Bütii.h çalıımala· cimerler nezdinde teıebbüalerde kuruıa satılan yarım l~tresi 103 ~u 
ı·ına, bütün yeni u8Ulleri öğrenme- bulunmak üzere üç kcmite da.ha rufa ve 85 kuru§& satilan yirmi 
lerine rağmen Tecim .;kulundan seçilmiştir. be§ santilitrelik şişesi 50 kuruta 
çıkanlar takkeli adamların yanın· Birinci komite: NemHzade Mit· inmiıtir. 
da İ§ bulamadılar. Ne zaman ki, batın başkanlığı altındJ Suat, Os· Eıki birinci sınıf likörlerin fj. 

lı adamı., hayatta yetiıir. i§lerin ıuunı m:)dern dü§ünceleri man, Hüseyin Sabri, Nuri, lı- yatı 350 kuruttan 22S }uru§a, 20!) 
"' "' "' kavramaya btJ!laclı, i§ adamı drı tanbul saylavı Hamdi, ikinci ko- kuruttan 123 kuruta, 90 kuruthn 

Liselerden, lıukukta.n ıikayet kendi yerini buldu. mite: Kara Mustafazade Ahme - 58 kuruta indirilmi§tİr. 
eden kurum, eski idao."e mezunla· din ba,kanlığı altında Oıman Nu- Yeni birinci ımıfda Çilek, A· 
rına neden bCl§v""iı;;;;::-Bana kalır· lıyardan ıikayet etlen miieııe· ri, Danif, Furtunzade Murat, la. hududu, Kayıaı gibi ü~ meyva li-
sa bunun ıebepleri §Ur.!ar ofmalı se, liselere veya hukuka. kızacağı· tanbul saylavı Saadettin Rıza, Ü- körü vardır. Diğer lik'.irler ikind 
gerekti.,.: na, adam arama metodunu hayata çüncü komitede de: Eczacı Neci- sınıfa girmiş bulunuyo ... 

I E k 
• • d_J• d k uydurıun, iı adamını i§ piyasa- bin batkanhğı altında Muhip, Sa- ikinci 11nıf likörlerden 225 ku· 

- • ı ı acıı mezunu eme · ş f E k. h. l 1 t b .. .., k 
15 2 

ld ' sınclan arasın.. ıt, ere , s tfe ır ıay avı s a- ru§luğu 183 kuruta, 12~ kuruıl.ı-
• u~~n Cl§~t :" arı : O yı ır Sadri Ertem mat'dan mürekkeptir. ğu 103 kuru§a

1 
65 kuruıluğu M 

lf ıçr.nde pı§ml§, okur yG:zar aJam 
aramak demektir. Çünkü bugün ( ıtıııı111111ııııııııı11111111ıııııııııııı11111111ııııınıııı1111ıııııtıııııı11nııınııııııııu111111ı11111ııı11ıııı111111ııııııııııuıııııııııııııııı1111111ıııııııııııı111111ııııııııı111ıııııııııııııııı11ıııııııııııı ıııııın1111111ııınnııııııııııt~ 

genç, mektepten çıkıp_ hemen ite ~ K b h t d •• d •• kt • k t d ? N 
atılacak idadi mezunu yoktur. ' a a a u u e mı, ap an a mı. ' 

il - Birtakım kurumları henüz s 3 = Fcnerbahçede bir sis düdüğü mi? Öttü de vapurun kaptanı dıı:ğr bu suretle anlrujılnuştrr. ~ 
en/iyeli, lapfinli edebiyatlannı ~ var. Bununla beraber t.am bu yine istikametini bulamad'I mr? Maltepe, kurtarıldıktan sonra ~ 
•ürüp götürecek, arabi ve acem § düdüğün yakmlarında Maltepe Sözün kısası kabahat düdükte limana getirilmiş ve şamandı- ~ 
terkipleri ile tezkereler yazacak ~ vapUI"'' kaı·a~·a otuı·du. Sı's du··- . l k ~ d •1 b ~ l t 1·k· .. .. -=§ - . ~ . mı, yo ~sa ·a p..an a mı ! raya ag anmış n·. ı uç gune 
inıanlar ancak bu ida:l: mezunla· § dükleri beş, on metre uzaktan VAPUR KURTARILDI kadar seferlerine başlryacaktır. ~ 
rı arasında llalmııtır. ~ geçen vapurlarm sis içinde ka- Maltepe vapuıı.ı dün sabah ?ılaltepe vapuru Akay di - ~ 

111- lıin §uurunu tO§ıyan a.J.a- J raya oturmalarına mani olma- kurtarılmrştn·. Vapurun, ba§ ta- rektörlüğünün en son aldığı va- \ 
rnın JileğU.. BÖr• iıyar alınır. Ben ~ yacaksa neye yarayacak? Aca- rafına doğru otuz santimetre - purlarındandrr. Bundan iki ay 5 
latcınbul Tecim okulunda çok iyi ~ ba sis düdüğü evvelki günkü ka- lik bir ezilme Yardır. Vapurun kadar evvel de epeyce tamir e- f 
he8ap, tecim usulleri öğrenmi§ IS zaya sebep olan si ı:;te ötmedi korkulduğu kadar yaralanma • dilmişti. ~ 

gençler bili rina ki, bunlar heuıp- '-JfltttMHllM1Mtf11ıtllllıtııııt1HtıtflltllllMttıtıııtttlllllllUtıutttrlllllll1JtU1HUllllllllllUlll llUJlffUllRIUUttlJlfllllUllQ1nııt"lllHHIUlf1JllllıtıUll~fftılUJllNllffllıt1H1lııtflltlll11Um1111111111111 l l llltıllllllllll1t1111ttl 

Bir kız kudurdu 
Ayvalıktan lzmir Fransız hu.· 

taneıine aetirilen Fatma adlı genç 
bir kız ha.atanede kudurmak ıure
tile ölmüttür. Bu kızın evvelce Ay· 
valıkta bir köpek tarafmdan 111 •• 

rıldığı ve ıonra lzmire getirilip ku· 
duz tedavi müeuesesinde tedavi 
gördüğü anla,ılmıttır. Fakat teda· 
vi için geç ielmiı ola.cak ki teda • 
vinin tesiri görülmemiı, kızc.aiız 

haıtalıiın ilerlemcıi neticeıinde 
ö)müttür. 

kun.JJa inmiıtir. 
Şaraplı likörlere gelince, bun~ 

lar Vermut ile Kınakına ıarabm· 
dan ibarettir. Bunlarlı.. da fiyat
ları 125 den 108 kuruı .... 75 den 
68 kuruta inmittir. 

Türk likörlerinin kahvehane ve 
pastahanelerde de ıatılmuı iç:n 
yukarda da yazdığımız gibi "Aç1Jr 
ıatıt ruhsatı reami,, yi:~de ikiye 
innıittir. Bunların hepıi Aiwtot
tan itibaren tatbik ed:iecektir. 

Bundan batka inhiıarlar yönet
geıi "Kanyak,, diye b:r içki çıka• 
rıyor ki, bunu çok kimse anlama· 
makta batka bir içki sanmaktadır. 
Esasta, Franıa ile olalı ı~cim mu. 
ahedemizde bir Franı12. içkiıinin 
iımi olan "Konyak,, iımini kul • 
lanmamağa ıöz verdiğimiz için 
"Konyak,, içkiıine "Kanyak,, de
mekteyiz. Yeni Kanyaldar tak 
tir edilmif halis ıarapt_j "lıpirto 
ü~erinde yapılan kimyevi bir mu
amele ıonucu değildir Şimdiye 
kadar memleketimizde böyle bir 
konyak yapdmamıf olduğunu iJ • 
gili yerlerden ititmekte~z .•• 

İnhisarlar yônetgeıi timdilik. 
Ankara, lzmir ve lıtanbula daiıt· 
mı§ olduğu ve kolonyaya karıı .. 
hk bir yeni "Tuvalet hı;irtoıu,, Çt• 

karmıttır. Bergamot esanıiyle ya· 
pılmıı olan ve saçlara layda11 do
kunacak maddeleri ihtiva eden 
bu ispirto saçları yıkam!.k ve trar 
tan sonra kullanmak ;~ ... ere temiz 
ispirtodan yapılmıttır. Bunun :r~· 
niliklerinden biri de !imdiye ka~ 
~ıar piyandaki kolany!.larda ol
duğu gibi dibi içeriye doğru çu .. 
kur titelerde ıatılmamaııdır. Za. 
ten yeni ölçüler kanunu bu gi!s1 
tertibatın önünü almıttir. 



Musiki işleri 
Türk san'atkarlara 
iş verilmiyor mu? 

"Türk musiki san'a•karlarının 
bir kısmı kahvede boı, i,siz, ço-

Yeni sebze halinde neler .oluyor ? 
c~.klarım .. iaıe~ini A dü~ünür~en, Kabzımallardan bazıları propaganda yapıyorlar "yeni 
Turk musık1 sanatkarları cemıye-

tinin ıimdiye kadar b~rçok itlere hali de boş Ve İşe yarmaz bir hale getireceğiz!,, diyorlarmış 
yabancı san'atkarlar gönderdiği,, 
yolunda yirmiye yakın imza taıı
yan bir mektup aldık .. 

Bu ba~vurma üzeri.ıde ne dü
§Ündüğünü anlamak için cemiye
tin sekreteri Bay Receple konuı
tuk. Bize §Öyle söyledh 

- "Cemiyetin böyle i~lerde ro
lü yoktur. Gardenbarın karft•ın

da bir kahrJe vardır ki musiki •an,
atkiirlan orada bulunurlar. l•ti
yen buraya gia'erek •an~ atkô.rlar!a 
bulu§ur, anlcqır.. Burıdan erJvel
ki toplantılarda genel heyetimize 
bu gibi iılerle cemiyet L uğrCJ§ma
•ı yolunda bir teklif yapılmıf, fa
kat heyet bu teklifi geri çerJirmi§
ti. Herkes i.tediği yerden ifi.1i 
alabilecekti. Bunun aeb~bi, bu İ§· 
le uğr.aşanlardan .bir kıamının bu 
yüzden temin ettikler komi.yon 
haklarını kaybetmek korkusu ol
muıtur. Bunun içindir ki cemiye· 
timiz, böyle tarJa .. ut r<tlünü gör
memekte, san'atkiirlanu himaye. 
si, meıleği inkiıal ettirme gibi hu. 
mılar üzerinde çalıımalltadır. 

Bir temmuzda açılacak olan 
sebze halindeki dükkan ve yazı -
haneler dün attırma usulile kira • 
ya verilmittir. Saat birden itiba
ren belediyede daimi encümenin 
kapısı, salonlar birçok kabzımal
lar ve dükkanları tutmaya gelen 
bazı kimselerle dolmuştu. Kabzı • 
mallar arasında çok atetli görüt
meler oluyordu. Birçok kabzımal
lar gösterilen tartları çok aykırı 
bulduklarını söyliyerek araJtrrma· 
ya giremiyeceklerini söylüyorlar, 
bununla kanaat etmiyerek arttır • 
maya gelen ve kabzımal olmıyan 
kimseleri de kandırmaya çalıtı • 
yorlardı. Hatta bu arada kabzı -
mallardan ileri gelenlerden üçü • 
nün iti daha ileri götürerek bazı 
küçük kabzımalları tehdit ettikle
ri de söyleniyordu. Hem arttırma
ya girmiyen ve hem de girenleri 
önliyen bu hareket ilgili kimsele -
rin gözünden kaçmamıı, bunun ü
zerine kabzımallar civardaki bir 
kahvenin bahçesine giderek toplu 
bil halde görüımeye batlamıtlar

Eğer cemiyete mür:ıcaat eden- ========================= 
ler ve cemiyet vcuıtaaiyle •an, at- KUltUr itleri 
kô.r bulanlar varsa, bunun ancak 

tanıdıklara bCI§rJurma, tanıdıklar- Okula gönderilme-
dan tarJsiye alma gibi özel bir an- kJ 
lamı (husuıi bir maddesi) olabilir. yen çocu ar 
Bu itibarla böyle bir fihiiyet yer- · okutturulacak 
sizdir.,, 

Otomobil altında 
l ki çocuk daha ağır 

gara/andı • 
Dün iki otomobil kazası daha 

olmuştur. Saat 13 de Ortaköye gi
den Hüseyinin idaresindeki 2581 
n;•.ımaralı otomobil Köyiçinde otu
ran 14 yatında Ragıp adlı çocuğa 
çarpmış, çocuk ağır surette yara • 
lanarak hstaneye kaldırılmıştır. 
Akıam üzeri de Bahçekapıda 

12 yaımda bir çocuk otomobil al· 
tında kalarak ağır yaralaıı.mııtır. 
Bu kazayı yapan arabanın No. ıı 
1887 dir. Şoförü Şeref kazayı ya

pınca baygınlıklar geçirmittir.Ko· 
nuıamıyacak halde bulunan yara· 
lı çocuk hastaneye kaldmlmıttır. 

DlCER HADiSELER 

Şehirde bunlardan baıka dört 
yaralanma ve birkaç hırsızlık ol -
muştur. Sıraı!yla yazıyoruz: 

Kültür direktörlüğü bu yıl hiç
blr çocuğun okulsuz kalmamasını 
temin için ıimdiden tedbirler al • 
mağa baılamııtır. 

Bu yıl ilk okullara okuma ça -
ğına gelmit olan 928 - 929 do • 
ğumlular alınacaktır. Ayni za -
manda tahsil çağma gelip de hiç 

bir okula gitmiyen çocukların o • 
kula getirilmesi için bazı teteb • 
büılerde bulunulacaktır. Bu ço • 
cukların adları yönetge dairele -
rinden istenmiıtir. 

Yeni okul yaptırmak için fazla 
gelir olmadığından yalnız köyler
de tam teıkilitlı okul yaptırmak 

için bütçeye tahsiıat konınuJtur. 

Şehirde yeni okul binası yap -
trrılmıyacak yalnız ihtiyaç görü • 
len yerlerde kira ile binalar tutula
caktır. 

dır. mallık tarihe karı,acaktrr. Bunla-
Bu durum üzerine serbeıt ka- rın itlerini diıiplinli komiıyoncu

lanlar arttırmaya girmiılerdir. Hal lar göreceklerdir. 
içindeki lokanta, gazino, kıraat - Obstrüksiyon yapan kah -
hane yüksek kiralarla ihale edil • zımallar istenen teminatı çok faz
mittir. Dükkanlar ve yazıhaneler la bulmakta. disiplini beğenme • 
ikiter sene müddetle kiralanmı!tır. mekte, kazançları az bulmaktadır
Yeni hal açıldıktan sonra kabzı • Jar. Bunlardan bazıları dün dük -

========================= 1 
kanlar ve yazıhanelerden senede 

"enı·z hıyr~mı 3000 - 4000 lira kazanç vergisi U HU U alınacağını s3yliyerek propaganda 
yapıyorlar "Keresteciler halini de 
Kadıköy hali gibi boş ve işe yara· 
ma.z bir halde bıraktıracağız .. di -
yorlardı. 

1 Temmuz gecesi 
denizd~ şenlik var 

1 temmuzda yapılacak deniz 
bayramının programı hazırlan
mı§hr. Bu programın başarılması 
itini konuJmak üzere komisyon 
dün deniz tecim direktörlüğünde 
toplanmıttır. 

Progrma göre 1 Temmuz ıa • 
bahı, saat onda bütün deniz ku -
rumları Tophane meydanında top· 
lanacaklardır. Bundan sonra her 

kurum önünde çelenkler olduğu 

halde Cumuriyet abidesine gidi • 
lecek ve orada tören yapılacaktır. 

Gece saat 21,30 - 24 arasında 
bir §enlik yapılacaktır. Bu donan

maya da bütün deniz kurumları 

girecekler ve her kurum bir vapu· 
runu ıüsliyecektir. 

Şirketi Hayriye ve Akay da o 
gece halk için, vapurlar ayıracak • 
lardır. 

Deniz bayramında söylenecek 
mart bugün, tvtip komisyonu ta· 
rafından dinlenilecektir. Tertip 
komisyonu bugün ve hafta içeri • 
ıinde b~ gün daha toplandıktan 

sonra itini bitirmit olacaktır. 
Gene bu gece şerefine, tecim 

kaptan ve makiniııtleri tarafın • 
dan Ankara vapurunda bir balo 
verilecektir. 

Büyükadada çlçek sergisi 
yarın açılıyor 

Yarın Büyükadada bir çiçek 
ıeraiıi açılacaktır. Hazırlıklar ta
mamlanmıttır. Sergi pazar günü 
aktamı kapanacaktır. Pazar günü 

Büyükadada çiçek bayramı yapı • 
lacağını evvelce yazmııtık. Bu ıa· 
vaıa profeıyoncl ve amatörler ol

' mak üzere iki parti araba girecek· 

Kabzımalların bu hareketi ha-
lin i,Ietmesini durduracak bir du
rum çıkarmayacaktır. Çünkü be - ı 
lediye hale gönderilecek esnaf ve 
ıebzecilerin mallarını yukarıda 

yazdığımız gibi disiplinli komis -
yonculara, arttırmaya girenlere 
pekala gördürecektir. Halin neni-
zamnamesi, ne de talimatnameıin· 
de hiç bir madde müstahsilleri e
zen kabzımalların arzularına gö -
re değiftirilmiyecektir. 

Hakqerlerinde 

Eşrefin ölümü 
Rtıpor muayene edilme

den mi verilmiş? 

Mehmedin duru9maıına dün ağır 
ceza hakyerinde devam edilmittir. 
Dünkü celsede dava etrafında ça· 

ğırılan tahitler ve nahiye müdürü 

dinlenilmittir. Vereıe vekili bay 

Abdülkadir Ziya hakyerine veril -

mit olan raporun hakikate uygun 
olmadığını, bu raporun ölü mua • 

yene edilerek verilmediğini söy -
lemittir. 

Abdülkadir Ziya, ölünün yara

ıı sarıldıktan sonra bir daha Cer
rahpata hastanesinde açıldığını, 

halbuki raporda yaranın muayene 
edildiğini bildirmekte olduğunu, 
bunu göıtereceği phitlerle isbat e

deceğini söylem,tir. Bunun üzeri
ne Abdülkadir Ziyanın gösterdiği 

Zihni, Huan pehlivan, Mustafa ve 
tlyaı karııı Zehra ile sünnetçi Os· 

man ve dispanser doktorunun fa • 
hit oluak çağırılmaaına karar ve
rilmittir. 

Bir sıyasa baskını 
liJllF'" (BCI§makaleden clerJam) 
gibi bitirmedikçe geri dönmemek için 
&'emilerini yaktı. 

işte İngiltere Habeş işinde İtalya'· 
ya karşı: "Ne yapıyorsunuz? Ben 
Ilabeşistan'ın bir ltalyan sümürğesi 

yapılmasına dayanamam. Unutmayı -
nız ki Süveyş kanalı benim elimde • 
dir.,, demek için tam böyle bir zama
nın gelmesini bekledi. Sanki Jatlyaya 
Habeşistanda bir siyasa baskını yap
tı ! 

lngilterenin bu türlü hareketine ba
karak bu devletin Italyaya karşı tut
tuğu yeni siyasanın: "İtalya Habeşis· 
tan üzerinde ancak bir şartla eğemen
lik hakimiyet) kurabilir. O da lngilte
re'nin isteklerini yerine getirmekle; 
lngiltere ile bir anla~ma )apmakla ... ,, 
demek olduğunu söyliyenler vardır. 

Jngiltere, Mısırın candamarı olan 
Nil'in Habeşistan'daki kaynaklarını 

ltalya'ya bırakamaz· Acaba İngiltere 
bu kaynaklar üzerinde bir anlaşma 

yapmak üzere ltalya'ya bir önerğe 
(teklif) de mi bulunuyor? Yoksa A,·. 
rupa ve Akdeniz taranarında da ltal
ya'dan birtakım şeyler mi istiyor? 
Şimdiki halde ltaJyan - Habeş ı:ıo - • 

rumu (nıeseleai) bir lngiliz - İtalyan 
sorumu olmuştur. Süveyş kanalını 

kapatarak ltalya'nın geri dönüş hat
tını kesebilecek bir yerde olan İngil
tere isterı:ıe doğu Afrikasmda pathya
cak bir harbin önüne geçebilir. ister
se ltalya ile bir anlaşma yaparak 
Habeşfstan'da bu devleti serbe.qt bır:ı
kabilir. Harbin ve barışın anahtarını 
elinde tutan Jngiltere tabii hangi 
yönde daha çok asığr (menfaati) nr
sa o tarafa dönecektir. 

ASIM US 

Buğday fiyatlarında 
yükselme sürüyor 

Buğday ve un fiatlerında yük
selme ıürmektedir. D:.in boru.ya 
279 ton buğday aelmiftir. Yum -
tak buğdaylar altı kuruç 35 para -
dan, ıert buğdaylar ise bet kurut 
otuz paradan muamele rörmütler-

Dün borsada 185 ton yumtak, 
800 ton da ıert buğdııy aatılmıt· 
tır. 

Un fiatları iıe ıöyledir: 
Ekstra ekstra 6,50 ~, birinci 

yumf&k 5,30, 7, 1 O, birinci ıert 4,41 
5,30. 

Belediye - Evl<af 
arasındaki meseleler 
Belediye ile evkaf uasındaki 

davaların hakyerinden alınarak 
bir hakem heyeti taraf .1.dan ıo.na 
erdirilmesi onaylandığ• nı yazm:t· 
tık. 

Davaların yüzden h~·la olduğLI 
söylenmektedir. Beledi)e ve ev -
kaf avukatları takip et.nıekte ol · 
dukları doıyaları hakeme vermek 
üzere hazırlamaktadırlar. 

Dördüncü Vakıf hanı arsaıının 
Kuleizemin olup olmadığı meıe· 

lesi üzerindeki doayadll belediye 
avukatı Bay Rami tarafından ha
keme verilmek üzere h!lzırlanmak
tadır. 

1 - Pangaltıda Saksı sokağın
da Şah garajında Amele Hasan, 
polise bıvurarak amele Mustafa 
trafmdan taşla batından yaralan· 
dığını ileri sürmüı, Mustafa ya • 
kalanmıştır. 

Kiraların günden güne dütme· 
ıi üzerine kültür direktörlüğü tim
diye kadar kira ile tutulan okul • 

ların kiralarını indirmek için bina 
aahipleri nezdinde tetebbü•lere 
batlamıthr. Kiralarını indirmiyen 
bina sahiplerinin binaları bu yıl 
tutulmıyacaktır. 

tir. Profeıyonel arabacılardan bi
rinci gelene 50, ikinci gelene 30, 
üçüncü gelene 20 lira mükafat ve· 
rilecektir. Amatörlere Niı ve 
Montekarloda olduğu gibi birind 
gelene kırmızı, ikinciye lacivert, 
üçüncüye sarı, dördüncüye eflatun 
bayrak verileceldir. 

Verilen raporun ölü muayene e
dilerek verilip verilmediği hakye

rinin gelecek celse dinliyeceği ta· 
bitlerle anla,ılmıt olacaktır. 

... w r tas ın ht&ı rızw--. 

2 - Marpuççularda Yarım §İfe 
hanında oturan Marl{o Alber ta • 
rafından kulağından yaralanmı! • 
tır. 

3 - Cihar.girde oturan Alinin 
evii.tlığ! Münevver sokakta oynar
ken düşmÜ§, göğsüne cam parça -
ları batarak yaralan.mışhr. 

4 - Tarlabaıında oturan on 
yaşında Yani İstiklal · caddesinde 
asıldığı tramvaydan düşerek ba • 
ımdan yaralanmııtır. 

5 - Feri köyünde Rum kilisesi 
sokağında oturan ıeyyar tavukçu 
Halil, polise haıvurarak arkadaşı 
Haıanm yeleği cebinden onsekiz 
lirasını çaldığını ileri sürmüttür. 

Şehrimizde tamir görmesine lü
zum olan 170 kadar ilk okulun ta· 
mirlerine yakında batlanacaktır. 
---, .. - ............. iM .... _____ ,.....,_ ........ """'"'"""' ... _ .. . 

Haaan yakalanmıttır. 

6 - Kumkapıda oturan Rati • 
din Mahmudun arabasına eıyala· 
rını .yer1eftirirken Emine adlı bir 
kadının bahane ile yaklatarak biı· 
birman mantoluk kuma,la birta • 
kım modeller ve kdın çamaıırları 
çaldığı iddia edilmiştir. Emine ya
kalı..nmtşhr. 

7 - Kasımpa!ada oturan Kad
ri, Beyoğlunda gezerken Haıan 
adlı biri sigarasını yakmak üzere 
yaklatmıı, altr liralık bir dolma -
kalemini çalmıttır. Haaan yaka -
lanmı!br. 

Telefon sosyetes;n;n 
Satın alınma işi 

Ankarada Bayındır!ık Bakan
lığıyla telefon ıosyetes\nin satın 
alınmaıı iti üzerinde görü,meğe 

giden sosyete delegesi Bay Frank 
Gill şehrimize dönmüştijr. 

Bu görütme, satın ~lma ko -
nuımalarına bir hazırlık mahiye. 
tindeydi. Bakanlığın, konu§mal~
ra başlamak üzere so3yeteye ver
diği mühlet 18 Temmuzda bite
cektir. O zamana kad:u müzake
relerin de ba,lıyacağ1 umuluyor. 
Telef on ıosyetesinin •mtiyazınm 

bitmesine 16 yıl vardır. 

BOZULAN KARAR 

Sabun fabrikatörlerinden Ke • 
rupe Karaliyan gümrük reımmden 
muaf olarak getirttiği sudkostik • 

)eri batka bir itte kullandığından 
ıekizinci ihtisas hakyerine veril • 
m·it ve 5ekiz ay hapse, 6 bin lira 

para cezasına mahkum olmuftu. 
Bu karar temyiz tarafından bozul-

muftur. Duruşma bugünlerde ye -
niden yapılacaktır. 

Hir düzeltme 
(Nizamname) nin öz dil karşılığı 

<tüzük) tür. Dünkü sayımızda, C. H. 
Parfüi tüzüğünün öz dile çevrildi -

Geçmiş Kurun/ar: 

21 Haziran 1920 

Harbıumumi esnasında Fransada 
bulunan Amerika ordusuna mensup 
zabitan ve efrattan birçoğu Fransız 
kızlarıyla izdivaç etmiş ve mütareke -
yi müteakıp Amerikaya avdet eder • 
ken zevcelerini de birlikte götürmüş -
]erdi. Bu suretle Amerikaya giden 
J<'ramnz kızlarının adedi takriben el
li bine baliğ oluyordu. Ahiren Ameri· 
kadan gelen haberler elli bin Fr,nsız 
kızından nısftnın avdet ettiğini bil • 
dirmektedir. Fransız kızları Amerika 
tarzı hayatı ile ülfet edemediklerln • 
den pek ziyade sıkılmaktadır, Elyel·m 
Amerikada kalanlar da avdet arzusu· 
nu ızhar ettiğinden bunları Amerika 
hayatına alıştırmak için bir cemiyet 
teşekkül etmiştir. 

ğini bildirirken yanlışlıkla (yasa) ............ -._ .... ._ .. ıııııııuıııııını 
adt kullanılmıştır. Düzeltiriz. 
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l.;elrika No: 140 

~DliH, fnıir Sui~i seuiyor~u.. Onu ~urıarınn~ 
i'in üarnataya gelmişfi ı 

bulun en i;yi gezeklerinden biri S h b Jd k L • 
idi. onra a er a ı Ki zabit onu Hin

görüştürmüş ~r ~rt!k, ahlak, iater. .. .. distandaki fakirlerle 
Hırbır ıf uyuntu larlo yurumez. 
Büyük hareket aclamt ıorav'

Jan yılmaz. Hüsnü aradığını bulamamııtı. 

( Salina) Garnataga 
niçin gitti? 

Prenses acaba kendisiyle ne gö. 
rüıecekti? 

Danııım'dan ne zarar gelir? 
Eaki sıycura adamlarının en hoı

larına giden bulcay kaplıcalardı. 

M~hmet ilk esirlik günlerinde 
kendini öfkesinden yiyecek bir 
h;alde idi. Yerinde duı amıyor, İn
gilizlere karşı, kinini göstemıek • 
ten çekinmyiordu. Bu canlılık çok 
EÜrmedi. Yavaı yavai söndü O • 
nun yerine küskün bir durgunluk 
geldi. Biz onun bu halinden sıkılı· 
yor., aklını oynatacağından kor • 
kuyorduk. Kimse ile görüımüyor, 

yalnızlığı seviyor, daima düıünü • 
yordu. 

Başka bir yola başvurmayı düşün
dü; Süleyman Şefik hakkında a • 
ra§tırmalar yapacaktı. Vilayet 
mektubu kaleminde ihtiyar bir ka
tibin Avrethiıarlı olduğunu öğ • Garnatanın şark iJapısından 

büyük pazar meydanına doğru 
yaldızlı bir İspanyol arabau gidi
yordu. 

Ok""Uyucularımıza ıur.asını ha
tırlatalım ki, Salina h'J.·ali bir tip 
değildir. İspanyol ordusunda mü
him rol oynayan Kraliçe izabe). 

Erke'nin uzaktan yalnız gözen 
tarcdlarını görüyorsunuz: Bir de 
onun ıığınlarını ba§ta bulunanla
ra ıonınuz. 

Bu mi&allerde geçen kelime kar· 
Arabayı gören nöbetçiler, kol

larındaki mızrakları U2&tarak se· 
lam veriyorlardı. Arabacının ya. 
nında oturan adamdan ve araba
nın y&ldızlarmdan bel~ ydi ki bu 
araba lapanyol ıarayırıdan geli • 
yordu. 

Arabanın perdeleri inikti.. l • 
çinde ya bir prens veya bir pren • 
seı olduğunda tüp he yoktu. Fa · 
kat, o gün Garnataya bir prenses 
gelemezdi. Çünkü ik\ gün ıon • 
ra Kraliçe izabe} büyü!-. merasim· 
le Garnataya gelecekti. lıpanyol • 
ların eline geçen b11 eski garp 
tehrini görmek için ğelecek olan 
prensesler f üphe yok ki kraliçeye 
refakat edeceklerdi. 

den sonra adı efsanehre karııan 
meıhur bir kadındır. 

Selinamn lsponyo! 11arayında 
büyük bir nüfuzu vardı O, Kral 
Ferdinandın yeğeni idi 

Bu güzel prenses ilk önce bir 
rekkase rolü oymyarak, Endülüs 

veliahtını avlamağa ç.ıhtmıf .. Fa· 
kat, biraz sonra kralın israriyle 
Emir Saitten ayrdmağa mecbur 
olmu§lu. 

Salina, Garnatanın muhasarası 
esnasında, gene kralın arzusiyle 
Emir Saidin yanına kaçarak iki 

ay kadar Endü)üs saravmda kal -
mıf, sarayın içyüzünü nğrendik • 
ten ve Sultan Ahdulbhın bütün 

Bu arabada ancak bir prens ve- planlarını elde ettikten snra, onu 
ya batkumandana kraldan yeni kuru vaitlerle oyalamıt İspanyol 
bir irade getiren büyük riitbeli karargahına dönmü§tü. 
bir zabit olabilirdi. Bu itibarla Salina Endüli.isün 

ıılıklcrrı: 
Mesire = Gezek 
Meslek = Ertik 
Miskin = Uyuntu 
Mesuliyet = Sorav 
Müıavere = Danı,ım 
Mevidi mülakat = R:ılcay 
Mevkii iktidar = Erke 
Cazip = Gfö.en 

• • 
Taan etmek = Kınam.ak 
Kimıeyi kınama; kendi ku"ur

larım düzeltmeğe bak. . "' . 
Tarsin etmek= Bekitmek 
Kaleleri beltitmekten ne çıkar? 

Vicdanlar ıai kalpler :;ağlam ol
malı! 

• • • 
Tasarruf etmek= Es:lenmek 
Kimse baıkannın malına esile

nemeı;. 

• 
Araba, başkumandanın bulun- sukutuna da yardım et:niş oluyor· Tasavvur = Tuar 

duğu şatonun önünde durmuştu. du. Gerçeklenen bir if, f.ayalJe bin 
Herkesin merakla takip ettiği Fakat, son mahkeme salonun- taıar'a öneydir. 

l>a 3r;ı. :ı.cb, ~iındiclcn luı.l>er vere- ,Jı~lij hadiae Emir Saidın masumi- '-~--~~~--:t---•--•--~~_..... 
lim ki, Prenses Salinadan baıka yetini meydana çıkardı~ı için, za- Tasvir = Sınay 
kimse yoktu. ten kendisine karşı ka 1binde bir Bu yazı dünkü afınıı töreninin 

Salina başkumandan Petroyu zaf duyan prenses, o gün Emir canlı bir ıınay'ıJır. 
ziyarete gelmi§ti. Saide acımı§ ve eskisinden fazla 

Güzel Prenses Don Petro ile temayül duymağa baılanuttı. 
gizli olarak konutmak istiyordu. (Kara Rahip) in çevirdiği ent-

Kapıda duran nöbetçilerle rikalara kurban gidece ?i anlatı -
başkumandana haber gönderdiği lan Emiri bu felaketten kurtar -
znman kendi adını sak!amıştı. mak lazımdı. Salina bunu yapma· 

Don Petro bu sırad; garp asil- ğa karar vermi,ti. 

zadeleriyle konuıuyor~u. 1,i, suyun batında b:tirmek &e-
Müslümanlar, birçok kimsele • rekti. 

rin birkaç gün içinde kaybolduk - Salina, Emir Saidi, haıkuman-
larını ıöyliyerek, bunların hemen danı tehdit ederek Jcırtaracaktı. 
meydana çıkarılmasmı baıku .. 
mandandan ricaya gelmi§lerdi 

Don Petro, lspanyoi ıarayın • 
"dan bir kadının kendis~ni görme • 

ğe geldiğini öğrenince. müslü • 
mantarın yanına bir zabit koya • 
rak derhal dı§arıya f ır)adı.. Sa -
linayı ba§ka bir odaya almışlar • 
dı. 

İspanyol tarihinin dönüm ye • 
rinde.siyasi bir rol oynayan Pren. 
ses Sslina yüzünü açarak: 

- Beni tanıdınız, değil mi? 
Diye sordu. 

Başkumandan birdenbire titre· 
'di .. Ve yerlere kadar eğilerek, 
prensesi seli.miadı: 

on Petro, prensesi g·:irünce bo
tuna sararmamııtı. ETlıette onun 

da bir yüz karası var<lı. Hem de 
bu, ::iyle müthi, ve iğrenç bir yüz 
karası idi ki, meydana çıkacak 
olursa, Petro hem ba~\rumandan
lıktan düıecek. hem de larısından, 
saltanat ve debdebesinden e.,edi .. 
yen ayrılmı§ olacakb ! 

Bu lekeyi, Prenses Salinadan 
başka hilen yoktu. 

l§le, zeki kadın buna güvene
rek, Petroyu tehdide gelmitti. 

Fakat, her şeyden Ötıce, büyük 
bir nezaketle söze başladı: 

· -· Biliyorsunuz ki, dedi, benim 
- memleket hesabına da olaa -
Emir Saitle bir alakalı" vardır. O-

nun bu kadar çok - hem de pek 
lüzumsuz olarak - İ§kence gör • 

Tavaf = Çevrin 
Çevrin, iılamlar için bir borç 

Jeğil, Mekke ıehri için iyi bir te· 
cimdi. 

Tebeyyün etmek = Belgirmek 
Poliı gerçini ile bu adamın su

çu belgirmİf değildir. 
1(. • 1(. 

Tedfin meruirna = Gömme ala· 
yı 

Zavdlı V anfın gömme alay'n· 
da bulunacağımızı düıünür mü İ· 
dik? 

• • • 
Tefahür = Övünç 
Ortaya e•er koymadıkttın ıonra, 

bOf yere övünç_ neye yarar? .. :(. 

Telkin etmek = Oy damak 
Telkin ;:: Oydam 
Bütün parti adamlarının bCJ§lı· 

ca ödevi, halka partinin prensiple
•·ini durmaksızın oydamak'tır. . . :(. 

T enakuı :::ı Tutmazhk 1 S' 
T ezad = Kar§ıthk 
ikinizin ıöyledikleriniz arcuın

da tutmazlık var. 
Bi:z. aınıllo.r arasındc. kar§ıllık 

iıtemeyiz. 

- ULUS-

- Böyle bir günde yapyalnız 
buraya gelişinizin sebebi nedir? 
dedi. iki gün sonra Kraliçe haz • 
retleriyle gelseydiniz, ~ehrin her 
Yerini ıerbeıtçe gezebilirdiniz. 
Çünkü o gün bir fırka askerimiz 
tehir sokaklarını ha,tanbaıa sa

mesine tahammül edemiyorum. --------------
Yeni E•erler Maksat, Endülüs devl"°tini yık • 

racak .. 
maktı. Yıkıldı .. Ve mu,,.affer Is. Bugünün içtimai 

mezhepleri 
Salina batını sallıya"&k gülüm

sedi: 

Bir gün hepimize şaşkınlık ve· 
recek bir ıey oldu: Mehmet ken • 
diıini görmeğe gelen bir İngiliz 
zabiti ile kamptan çıkıp gitti. Bu, 
birkaç gün sürdü. Sonra haber al· 
dık ki zabit onu Hindistandaki fa
kirleı·Je görüştürmüş Artık Meh
mette bir değişiklik aörüyorduk; 
zayıf, solgun yüzünde gizlilikler 
taşıyan bir hal, gözlerinde manalı 
bir parıltı hasıl olmuştu. 

Yine bir gün, arkadaşlardan bi
ri öldürüldü. O kadar arandığı 
halde öldüreni bulmak kahil ola • 
madı. Hepimiz müteessirdik: içi
mizde en ziyade sinirli olan Meh
met daha çok teessür gösteriyordu. 
Hükllmete haber gönderdi, "İzin 
verirlerse ben katili bulurum.. De
di. İzin verdiler. Öldürenin adını, 
bulunduğu yeri bildirdi. Bunu na
ııl bHmişti, bir. türlü anlayamadık. 
Yalnız fakirlerle pek sıkr görüf • 
lüğünü biliyorduk. Onların gizli 
bilgilerıni öğrenmİf olacaktı. 

Sivil memur sordu: 
- Parası var mıydı? 
- Para mı? Ne gezer. Onun pa

ı-ayı önem (ehemmiyet) lediği 
yoktu ki ... Esirlikten dönerken ar· 
kadaşlar yardım etmi,Ierdi. 

- Buraya geldikten sonra ne 
yaptı? 

- Bilmiyorum, bir daha kendi
sini göremedim. Yalnız, Hindis -
tanda iken, son zamanlarda; "Ah 
biraz param olsa da bir hastane -
açabilsem. Hastalarımı bamba~ka 
t.ısullerle tedavi ederdim.,, Diyor
du. 

- Doktorluğu hu kadar ileri 
gitmiş mi idi? 

- Yeni bir usul bulacak ka -
dar, değil; zannetmiyorum. Dahili 
haıtahkJarda ihtisas kazanmağa 
çalı§ryordu. 

- Fakirlerle münasebeti dok · 
torluğuna tesir etmiş olabilir mi? 

- Onlardan neler öğrendiğini 
bilmiyorum ki... . 

- Size akrabasına dair bir fey 
söyler miydi? 

- Bildiğimize göre yalnı2 bir 
ihtiyar annesi vardı. Hatta bir gün 
pek meyustu; sebebini sorduk, 
"Artık dünyada yalnız kaldım. 
Annem de dün gece öldü.,, Dedi. 
Hayretle sorduk: · 

- Ne biliyorsun, telgraf mı al-
dın? . 

- Onun gibi bir §ey! 
Diye kısaca bir cevap verdi. 

Sivi) memur, istediği "noktaya 
dokunmak için dedi ki: 

- Hacı Yaşar Ağadan hiç bah
setmez miydi? 

- Ben ıehri gezmeğe gelme • 

panyol ordusu Garnataya girdi • 
Herkes, her tey elimize geçti. Bu 
suçsuz adamı öldürmeJ..te mem • 
leketim için bir fayda tasavvur et· 

dim .. Sizinle görüımeft" geldim. miyorum. Sizden onun serbest bı
Yarım aaat sonra, :veya hemen rakılmuını ricaya geld:'.m. Bu tek. 
timdi tekrar, geldiğim yoldan dö. lifimi reddetmiyeceğinhden o ka-

Bahkesirdc, Bay Esat Adil ~rnste
caplıoğlu Liberalizm, Sosyalizm, Ka· 
tolisizm, içtimai ilerleme mezhepleri 
üzerinde Brükselin yüksek etüt ens • 
titüsünde ,·erilmiş dört büyük kon • 
f e::an:mun dilimize çenilmesi yolu 
ne böyle bfr eser vücude getirmiştir. 
Eserin f aydasınr görerek verilen e -
m~~ı takdir eder, okurlarımrza kita
bın edinilmesini bildiririz. 

- Hacı Yaşar Ağa mı? Böyle 
bir kimseyi İ§İtmedim. 

nüp gideceğim dar eminim ki ... 
Petronun rengi sapsarıydı .. ( A:-kaaı var) 

- Ya Süleyman Şefik? 
- Hayır, Hayır ... Bize bunları 

söylememİ§ti. Yalnız annesinden 
başka kimsesi olmadığını biliyor· 
duk. 

renmiıti. Katip, Hüsni.:nün ıorgu· 
suna bu cevabı verdi: 

- Ha; anladım, anladım . Şu 
bizim Şükrü Ağanın oğlu Süley • 
man olacak. O doktordu amma, 
Avrethiıarmda oturmazdı. Baba· 
11 bizim kasabanın hanedanın • 
dandı. Çok zengindi; Süleyman • 
dan baıka oğlu da yoktu. 

- Bu Süleymanın uzak yakın 
akrabasından kimse var mıydı? 

- Vardı ya; bir halası vardı; 
o da zengin; kızını Süleymana 
vermiıti. Kadın ölünce bu zengin
lik de Süleymana kaldı. 

- · Ya akrabalarından Hacı Ya· 
ıar Ağa adında birini tanıyor mu· 
sunuz? 

- Hacı Y af ar Ağa mı? 
ihtiyar ak saçlarını sıvazhyarak 

düşündü, epey düşündü; sonra ha· 
fını salladı: 

- Hayır, tanımıyorum; kasa • 
bamızda böyle biri yoktu. 

- Ya öyle mi? 

- Hacı Yaşar Ağa .. Hacı Y a§ar 
Ağa .. Hayır, hayır! Bu adam o • 
nun akrabasından olmıyacak. 

Hüsnü bu bulunmaz adamm 
sırrına ermemi§se ~e yeni bir ,iz 
çıkirmıf oluyordu. ~yman şe-.. 
fik babasından, halasından büyük 
mirasa konmuı, ıayıhr zenginler -
dendi. Kendisi ve karısı öldükten 
sonra bu para ne oldu? f üleyman 
Şefiğin emlaki yok muydu? Bun
lar hala duruyor mu? Sivil memu
run fikrinde yeni bir ıtılc belirdi. 
Nezirin ıcBunlar Binna.zındır,, de
mesinde böyle bir anlam olmalı • 
dır; fakat ne diye bir takım mü
esseseler açarak masraflarda bu • 
lunuyor? Dha bir dütünce: Ct:vat 
Binnazı yanına almrıtı. Resmen 
vasi mi idi? Öyle ise Süleyman 
Şefiğiıı paralrını almak, emlakini 
satmak suretile hepsini cebine at
mıt ve Bulgaristana kaçmıt ol • 
masın? 

Dü§ünülecek daha bir ıey var: 
Belki o zaman bir Hacı Y aıar A
ğa çılanış da bu servetin bir kıs • 
mını kurtarmı§, öteki kısmını da 
kurtarmağa çalı§ıyor; §İmdilik 
suçlulara bir §ey sezdirmemek i· 
çin kendini saklıyor. Polisten hak 
ve adalet uğruna yardım isteme • 
sinin sebebi de bu olsa gerek. Ay
ni zamanda Binnazın iyilefmesini 
bekleme~i de pek tabiidir; çünkü 
o zaman kız, kendi hakkını ara • 
yabilecek bir halde bulunacak • 
h~ 1 

Hüsnünün faraziyeleri bu nok· 
taya gelince, artık hakikatin he .. ' 
lirdiğine oy (rey) veriyordu. Sır• · 
larla karışık hadiseleri de föylece 
yoruyordu: Bunlar doktorun Hin
distan da öğrendiği gizli bilgile .. 
rin bir takım numaraları, ki bu 
suretle polisin dikkatini kendi ü -
zerine çekecek, merak ve alaka 
uyandıracak, sonra hak ve adalet 
dediii itleri önemle (ehemmiyet· 
le) takip ettirecek. Zaten bu 11r
ları hltuflarının kar§ılığı olarak 
öğreneceklerini ıöylememit miy • 
di? 1 

(Arkası var). · 



Adana biçki yurdunda Çeşme plajında 

Iıb T vfik H d• 8 1 k l lzmirden gelen gezmen-ay e a ı aysa genç ız ara , 6 . .., ·ı-1· ere ır şoıen verııuı 

bir söylev verdi, diplomalarını dağıttı tzmir, <özel) - Turinr ktüp 
tarafından Çeıme plajlarına oto· 

~clebl BisJii 'Yrmlanlan ba yıl phnlar 
Adana, (<>-1) - Burada OD çok aüzeldi. Bu dersleri Recep 

l.ir ııldır Türk kızlarmı büyük bir Çolalqsit p.termiıtir. 
anele ft özenle yetiftiıen, onlara Onüılıüzdeki yıl Biçki yurdu 
aeçma J'Ohmda en deierli vaaday.ı claha geniç bir programla çalqa • 
lmMDdıran biÇki yındu adında ltir caktır. 
1-um var. 
G~ sün hir yıl ~ )'&Pı· 

.ı..:itlllri bir ..n haliDcle ıözler ö

.._. .. nti. 
ilbay Tevfik ıHadi baya) ser. 

aiJi açb, küttür direktörü Y umu 

Kızlamnıza dikit, biçkiden 
bqka çocuk bakımı ve ev idaresi 
denlerini Refika Recep Çolakail 
göıterecekti,r. 

Bu yıl diploma alanların bel • 
Kbım Köni w: talebenin ailele • celerini ilbayımız kendi elile ver· 
rl hun- 'bulundular. mittir. beı.e alanlar tunlardır: 

Tevhide, Pakize, Nazmiye, Kad. 
riye, Perihan, Müzeyyen, Jülide, 
Azize, Nadide, Fatma, Emine, 
Makbule, Hatice, Nimet. 

büılerle bir ıezinti tertip edilmit 
ve bu gezinti, neı'eli, samimi eğ· 
lenceler içinde geçmiı, iyi duygu· 
lar bırakmııtır. 

Dtobüıler, İzmirden, sabahlo • 
yin çok erken hareket etmittir. 
Mesafe oldukça uzundur .. Plajda· 
kiler, ıeyyafılan hararetle karııla· 
mıılar ve bu arada pii.j müsteciri 
bay Azmi, ıeyyahlara bir ziyafet 
vermiftİT. 

Seyablardan bir kamı otobü • 
ıe binerek Ç91me merkezine ka • 
dar gitmiıler, Çeımenin güzel yer· 
lerini do1aııp gôrmüıler ve Beya· 
zıt devrinden kalma kaleye ka • 
dar uzanmıılardır. 

lJbaynnız, ilk tahsilden aonra 
&lanmrz için en değerli yuva • 
nm biçki J.Urdu oldujunu ve hu • 
rada yetitenlerin ileride bvçok 
zorluktan yenecefini söyledi. 

b9J ~-~f&WiJC~za~n~an':""'.·-""~~~~mlllLlmUıMIAlrıllıtı_.........._. 

larla, orada bulunan analar bu 
sözlerden çok eevindiler. Seçtik· Edirne öğretmen okulun
leri yeni yolun büyükler tarafın • J J_ l • • 
cim beğenilmesinden dolayı hak • aa~ çı"an arın gezı~ı 
h olarak .evinç duydular. Edırne, 20 (A.A.) - Edırne 

Serıide çok derin ve ince bir öiretmen okulundan bu sene çıkan 
aewılde bqanlmq olan itlerin gü • lardan bir ınıp öğretmen Sürey • 
..ıiiii ıöiüaleri kahartmıflır. yanm batkanbiı attmda halkevi 

Çay örtüleri, roplar, hwaletleh, adma Trakyada bir geziye çık• 
recelilder, erkek pijaınaları, koı. mıtlardır. Grup a.Uzunköprii, Ke • 
tüm. tayyörler, Aymtap ve Cava fan, Gelibolu yolu ile Çanakkale 
itleri, Fitre, Belçilca ajurlan, yu· 1&V&f alanı olan Anburnu ve A • 
bkirtüleri çok süzeldi. nafartalan dolqacak, oradan Ça· 

Tunletler, f&Pkalar, kumqtan nakkale ve Trova yıkıntılarım ıe
Japdma ..ıon çiçekleri de söze zerek tehrimize dönecektir. Bu 
SU'Pıyorclu. Yailı 'boya yutddar, ıezi 12 gün sürecektir. 

KadllliJl'ala~~ 

--···••ıl 
T.rrlka numar•m: 9SI 

F Neerin, aüneıte kararmıt küçük 
•mr kaldmlı. 

- Şu kammVeJe sidelim, aa -
aa pli hir feY aöyli,.ecePn, de
di. Genç kız artık büalbütün za • 

yıflamqtı. Çocukluk 2am•nmdan 
alma aolak bir keten entari diz 
bpa]rlarmı hile örtemiyor. Ba • 
cit\lan wlak, aaçlan rüzıarda 
~or. Çıplak ayaklarmda 
~ Aadallar. 

- Necdel, eledi, beni Ankara· 
ya ...... yanma gönderecek -
ler. Albihtan ki vekalet 1-bamı 
hir İf için Kayseriye yollamq. On 

Yazan: Safiye Erol 
tey rica edecejifa. 

- Peki Nesrin, peki. Emrettin, 
ıeldim. Sırrını aöyle. Rica da ne 
demek? Ne İltenen söyle yapa • 
YQD, Nesrin. Fakat..,aeni neye An· 
kara1a ıöııderi1orlar? .e.ban mı 
çaiırdı? Bu mnıimde ? •.• Ankara 
11cak olur bu menimde. Baban 
bekardır. AiabeJiıı Alman metre
ıi ile yaııyor. Sana kim bakar? 
Kıtın gitsen olmaz mı? 

Nesrin bozuk hir alayla omuz· 
larmı kaldırdı. 

- İstanbul bavuı artık ba· 
na yaramıyormut, diyorlar. Gün· 
den güne zayıflıyorm11f111D. 

Çeıme plajınila lmiirli •ezm•nler 

İlbay General Kizım Dirik, 
seyyahlann plajda eğlendikleri 
aaatler içinde yanlarına ıelerek 

kendileri ile konutmUf, vönül1eri· 
ni almıftır. 

değitmiıti. Eıki çocukluk hali 
kaJmamıflı. Görmüt, yqamq 
insanlar ıibi tbir konutma edin • 
mitti. Kqlarmı kaldırarak, aizı· 
mn kenarluında içli ve inkisarlı 
bir titreyiıle söz söyliyerek kendi 
kendisile eileniyordu: 

- Ankarada Nesrin bebeie 
sütünü verecek kimae bulunmaz 
mı, denin? Her neyse taka berta· 
raf. Şimdi beni dinle. 

Biraz durdu, önüne baktı. Du • 
dağım kemirdi· Kıvırcık kirpikle
rini ağır ağır kaldırarak yakıcı 
bir bakıtla gözlerini Necdete 
dikti. 

- Ben, dedi, bir ıenedenberi 

ıizli bir teıkilitta çalıııyorum. 
Dur, dinle, teliı etme, kimse duy· 
maz. Benim ıibi bir kum ıizli 
bir teıekkülle ne alikaaı olabilir, 
diyeceksin. Şunu diyeceksin, bu • 
nu diyeceksin. Beyhude zihnini 
yorma. T eıkili.... nasıl girdiğimi, 
kimlerin yol götterdiiini filan 
aorma aakm. Çünkü bu da bir 11r

dll'. Hem de öyle bir sır ki.•. Sen 

lzmirdeki acıklı tren kazasında 
parçalanıp köprüden düşen adam 

lzmirde Hilil köpTiilü üzerin· ı ıövdeıini biribirinden ayırmqtır. 
de trenin manenuı ııruında bir Ahmedin caedi köprüdeiı qa
tren kazası olduiunu bir manev • ğıya yuvarlanmııtır. Bu hali sö • 
racının vaıonları ayırırken müva· ren bir aıker trenin ileri cihetin
zeneaini kaybederek diiftülünü, de bulunan bat manevracı baJ, 
Yiicadü tren altmcıla kalarak ilci Mehmede durulmuı içi baiırmıt
parça olduğunu te)graf haberi o· tır. 
larak yazmııtık, vak'a töyle ol • Tren durduiu zaman it itten 
muıtur: ıeçmit bulunuyordu. Bütün me • 

Makinist bay Abidinin idare et· murlar ve makinist hadiıenin vu
tiği timendifer makinesi Ziraat kubulduğu vaıona kotmatlardır. 
Bankuma ait buğday ve saire eı • Burada bir facia ile kartılqdmq, 
ya ile yüklü on dört vaıonu Ay • cetedin köprüden &f&iı diiftülü, 
dm demiryolu Alaancak iıtuyo • batmm vücudünclen ayn olduiu 
nuna ıötürüyordu. Vaıonlar bat teenürle görülmüftiir. 
manevracı bay Mehmedin idare • Tahkikata müddeiumumi mu • 
ıinde idi. Beraberinde manevra • aTinleriden bay Orhan el koymu19 
cı 43 yqlarmda Osküplü Ali oğ • tur. Makinist Abidin ile bqma • 
lu Ahmet de bulunmakta idi. Ma· nevracı bay Mehmet aorpya çe • 
kine Hilal köprüsüne vardığı ıı • kilmitlerdir. 
rada manevracı Ahmet en arka va· Yedinci itletme müfettiti baJ. 
ıonu diler vaıonlardan ayırmak Y akup da hadise mahalline aide
üzere iki vagon araımdaki tam • rek tahkikatla ayrıca ve yakmdan 
pon1arm üzerinde bulunuyordu. alikaclv olmuttur. 
Bay Ahmet iki vaıonu biribirin • Dört çocuju yetim kalan ma • 
den ayırnaıt İle de müvazenesini nevracı bay Ahmedin cenazesi lcal· 
kaybederek dütmüt, üç vaaon bi • dırılmıfbr. Tahkikata devam edil· 
çarenin üzerinden geçerek bat ile mektedir. 

Balıkeairde yapılan 
geni park 

Bafıkeıirde llyular mezarlı • 
lında park intaab devam etmek • 

tamamen laf ve kemikten temiz· 
lenmiftir. Toprak tuviyeai yapıl • 
mıftır. 

Paıkm bu yıl bitirilecek olan 
kısmında bir pzinolu ve büyük 
yüzme havuzu yapılacak, telile • 
ler vücude getirilecektir. HaYUZ 
ve telilelerin IUJUDU temin etmek 
üzere bahçeler içinde büyük bir 
kuyu kazılacaktır. 

Şarbay bay Salim Gündoğan 

Tarım dirktörü ve parklar müte • 
hau111 ile birlikte park inıaatım 
ıezmit, kuyu kazılacak yeri ılr • 

Orgeneral Ali Sait Al
pagtlofan Çorum 

hemıeriai 
Ozel) - De' erli 0r-1 

e ra rmı ~'Y· 
doian beraberinde Ba:ran Ali Sait 
Alpaydoian olcluju halele, tehri • 
mize ıelmiftir. Komut•nın tehri • 
mize ıelmeai uker ve baDc ara • 
ımcla aevai Ye 1&ffl doiurmuflur. 

Orıeneral Çonımlulann rica • 
lan üzerine Çonumm fahri hemte
riıi •lmutlanbr. 

Orseneral Ali Sait Alpaytofaa 
bir pce Çorumda kaldıktan son • ı · 
ra Amuyaya hareket etmittir. 

Kendisini büyük bir lmlabalıli 
uiurlamrttrr. 

müflür. aonluma dojnı bitirihnit ola • 
Parkın ilk kısmı aonbalıann caktır. 

kesilen ıencf minilı ıözlerle ka· 
dmca ıüsdü. Onda tüpheler, lm
kançlıklar uyandırmak iatiyor, 
Necdetin tanmıadıiı taluılarla 
ulu rabıtalar peydablaclıinıı mey· 
dana atı:r.ordu. Neırin için aon bir 
tecrübeydi bu. 

- Ne olduysa oldu, dedi, ıim· 
di fena vaziyetteyiz. Poliı haber 
almıt, arqtmyor (1). Biliyoraun 
ki birkaç kiti tutuldu. Diğerlerine 
de kurtulut yok. Bana mühim ki· 
irtlar emanet etmitlercli. Epey 
zamandır aklıyorum. Fakat tim· 
di poliı bana da ıelebilir. Kiiıt• 
lar mühimdir. Yakıp atamam.EY• 
den dıtarıda saklatmak lizım. Bu 
toman, ben Ankaradan dönün· 
ceye kadar, yanma alır m11m? 

O zamana kadar Necdetin elik· 
kat etmediii, sicimlerle bağlı bü· 
yücek bir toman demir muanm 
üatüne koydu. itte! dedi. Sonra 
zor bir it bqarmq, kuvvetini tü· 
ketmit insanlar ıibi, kollarını ma• 
aaya uzatb, batını da kolları ÜI • 
tüne yabrdı. 0 Gözleri kapalıydı. 

Necdet, hiç beldemediii ba söz· 
lerden fena tıakle bozubmqtu. 
Son aylar zarfmda talihin türlil 
cilvelerini ıörmüt olduiundan 
ıinirleri zateA bozuktu. Fakat bu 
ıürpriz hepıinden balkın çıktı. 

Neırin, daha ıeçen kıt bebek oy• 
nayan, ip atlayan Nesrin, bir ko-

müniıt olsun! Böyle feleiin çem• 
berinden ıeçmif, kqerlenmit bir 
maceracı kadm ıibi ona meçhCll 
arkadqlardan, yoldqlardan, ter 
kilittan, poliıin 'bukmmdan bali• 
sebin ! Şimdiye kadar emin bil • 
diii, iliğine kemi(ine YanDcaya 
kadar tanırım ~Ner 
rin' di. Nesrin de ..ı nca artdi 
dünya aallanmlllt W 191 tekJ" • 
muvazenesini ıc.-.tmit deme. • 
ti. Genç ad~ı dönüyord• 
Tomarı alıp ıötiirm~ diifündO. 
Fakat nereye? 

- Nesrin, ~ :fakat ben· 
bir evim Yar, bir de idate~aecl''I 

kilitli daran yası •mııW&J- ••1ı.rt1 
lir, henden de fiiphe 

sün kadar daha bekliyeceiim. 
Yokla apartopar, kimseyle Yeda· 
lapmdlın bir posta paketi sibi ıi
di,....w. Sana aldı telefon et • 
tim. TeJZmi nde yok. Bir nr s8y 
li'Yecelfm 1&11&... Ve senden bir 

Söylerken ellerile incecik beli· 
ni kuptıyor, llnük kalçalan et • 
rafında entariaini ıeriyor, filiz 
ıibi kollanın Necdete doğru uza· 
tıJorda. o..a, oturutu da çok 

hiçbir zaman öğrenemiyecebin. Artık ne olursa olıun, der aibi, o 
• -&.!1..L-1!ra IMl&VIUllll••• 

Kartrsmda rengi uçan, nefeıi vaziyette kaldL 



1 ahran mektupları 1 Yabancı Memleketler Postası 1 
Iran parlamentosu büyük 

törenle açıldı SOVYET RUSYADA 
Şelıinşah, söylevinde 1 ürk - Iran dostluk 
ve kardeşliğinin nasıl doğduğunu anlattı 

işçi - Çiftçi arasındaki farklar da 
büsbütün kaldırıldı 

''Programımız sözden ziyade iştir. 
Iran - Afgan hudut davasında Tür

kiyenin reyini saygı ile kabul 

bir. lngiliz gazetesine göre işçiyi çiftçiye üstün tutmak 
isteyen eski bolşevikler dağıblmı.şl~~c;lı~ 

bizlere bir fırsattır ,, 
Ta.hıa.n (Özel aytarımızdan) 

- lran parlamentosunun (Meclis 
ıürayı milli) onuncu devresi dün 
pek büyük törenle (merasimle) ve 
!imdiye kadar görülmemiş bir şen 
likle açıldı. Tahran fevkalade 
günlere mahsus bir manzara gös
teriyordu. Halk caddelere dökül
mütt muntazam sıralar halnide as" 

fa.it yolların kenarında, açılış söy· 
levini söylemek üzere meclis bi • 
nasına gidecek olan büyük kurta • 
rıc111 ve lideri alahazreti Şebin • 
§ahiyi gözlüyorlaTdı. Şehir baştan 
bata bayraklarla süslenmiş, yer • 
yer öz Irana vergi bezemeler ya • 
pılmıfh. 

Meclis binsmın önü bir mah · 
ıeri andırı:y:ordu. Kadın, erkel< 
yüzlercet hayır binlerce halk mü• 
temadiyen dalgalanıyor, ve oto ~ 

mobiller, arabalar yığın yığın ıe• 
yirciyi bu insan denizine katıyor• 
du. Meb'uslar, kimisi eski devre• 
nin elemanları, alışık adımlarla 

mecJia binasından içeri giriyor, ki· 
misi, yeniler .. Yüzlerinde yeni ve 
"mdi e kadar duyµlmamış bir he· 
yecanın akisleri ile acele acele 

yürüyorlardı. 

Bunların arasında 1stanbu1 
J;aım (matbuat) erkanının pek iyi 
tanıdığı lttilaat 'başyazarı (başmu· 
naTriri)' Mes'udiyi - ki Tahran 
aay)avıdır - arsıulusal parlamen· 
tolaT kongresinde lran delegesi 
Likvani ve Hakimiyi de gördüm. 

Bu arad, büyük rütbeli gene • 
raller de meclise geldiler. Ara1a· 

rmda erkanı harbiyei umumiye 
reisi Emir Leşker Kupal Zergami, 
harbiye okulu direktörü emiri leş· 
ker Murtaza Han, emiri leşker A· 
manullah Mirza ve aertip Küpal
ki eski ILran elçiliği ataşe milteri 
idi - vardı. Vezirler heyeti baş· 
ta Furugi hazretleri, olmak üzere 
meclisin büyük kapısında şehiıı • 
sahm gelişlerini bekliyorlardı. Sa· 
~t tam onda alahazreti hümayunu 
otomobil ile onurlandırdılar. U • 

zayan, artan ve gittikçe tonunu 
arttıran bir gulgule, hançerelerden 
kopan yaşa... Zindebat alahaz • 
reti hümayunu .. sesleri dört tarafı 
doldurdu. Otomobil tam vezirler 
heyetinin önünde durdu ve ala • 
hazreti Pehlevi otomobilden ine • 
rek meşhur Aynalı salona girdi • 
ler. Parlamento binasına saltanat 
bayrağı çekildi. 

Beş dakikalık bir dinlenmeden 
ıonra şehinşah hazretleri meclise 
girdiler ve söylevlerini söylediler. 

Denebilir ki bu açılış söylev sul • 
ha dayanan İran sıyasasmın iç ve 
dış çizgilerini gösteren ve doğnı· 
dan doğruya lranm büyük kurta • 

rıcıaırun temel dünüşlerini en ve · 
ciz bir şekilde hülasa eden irade, 
azim, ve ideal sembolüdür. Hele 
Türkiyeden bahseden satırlarda 

Şehinşahı Pehlevinin büyük lider 

(Kamil Atatürk) e karşı beslediği 
sempati ne kadar açık ve içten 
gelmedir. 

Şehinşahın söylevi ıudur: 
".Meclisi şurayı millinin onun

cu dıevresi vesilesile millet dele • 
gelerinin selamlar, kutlular ve bü
yük bir sevinç ve kıvançla meclisi 
açarım. 

Dış memleketlerle olan müna
sebetimiz tamamfle normal ve 
<fostçadır. Komşu devletlerle olan 
dostluğumuz da günden güne kök-
leşmektedir. ~ 

Türkiye He olan ilişiğimize ge
lince: Eski zamanlarda münase -
betimiz hiç de sadakat ve iyiliğe 
dayanmıyordu. Aramızda bir an • 
laşamamazlık vardı. Memnuniyet
le kaydederiz ki, her iki taraftan 
gösterilen cidldiyet, hüsnüniyet ve 
geçen sene şahsen Türkiyeye vaki .(Taymlif·gazefesi ·RuıyaCta ya:
olan ziyaretimiz ve Cümur başka- pılan son deği§iklikleri anlatan bir 
nr Kamaı Atatürk ile yaptığımız başyazısında çiftçilerin yarı pro • 
şahsi konuşmalarımız sonunda letarya sayıldığım ve bunların sos· 
n1anasrz ve esassız olan anlaşa1na· .. "'"""""'"""""""'""""'11"""''""'"""""""""""'"'"'""'.''"""'"""ru•-· 
mazlık ortadan kaldnı:lınış ve bu - Vezirler heyetine verilen 'direk-
nun yerine dostluk ve kardeşlik tiflerde, bu devrede meclise tek • 
kaim olmµştur. lif edileceK Jayffialarda fasıl ve 

!n!!iltere ile olan münasebeti - maddelerle uğraşılmamasına ve 
miz giin geçtikçe iyileşmekte ve programmuzm sözden ziyadıe iş 
bunun alametleri açık olarak gö - olduğu işaret olunmuştur. 
rülmektedir. Sovyet Rusya ile o - Lakin bu vazife yalnız vezirler 
lan anlasamamazhklar ortadan heyetinin resmi devlet menıurları
kaldınlmıŞtrr ve iki tarafın da nm gayesi olmama~~~~r. Bütün 
hüsnüniyetini gösteren deliller millet ve bu y~rdun bu:uı~ çocnk
vardır. Münasebetimiz tamamile larr el, ele verıp hep bll'lıkte ça -
dostanedir. İlişikli bir haldle kal - lışmalrdır. Bizler de denendiği gi · 
nuş olan ehemmiyetsiz hudut me- bi bu tarikatin yolcularrndanrz. 
Sl leleri de her iki tarafın onayı ile Ve devlet meurlarmr, millet dele
yakında sona ermek üzeredir: gelerini bu yolu takibe davet ede-

Koşmu ve 'dostumuz Irak ile riz Ve Cenabı Haktan hepinizin 
kardeşlik muamelesi yapmakta ve muvaffak olmanızı dileriz.,, 

daima yapacağız. Aradaki cüz'i Yeni kabine 
ihtilafa da bir son verilecek ve a -
radaki dostluğa kat'iyyen halel 
gelmiyecektir. 

Efganistan ile aramızda olan 
hudut davamızın halli Türkiye 
devletinin hakemliğine bırakılnn!? 
ve hakemliği de kabul etmiş oldu-
ğumuz için, Türkiyenin reyini say
g1 ile kabul bizlere bir farzdır. 

!ç sıyasamıza gelince: Bu yol
da fazla bir şey söylemeğe, tafsi
lat verıneğe lüzum görmüyoruz. 
Bu husustaki göıüşlcrimizi, geçen 
devrelerde açığa vuıınuş bulunu -
yonız. Bu devrelerde büyük adım
ların atrldığmı menuniyetle söyli
yebiliı iz. Lakin şurasını da gayet 
açık olarak kaydederiz ki milleti
miz geçmiş zamanlarda o kadar 
gaflete dalmış, o derece geri kal
mış ve fakir ve ihtiyaç bizleri o 
kadar sarmıştır ki her ne kadar a
cele etsek ve her ne kadar Heri 
gitsek, iç işleıimizdeki eksiklikle
rimizi, ihtiyacın çokluğunu gün -

den güne daha fazla duyuyoruz. 
Amacnnrna yetişebilmek için ye -
gane vesile her ne zamanCıan da -
ha fazla, daha ziyade çalrşmak ve 
ciddiyet göstermektir. 

Tahran, 20 (A.A.) - Başba • 
kan bay Furuği yeni kabineyi, es
kisi gibi kurmuş ve saylavlar ku • 
rulundan güven oyu almıştır. 

MECL1S1N KARARLARI 
Tahran - İran saylav mecli~i 

şu kararları vermiştir: 

1 - Bütün Iranda peçe1erin 
kaldırılması, 

2 - Hocaların din kıyafetile 

sokaklarda gezmelerinin yasak e-
dilmesi, 

3 - Erkeklerin birden fazla 
kadın almamaları, 

4 - Yalnız lrana mahsus olan 
muvakkat nikah usulünün ilgasıt 

5 - Iran dilinin yabancı kelli • 
melerden temizlenmesi için ko • 
misyon teşkili. 

CELALlYEDE HASTANE 

Tahran, - İran hükfuneti Ce • 
laliyede bin yataklı bir hastane 
yapmak projesini onaylamı~tır. 
Planlar genel sağlık yönetim (ida
re) merkezince incelenmektedir. 
Lüzum görülen kredit kabul edil· 
miş olduğundan hastanenin yapıl
masına bu yıl içinde başlanacak -
tır. 

'Savyet Ruı 'qÇil~tlen 'bir grilp :-ı 

yalist devlet tarafından iıtismar e· şma -geli.Şmdenöen, · orfo'doks ko -
dildiğini, fakat bu sıyasanın çift· münistlik silinip süpüıiildüğü an
çileri tehlikeli bir duruma (vazi - !aşılmıştı. Eşit .(müsavi) olm~yan 
yete) düşürdükten başka şehirli - ücretler, şahsi tecim için müsaa -
leri gıda maddeleri bakımmdan deler, imtiyazlr sınıflar, gibi tesi~ 
darlığa uğrattığını, arazinin kol - sat, bunların izi idi. Fakat çi.ft<;i
leklifleştirilmesinin çiftçiyi büsbü- leri isciler ile eşit yapan son ted -
tün fena duruma düşürdüğünü an- bir, hiÇ de beklenmiyordu . . 
!atıyor ve en son, son günlerde "Lenin müreffeh çiftçilerin kü
Stalin yoldaşın müvazeneyi kura- çük burjuvaziye meylettiğini söy
rak çiftçilere hem tecim yapmak, lemişti. Troçki ile Kamenef 1926 
hem rey vermek bakımından da - rla bu sözü tekrarladılar. Bugünse 
ha geniş bir hürriyet verdiğini ve Staliu çiftçilerin refaha kavuşma -
bu yüzden eski bolşevikleı·in itira· larım istiyor. Bu siyaset, şehir kcr 
zma uğradığını işaret ediyor ve münistlerinin düşüneclerine zıt • 
şu sözleri söylüyor: tır. Yabancılara göre, Stalin hak· 

"Eski bolşevikler, çiftçilere ge- Jıdır. Fakat onun bu haı~eketi şu 
niş hürriyet verilmesinden müte - suali sormağa sebep oluyor: Rus· 
e~ir olup Staline itiraz etmelel'i ya nereye doğru gidiyor? Bugün 
üzerine dağıtmışlar ve içlerinden bütün söylenebilecek şey, I_ıusya -
biri olan Yenukidze halk karşı - da siddetli bir diktatörlük ve dev· 
srnda sryasal tereddi ile itham o- let kapitalizminin bulunduğudur. 
lunmuştur ... Stalin realist bir a - Eski bolşeviklerin dağılmaları, 
damdır. Onun kafası, zamanın ih- bu suale verilecek 4t'i cevabm 
tiyacma göre işler ve ona ,göre Kral Marks veya Lenin'in yazıla
te.dbirler bulur .. Zaten onun iş ba- rmda bulunmadığım gösteriyor.,, 

Stratosfere çıkmak için 

Amerika tayyarecilerintlenl solda; oalonunı sepeti, sağda Hof· 
Hofman yakında stra·tosfere çık • mantm paraJÜtünü gözden geçiri· 
mak için uygun 1havaları bekle· şi görülüyor. Bu balonun yil'mi 
mektedir. Bu işte kullanacağı dün
yanın en büyük balonu Rapit siti 
Y.a_kını~n~ get~ril~i,~r. Resimde 

beı bin metre yüksekliğe çıkabile· 
ceği umulmaktadır. 

.... 
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~~tSl981t~ld 
F enerbahçe - Beşiktaş 

. 
Şild maçının yarın Şeref stadında 

oynanmasına karar verildi 
hta.nbul Futbol Heyeti Fenerbah • 

çe • Beşiktaş şild ınaçınr, iki takrrnın 
formunda bulunduğu ve bu hafta ya.· 
pılacak maç olmadığını gözönüne a -
]arak, yarın Şeref stadında oynatma· 
fa karar vermiştir. Bu hususta gön· 
derilen tebliğ şudur: 

lstanbul Mıntakası Futbol Heye • 
tinden: 

22 Haziran 935 cumartesi günü ya· 
pdacak mm taka ı Şild maçı: 

1 - Bes;ikta§ Şeref alanında . .Alan 
gözcüsü Kemel üçer. 

Saat 17.30 da Fenerbahçe • Beşiktaş 
birinci takımları. 

Hakemi: Kemal Hallın, yanhakem
Jeri: Talat özrşık, Feridun. 

Not: Maç bir buçuk saat ilonunda 
berabere biterse usulü üzere yanm sa· 
at daha uzatılacaktır. 

BlNICl SUBAYLARIMIZ 

Manialı at yarışlarına girmek üze· 
re Nis'e gitmiş olan binici subayları · 
mız, Nis'ten sonra Almanyaya, ora. • 
dan Macaristan'a geçmişler, oralarda 
da mUsabaktlara girerek çok parlak 
sonuçlar almışlardı· 

Öğrendiğimize göre Türk ısubayla
n şimdi Viyana'da. ~apılacak bir ya • 
nşa çağmlmışlardır. Bu yarışa girip 
girmiyecekleri hakkında henüz bir 
karar verilmiş değildir. Girmeleri ka• 
rarla.,tınhrsa. subaylarımız Macaris • 
t.an'dan Yiyana'ya gideceklerdir. 

Bu gUn 
tSTANIJULI 
ıs,30 Dans musikisi ve muhtelif eserler. 

ı , : Haberler. :ıP,30. Ege Caz. TUr'lq:;e Baz::' 
IU eserler. 20: Konferans. 20,30: StUdyo or -
kest.ralan kon.serf. 21: Radyo caz ve tango 
orke8tralan §an. Çadircr. 21,30: Son haber
ler - Bonalar. 2UO: Bayan Ba.blkyan 
<Şan.) 22: PAlk neortyat.I. 
BUKR.l!:Ş: 

ıs - ı:s: PlAk ve duyumlar yayımı. 18: 
Radyo hafif nıllz!ğl. 19: Duyumlar. 19,15: 

BULGARLAR ROMENLERi 
O • 4 YENDiLER 

Sofya, 20 <A. A.) - Dün, çok güzel 
bir havada Balkan kupası için Ro • 
manya ve Bulgaristan ulusal takım· 
ları karşılaşmışlardır. Elen Yargaç 
Hoçopulos'un idaresindeki bu maçı 
Bulgarlar 4 • O kazanmı~lardır. 

Bulgarlar, güzel bir teknik ile çok 
atılgan oynamışlardır. Romenlerin 
güzel teknikli hücumları Bulgar mil· 
dafaasımn güzel oyunu karşıl!lmda 
bir iş başaramamıştır. 

GALATASARAY .. FENERBABÇE 

Son kısmının bir yan hakemile oy
nanması yüzünden Galatasaray. Fe· 
nerbahçe lik maçımn tekrarlanıp tek· 
rarlanntaması hakkında federasyonun 
sorgusuna, hakem heyetinin cevap 
verdiği ve bu cevaha göre maçın tek· 
rarlanma!lı IAzımgeldiğf yazılmakta • 
drr. 

HiLAL KLVBVNVN BiLDiRiCi ~ 

Hilal Spor Kulübü Genel Sekreter· 
liğinden: 

Kulübün yasasına. uygun olarak 
yılda bir kez yapılan toplanma işi bu 
yıl da 7 temmuz 1935 pazar günü ya· 
pılacaktır. I\:ulüp kütüğünde yazılı sa
yın üyelerin belli edilen günde saat 
tam 10 da C· H. P. Erenköy Kanumu 
Sahrayi Cedit Ocağı çatım altında bu
lunmaları rica olunur. 

TAKViM 

+ 
CUMA tumartesl 

21 Haziran 2~ Haziran 
'20 R. Evvel 21 ıt . Evvel 

Giiıı do~şu.~ ~4. 8 
Gtiıı batm ' 19.44 
Sıba.h D&mll• 3. 28 
oııe namazı 12.15 
lklııdi namıı.zı tl'i. ll'i 
Akşam aamaı: , 19.44 
Yatsı natnazı 21.48 
lmsd:: 2.oı 
Yılın gtçen giJnlerl 171 
Yılın kalan ıı;ünleri 18~ 

~ - 4.Y.~ 

19,44 
4'.28 
1~15 

~l'i.17 

19,44 
21.48 
2.os 
172 
HH Konserlıı l!ltlreğl . .20: Sözler. 20,20: Yeni ope-

retleredn pl!kla.r. 20,50: Sözler. 21,15: Şark ..._ ____________ ... 

müziği. 21,415: Oda müziği. 22: nAn müziği. 
22,30: Du:yuml&r. 22,50: Konser (röle.) 23, 
15: Yabancı dillerde duyumlar. 23,35: Konser 
'(röle.) 
VARŞOVA: 

21,10: Şarkılı: konser. 21,45: Duyumlar. 21, 
e:s: Konfer&1111. 22: Senfonik koneer. 23: spor 
duyumlar. 23,10: İyi sesli (pllklar.) 

MOSKOVA: 
18,30: Koro koneeri. 22: ekçe yayım. 23,05 

tngiUzce yay.an. 24,05: Almanca yayı m. 
PRAG: 
20,25: Reportaj. 20,llll: Varyete. 21,15: 

Jııtllzikll yayım. 21,ISO: Sözler. 22,05: Radyo 
orkestrası. 23: Duyumlar. 28,15: Pl!k. 23, 
ao: Ru.sç& duyumlar. 
BUDA.PEŞTE. 

20: "Mikroblarm YB§a~r.,. aıilı diyalog. 
20,80: PIA.k. 21,30 : Dxı eıyasaya bir bakış. 
21,50: Buda korosu. 22,40 : Duyuinla.r. 
23: Cingene müzltf. 24,lti: Piyano konıerl. 
VİYANA: 

20,30: Senfonik konser. 21,35: •·nergroase 
!l!Ll'nilea geht durchs ziel,. a<llx piyes. 23,20: 
Duyumlar. 23,30 : Dans mllzlğl. 24,30: Söz -
ler. 24,45: SUving kuarteti. 

~soRsA~ 
l Hinb.nnda yıldız işareci fllanlar üzt· 
inde 20 6·935 de muamele f.Orcn!er· 
dir. I Rakamlar kapanış Hatlarını gösterir 

rtukut (Satıt) 
• LoDdra fı90, - * Viyana 23, -

* Nevyor~ !25. - • Mıı:irtı !6 -
• Parls 169. - * Berlla 43, - ı 
• Mlllno m~. - * Varşovı 24, -
* Brlikset 81, - • Bndapeşte Z5, -

• Atllll 24, - • Bükreş a. :so 
* Cenevrt 1116 -- • Belgm 54, -
• Sotya 24, - * Yotobama 33, -
• Amsterdım 8!\, - *Altın 94!, -
* Prag 98. - *Mecidiye 59. -
• Stokho'm :l ·ı. -· _..Banknot 229. -

- ~ 

Çekler (kap. sa. 16) 
., Londra 619.- * Stokhlm 3. li17S 
• Nevyor~ 0.7945 • Viyana 4.'>11 ıs 

'(· Parls 12.03 - • Madrlt 5.8054 
• Mil!no 9.6290 * Berllıı t,9730 

~ , : * llrükse 4.70 - • Varşova 4,2U:'I .,..-----,-------•
1 
.. •111 • Atim, E-3.5ll35 • Budapeşte 4,475 

Kısa Haberler * Cenevre 2.4318 • uuıcres 1s,4sııs 
* Sofya 63,698:l • llelgm :ı4.Q9i17 

TRAMVAYLARDA. - Bazı kimse- '• Aınsterdam 1.(691 • Yokobama 2.74- ' 

lerin tramvaylann ön sahanlıklarm • 11ılr-*=Pr=a=ıı =~=19=,o=ı7=S==•=M=os=k=ov=•=='o=ı<6.=7=is J 

da vatmanlarıı;t sağ taraflarında ve E S H A M 
kapılarda durarak hem vatman1rın lll-=?rş=B=a=-n=b=s,==9=.s=,,=_:;==T=ra=m=v=ay==~9=,-=I 
kol hareketlerine ve hem de yolcula • •Anadolu 2~.7S • Çimento as 10.~0 
rın inip binmesine engel oldukları gö~ Reji 2 7cl Cnyon De~. -.-
rüJmü~tür. Belediye burada durma • Slr. Hayriye ıs. - ~ark De~. 
nrn yasak olduğunu ilgili yerlere bil- MerkezBankası 57.7~ Balya 

-.--.--.-dirm.iştir. • U. Sigorta -,oo Şark m. ecza 

İLAÇ YERİNE. - Beyoğlu Yeni" ll!;:=B=o=m==on=t=ı ===11,4=0==T=el=er=on==~-=·=-: 
§ehirde oturan Zoi, yanlışlıkla ilaç istikrazlar tahviHer 1 

yerine tentürdiyot içerek hastalan • il==============::=' 
*1 933TürkBor. l '.i8.32~ Elektri k 

nuş, hastaneye kaldırılmıştır. • • II 26.- Tranıva~ aı.ıo 
SILA H ARAMA. - Erenköyünde 

-.-
• ~ IIl 27.- Rıhtım 17,00 

Sahrayiceditte Haydarm kahvesinde •lstlkrrnDahıtı r 94,50 Anadolu 1 44, -

•ilah aranma yapılmı~ lnilive çekme· •r:rıanl istikrazı 9!5.- Anadolu ıı 44,-

cesinin gözünde bir tabanca ile Hay t9i8 A \1 ıo, · Anadolu ili sr,5o 
darın üstiin de bir sustalı çakı bul un . 1 l;;;;;;iiiiiSı;;;;•v;;;;•;.s·Eiiiriiiıuiiiiriiinmiiı;;i95iii. -iiiii;•;;;;;l\;;;;;1 Uiiiim;;;iie~s~ .. n ..,.;A .ia;;;;;;ı:.2;;;;;. 9iiii:O;:,:: 

ınuştlll'. 

TEMSİLLER· - Halkevi Temsil 
Şubesi t.arafından geçen perşembe 
akşamı temsil edilen "Sakarya,, piye. 

si büyük bir muvaff aldyet kazanmış
tır. Piyes yakında Şehir Tiyatrosun • 
dıt da Halke~i sanatkbları tarafm -
dan temsil edilecektir. 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

lstanbuldaki sıhhi müesseselerin 1935 malt yılı unium ihtiyacı yukard3 yazıldığı üzere ve her tart• 
name mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Cins ve miktarları, tahmini fiat, muvakkat teminatları, ihale gün ve tekilleri hizalarında gös-
terilmiı tir. • 

2 - Eksiltme işi İstanbul Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki ~omiıyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp talebe yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruta ve et şartnamesi 203 kuruşa ve akliye 

hastanesinin ekmek şartnamesi 189 kuruş ve et ıartnameai iıe 130 kuruş l:>edel mukabilinde yurt ve mü
esseseden alınabilir. 

Diğer şartname ve nümuneler de ait oldukları müesseselerde göı-ülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odasr veıikasiyle 2490 ıa~lı kan~nda yazılı belgele.. 

ri ve eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplariyle belli ıün ve saat• 
ten evvel komisyona müracaatları. (3353) 

. 

Cinsi 

Ekmek 

Kuzu eti 

Dağlıç eti 

Sığır eti 
Karaman eti 

Sadeyağı 

Tuzsuz tereyağ 

Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 

Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 

Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Un 
Pirinç unu 
irmik 

Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Patates 

Kuru soğan 
Y efil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soda 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Çalı fasulya 
Ayıe kadın 
Barbunya. 
lspanak 
Semizotu 
Sakız kabağı 
Bamya 
patlıcan 

Yer domatesi 
Sırık domates 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 

Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 
Benzin 

Me,e odunu 
Gürgen odunu 

Kriple kömüril 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Fas. 

Tıp talebe yurdu için 
. 

Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat Ebiltme tarihi Şekli 
--,,__--~_,....,~:--=-::=-----=~~__,.-:--~~~~ 

llS,700 - 280,000 9 1890,00 SL7L935 S. 14 Kapalı 

3,000 - 3,900 

1,500 - 1,950 

7,000- 9,100 
66,680 - 76,650 

50 

50 

35 
45 Y. 

11,000- 14,300 77 

1,100 - 1,430 140 

5,000-
6,000-
4,000-

6,500 
7,800 
5,200 

70,000 - 91,000 
5,000 - 6,500 
1,000 - 1,300 

2,000-
50-
50-

6,000-

500-
500-

13,000-
2,500-
3,000-
1,600-

12,000-

12>000-
1,500-

600-
1,500-
1,500-
3,000-

5,500-
3,000-
5,000-
1,500-
4,500-
4,500-
6,000-
1,250-, 
4,000-
1,000-
6,000-
5,000-
2,000-
4,000-
3.000-
6,000-

3,000-
900-
900-
500-

5,500-

200-
1,500-

130-
135-

15,000-

2,600 
65 
65 

7,800 

650 
650 

16,900 
3,250 
3,900 
2,080 

15,600 

15,600 
1,950 

780 
1,950 
1,950 
3,900 

7,150 
3,900 
6,SOO 
1,950 
5,850 
5,850 
7,800 
1,727 
5,200 
1,300 
7,800 
6,500 
2,600 
5,200 
3,900 
7,800 

3,900 
1,170 
1,170 

650 
7,150 

260 
1,950 

170 
175 

19,500 

28 
38 
30 

1,75 
45 
70 

22 
22 
22 
11 

22 
20 

24 
18 
16 
10 

7,50 

5 
17 
18 
45 
20 

8 

12 
7,50 
7 

11 
12,5 
10 
7,5 
s 
5 

30 
10 
5 
7 
4 
6 
s 

4,5 
3,5 
2,5 
4,S 

35 

250 
230 

1450 
1750 

3,5 

3045,19 

526,82 

150,15 

137,50 
222,30 
117 

149,44 

287,62 

45,04 
64,35 

10,72 
9,75 

304,20 
43,87 

62,40 
85,75 

58,50 

53,39 

93,37 
23,40 

64,35 
21,94 

406,96 

20,62 
187,69 

385,12 

,184,87 
229,69 

51,19 

Zarf 

5/ 7/ 935 S. 14 Kapalı 
Zarf 

8/7/935 S. 14 Kapalı 
Zarf 

8/7/935 S. 14 Açık 

10/ 7/ 935 S. 15 Açık 
10/7 /935 S. 15 Açık 

10t7/93S S. 15 Açık 

12,İ'7/935 s. 15 Açık 

t2L7 L935 s. ıs Açık . 

15777935 s. 15 
15~7/935 s. 15 
15/7 / 935 s. 15 
15~7 [935 s. 15 

17 f.7 / 935 s. 15 
17/7/935 s. 15 

~ -

17 /.7/935 s. 15 
11 /..7 !_935 s. ıs 

19l7/935 s. ıs 

t9L7L935 s. ıs 

19/7/935 s. 15 
19/ 7 / 935 s. 15 

AÇılC 
Açık 

Açık 
Açık 

Açık 
Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

A~ık 

Açık: 
Açık 

~2/7 / 935 S. 15 Açık 
22L7L935 s. 15 Açıll 

'22;:7[935 S. 14 Kapalı 
Zarf 

24/ 7 / 935 s. 15 
!4/ 7 / 935 s. 1 s 

26/ 7/ 935 s. 14 

26/ 7/935 s. 15 
26/7 / 935 s. 15 
26/7 / 935 s. 15 

Açık 
Açık 

Kapalı 
Zarf 
Açık 

Açık 

Açık '. 

- Devamı onuncu şa,gıfa da-
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Istan bul sıhhi müesseseler arttırma ır~avatırı neşesi 
dinç olmaktır. l ıst. Lev•zım Amirliği Satın Alma Komisyonu UAnları 

eksiltme komisyonundan: 

Ci114i 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuru 
Sığır 

Sade yağı 

Sabun kalıp 

Sabun Toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 

Yumurta 
Beyaz peynir 

Makarna 
Şehriye 

Kuskus 
Un 

Pirinç 
Bulgur 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru Barbunya 
Nohut 

Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soğan 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayte,kadın 

lspatk~ 1 

Semizotu 
Sakızkabağı 

Patlıcan 
Yer domatesi 

A.rpa 
Kepek 
Mısır kırmaaı 

Benzin 

Odun 
Kriple maden kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

9 uncu sayıf adan devam 
Akliye ve asabiye hastanesi için 

Azı Çoğu 

4001000-420,000 
20,000- 35,000 
4,000- 5,000 
9,000-- 10,000 
2,000- 3,000 

8,000- 12,000 

8,000- 10,000 

8,000-- 10,000 
8,000-- 12,000 
3,000-- 3,500 

35,000- 50,000 
0,000- 1,000 

20,000-- 25,000 
8,000- 10,000 
3,500- 5,000 
4,500- 6,000 

35,000- 42,000 
20,000- 25,000 
35,000- 45,000 
15,000- 20,000 
8,000- 10,000 

10,000-- 12,000 

8,000- 10,000 
1,500- 2,000 
1,500- 2,000 

10,000- 15,000 

20,000-- 25,000 
40,000-· 50,000 
10,000- 15,000 
10,000-- 15,000 

10,000- 15,000 
4,000- 5,000 

10,000- 15,000 
20,000- 30,000 
8,000- 10,000 

3,500- 5,000 
1,800- 2,500 
2,SOO- 3,000 

12,000.- 15, 000 

Tahmin F. M. Teminat Eksiltme Tarihi 
ve Şekli 

5/ 7/ 93S S. 14 Kapalı zarf 9 
so 
45 
50 
35 

70 

28 

14 
38 
30 

1,75 
45 

20 
20 
15 
11 

24 
11 
7,5 

11 
10 
18 

18 
45 
20 
5 

12 
7,5 
7 

12,5 

7,5 
5 

5 
10 
5 .. . 
4,5 
3,5 
4,5 

35 

2835 

1938,75 

765 

315 
342 

78,75 

65,63 
33,75 

581,25 
49,SO 

756 
206.25 
253,13 

240 
162 

135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

33,50 
393,75 

S/7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 

8/1ı 935 S. 14 Kapalı zarf 

10/ 7 / 935 s. 15 açık 
10/ 7 / 935 s. 15 açık 
10/ 7/ 935 S. 15 açık 

12/ 7 / 93S s. ıs a~ık 
12/ 7/ 935 S. 15 açık 

15/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 
lS/ 7/ 935 s. ıs açık 

17 / 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 
17 / 7 / 935 s. 15 açık 
17 / 7 / 935 S. 15 açık 

17/ 7/ 935 S. 15 açık 
17 / 7 / 935 S. 15 açık 

19/ 7 / 935 S. 15 açık 

19/ 7 / 93S S. 15 açık 
19/ 7/ 935 S. 15 açık 

22/ 7 / 935 s. 15 açık 
22; 1; 935 s. ıs açık 

22/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 

24/ 7 / 935 S. 15 açı1' 
24/ 7/ 93S S. 14 Kapalı zarf 

O- 2,000 240 360 26/ 7/ 935 S. 15 açık 
O- 5001450 551,25 26/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 

700- 750 1750 984,18 26/ 7/ 935 S. 14 Kapalı zarf 
20,000- 20,000 3,25 52.50 26/ 7/ 93S S. 15 açık 

Heybeliada sanatorgomu için 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşesıo 

iade eder. Eczanelerde bu'u 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilat için Galata Posta 
kutusu 1255 

İstanbul levazım i.mriliğine 
bağlı kıtaat için 1500 liralık arpa 
ve 1500 liralık yulaf ayrı ayrı pa• 
zarlıkla 24 Haziran 935 pazartesi 

: günü sat 16 da ahnacaktlt'. Heı 
1 ikisinin tahmin bedeli beher kiloıu 
bet kuruştur.isteklilerin 225ter 'lira: 

1 son teminatlarile belli saatte Top· 
ı hanede satınalma komisyonuna 
1 gelmeleri (29) (3478) 

ı ! 4 ~ ~ 

İstanbul levazım amirliğine 

1.---------· 
bağlı kıtaat için 700 ton Kriple 
kömürü 26 Haziran 935 çartam • 
ha günü saat 15,30 da kapalı zarf· 
la alınacaktır. Tahmin bedeli be· 
her tonu 16 buçuk liradır. Şart • 
namesi komisyondan alınır. Eksilt· 
meye gireceklerin 866 lira 25 ku· 
ruş ilk teminatlarile teklif mek -
tuplarını belli gün ve saat 14,30 
a kadar Tophane aatmalrna ko • 
misyonuna vermeleri (11) (322S) 

Istnbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen ve tamamına 
yeminli ehlivukuf tarafından iki 
bin beş yüz lira kıymet takdir o • 
lunan Beyoğlunda Feri.köyünde 
Kostantin sokağında eski 14 mü -
kerrer yeni 46 No. lu bahçeli bir e
vin yan hissesi açık arttırmaya 

konmuş olup 22-7-935 günle • 
mecine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar dairemiz· 
de açık artırma ıureti'le satılacak

tır. Arttırma bedeli kıymeti mu • 
haınmeneden mezkur hisseye i58.· 
bet eden kıymetin yüzde yetmiş 
befini bulmadığı takdirde son art· 
trranm taahhüdü baki kalmak 

Müteahhit nam ve hesabına 

630 takım pijama 24 Haziran 93S 
pazartesi günü ıaat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 1890 liradır. lıteklilerin ~rt· 
name ve nümuneıini görmek üze· 
re her gün ve eksiltmeıi için de 
141 lira 75 kuruı ilk teminatlarile 
belli saatte T ophandede aatınal • 
ma komiıyonuna gelmderi. (7) 

_(3149): 
üzere arttırma on beş gUıı müddet- • ,, • 
le uzatılarak 6-8-935 salı günü Müteahhit nam ve hesabına 
saat 10 dan 12 ye kadar yine da· 600 kilo makine yağı 24 Haziran 
iremizde yapılacak olan ikinci a· 935 pazartesi günü saat 14,30 da 
çık arttırmasında dahi arttırma açık eksiltme ile almacaktır. Tah
bedeli konan kıymetin yüzde yet· min bedeli 240 liradır. lıteklilerin 
mİJ beşini bulmadığı surette sa • belli saatte 18 lira ilk teminatla • 
bt 2280 No. lu kanun ahkamına rile Tophanede ıatınalma komiı • 

~ tevfilca.n .reri bırakılacakbr. Art~~ :"'"yonun.-. s•ı-ı.r:. (&) (3lSO) 
brmaya iştirak etmek isteyenlerin _ _: 
mezkur gayri menkulün kıymeti- 6 ıncı icra meurluğundan: 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde Mahcuz olup paraya çevrilme-
pey akçesi veya ulusal bir banka- ıi mukarrer deri ka.nape koltuk, 
nm teminat mektubunu vermeleri yazı maaa.11 ve ıaıre 24 ~935 
lazımdır. tarihinde aaa.t 9 dan 10 a kadar E-

Hakları tapu sicillerile sabit ol- minönünde Sebzehane ıokağmda 
mayan İpotekli ala-caklılarla di • Meıut bey.hanı önünde açrk arttır
ğer alakadarların irtifak hakkı ma ile ıatılacağmdan isteklilerin 
sahiplerinin bu haklarını ve huıu· mahallinde bulunacak memuruna 
sİ'le faiz ve masarife dair olan id· müracaatları. (7771) 
dialarınr ilan tarihinden itibaren 

Gündelik Slyal!l Gazete 
İatanbul Ankara caddesi, (VA.KIT) )'UJ'dU 

TELEFON NUMABALA.RJ: 

Cinai Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme Tarih tekli 

yirmi gün içinde evrakı müıbite -
lerile birlikte daremize bildirme • 
lidirler. Aksi halde hakları tapu 
ıicilllerile sabit olmayanlar ıa • 
ıı, bedelinin paylafnıasından ha -
riç kalırlar. MezkUr gayri menku-

Yuı t~erl telefona: 2U'79 
idare Ulefona s W'70 

Telp-af adre•I: htanbaJ - (KUBtJN) 

ABONl!l BEDELLERi Ekmek 
Francala 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 

Sade yağı 
Tereyağı 

Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 

Günlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık suyu 
Kaşer peynir 
Beyaz peynir 

Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
irmik 
Un 

Pirinç 
Kuru fasulye 

,, Barbuİıy~ 
Patatea 

20,800- 22, 750 9 
11,200- 12,200 13,5 
14,000- 26,000 50 
1,050- 1,950 50 

2,240- 4,160 8S 
700- 1,300140 

1,050- 1,950 28 
1,400- 2,600 38 

700- 1,300 30 

70,000-130,000 5 
28,000- 53.00 1,75 
1,829- 3,395 50 

910- 1,990 70 
910- 1,990 45 

700- 1,300 25 
130- 163 25 
130- 163 25 
140- 260 20 

t,680- 3,120 11 

3,500- 6,500 24 
700- 1,300 16 
630 1,170 16 

6,300- 11, 700 7,5 

370,00 

267,38 
163 

40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25.65 

5/ 7 / 935 S. 15 açık 

5/ 7 / 935 S. 14 Kapah zarf 

sı1 / 935 s. ıs açık 
sı1 / 935 s. ıs açık 

10/ 7 / 935 S. 15 açık 
10/ 7 / 935 s. 15 açık 
10/ 7/ 935 S. 15 açık 

12, 7/ 935 S. 14 Kapalı zarf 
12 7 / 935 S. 15 açık 

12/ 7/ 935 s. 15 . &ÇJk 

15/ 7 / 935 S. lS açık 
15/ 7 / 935 S. 15 açık 

117 17/ 7/ 935 S. 15 açık 

24 17 / 7 / 935 S. 15 açık 
52 17 / 7 1935 S. 15 aç.ık 

Devamı 11 inci sagıf ada 

lün nefsinden doğan bilcümle ver· 
gi mükellefiyetleri borç'luya aittir. 
Daha fazla malumat almak iıte . 
yenlerin 2~935 tarihinden İ· 
tibaren dairede asılı ve açrk bu • 
lundurulacak olan arttırma tart • 
namesile 934/ 1366 No. lu dosya. 
sına müracaatla mezkur dosyada 
mevcut ve mezkUr gayri menku -
lün evsaf, mesaha ve aairesini gös
terir vaziyet ve takdiri kıymet ra· 
porunu okuyup anlayabilecekleri 
ilan olunUT. (7780) 

Yeni çıktı 
KANTTAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmış oldu-
ğu bu kitap, lıtanbulda Va· 
kit kütüphanesinde, taşrada Va· 
kit kitap bayilerinde satılır. 

Tem iz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 2S 
kuruştur. 

DIŞ DOKTORU 

ttbeylt Salt 
fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Senelik HOO Kr. 

6 aylık 730 ,. 
Saylık tOO • 
l aybk 150 • 

bAn tıcretlert: 

ı100 Kr. 

1450 .• 
800 • 
100 • 

Ticar1 Ulnlarm UA.n ııayıfalarmda ııan • 
t1m1 30 kuru!\ltan b8.§1ar. nk aayıfada 250 
kUru§a kadar çıkar. 

BUyük, fazla devamlı Utıı verenlere 
ald ayn tenzUa.t vardır. 

. ;-nli ilanlann bir sabn 10 kuruıtuı 
KUçllk UAnlar: 

Bir defa SO, lkt defam tiO, Uç defam e~. 

dört defuı 75 ve on defuı 100 klll"ll§tur. 
Oç aylık Utıı verenlerin bir defaaı beda· 
vadır. Dört satırı geçen llA.nlarm fazla 
aaarları bf!ıı kurultan he.sap edilir. 

ı.---ven •---
ANADOLU 

KUtUphanesi 

Kadıköy • Altlyola§zı 

Dün ve rarın 
KUlliyatı 

Yakıt Neşriyatı 
nın satı, yeridir. 



I.gtanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Kuru ıoğan 

Süt 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
lıpanak 

Taze bakla 
Patlıcan 
Taze bamya 
Çahfaıulye 

Sırık domates 
Yer domatesi 
Sakız kabağı 

Enginar 
Ayşekadın 
Semizotu 
Barbunya 

Kırma arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 
Arpa 

Odun 
KripJe maden kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Ekmek 
Dailıç eti 

Sa hun 

Yumurta 
Beyaz peynir 

Makama 
Şehriye 

Pirinç unu 
İrmik 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Pata.tes 

Kuru soğan 

Süt 
Pancar 
lapan ak 
Balda 
Sakız kabağı 
Ay,eka.dm 
Çalı 

Bamya 
Semizotu 
Bezelya 
Pıra.aa 
Kereviz 
L'ahana 
DoJl'll&tes 
Enginar 
Patlıcan 

Arpa 
Saman 
Kuruot 
Kepek 

Benzin 
Odun 
kok kömüriJ 

'.Azı Co'iu 

37,000-38,000 
24,000--25,000 

3,500- 4.000 

10,000-15,000 
350- 400 

1,000- 1,500 
450- 500 
450- 500 
150- 200 

12,000-12,500 
1,000- 1,500 
5,500- 6,000 

3,00~ 3,500 

2,900- 3,000 
3ı000- 3,500 
3,000- 31SOO 
3,000- 3,500 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 

900- 1}000 
500- 600 

1,000- 1,200 
200- 250 

3,000- 3,500 
2, 000- 2,500 

400- 500 
3,500-- 4,000 
5,500- 6,000 

11,000-12,000 

3,500- 4,000 
3,SOO- 4,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4.000 

144- 144 
250- 300 
300- 400 

9,500-10,000 

- 10 uncu sagıfadan devam -

3,500- 6,500 5 24 

10,850- 20,150 12 181,35 
2,590- 4,180 20 
3,500- 6,500 7,5 108 
1,750- 3,250 s 
1,400-- 2,600 4 
1,12CJ- 2,080 10 
2,380-- 4,420 7,5 
2,100- 3,900 7 
3,500- 6,550 10 

560- 1,040 30 
840- 1,560 11 
800- 800 7 
700- 5,700 s 

2,800- 5,200 5 
2,100- 3,900 6 
2,100- 3,900 12 
1,400- 2,600 s 
1,050- 1,950 10 291 

1,625- 3,250 5 
2,100- 3,900 2,5 
1,400- 2,600 3,5 

910- 1,690 4 
1,625- 3,250 4,5 41 

105- 195 250 36,53 
70 

475 
13 

35- 60 1450 
175- 325 1950 

2,800- 5,200 3,5 

Çocuk Hasf an esi için 

Tahmin 
Fi. 
9 

50 

28 

1,7~ 

45 

20 
25 
11 

20 

24 
16 

7,5 

5 

12 
1 
7 
7 
7 

12,S 
11 
30 
s 

10 
s 
4 
4 
s 
6 

10 

4,5 
2,S 
4 
3,5 

35 
230 

1750 

3,5 

M. Teminat 

256,50 
937,50 

84 

19,68 
13,50 

31,88 
4,13 
3 

:>25 
18 
33,75 

13,13 

270 

!06,90 

43,50 

3,87 
51,75 

'5%5 

26,25 

19/ 7 / 935 s. 15 açık 

22/ 7 / 935 S. 15 açık 

22ı_7/935 s. ıs açık 

22/ 7 / 935 s. ıs açık 

24/ 7 / 935 S. 15 açık 

26/ 7 / 935 S. 15 açık 
26/ 7/935 s. 15 açık 
26/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zart" 
26/7/ 935 s. 15 açık 

Eksiltme tarihi ve 
Şekli 

5/ 7; 935 s. 15 
5/ 7/ 935 S.14 

B/ 7/ 935 S. 15 
8/ 7/ 935 s. 15 

Açık 
Kapah 

Zarf 
Açık 
Açık 

10/ 7 / 935 S. 15 Açık 

12/ 7/ 935 s. 15 
12~7/935 s. 15 

15/ 7/ 935 s. 15 
15/ 7/ 935 s. 15 
15/ 7/ 935 s. 15 

17/ 7/ 935 s. 15 
17/ 7/ 935 s. 15 
17/ 7/ 935 s. 15 

19/ 7/ 935 s. 15 

22L7L935 s. 1s 

22,11L935 s. 1s 

2417/ 935 s. 15 

24/ 7/ 935 s. 15 
26/ 7/ 935 s. 15 
26/ 7/ 935 s. 14 

26/ 7/ 935 s. 15 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

A~ık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Kapalı 

Zarf 
Açık 

Devamı 12 nci sayı/ ada 

1 ıstanbul Beledlyesı ilanları 1 
Muvakkat teminatı Senelik 

Muhammen kirası 
90 1200 Galatada Karaköy caddesinde 

8/ 12 numaralı dükkan 936 Mayıs 
sonuna kadar. 

9 120 Küçükpazarda Sarıd.emir ma-
hallesinde yeni hal mevdanmda 1 
numaralı baraka (tesl:l!l tarihin
den itibaren müşahare ıturetiyle). 

9 120 Küçükpazarda Sarıdemir ma-
hallesinde Yeni hal meydanında 
S numaralı baraka (testim tarihin
den itibaren müşahare suretiyle). 

9 12C Küçükpazarda Sarı-!emir ma-
hallesinde Yeni hal meydanında 
3 numaralı baraka (teslim tarihin
den itibaren müşahare ~uretiyle). 

9 120 Küçükpazarda Sar1Jemir ma-
hallesinde Yeni hal meydanında 
2 numaralı baraka ( teslim tarihin-

. _ den itibaren müşahare -'Uretiyle). 
Yukarda senelik m·Jliammen kiraları, muvakkat tem;natı, kira 

müddetleri ve semtleri yazılı olan mahaller ayrı ayrı paza. hkla kira
ya verilecektir. lstekl\ olanlar şeraiti anlamak üzere ltvazım mü
dürlüğüne müracaat etn .. elidir. Pazarlığa girmek için de hi.ıalarmda 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beıaber ihale 
günü olan 9 - 7 - 935 salı günü saat 15 de daimi encüm3nde bulun
malıdır. (B) (3481) 

Bir metrosuna 20 lira kıymet biçilen Kadıköyünde rıhtım cad
desinde 8 inci adada yır,ni 81 No. lu bir tarafı 14, diğer tarefı 15 met
ro olan 210 M. murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. lst~kli olanln 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pa
zarlığa girmek için de 315 liralık muvakkat teminat makouı. veya 
mektubiyle beraber ih:ıl~ günü olan 9 - 7 - 935 salı gU!ıÜ ıaat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (3484) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttıma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebe 936 senesi Mayıs nihayetine kadar lüzumu olan 6000 
kilo sadeyağ 8 - 7 - ,35 tarihin de kapalı zarf ile eksiltır..eye konul
muştur. Beher kilosurıun tahmini fiatı 85 kuruş ve mecmu bede~i 

5100 lira ve birinci pey parası 383 liradır. Eksiltme saat 15 de yapı
lacağından isteklilerin mektuplarım saat 14 e kadar arttrrmaya ve ek~ 
ailbne kanununun 2 nci ve 3 üncil maddelerinde yazılı llc.igelerle ve 

kanunun mezkurun 32 nci madde sinde yazılı şekilde bnl:i gün ve 
saate kadar komisyon baıkanhğına ve şartnameleri görme!< için de 
her gün komisyona mfü~caatları i-lan olunur. (3468) 

f Devlet Denıirvoııarı ue limanları iıleınıe Unıonı i~aresi ilftnları 1 
ilk eksiltmesi f esh~dilen ve muhammen bedeli ile ?tıiktarı ata

ğı da yazılı seyyar telgraf makine leri 5 - 8 - 1935 pazö.rtesi ıünü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında ~atın alına~ 
caktır. Bu işe girmek iatiyenlerin 393,75 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğ,.. manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayn~ gün saat 
14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait tartna
meler Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada mal
zeme dairesinde parası:ı: olarak da ğıtılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf makinesi muhammen bedeli: 525f; lira 
(3463) 

Ailelere mühim tenzilat 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve iyi şartlar 

iç.inde geçirmek istiyorıanız Devlet Demiryollarmda ailelere yaptlan 
büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat, beı ki§ilik bir aileiçin % 64 
Sekiz kişilik bir aile için de % 70 
Nisbetindedir. (3208) 

11 111 1111111111111111111~ımıııı 1111111 il~ 111111 11111 !llll~~lll~llll 

Sel inik Bankası 
_ Test~ tarJbi: 1888 il 

=idare merkezı: IS1 ANBUL (Galata) 
~ 

· Tilrklyedek 1 Şubeleri: 

~1111 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanistandakl ŞubelerJ : 
Selônlk . A ttna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

ııııııı~ııı~ıııı~ııııı 



Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan : 

-•••••• Ürolog - Operatör :·. . . ~... . . ' 

Dr. REŞiD SAMi 
ldrar yolları hastalık!uı mütehassısı Beyoğlu istiklal caddui 

,(Mulen Ruj karşısı) Vahap B. Ap. No. 61 

Cinsi 

Ekme{( 
Et dnğhç 
Kuzu eti 

Sade yağı 

Makarna 
Şehriye 

Pirinç 
Kuru fasulya 

Arpa 

Odun 

Kok kömürü 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 

Sade yağı 

Tere yağı 

Sabun 
Toz sabun 
Zeytin yağı 

Zeytin tanesi 

Günlük yumurta 
Mut bak ,, 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

lrmik makarna 
Şehriye 

Un 

Patates 
Çalı f asulya 
Barbunya 
Tosya pirinci 
Soğan 

Yoğurt 

" 

Kase yoğurdu 

Süt 
Enginar 
Taze bezelye 
Semizotu 
l"aze bakla 
Kabak 
Pancar 
Hıyar 

Taze bamya 
Domates kır 
Taze biber 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
, domates 

Yeşil salata 
Kırmızı turp 
Ispanak 
Havuç 
Kök kereviz 
Salamura yaprak 
Lahana 
Pırasa 

Karnı bahar 
Çalı f asulya 
Ayşekadın 

Taze barbunya 

Kriple maden 
kömürü 

~ok kömürü 

Kuduz tedavi 

Azı Çoğu 

12,00-14,000 
1,or0- s ,ooo 
l ,OCO- 5.000 

700- 1,000 

1,400- 1.600 
?.00- 300 

14CO- 1,800 

5<10- 700 

14 OC0-18 000 

Tahmin 
Fi. 

9 
so 
50 

85 

25 
25 

24 
16 

4,5 

lCO- 250 250 
70-- 80 1750 

11 inci say/adan devam 
•• • muesseses ıne : 

M. Teminat 

94,50 

262,50 

63,75 

30 
5,63 

22,40 
8,40 

60,75 

'.?8,12 
105 

Eksiltme tarihi ve 
Şekli 

5/ 7 / 935 S. 15 Açık: 

5/ 7, 93S S. 15 Açık 

8 11 / 935 S. 15 Açık 

15/ 7/ 935 S. 15 Açık 

15/ 7/ 935 S. 15 Açık 

17 / 7 / 935 S. lS Açık 

17/ 7/ 935 S. 15 Açık 

24/ 7/ 935 S. 15 Açık 

26 7/ 935 S. IS Açık 

26, 71 935 S. 15 Açık 

SUMER BANK 

erli Mallar Pazarları . 
lkramjyelerihi veriyor 

ıston~uı ferli Mallar Pozorın~on i~ Mo,is Pazar ~~u~ 
·seyomu rerli Moflor Pazorm~on 1~ Moyıs tor~onı~H ~ün~ 
~alato Jerli Mallar Paıorın~on ll Mayrn tor~onı~a ~~nü 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

üzde yüz 
Prasız mal alabilirler 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi 

~kramiye -~~abilind~ mal almadlnız~ 
'!!!_n sonuna kadar almanız rica olunur 

Yerli Mallar Pazarında ikrami
Dikka t: yeli satışlar temmuz sonuna ka

dar sürecektir. istifade ediniz. 
M;ktarı Muhammen 

Azı Çoğu Fi. 

28,0e0-26.IJOO 9 
ıs 000-12.soo 47) 
2,000- 1)500 47) 

3 OGO- 2,000 

800- 600 

ı 500- 1 200 
400- 300 

1,500- l.!100 
400- 300 

73.000-401000 
35. 000-20,000 
1 ,ıro- 900 

300- 250 

1.200- 1,000 
3!;0- 250 

2,EClO- 2,300 

2,500- 2 000 
1,200- 800 

500- 300 
4,500- 3,500 

3.000- 2.500 

3,000- 1.800 
7,000- 3,500 

12.000-10.000 
600- 400 
300- 200 
450- 300 
5CO- 700 

1,50()...._ 1,200 
200- 150 

1800- 16G~ 

450- 350 
1.800- 1 500 

300- 200 
121orıo-11 ,ooo 

600- 500 
300- 250 

7 on0- sooo 
800- 700 

2, 500- 2,!lOO 
:300- 250 
800- 650 
200- 150 
700- 600 
700- 600 
3CO- 200 

1,500- 1,000 
1,0('0- 600 
1,000- 600 

160 Ton 

50 Ton 

85 
140 

28) 
25) 

38 
120 

s )' 
1,7S) 

45) 

70) 

25) 

25) 
11 

7,50 
16) 
10) 
24 

5 

20 ) 
7 5 ) ' 

J ' 

12 
8 ) 

lS ) 
15 ) 
10 ) 
05 ) 
07 ) 
02,50) 
30 ) 
05 ) 
12 ) 
10 )' 
10 )' 
07 ) 
01,25) 
01,2S) 

7,SO) 
08 ) 
10 ) 
25 ) 
04 ) 
05 ) 
lS ) 
11 >: 
12 ) 
10 ) 

1450 

1950 

M Teminat 

189 
599,25 

!91,25 
84 

39 

42,75 
9 

~04.65 

52,88 

29,07 
20,63 

14,07 

18,15 
85 

11,25 

84,38 

108 

104,22 

174 
73,15 

il 

Eksiltme Eksiltme 

tarihi saati şekli 

5 7/ 935 15 Açık ------·------------------
5/ 7 / 935 14 Kapalı 

8 7/ 935 
8/ 7/ 935 

10/ 7, 935 
1017/ 935 

10/ 7/..935 

1217/ 935 

12/ 7/ 935 

15/ 7/ 935 

15/7/93~ 

17/ 7/ 935 

17/ 7/ 935 
17/ 7/ 935 

19l 7( 935 

22/ 7/ 935 
22L71..935 

22/ 7/ 935 

26 7 935 
26/_7( 935 

15 Açık 

15 Açık 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
15 
15 

15 
ıs 

15 

15 
ıs 

Açık 

Açık 

Açık 

çık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

~ 

ispirto - Raki ve Konyak Fabrikaları için her nevi Makinalar 
inşaatı ve tesisatı deruhte olunur, Bakır - Demir boru işleri, 

- Kalörifer tesisatı - Banyo imalatı ve tesisatı yapılır. 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

HAVAGAZI 
ile işliyen . 

FQ.iGELUX 
Buz Dolaplarının 

En ucuzudur 

yda 5,50 lira 
işletmesi garantı 

istiklal cadde!si 101 No. da 
izahat verilir. 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım 
Evi Baştabipliğinden: 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım Evinin bir senelik yiyecek ve 
~ yakacak ihtiyacı 30 - 6 - 935 gününde üstermek kesimi icra edilo

ceğinden eksiltmeye konulmuştur. istekliler şartnameyi görmek ve. 
tafsilat almak için Kurumumuz Baıtababetine sormaları ilan olunur. 

(3324), 

Sahibi: ASIM US 
Nctriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGlL 
YAKIT Matbaası - lıtanbul 


