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.Ankara 26 - Uakanlar Heyeti bu • 
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bqkanJığında toplnnmı~tır. Toplan • 
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Müslüman komşuları, Habeş Halk niçin ekmek bula~adı? 

h ·· ,,.. · d d ki Fazla para kazanmak için 
ukumetıne yar ım e ece er az ekmek çıkarmışlar! 
Habeşistan, Cimma sultanlığını kendine katmakta 

haklı bulunduğunu bir notayJa ltalyaya bildirdi 

Musolini, ligilterenin Habeş mesele
sinde araya girmesini reddetti 

Doğu Afrikasında 
tehlike artıyor 

8. Eden 

\ 

l 

B. Muıolini 

Halka zorluk çıkaran fırıncılara Belediyenin 
bir ibret dersi vermesi gerektir 

Ortaköy de evvelki f ece halkın 
ekmek bulamadığını, fırınlara a
kın ettiğini yazmı,trk. Ayni hal 
Aksaray, Küçükpazar. Unkapanı, 
Edir.nekapı ıemtlerindo! de olmuf, 
halk saat yediden sonra ekmek bu
lamamıtlır. Bu mese!c dün bele
diyeye tikiyet edilmif. belediye 
tube direktörleriyle ilgili (alaka
lı) kimseler dün f ırrnıarda incele
melere (tetkikata) ba9lamıtlardır. 
Fırınların evvelki gece çıkardıkla
rı ekmeklerin miktarı tespit olun
maktadır. 

Bazı fırıncılar, halkın bir yerin~ 
birkaç kilo ekmek alması üzerine 
ekmek bulunamadığına ileri sür. 
mütlerdir. 

Narh ilin edilmeden halkın fi. 
at artıtından haberdar olamıyaca-

ğına göre, bu iddia yerinde görül
memektedir. Bir hafta evvel de 
bazı fırıncılar ayni tekilde hareket 
etmitler, ellerindeki unlardan 
fazla para .kazanmak için az ek· 
mek çıkarmı,Iardır. 

Ucuza alınan unl!lrtlnn yapılan 
ekmekler yükıek narha göre satı
lacağına göre fırıncılarm karı da 
o nisbette fazla olac;ığı için fırın
cılar iki haftadır salı günleri ayni 
iti yapmaktadırlar! 

Fiatlar Niçin Artırrlmıf ? 

Diğer taraftan narhın on bet 
günden evvel değiıtirilmeıi etra
fında da belediyede yetgeli (ıa· 
lihiyetli) bir zat demiıtir ki: 

(Sonu Sa. 2. Sü. 2) 

lJoğu Afrikaı-ıııda i ı;; ler hergün hi· 
raz daha harbe doğru yaklaşıyor· Ito
ma hükun1etinin Jlabeşistanda olan l · 
talvanları en çok on gün içinde 51kar
mak kararı nı \ crmrsi başka bir anla · 
ma <nıa11aya) alı namaz. Dikkatede -
ğer bir nokta ::;udur ki,Musolini hu ka
rarını, Jngilir. d iplomatın. };den daha 
Romaya ~clmezdcn önce 'ermi~. bir 
yandan da Adisahabadaki elçisi ile 
Habeşistandaki ltalyanlara ilan et -
miştir. Uu ise Habeş i~inde ltalyanın 
hareketlerine aykırı hir durum almış 
olan lngiltcrc ne )aparsa yapsın, hrn 
bildiğimden geri dönmiyeceğim, de · 

- Yaz111 5 inci ıayıfamızda - -----------------.,..-----..:.....i-_ _..;.;~--

K adı köyünden Büyük-
mektir. 1 

J<'ransa ile l tn l}a ya dawşmak8tZm 
Jngiltercnin Almanya ile deniz. kuv -

retleri sorumu (m c ·clcsi) üzerinde an· 
laşma~ı. Fransız - ltnlyan - İngiliz 
yöneyını ( ceplıesirıi) sarsmıştır. 
lngiltere He A lmanyanın anlaşması· 

na karşı :Fra nsa ile İtalya elhirliği e
derek Jngiltercdcn ı-ızlanmağa baş. 
lamışlal'dır· Frnnsa gazete -
]eri ilahe,. içinde açıktan a-
~ığa Jta lya) ı tutmağa . Jngiltc -
reyide ) erme~c (zcmmclmclı:) kadar 
gitmektedir. Hir giin Habeş işi Ulus-
lar Kurumuna ~elecek olur· 
sa Fran.:ıanın Jta ]yaya yardım c -
deceği anlaşılmaktadır. SüYeyş kana· 

hnr Ulu!-!lar Kurumu kararı ile ltalyan 
harp geroilerinc kapatmak imkanları· 
nı düşünen Jngiltere bu plam kolay • 
ca tatbik cdemiyccektir. 

BeJki de 1\lusolini Habeşistandaki 
ltalyanlara en çok on gün içinde dı -
sarı tıkınız, emrini Yerirken hu du • 
;omdan kun·et almış olacaktır. 

ltalyanın bugün Doğu Afrikasın -
da yüz elli binden fazla askeri var -
dır. Jtalyada silfıh altına alınan as -, 
kerter de yedi yüz bini bulmuştur. Bir 
tek s ilah patlamamış olsa bile yalnız 

Gündüz 
. . . 
sınema 

Bir Sovyet bulmanı (mucidi) 
gündü% aydınlığında film göıtere
cek bir kqil te bulunmuıtur. Y a%ı- 1 

•ını 4 üncü ıayılamczcla okuyu-
1 

Atatürk 
Pari., 26 ( A.A.) - Anadolu 

Ajamının özel aytar: bildiriyor: 
Atatürk' ün Ruıyaya gideceği, 

Bükrq ve Belgrada ıığrıyarak 

döneceği haberi üzerine yazdığı 
bir .betkede (makalede) Ernu . 
vel gazeteıi, Cenevrede Boğaz
lar meıeleıi konuıulurken. gö. 
rülen teıanüdü hatırlatarak di. 
yor ki: 

"Seyahat realiteye dayanan 
Türk • Ruı doıtluğu!lun yalnız 
aavgal (tedafüi) ve barıııever 
( muılihane) bir kıymeti oldu. 
gunu göıteren bir göıa~r.: ( teza
hür) olacaktır.,, 

NOT: Yaptığımız gerçine 
bu kadar büyük bir orduyu ayakta 

k d h (tahkikata) göre, Moskov• tutabilmek ekonomi ba ımın an ar -
1 

.... 
be yakın bir şeydir. Onun i~in ltal -

1 
Tahran ve benzeri (mümasili) 

yanın, Habeş işini bir gün önce kesip göretiler mümkün ise de içinde 
hitirmeğe ~alışması pek kolay an ı bulunduğumuz yılda böyle b:r 
laşılır. llabeşistandaki İtalyanların geziye karar verildigvine ciair bi:· 
JK'k kısa bir zaman içinde dışuı c;ı - 1 

belge yoktur. 
karılması bu sabırsızılğın açık bir e- ._ ____ _. ___ ....., ____ ~ 

seridir· ASIM US 

Görünmez 
ışık 

BerJin 26 (Kurun) - SöyJeniJdi -
iine göre, Alman fizik bilginleri (a -

limleri,) görünmez bir ışık keşfetmiş· 
lerdir. Bu şuaın esası, Hertz dalgala -
rının istenilen tarafa gönderilmesidir· 
Dalga uzunluğu 10 santimetredir. Bu 
şuvağın mahrek çizgisinden başka bir 
yerde zaptı mümkün olmryacaktır. 

Parazitlerin, f edinğ denilen dalga 
düşkünlüğünün, yağmur ,·e sisin hu 
§U\'ağ- üzerinde hiçbir etkisi (tesiri) 
olmıyacaktır. 

Hitler birinci maniayı muvallalnyetle atladı ! 

Deniz fenerlerinde ı şık yerine hu 
Hl'rtz şuvağları kullanılacak n ayni 
zamanda bunlar gözle görülmiyecek -
tir. Bir ,·apur \ ' U şuvağ içinden geçin
ce \'apur içindeki hoparlörler kaptana 
bulunduğu bölgeyi (mıntakayı) bildir 
miş olacaktır. Bl'rlinde yapılan deneç
lerin (tecrübe.Jerin) iyi sonuçlar• (ne
ticeler) ,·erdiği bildirilmektedir. 

ada ya giden tünel ? ! 
Kadıköyünde bir evin bahçesinden Büyükadaya · 

giden eski bir yeraltı yolu aranıyor 

Tünelin, evinin balıreıinJen bQ§ladığı ıöylenen Bay Danİf 
muharririmi~e yapılan i~leri anlatıyor. Aıağıda görülen de•lik bulunan 

kuyudur. · 
(Yazısı 4 üncü !ayıfada)" 

rKARA KARTAT11 
Son ylllarm en heyecanlı, 1 
en sürükleyici deniz romanı 

i 
... "KARA KARTAL" dır ... 

.L
y akında Başlıyoruz •• 

Yazan.: Kadlrcan Kaflı 1 
....................... 1 .......... 1~ 
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Türk endüstrileşme 
tinin başarımına 

hareke
Örnek 

Kayseri 
Fabrikası 

Fransız denizbakanı 

Deneme işletmele
rine başladı 

iz alı ediqor 
Ankara, 26 (A.A.) - İICi gün 

örtce Sümer Bankın KayseriCle kur 

Fransız liarp filosu, lngiliz donanma
sının yüzde 54 Ü nisbetindedir 

duğu büyük doküma koml>inasım Paris, 26 (A.A.) - Deniz B~kam Bay Pietri, saylavla.r kunılu 
görmeğe giden içişleri Bakam, An~ aeniz komisyonu üyelerine, İngiliz • Alman andlaşmasını uzun uzadl
karaya dönüşünC1e kendisini Karş:· ya izali etmİ§tİr. 
lıyanlara görülerini (intilialarmı) Bakan, Alman liükfunetinin çok iyi silahlanmış modern gemile· 
anlatırken, Orta Anadoluda yük ri bulunduğunu, ve Frensız liarp filosunun, yapılmakta. ob.n gemiler 
selen oilyük eserin bir ktirtuluş a- de katıldığı halde f ngiliz filosunun yüzde 54 Ü nisbetinde olduğunu 
bidesi ve Türk endüstrileşme ha· söylemi,tir. Bu nisbetin önemli olduğunu söyliyen Bay Pietri şunla
reketinin başarımına başlı başına rı ilave etmiştir: 
bir örnek olduğunu söylemiştir. "Fransız • ltalyan Clostluğu Frans~ya, Akdeniz filosundan bir- · 

BalCanın fabrikayı göreli (zi· kaç gemi alarak kuzey denizi ve Manş filolarını kuvvetlendirmek 
yareti) dolayısiyle fabrilCa tarafın· imkanını vermektedir. 
dan verilen şölen heyecan ve ne· Fransa "Brıtagne" tipindeki gemilerini yeğritmek (islih etmek) 
şe içinde geç valiii:lere kadar ıiir- suretiyle, Stras.burg ve Dünkerli gi hi büyük harp kruvazörleri hazır 
müş, toplantıda Türk ve Rus mü· olacağı güne kadar güvenle liekleyebilecektir. 
hend~ ve teknisyenler~ hazu bu· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lunmuştur. 

Jçitleri Bakanımız, tariliin ])ü. 

yük tanıdı~ iki dost ulusun elelc 
Fazla para kazanmak 

az ekmek çıkarmışlar vermesinin hu güzel ve yüksek e· • • 
ıerini değerledikten SO!lra iki ulu- ı çın 
ıun dostluğuna destek olan fikir-

ler ba,at (hakim) olmakta devam ~ (Ustyanı I. sayıfada) } nı, 10 para, ikinci ekmek 7 kunış 
ettikçe bu gibi eserlerin de her iki -''Unun ,avalı 850 fuıru§a çık- 30 paraya yükselmiştir. 
tarafta ilerliyeceğini söylemit ve mııtrr. Fırıncılar on bq gün mü- BALIKESlRDF. 
insan tarihinin en büyük 'hareıketi temacliyen kiloda bir kuruf zara
ne ha§ olanları teöcil etmek gerek- ra ilayanamıyacak durumaa (va· 
tiğini ilave etmiştir. ziyette) olduklarından narhın haf. 

Fabrika üç gündenberi denem~ tada bir değiştirilmesine karar 
i•letmelerine ba!llamıııtrr. J 0 k :ı: :ı: :ı: ver ı .,, 

Deneme işletmleri her gnıpta 
başarımla devam etmektedir. 

General Kondllis kabine
den çekilmiyecek 

Aİlna, 26 <Kurun) - Son gUnlerde 
kabineden fekilmek arzmmnu göster -
miş olan Harbiye Bakanı General 
J{ondifüı, kendiı;;ine verilen tarziye ü
zerine hu fikrinden vazgeçmiştir. Kon 
dllis, kendiıdne taraftar bazı zabit -
lerin ordudan çıkarılmak istenmesin· 
<len dolayt, kabineden ~ekilmek iste -
mlşti. 

Atina, 26 (Kurun) - Muhafazakar 
partiqi başkanı B.

1
1\lihalakopulo!!I, ge

neloy (re:>iam) hakkında şu dlyevde 
bulunmuştur: 

- HükOmet bu meselede bitaraf ol
'duğunu göstermek fı:ıtiyorsa, bütün 
partil~r haşkanlarını bir toplantıya 

. çdırmah n geneloyun ne suretle ya
pılardı hu toplantıda tayin edllme -
Iidlr. 

lş~i ve çiftçi partisi başkanı B. Pa· 
panast.a~yu ""da şu beyanatta bulun -
muştur~ 

- Son seçim ve geneloy, hep kralı 
geri getirmcğe matuf bir takım ter -
tiplerdir, Bütün bunlar, cümhuriyctin 
tehlikede olduğunu söyliyen Yenin~ • 

KURUN 
okurlarına yardım 
KURUN okw·larr 1 Temmuz

dan b~Iamak üzere gazetemiz
de bir Y ARDII\ı(KUPONU bu. 
lacaklardrr. Bu kuponların her
birl gazetemize ·veH.lecek Küçük ,.. 
ilanlaım bir satırmrh ücreti ol-
mak üzere ay içinö.e para gibi 
kabul olunacaktır. 

Küçük ilanlar iş, işçi, kfraeı 
veya kiralrk yer arama, Tecim 

1
.( ~ ticaret ) maksadiyle olmı
yara.k öteberi satma veya alma 
gihi ilanlardır. 

Ziraat Bankası Satışa 
BCJ§ladı 

Ziraat Bankası ekmek Hatları
nı önlemek için dün piyasaya ilk 
defa buğday çıkarmıJtır. Borsada 
aatıta çıkarılan 60 ton buğdaya a
lıcı çıkmamrt§ır. 

Diln sert buğdaylardan 203 ton, 
yumtak buğdaylardan 170 ton sa
tılmııtır. Sert buğdaylar 5,25 -
6 lriınııtan, yumşak buğdaylar 

6,25- 7,20 kunıttan satılmıştır. 

Buğday fiatlarınm birkaç gün i· 
çinde düşeceği anlaşılmaktadır. 
Ziraat Bankasının S;\hfa baıla
ması, yeni ürünün gelmesi, fiatla· 
rı çabuk düşürecektir. 

Bundan ba,ka yurdun her yö. 
niinden yağmur yağdığını, buğda
J'ID ucuzladığım bildiren telgraf
lar gelmektedir. Bu haberler şun
lardır: 

EDIRNEDE 
Edirne, 26 (A.A.) - 48 saat. 

tenberi Edirne ve bağlımtısına ara 
ile sürekli yağmurla' düşmekte
dir. Yağan yağmur miharı 55 mi-
limetredir. Yağmur toprağı iyice 
kandırmr§tır. Henüz arkası ke. 
silmiyen yağmurların devamı za
rarlı sayılmaktadır. Enzı kimse-

' ler yağmurların devamI halinde 
nehirlerin taşmasından korkmak· 
tadırlar. 

Edirnede birinci e1rmelt 9 ku-

losun haklı olduğunu ispat ediyor. 

.Atina: 26 (A·A.) -11\Iart ayaklan· 
nta~ınm sonucu şu olmuştur: 262 si 
)'ilksck rütbeli olmak üzere 193:) sü -
hay ordudan u7.akla~tırılmış, bakan -
lık ve geneloy kurumlar işyarlarmdan 
bir çoğu işten çıkarılmışlardır. 

Balıkesir, 26 (A.A.) - Dün ve 
bugün Balıkesir ve çevresine bol 
yağmur yağdı. Yaz lirünü için fay. 
dair olan yağmur çiftçiyi çok se
vindirdi. 

UŞAKTA 

Uşak, 26 (A.A.) - iki gün
dür hava bulutlu ve serindir. Ulu
bey kamununa yağmur düşmil~tür. 
Dün Buraya pek az yağmur yağ
dı. Her taraf yağmur bulüHariyle 
örtülUdür. 

ÇANKIRIDA 

Çankırı, 26 (A.A.) - DUnden
beri tehrimize ara ile çok faydalı 
yağmurlar diişmüştür. 

Bugün kunılan şehit' pazarına 
çok ürün geldi. Fiatlar düttü. Bu 
düşüş çiftçiye karşı oldu. Arpa 
yüz paraya, buğday i:löri kiiruta 
indi. 

Eski savaşçılardan, 
Hitlere telgraf 

Berlin, 26 (A.A.) - EılH ln • 
giliz ve Alman a.aV&JÇdarı hay 
Hitlere bir ıaygı ve sevgi telgra
fı göndermişlerdir. 

Bay Hitler buna cevabında yü
rekten teşekkür etmekte ve eski 
savaşçıların bu toplantrunın ulus
lar anlaşmasına ve tiünya liarışına 
yardım etmeai dileğinde bulun • 
maktadır. 

Yeni Yugoslav hükume· 
tinin bildiriği 

Belgrat, 26 (A.A.) -Bakanlar 
kurulu, hükumetin bilairiğini ha· 
zırlamak üzere üyesi arasından ö
zel bir komite seçmiştir. Komite, 
Baıbakanın ba~kanbğın,da Spaho 
Koroşetz ve Auer Stefanoviç ile 
kurulmuştur . 

Belgrat, 26 (A.A..) - Hükumet 
üyesi yann Oplana~'a giderek 
kral Aleksandr'ın merarı önünde 
saygı gösterisi yapacaktır. 

Cumartesi qevmi
yeleri . için formül 

Anltara, 26 (Kurun) -Cumartesi günleri öğleye kadar çah§an 
İ§çileie tam yevmiye verilmeli mi, '\-erİlmemeli mi, mevzuu etrafında, 
Ekonomi Bakanlığınca tetkikler ya pılmakta ve bir formül hazırlan
maktadır. Bu mesele üzerinde, Bakanlardan bazılarının ileri uelenle
tiyle konuştum. lçbakanlığm<la sa lahiyetli bir zat dedi ki: 

- Kanun, !çişleri Bakanlrğı ba- yevmiye Ycrilıneli fakat bu 48 sa
Jfni1ıhdan sarihtir: Cumartesi gü- ati c1olduı111ak Uzcrc diğer günle
nü saat 13 den sonra daireler, mü- re yı:ırrmşar saat ilave edilmelidir. 
esseseler ve fabrikalar çalışmıya· Finans Bakanlığı ileri gelenle
caktır. Buna muhalif harekette bu- rinden bir zatın bu husustaki fikri 
lunanlar cezalandırılır. Amelenin şu·dur: 

yevmiyesi meselesine gelince; bu- - !şçi cumartesi günleri saat 
nunla Ekonomi Bakanlığı alaka - 13 e kadar çalışmakla yarım yev
dardır. miyeden bir saat fazla çalışıyor 

Ekonomi Bakanlığında ileri ge- demektir ki, taamüllere göre bunu 
len bir zat da şunları ıöyledi: tam yevmiye saymak lazrm.dll'. E. 

- Biz, arsmlusal çalışma büro- sasen geriye kalan 3 saatin iş sa· 
sunla iştirak ettiğimiz bir muka - hiplerince ehemmiyeti yoktur. 
veleye göre, işiçinin haftada 48 sa- Yevmyeyi tam verir, buna karşrlık 
at çalışması esasını kabul ettik. işçiden daha iyi randman alabi· 
Cmnartesi günleri ameleye tam lir. 

Küçük matbaalardan 
alınacak vergi 

Ankara, 26 (Kurun) - 2 - 3 beygir 
kuvvetindeki ıttotörlerle müteharrik 
matbaaların en ve ayakla işliyen pe
dal makinelerinin, ufak tabı işleri ya
pan ve bu işlerle beraber haftada bit 
iki defa ~tkan gazetleri basan matba· 
alarm beyanname esasına tabi tutul -
mıyarak gayrisafi iratları üzerinden 
vergiye nasıl tabi tutulmaları lazım -
geldiği hakkında Finans Bakanlığın -
ca bir tamim hazırlanmış, alakadarla
ra bildirHmiştir. 

uçan 
tayyare · 

Londrn, 26 (A.A.) - Cumarte· 

ıi günlfü hava kuvvetleri hayra • 
mmela, yalnız radyo dalgalariyle 
kontrol edilen bir hedef uçak gö
rülecektir. 

Bu uçakta 130 beygir kuvvetin
de bir motör vardır. Uçaklara kar· 
ŞI koruma. Oatarya}arlnın talimin
de kullanılacal«ır. Tayyare, dal • 
ga yayrnı merkezinin on millik bir 
çevresi içerisinde, pilouuz uça • 
bilmelrtedir. Bununla beraber, i · 
çinde tıpkı bir pilot vaı-mış gibi 
ayni manevraları yapabilmekte • 
dir. 

Bu uçak tirtıdiye kadar gizli tu
tulan yar~lar (aletler) listesinde 
Öulunuyore!u. Onwı için bellf:i hal
ka gösteriiecek, fakat uçmıyacak -
lır. 

Ankara polisi için 
motosiklet 

Ankara 26 {Kurun) - Ankara ilbay .. 
lrğı, polis teşkilatını kuvvetlendirmek 
üzere Avrupadan 20 tane sepetli mo• 
to!'iklet getirtmiştir. 

Türk dili araştırma 
kurumu 

Ankara 26 (Kurun) - Türk dili a .. 
raştrrma kurumu merkez heyeti ;yarın 
ı~tanhula gi<lecektir. 

Çocuk bakım hemşireleri 
Ankara 26 (Kurun) - Ayın 29 un

da, Çocuk Esirgeme Kurumunun Ke. 
çlörcndcki Anakucağında yetişen ço • 
cuk hakrm hemşirelerine törenle diplo
ma dağıtılacaktır. 

Hava faciasında ölenler 
Panama: (A.A.) - Dürik.ü hıivn. 

acınmda (faciasında) ölenlerin sa},SI 

simdiyc kadar on dukuzu geçmiştir· 
Karlos Gardel tiyatro kumpanyası U-

yclerindcn dört kitaracı genç hasta • 
neye yahrılmrştrr. Halleri ağırdır, 

Yaşa~alar hile kör kalmalarınaan 
korkuluyor. I\azaya uğrıyan uçağın 

icinde Ifarlos Gardel ile baraber on 
hcş yoku ,·arclr. Alman uçağındaki se· 
Jdz yolcudan da difrdii ölmiiştür. 

Askeri San' at mektebini 
bitirenler 

Ankara 26 (Kurun) - Aske· 
ri aan' atkir yetiştiren eski askeri 
fabrikalar çırak mektebi ve aske· 

ri san'at mektebi haline konulmuş 
o dugundan Milli Müdafaa Ba • 

. Ha1kı ve müesseseleri kanhğında yelli bir talimatname 

aldatan soysuzlar! hazırlanmıştır. Bakanlar heye -
Ankara, 26 (A.A.) - Baım lince onanan (kabul edilen) bu 

genel airektörlügüni:len: talimatnamenin esaslarına göre, 
Vaktiyle abone ve ilan l:lolan • askeri san'at mektebini bitirenler 

chncılrğı yapan ve gazeteleri ve • 2 ay kıt' ada staj görürler ve genel 
killer heyeti kararile kapatılan ba- kumay başkanlığından (Uumumi 
zı kimselerin şimdi halkımızın ha- erkanı harbiye reisliğniclen) veri• 
va tehlikelerinden korunma işine lecck programa göre yetiştirilir • 
verdiği ehemmiyetten istifade ve 
bazı hayır cemiyetleri ismini istis· 
mar ederek hava hücumlarından 
ve zehirli gazlcrden korunma mev
zuu üzerinde yazılmıt derme, çat· 
ma kilaplan yiiksek fiyatlarla §& • 

hrı ve miiesaeselere zorla ıattıkla
rı yapılan tahkikattan anlatılmı' • 
lir. 

Halkımızın vatan müdafaasma 
ve teflerin emirlerine göstercliği 
derin alakayı İ$tİ5mar eden bu ıoy· 
suziar hakkında ıiddetle takibat 
yapılmakla. beraber halkımızın 

bunlara karJı müteyakkız davran
maları temenni olunur. 

lcr. Bundan sonra, mektepte tü • 

fekçi, ltamacı, demirci, ve maran· 
goz olarak ayrılanlar askeri fab • 

rikalara, makinidleı- ıı.akliye mek· 
tcbi11e, nalbantlar, baytar tatbikat 
mektebine sevkolunurlar; ve bu 
şubclcı·dc 18 ay tatbikat görürler. 

Iran Şah!nşahına suikast 
yapılmamış 

Ankara, 26 (A.A.) -Basında,. 
Mısır gazetelerinden alınarak l • 
ran hakkında çıkan kötü haberle
rin tamamile asılsız olduğu lran 
büyük elçiliğinden bildirilmiştir. 
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1 j,aretl r J_I q· .. ,4;;~~ _hır=· 1 
J ılıpçı yapı~ılık F yda v güıelllk 

Türlıiye het ;eytleh önie ifiu· Biçlıi - dikit yurilu açmak ve 

tleth laa1atın ldıttılnaa)'d &atleJı;t oı· 1 .. ' ' Azlık A a lar ~~•itki litci• }'ttrddttfa &ir .ergi 
bir yapı yeridir. Temeller atılı nı • rh\82 h yap1ttt1k bir vaİrittenbeıi moda ol-

}'or, çatılar kuruluyor, makinele· ak1fj rt H Ju. 
}'C!~ ..... ,irflf,or, tiJri.lnler itli;tw. Adliyede bu yaz ava kurumuna Genç lıızlGTı İrenilİ•ıne ve evine 

'"'S' s~ı.r.. L._ l r..ertltfİ ftf@fİ &ft,tİf' Ve elinin .. 
bacalar tütüyor.. urun 17Un ann l l k ? vontrol Jınberı .. ı l r • parola•ı ptldr: l1H91 yapı Aca • A~ - uye o an a mefiyle werinebilir haltle ~fiştir-

Yeni Ttirltiye /turuluyor. Adliye dairesinde, 1929 tarihinden· Q%/ık/arca &eti)nÇ/e Dün Btyoflü kaymakanlltflt\di JftM fyi tt!y ••• 
Y~ni Tiirltiy&, il itinileiHnilltihe IJfri her sene olddlü fitil lht stile de /tarşıla.ndı Bay Dinişih DaskahHği ıUttttita nahi· Afınt~nyfe g~frtme Yöfuhfliki 

itini!! re~en, orta tamaff zeASitn· ~a~~ı!t~:.'a~~~ap~ı!':!k~;~~~u aı:!~ ~=r ~!e:!::·~~r!i:~::•;::~,;:~=·~t: İai~~ir fti ve Ai~&ir çalıfm~ lüiriilu-
·• i .. b 0l . )., ;ı T 

3 Vak•fı""'~ ara*'ında t nu RÜçük görmem; ancaR yirmin. aan teRnik ve mü•aet ı gıye ar •· şe baro dJı katılacaktır· • caa ., rafında kararlar verntlş erdir. 
1'«:'1 :yurt Jemektir. Şhhdlye kadar umtimiJelle iki ceza T k J 1• YE t bYELERIN ADLARl ci yüzyıl Türkiyelinin genç kızla-

. el \·e iki hukuk hakyeti nibet~I kalıyor 0 tlt l)'BD Ote 1 DUh yenideft Uye bian l'atandaşlar hnı hem eliJ hem ltalrm itler gör 
Btı }turtta nuıl nıli i/eflfm e· ,.e ceulıttdaö biri, iitni liftlandi ağır de var şüillatdtr· tffeA i•tetlfffittle l~in &frki • illltiş 

~. wözl~ iöriilür bir ltiırl alıyorio, l!~ta t-letllte l\üktlkİit8iU\ blH de ay· Galata perşembe paiartttdad tUtfin -rfİatrını ~ter bailmti .. IN.lhfz. Ofe· 
,, t_ 1.ı f il • el ö .. ;1_, Jt- '11 Yeni "ikan \'aluflar kanununa "'Ö· ,,_ T 5 T .. 
tJtl runu RdP ıydn t,. a J."'"· nl tanıanda llfirel ltleflfte Bliluyor . re. azhktara ait ,·akıfiarm da, nk.r. teefriievlnln salUBI B~klt TUttd ve yanila )tült•elt okuma !.tçlufü J.,, 
iişiyor. D~iifmeıi zaruri ır. thı. Bil YH l\IM~ lialaftiİl hakyel'le- 1 dl d Hü~bln Sabri TUteh Türk Ha\'a Ku- •ünJen fÜne arfıvor, ı• nrlerin fi. 

Hendese, beton, çel:~ bunu•• ı-lrilh daha fasla ölaeaft, iki lı!lııa, ar rektörlüğü tarafın an yüzde rüii\una iki bltt lirli arlhağıtd ve Jılda • " ~ 
b. 1. h k • 1 beş gibi cüz'i bir gelir payına karşı - .... i .. mfcaı.r llra •·•rttt'"yı· taahltut et .... fa- •e ve ünivenite)'İ aonuna katlar ·· b ·· "iri. iic hukuk \e ır ıcarl't a yerın n İ • , ;:'!: ""' " u '" v ••n atan orneg ır · . hk - kohtrb1 edi1eceti ve iş erinid d 1 L 1*dfm..-!ne ı.ar euı· .r;. "u··rao--1• v•fı"•· w nöbetçi knlacaiı sanıhyor. Hangi hak· 1 lfrillt. Yanlatıhua ÇAiışan 11\tntUr irı 117 " -· m:: ın ~.... ""' "I' 

"'I iı.-m•irtileh rnedfrtt ma1"tte k düzelti eteii huadlsit azlıklar çevre- "'" k bkl ı.ı Ka .af-. G ... ~-: 1..-.ı.... oL..·ta""', lt"'m c ~ 5 , t!rlerinin niibet<:i kalacakları ha an· her ay 341 lira 5v uruş, ~ot a.- • ırn ,,.,. c•ıpc• •nem mı n c 
luiyıtftffd ı~ett Tilf·Alyif ltttltpli:iTI İıkta ilaha liildltilmend lir. ninde (muhitinde) bGyük memnuni - ya ratçın, Talllt Y~dAt ftlda yirmlıter 'Ilı"''* •it iafhiütila ftttyatö ltazır-

•:.J ıt___ • ,L yet UJandn·mıttır. dl A-. 
ru, tlrı yüriinü de yenıcıen RUrmn Yiı·ml temmüzaan l>e~ ıeylOle kaaar Okuyucttlartmıııh da bllcllll llbt. lira vermtyl taahhüt etnıişltr r. ;ı • lıyiil ohl açmai terefi dt b8yle-
ya mecburJur. ~üretek ) ai tlidlerilşin8eR fafdıllil\a- aıhk itHıfnlett. li\ekwpler ve klllü - rıtıa thelllutlarıhdan MHut Kılya, Ab- ce ortaya çılrıyor. Kültür Bakan-

.J u. ··bet..o h;.ı."'y..a.rlett f\Aldmlfri 1.:. dullah ks-. Mehmet Ku.·a, Rın Ak· Yeni ıelairler, yeni enaüsfrı yv· mıyan no ,. 11~ '!: ' ler ya(ttktırdn büttlar lçilt birer ie • ;r- lı~nın lnz ttrn'at olnılları tf. te bu 
cmnrnllıU\ n8belle dU\lfft,tekı@rllir. 11 t t d tUuBın. Mahmu\ Akduman, ehil •• tJlıltttıı b8Ae Jı;ıw~alllır. r 'riUn e ftiek Uzere beraberin e •· L vi9-"'- s..rJnttf• laytliıtt ~riil· mu··, 

J't .... A\-UkiltuU•, fru t11iUen1~ tnUldtti 11 • k '""'t' 1 d"ıı.:.kl 1 t t .ı ~•na." yılda ylrhilf'r llri Ttrinek su- ,,_ ........ 1117 • •" 
~u iaafcle •eni Türkiye (r:n mv aı ~ .~t. et er, ua n ar yap 1 lr V.:: r@t"I L-rall-.ıır. 
~ . t " ~ · ra~ında gerek kafile kafile li;la lilr bu mektep1'r, klllifler hesabına nlt . ı ~ '" el11uış\ardır· 1111 -· a 

lttıtltla oıan fey, her ıeyden önC'tı halde. •erek teker teker A~tu,a 1eya· fedetl@rll. fiu nlnflat, fter eemaatht DIGER ARMAGANLAH SefçuA Ari sii\'if olrialuntın ÇG-
YtJPC .Jerherlifirlir /viteAim ır. haline Çıkıyorlardı. Bu Jilz tepluca ttittfllt blrafındllh mUtnelll sıfatllf Bakır fabrtllur uhihl Haeı Aıah t'ôif tlld )'djttlirtdii a~lctn ffltttilt ue 
un barıfınrlcın&eri ~rtt• ltermma- oıeyahat yaa;dibuı illtUnllüyer, An • y6i\etlllfdl. <ldaN! eıilllrdi .. ) Vakıfla. ve J111ntall Hakllı ıoo lita, Peker traf petlaıoiik elifliri sergisini •ezdim • 

•.. 1 1.ııı.ı.J•.iıü ... d.. Bd cak, yalnız hatlarına seyahat yapma· tft .ııL:. ~ıa I ... ti .... 1 "' bıfllllları fabrikası lOe lira. Hırdant l it Mr ya11ı c erocnı.-ı "' '. r ~v• v u u Sem e. ae ayrıca ·a·a· k s-,,· L11r bölüktür, ne ~r gösteril· 
t •~ • · ·ı ıjı tasarlıyan avukatlar yok deiildlr. '-•t ft•• tl 1., d k .ı:.uı .ı. tt'tfntl Ja Dekala 160 lira. hıiüet •• at_,. 

•L'tiiuen devrim ür1n)'eiin1tt ı er- ·~ 'l:.Je l'r e liıa urau. G'" t• y E k" • mtf· tı"r, bunl- ı••et-*ertle ..ı. .. ıJ_.ıı,• 
" T l l • d b. 'il" Salatalan ıönder ! lle.klift bqUn iieyefhl seitltihde .oz ım aşu s ınazı 500 lirfl, ldrta • ... - eı T- • 
leme itam e erın en ·rr "· "Nı"s,, bahresı· sahibı" Ohanyanın Si • 811'81 Morlle Te Miırahl 50 Hri ar - ı.....a.-:m .,;;.r.ıa.a;:m ve •i.t.,-.ek İde-~ athklfthı alt akaret heyetleH Tal"llm .,.....,." .... aa5u 

Yapıeı•ılr selerberliji, 1ımİ sak aleyhine açtığı bir korkutuş da • Buftlit kftldl Sfıl\tlerlnleki •akılları ttttltan etıtd9lerdir. rlffiln ffır iri, hclın efJlalJ artrit l>i-
Tiltltiyenin yeni ltwıtled irine gİ· ,·asına, lstiiftt>üt üÇUh~U celi haiye • ldfafi nflf'İfr, Ti bünlatm tfilffle Ermeni patrikhanesi i~~·arlarından ifM .t.w..JJrurtıidfi lrı g&itl iaft'at 

· d bakili" (meıburlannün)Aliik M6flll1aaelyan. ;pua 
riıt e@"'ftbiclir. nn e 3 0r. ıtrtk lllltüftln, terek o Sfl\Uteld o • lzttleti sıfDltftft 1...-mfıHt, Jfytbi-,, l Uhabyih, Slsaİuh jföt\Befftltl bir ..,_ il ı".u l -a.ı1 tir;.' Mihran Çuhacıyan, Hol'89 Azapyan, ~~ 

Y•.Ucılı" hızla iler iyor. ... ittH nuY•t artitı •• ae ı ıfr. ' 1 ~,...... bf..:L~ .a L ur:~ . 
.....,,. " ~ i mektupta 1'idıkljrili liHdüifli tell . AkatHletUa ti tek ltttlfnı•tttta bir Aram ir flyan "' a s.,r .-...~ araa· 

On yallıle enaüafrİ lrurafıanni dit ettlfi hldlüthda &ialbıhlyor. Mek- yer cie Galatailır. Heyôllllftufı akdtet daılan yirmişer lira vermeyi taahJatit 
bir la..,.ba katınız, bir~olt feyleri luptakl " ilataHlh llftier,, til1lüiı nevinden birçok otelleri, aparbman , etmi9leı'iir. 
itirelcı meebur oldr•n•Ja, duactnın verdlli aiUiftti llit; 

11fNlh· tarı, büyük matazalanna karşıhk• Giiıel Sıvt'itl•r 
Yflriben •u ya,,ı~ltk, fültiinu lari 16Hder., ahlaifltna ftli1fii11\&fı Galata semtinin de a11ık kilise ve mek akademisinde 

tl•ltı hı*'enintnali, llİt'tU tlahô IMYflth bu holita Uietldde blllaila te•lerif\e ait tecim evleri, hanlar. dük- Gü••l lü&'tl~t Akademi•inde 
"ttl••"'.a.ı.a._ bafcuniuiclür. ddrt1yot. kli'ılan Tllr.tm Banlar vakıftırlar· l ı.. h 
n •"" R iRak. "'~Bir 8Urttlf tehdhıtit il8lr BM il kili i ·ı T k tr ri ti euey• la lHil'U~ Anupada d~ • 

,.._n ı"lll!<ı·n alıla •el•n ille ,.tır~ ıcYO u ses ne aı o a ıya ... ..,.. L. u-·-- ~ .. ölntadtfrhtı örtaıla inanıl illi nhp etelf " Baltll:lı hastanesinin olan itti· ftıft etllt nl-•ftr ....... tnila ... 
r ... .Jiisfııi lıuraflanna kolayctı orttı· de bilhınmalıtu\l lirli)'dl\ Darujma4 ~Uk •e kiifik millet hanlan bu vakıf. kallr ltu ~tl _.. ttt\lt~İ6nMİfllr. li· 
~ '''malı imkanları hazırlmrwı• bazı t•·aştmdalar i~in kalmııtm tar arasınlladır. l\lusevi yurttaıtarul rinciHii bay Halit Doral, ikincili-
rır 

(;ırff h yflllii ıitmliye ,,..., 
bl'lfölı tı}'let yatJtllfHlftr. \li 11U.a~ 
yet cimento liallan ucuzliıltlmıf" 
lu. F alıat inıana öyle •eliyor iri• 
bu j'ni ltarailcın fGialtrMlı i~iıt 
biitiin ger~ lirıtlarıhı biMt ilah~ 
atatt ittdbmtlt, ve MJ)ffıe' yaıtret
lılr itlerine biraz daha hız vermelt 

mümküntllir. 
Billaada bir lnıt-aflönrt ~tlfa

mın Jevlel parasiyle )apıllıfj tlfi
fiinü1ecek olurN! 

Sadri Ert .... 

MiittWlll ıerilirM.n.· da mekteplerini. hasta ve yoksul ev • ii bay Yakup, üçüncülüğü hay 
Zahlretl Bodoe aleyhine, "Stl,nik,. terini korumak i .. in •apılmı• bü.nık n 

, ~ ~ ~.. Bedri Rlhmi kannmıılartlır. Dun· 
bankası senetler ........ mütarlartn han1ar.ı, apartımanları dükkinları 
elan Anlrya tarifntdan ~lan bir vardır, lardin ltirincl elülı iliplema •I · 
da,-a- letanbul ilçiintii ceza hakrerjn- Soh iafhıthlardil *8eh bd akaret filllli ~e Atiiij;ljl lilnl~k liikkffn 
de cörilllt•rı ıteynltrinln çihımaları, iıllklat ara- eld& etmitllt'. FlnitHal •ebe~lerden 
Davaeı, Biiyükdere R&IJI kililesi tıın.ta h8flltiüuıhtk1ar 11ytndırmııt; birkaç yıldır Akadelb.iden A~ -

mütevellJ heyeıi •!ilirkettl •ava etti· hattl dolayısiyle hakjetlerbte (mah· para talelte ıönderilmiyordu. ~v
il Wali'ffinla lleıuli9tn lmrfl raklflk li@ft\@r@ff) ıttuıır tftlllMtttli 

d • • velce cönderilenlerin hem•n ı....-.. almıyan likmlı Myledili i dıasıru ı • Vakıfların baştanbaşa kontrolü bu •n:ıp 
leri 11ürüyen BiR lira tazminat isti • ) f.ıded se,in~JI bfŞth\hmaktadır.. ai memlıeh:!te d8nm8t HhllHhlf\I~ 
)'oft nft• de taz••iımız ıibi, yeni kanu- d•H ))u ytl Amı,.ya tAl6M ;il\ • 8';.,., iddia ellldlti Jibi 9Öz •1te- nu pzden gec;ifmek e şimdiki aka • derileceii WHlmalttadır. 
medili yollu tntidafüdi bl(ltilmdf, ret lifyetl•rt tetkilllını yeni kanuna Jrişleri BakanhX..nca 
hakfiri, .. llitlerin çaitrıbnUilt ka • uy.ftrmak Bert azııklar arasında 'Y 5 1 

raflaşttmitttft. .avu"aitarôafi nldt~kkil gruplar ku- yeptınlaaak planlar 
liSNB ICANHVl/t:fiiılit •uı .rblliltıştur. Avukatlar uğraşmalarına Nüfusu oıt ltindhl jlinrt olan yet -

Katerina lsmütü bir üdUl, rande· devam etıneldedir. lerln britalarile bayiftdırhk (imar) 
Çiçek ser~isind~ viffle pltıtlanntn lçitltri Btklhltimea ,.,. -

vucuhlk yapJıfl iidiasUı ~lia tara . Doktor tar ar asında leea1nta dair kal}ltn tilin .Ulyete iil -
DİÇİb gÖsterİlmİf ? f11ldatl ~~ .. ıt. setlrilmiıttr. Mtid Türk bekimleri doıtluk ve yardım dirUrnittir. Bu kanuna iite, ıtüfusu .,n 

n.:: ""kadadaki d~ek . . de ki aelumD~ltk; ~ Spltanabtiiil 1 • lnırumu (Etibba muhadfnet cemiyeti) binden yukan olan Yetl~rin harita ve 
&naYU :ı .:ıs •ergısın - kinri •• 11t ..... Bak-rlne rihdttmi•. 1 

raz da gösttrilmeıi garip bulunmut. çi. ~·., " dün bir toplantı yapmııttr. Kazan§ ver- ıelecek bayındırlık f'ltnlartnt Bakanlık 
çek sergisinde kiraz göaterUemiyeeeti tir. Ara,ıtırma ya)lhyor. tiai ve doktorlar arasındaki sınıf lark - yaptırcakttr. Bunlah yapmak için lift· 
ileri sUrülmüttü. Segi ile. ilıili , ... ıra - r ANCBllb' Elı.~TIŞ! latl me1elfli tlflitulıhUttir. leri bakanmın baıkanbiı altına Eko -
lı) bir zat aün bu huauıta ciemiftir ki· Hasan isminde bir ada~ Sit'kecide Kazanç vergiıi maddeleri hakkında nomi. Sıhhat Bakanlıklan delegeleri 

- Serıilerde bahçıvanbitn ini:eİik • Sevklyat amban 'tfvittdda luaıiit At· kurum taı:afmdan üyelere i~lltiat ri - ile lçiılcri müatetarlıiı n mahaUi ida
erini ıöıtennek bir pyeclif. ib ili . talın ran~bine elattıtı lddhıslle tu . rtımı, ff doktorlann beyanname için n.h:r, btleJiyclcr b~nka~ı e:cnel direk -
barla bahçıYubia llİt he.- n.ü-ve ıö - tuJm\lftur. Polis. Huanı atllireye finaı 9u}>elerine verc1ikleri ~5 lira iic • t6rl~rt. Ahkara ifrlar dirtlit&rilfıtlth mü. 
rülınmüı eaerler ıersiye rneftldli1•tW vermiştir. i'~Uı 2 liri)'a ln8irildlli İ>ililirllmiıHr. reklcep i:>ir belediyeler iı'Ur heyet; ku. 
Atınır. Bu 1e..al MttiS- ki .... detilt "F • ıvw• • ,, ,. Bunain ldnfa doktortarth dU~teltre rulmuıtur. 
vitne te dut ıöıterilmiıtir. Ba, ,akiM, lft .. Mlsillitlildi iöstnmek i~dir, B•- lynltna iti göfü9UlmUt •~ 8Uhuh Etib. Bıbnlık dütt bel~diyedtn Mymdır • 
..... ,. tarzında aıtlanan iüllet ,... 1 ft~- ı..tiWi •iıne ve aut W'side mi- ha odası tarafmd•n yipdffiıisiha li:arar tık ltlerinl! ht kadat tallaliat afıtdılmı 
a:rni fenni utUJll ffi~y il afaç'armm da kifat chtıncla IMrlJcıbmttır• vnilı\iltfü. da t~rmbş, eeYap ierilmijtir. 
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IS O OM? D • .. J 

G•nt lnalanh v• enlaH yefiftiren 
öfretmenlerin •er,iye lıd~ulıliırı 
lıatlın raHadfırle1n, el6faei çiçele. 

ta,,lt•• elrli11tn rflJi t•~.,. lıentlil• 
rini •örmiye gelenim ~,,.lttları-
na Aatılan btlri ve ustiılıltfa IUrlilt. ,. ..,.,llNI. ı111H11111 piı lidtiifttı, 
ttf*1n.ıtiirtı hrttatt ihre 6ulutu, 
Juyplu riılau jfj;#iiyor. 

Ben bu olralan ve alerinin İnin
rlan incelri yrllarJa JHIPJan sergi
lerini rle psmiftim. Sezinliyo. 
Hdn ti h ~M ltftiıt'ft bö anllltm 
Utfflteii etY*ftıfl fitiwllifinrlelıi 

miİ•filr atntöiferin elle füfuİar hal· 
tle olmaınJanilır. Gösrermeyi bil
melt .• ı Öriemli bir it! 

IJ•lf, tfftl, Jtltit, tfleme, bo;yo 
gibi ıeylerin ~ellili filttift türlü 
Natl~ntle fitti,, eltiflehilirJ qıfa 
btıflulır. 

fabiatln 6a iflerJe ~ « · 
le,lat• olan luıramJıfını tlmplin 
alhna alamayınca, tabiat ıııjanı 
bü•bitiin lıoumayı tlüıünmiifka: 
Selplı lnz san'at olaıl• sersisintl• 
fÖ•, insan zeW.nm Y.ratıit ve 
tut•afı oltın elelıtrilı, ı§tfının sibel 
htlın eı1•• iistiinJelıi lürlü fÖTÜ· 

niifleri,le hrfllaııyor. 
Çif ıtılffaft hrtıtlmat tetlt bir 

ldfl•flın lessetiıttle lıtttltn dmi· 
rftİ;rdini hahrldl.tmldr tniimtün 
müdür? Katlın e,yası oncalı IJöy

le bir laava lfintletlir iri iki /tat gü-

tlevenıH 

(JıUtfftt 9öyfiyt ~~rli\lt) 

·o FV"" ··-

~ Ah na iJl saklandttttı yintli dıiltl - ı -Modeiaeli tiutnaf ftltblllcti lir l -Attıan ne iyi 1 Telefon numarasını 1 
filif Mftl !HltHuybtlü t"' Hiüft\.. 1hhaiüii ilbna yazmıjlar l 

- Yemek pek b~rbat delil n\I? 1 - Derin nefes alınız ... Şimdi blhc ka. 
- En iyiıi hemen bırakıp ka§Nh... dar ıayınız. l 
- Maalucf 111ronun ıöaü bUcİ• .. 
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Kadıköyünden Büyük- 1 4ı ınci nste . Kalp, yerinden çıkarıla;. 

Fen aleminde 

1 Z-Maznun-Sanık 1 k d d•ı b•ı• •? 
adaya giden tünel?! ı ~ ::~~~x: .. ~~:;-.... k. lira te avi e .ı e ı ır mı. 

1 ?.~~!~~!=~~.k ,:.:~~'.""'- l Tanınmış iki doktorumuz bunun Kadıköyünde bir evin bahçesinden Büyükadaya 
giden eski bir yeraltı yolu aranıyor 

DQfine ve yeraltı yolları arayıcıaı 

Alm~n Metzeler'in adı ıon ıünlerde 
yine işitilmeğc baş'anmıştır. Karacaah -
metteki defineyi arıyan bu genç şimdi 
de Kadıköy ile Büyükada arasında bir 
tün~ bulunduğunu ileriye sürmekte \ 'C 

bu tüneli nramaktadır. 
Verilen malumata göre, bundan bir 

müddc.~ evvel, Almanyadan, Metzelere 
bir mektup gelmiştir. Bu mektubu gÖn
derC'n, bir Alman 5osyelesidir. Eski e -
ıerforle uğraıan bu sosyete, söylendiği
ne f:Örc Ayasofya camii kütüphaneıin. 
ocn bi:-çol: yıllar evvel bir kitap çalma. 
ğa muvaffak olmuı. Bu ltitapta, Bizans. 
ta b:.ılunan bütün, gizli §eyler ve bu a. 
rada Kadıköyünden Adaya giden bir tü. 
nel de gösteriliyormuş. Bu kitabın bazı 
bölü-;:lle:i bu mektupla Metze!ere gön. 
derilmiı. Bunun Üzerine, Alman derhal 
bu tüne?in baçlangıcı olduğu i~aret e -
dile:ı l~3dıköy Fum mezarlığından, İşe 
baş amı§llr. 

M~tzeler için de !U malumat veril -
mcktedir: Kendisi Türkiyede doğmU§· 
tur. Sabası çol< zengin o!duğu halde, 
kenaisi fakirdir. 

Tünel i§İ.-;e gelince, Almanın elinde. 
ki pfanlnra göre tünelin başlangm Ka. 
dıl;öyünde Rum mezarlığının yanındadır. 
Bun".!ln on iki ucu vardır. Bu kollann 
en önemlisi (mühimmi) Büyükadada 
Aya Yorgide son bulanıdır. Tünelin haı 
!angıcı o~an ~·erde bir futık ağacı var. 
dır. Fııtık e.Gacı da, Istanbul endüstri 
ispektörü bay . Danişin bahçesinde bu -
lunmak6..adır. 

Bay D:lnişin anlatt:(da:·ı 
Dün bay Danitle de görüttük bize 

§Unlan töylc:H: 

"- Günün birinde Alman Metzeler 
bana geldi. Maksadını anlattı. Elinde. 
lazım gelen müsaade kağıtları vardı. 

Mevcut kanunlara göre, çıkan malların 
} arısı hlkumete kalacak ve yaptığımız 
kontrata göre de geri kalan yarısını 

b:z araır:zda paylaşacağız. Parası ot -
dukça geldi ve araştırmalarına devam 
etti. İlk defa, bahçemdeki, fıstık ağa -
cmdan işe başlamak istiyordu. Bu ağa· 
cm üç yüz yıllık olduğu söylenir, 
kendisine göre bu ağaç bu tüneli bulmak 
üzere dikilmiş.. Bundan sonra sondaj· 
lar Ya.-"ltık, ve bir kemer bulduk. Bunun 

KUltUr işleri . 
Mi N 

Hukuk Fakültesi talimat
namesi incelenecek 
Hukuk fakültesi taiimatname

ainin bazı maddelerin:le bu yıl Ba
kanlık tarafından değiımeler ya
pılmıştı. 

D~;rduğumuza gör:? Bakanlık 
bu fakültenin talimatnamesini ye
niden gözden geçirec~k ve Anka
ra İıukuk fakültesi talımat~amesi. 
le mukayese edecekt~t. Bunun se
bebi, İstanbul hukuk fakültesin 
den yıl içinde bazı talbenin An
kara hukuk f akülte,1ne gitmeleri· 
dir. 

Ital yan Elçisi 
ltzlyan elçisi ba,y Galli bugiin 

Ankaradan şehrimize gel~ktir. 

Şehrimizdeki İtalyan elçilik bina
ımda açı!ncak olan san'at sergi • 
sinin o.çı!maısında bulunacaktır. 

Ayni sergide bulunacak olan 1 • 
talyan şairi bay Marinetti ayın 28 
inde uçakla gelecektir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
Bay Abidin - Şehrimizdeki ta. 

rım (ziraat) kurumlarını inceleyen 
tarım genel direktörü Bay Abidin 
dün akşamki trenle Ankaraya dön
müftür. 

--...M1p111 .... ıuırmm1uaammı111ı1111mnmıtttıtı1Ua1nacrıw111111111RA1D11un 

zel ve manalı görülecekti. 
Sergiyi hcuırlıyanlar işin pıi· 

koloji.ini anlamıı artiıt ruhlar ol
malu:lır. 

Sevengll 

üzerine, müzeden uzmanlar (mütehaı. 
sıslar) geldiler. Bunların söylediklerine 
göre, bulunan kemerde çini ve süs ol • 
madıgma göre, yapılış tarihi milattan 
evveldir. Şimdi bu kemerin altında 

yollara rastlanmaktadır. Ben kendim, 
çekindim ve grimedim. Fakat birçok 
kimseler geldiler ve girdiler. Metzeler 
de arasıra gelir ve girerek incelemeler 
yapar. Şimdilik parası olmadığı için 
iyi çalışmadığını söylemektedir. Bu yüz. 
den son yıllarda yaptrrdığım e~n te -
melini de, yıkamadığımız için, kemerin 
üstüne kaptık. Bundan başka, bir de 
kuyu var. Kendisi bu kuyuya, ipsiz o. 
larak inip çıkıyor. Yan tarafında bir 
yol var. Bunu açarsa bu yol diğer yol. 
la birleşecek gibi görünüyor ... 

Elde bulunan plana göre, bulunan 
bu yollar, asıl aranılan, on iki tünelin 
üst yo!larıdır. Kuyudan doğrudan doğ
ruya büyük bir dehlize girileceği ve asıl 
on iki yolun ağzının bu dehlizde bulu. 
nacağı sanılıyor. 

Planda görüldüğüne ıöre, burada 
on iki heykel bulunacaktır. Bu heykel. 
ler yolların baılangıç iıaretleridir. Bu 
yolların oldukça uzun olduğu da ıanıl. 
maktadır. 

Bu yolların yapılmasında en önemli 
ıebep olarak müdafaa noktası gösteril. 
mcktedir. 

Asıl dehlize giren üst yollar da labi
rent §eklinde gösterilmektedir ki bu da 
yukardaki noktayı kuvvetlnedirmekte • 
dir. 

Dün bir yazarımız Bay Danişin e -
vine kadar gitmit ve bütün bu üst yol. 
lan görmüştür. ilk ıondaj yapılan ve 
kemer bulunan yerden ıonra yol ikiye 
aynlmakta ve iki akıi iıtikamete doğnı 
gitmektedir. Bu yollardan birisi de kü. 
~ük bir delik halini aldrktan sonra tek. 
rar büyüyerek ikiye ayrılmaktadır. 

Arkada§ımız konuımak için Alman 
mütehassısını da aramıı fakat bulama
mııtır. 

Kendisini tanıyanlardan biri: 
"- Kim bilir şimdi hangi kuyuda 

yol aramağa uğraşmaktadır.!., demiştir. 
Gene söylendiğine göre, kendisine 

Almanyadan gelen mektupla beraber 
yalnız bu plan değli, diğer daha birçok 
planlar da gönderilmıitir. Fakat o, bun. 
lan çok sıkı olarak s:-klamaktadır. 

Kabzımallar dükkan1arı 
üç ay daha l::oşaltmıya

caklar mı? 
Belediye mey' aho:;;u \'e eski sebze 

halindeki dükkanların haziran sonuna 
kadar bo altılma ını kabzimallara 
bildirmi~ti. Kabzimallar dün ticaret 

2 _Biz Jiesaplarımızı sanıklar üze- f l v 

50
•• ylu•• yorlar 

rine kurmayız· i o amıyacagını 
' - Hassasiyet - Duyganlık 1 
ÖRNEK: Gazeteler hava savgası 1 

işinde büyük bir duyganlık göster - J 
diler. ı 

5 - Şayanı dikkat - Dikkatede- i 
• 

~~ j 
ÖRNEK: Üshibunuz dik.katede · 

ğer bir gelişim içindedir. 

NOT: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanlı -

: caları kullanılmamasını rica ederiz. 
~ .......................................................... . 

Yıldırımla yaralanan 
bekçi hastanede 

Bekçi Osman 

Evvelki günkü fırtınada düşen yıl -
dmmları yazmıştık. Bunlardan başka 
bir yıldırım da Arnavutköyüne düş -
müş bir tepede gezen bekçi Osmanı 

başından ve sol ayağından yaralamış
tır. Bekçi bir müddet baygın kaldık -
tan sonra yetişenler tarafından Şişli 
çocuk hastanesine kaldırılmıştır. Ya -
rası tehlikeli değildir. 

8ay Recep Peker 
C. H. Partisi genel sekreteri bay 

Recep Peker bu ak~amki trenle Avru -
paya gidecektir. 

Bay Süheyl Unver Bay ~Jim Kemal 

İnsan uzuvlarının yerinden çıkan -
larak yapma bir vücut içinde yaşatıl
dığı, bu arada teda,; için çıkarılan 

bir kalbin yerine de yapma bir kalp 
konarak ,·ücudun yaşatıldığı yolunda 
fen alemindeki reni buluşlardan hah· 
setmiş tik. 

Dün bir arkadaşımız, şehrimizin 
tanınmış iki doktoru ile bu önemli 
(mühim) buluş haberleri üzerinde ko-
nuşmuijtur. Birçok tehlikeli ameliyat
ları büyük bir muvaffakıyetle yapan 
değerli operntör Mim Kemal şunların 
söylemiştir: 

- "Bu konular (mevzular) halktan 
ziyade lıekimleri ve lıattci lıekimlerin 
bu işle uğraşan sınıflarını alakadar 
edebilir. Kalbinin fizyoloji ve anato· 
misini ile biraz bilenler bir kalbin 
bozulan bir aaat makinesi gibi çıka -
rılarak tamir edildikten sonra yerine.. 
tekrar konulabilir bir alet olmadığını 
takdir ederler. En çok fizyoloji alim· 
lerini ilgilendiren bu denemeler ta ö
tedcnbcri muhtelif maksatlarla kur -
bağalar, hayı·alllar, üzerinde tekrar 
edilegelmektedir. Bu akademik mev -
zuu populer bir şekilde ve dalıa tec -
rübenin ne olduğu anlaşılmadan bir 
mucize veya garibe şeklinde haber 
vermenin hiçbir faydası olanuyacağı
na kaniim. Kalp biri bozulunca yeri
ne diğeri konulan bir tulumba de -
ğildir. Kalp üzerinde mulıtelif ameli -
yatlar yapılabilir· Fakat uzviyet kalp
ten ayrılma1Ja dayanamaz. Ben sanı-

yordum, ki bu haberlerde tecrübenin 
hakiki ıekli kaybolmuştur. Bir iki gün 
önce sevdiğim bir zat elinde Amerika
daki bir ameliyattan bahseden bir ga• 
zete ili geldi. "Bir mucize,, başlığı al
tında yazılmıı bu yazı hakkında fik • 
rinıi sordu. Mucize ıu, beyinden bir 
tümör çıkarılmıı, ı·e hastada felç kay
bolmuş ... Falan .. Halbuki bu ta öteden 
beri şimdiye kadar lıer yerde muvaf • 
fakıyetle yapılmakta olan klasik bir 
ameliyeden ibarettir. Belki Amerika -
da yapılan ameliyatın hususiyeti ı·ar
dır. Bunlar gibi daha neler vardır. 

Bu kalp çıkarak ve yerine koyma işi· 
de bunlara benziyen lıal·:iki fCklinl 
kaybetmiı bilgetlerdir.,, 

BAY SÜHEl'L DlYOR Ki: 

Değerli bilginlerimizden dahiliye 
uzmanı (mütehassısı) Bay Süheyl Ün 
ver de şunları söylemiştir: 

- "Bunu hayvanların kalpleri, fara 
za kedi, tavıan, kobey kalpleri vücut
larından ayrılarak hariçte yaşayabi
lir ve tecrübeler yapılır· Bu suretle 
bu kalplerin birkaç saat uaıanuuı 
mümkündür. IJu usullerle birçok kalp 
ilaçları vesaire ilaçlar incelenmekte 
(tetkik edilnıekte)dir. Sonra bazı tec
. 'ibelerde kalpleri çıkarılmış hayı:an
lar üzerinde yapılır. Bunlarda kalp 
yerine kaim olmak üzere bir alet kul
lanılır. Bu alet, kalpten çıkan ve kal
be giren damarlara bağlanarak sun'i 
bir kalp vaziyetini alır ı·e tecrübelertt 
devam olunur. Hep bunlar tecrübi e • 
saslar içindir. Yoksa bir inıanın kal -
bini çıkarıp onu bu dediğim vasıtalar. 
la uaıatabilnıek imkanı olsa .dahi has
• t bir kalbi tamir edip gene yerine 
.~·oymak ilıtimali yoktur. 

Kalpte olan hastalıkların bir kıımı 
ilaçlarla düzelir. Fakat desameleri bo. 
zulmuş bir kalp ve kendi şiryanları 

tagayyur:ı duçar olmu., bir kalbi ta -
mir edip yerine koymak tll8aı:vuru bi
le lıayaldir. Ru lıusn;ta tıbbi mecmu -
aların lıiçbirinde bu gibi travayya 
rastlanm~ııştır. Bu gibi havadisler 
lıer bir oa=delcre aksetmekte ı·c o • 
ralardan kul::~:mı::n ,,,,,, .. ~ · · ·· 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

22161 1936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

odasına ha~vurarak konturatlarının Kasa : Lira Lfre 

15.000.000. -
[ 026.756.67 

bitmesine daha ü~ ay olduğunu, bun - 'Altın sati kilogram 16.033, 063 1 L22.SSI.833.43 
dan enel diikkanları boşaltamıyacak- Banknot....................................... • 12 297.852 -
!arını bildirmişlerdir. Kabzimalların Ufaklık ....................................... ., 707.57 ı. 85 
bu müracaati vali muavini Bay Rük -
neddine bildirilmi~tir. VilaHt beledi- Dahlldekl Muhablrler; 
yc:ye yazmıştır. B~Jediycnin buna ve -
receği cevap bugün anla~ılacaktır. 

Yörük Ali plajı projesinde 
kazananlar 

für lirası L .704.450 84 

.. :ariçtekl fl.uhablrler : 
Alun Safi kilopam 4.401,318 l 6.190.819.30 
\!tına tahvili kahil Seıbe~t döviz'e• l 326593. 18 

. Büyükadada Yörük Alide yapı· Hazine Tahvilleri: 
facak plaj ve otel proje müsaba- Deruhte edilen enakı nalaiyc ı _ , 
k · l · 1 . d"" karşılığı Ll58.748.J63 -
asına gn en erın eser tt 1 un ıon Kanunun tı ve: 8 ıncı mad-

defo gözden geçirilmi~. birinci ve delerim· ıe\:fıkan. Hazine ıara- • I0.533 323.
ikinci ıseçilmiştir. Projt:lerin altm. fından vakı tedıyaı 

da i~aretler vardır. Gönderenle- Se~edat CUzdanı · 
Hazıne lıoııoları ...... .. ......... ~ L. 3.000.GOO -

rin adları yoktur. Kazanan pro· . -f ıcar! st•nerlrr ........... · ...... . 10 S94. I J8 87 
jelerin kimlere ait oldı;ğu birkaç Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
gün içinde anlaşılacakttr. 

Perakende tuz kaça 
satılacak? 

Perakende tuz fiat!arı beledi. 

r Deruhır edılen e\'rakı nak
A I tiyt nin karşılı~ı esham ve 

tah\ ilı\t 1 itibari kıymetle 1 
B ı Seı best ~:sham vr Tahvilı\t 

_ ::ıo 445 082 5o 

" 4.f'66.0204J 

Altın \C dö\·iz üzerine 3.vans 25.408.63 
ye tarafından teıpit olunmuştur T ah,·ilAı üzerine avans 2.81'i0.82.5 82 
Sofra tuzunun kilosu · chirde altı 

) Hlssedarlar·············---···· .. ····· ................. .. 
kuruşa~ Boğaziçi gibi l,ıak yerler· muhte:if 
de yedı kuru§a ıatılacdktır. Kalın YekOn 
tuzun kilosu şehirde be~ kurut O· 

tuz paraya, fehirdcn uzak yerler-

.'35 557 257 28 l 

.ıo.ı. 4so.a-ı 

7 517 412 48 

148215240 -

Sermaye ....... __ _ 
lhth·at a~ çesı· · 

1 edavUldek• ı: anknotlar: 

Deruhte edilen evra'\ı oahtiye 1. 158748.563-

KaoıJnun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııc tevfikan haıine tara 
rından va:.i tediyaı ı o 53:3 32J. -

Oeruhte edilen evta <ı naı. tiyr 

b3 'oyes - ···-············· .. ···• 148215240-
l\arşılı~ı tamamen altın olarak 
teda\ ült ilheten vazedilen j L TO 000.000. - 1.58.2 T .5 240. _; 

Türk Lirası Mevduatı : 
Vade~h: .............................. 11 

Va(leli ...................... ·-····· 
------ı 

15.766 615.60 

ı:>öviz Mevduat. : 
15.766 675 6 

1 

\'ade~ıı _ ............................ i I r SOj 537.J 7 
1
3.s

94 158 87 
\'adeti -············--· ............ ! .780.!H 3 26 12.585.850 4J 

~sır I.102.9! 

2 88623445 

4500000-
:' 8287:11 48 

25:i.9 l 4.588.;j{ 

Muhtelit ........................................................... 53.320 065 61 

Yek On 255.914.588 31 

2 fl'art ı933 tarihinden itibaren. 

de altı kuruı otuz paraya aatıla- ---------·'•.k.o-n.to-•.-C!d•d•i lııiyiıııU•z•d•e_s_,_·.2--A-lt.•n-li.·z.e.r.ı.n.e._•.v.•.nıaslllliıyıılıUıılıziııiidlııiieilııı.4İlılııİİİ111İ·2iiliıııı 
caktır. 



Cihan6eglille 

Lekeli humma 



] Küçük 

heşe 
Öğle üzeri idi. Yazıhanemde dosya • 

]ar arasına dalımf, çalıtıyordum. Bir • 
denbire kapı vuruldu. Sonra içeriye ga. 
rip kıyafetli bir adam girdi. Kartımda 
duran koltuğa yerleıti: 

- Zannederim, bana giriniz, diye mü. 
aaade ettiniz değil mi? 

- Evet, öyle. Fakat acaba kiminle 
şerefyap oluyorum? 

Ben bu suali sorarken bir taraftan da 
haline bakarak bu adamın kim olabile -
ccğini anlamağa çabtıyordum. iptida 
gözüme çarpan tek gözlük kullanması, 
sonra da içeriye girdiği vakit ppka11nı 
çıkarmadan oturması oldu. Pantolonu L 
le ceketi ve yeleği baıka batka kumaş. 
lardandı. Boyunbağını tuhaf bir tekilde 
bağlamıJ, boyunbağırun düğüm yeri ya. 
kalrğının sol tarafına doğru kaymıştı. 

Bununla beraber benim yanıma mühim 
bir iş için gelmiş gibi görünüyordu. 
Sorduğum suale cevap ver~rek dedi ki: 

- Ben neı'e sigortası yapıyorum. Bu 
türlü sigortayı ben kurdum. Acentalı -
ğıru da yine kendim yapıyorum. 

Ben bu sözlerden bir ıey anlamadım. 

lı içinde bunalmıı bir halde olduğum i. 
çin sözü kısa kesmek istedim: 

- Teıekkür ederim. Benim sigorta 
itleri ile bir alakam yoktur. Benimle 
yapılacak bir itiniz olamaz. Beni muur 
görünüz.. Görüyorsunuz ki fazla meş
gulüm. 

- Meşguliyetinizi görüyorum. Fa • 
kat benim size yaptığım teklifi anlaya. 
madmız. Bugün iyi bir it içinde oldu 
ğunuz için yarma kartı kendinizi emin 
görebilirsiniz. Diğer taraftan ihtimal ki 
yangına, ölüme, hınızhğa, uğursuzlu. 
ğa kartı da kendinizi, evinizi, eıyanm 
sigorta ettirmiı olabilirsiniz. Bütün bun. 
lar ile beraber benim size yapmak is -
tedıgUD ıeyden müstağni kalamazsınız. 

- Kica ederim, müsaade ediniz. 
- Hayır, rica etmeyiniz, müsaade et

miyc:eğim. Çünkü sizin bana ne diye. 
ccğinizi daha söylemeden biliyorum.Siz 
her türlü fcllketlere kartı kendinizi si. 
gorta etmiı olsanız bile benim sigorta-
ma yine muhtaç&ınıS. • 

- Bu neı'e sigortası ne demek? 
- Anlatayım: Bana pek küçük, hemen 

hiç denecek kadar küçük bir prim ve
receksiniz. Sizin bütün ömrünüzde ke-
dere uğramamanın temin edeceğim. 

- Fakat bu keder denilen ıeyin se. 
bepleri o kadar çoktur kit .. 

- Beni ruh itlerinin J>ir cahili aan -
mayınız. lnaanlarm paikolojiaini pek i. 
yi bilirim. Kederin her türlüıünü dütün
düm. Herhangibir sebepten dolayı gele. 
bilecek kederlere kartı size net' enizi mu 
hafua ettirmek çaresini temin edeceğim. 
Zannederim ki hayatta bir inaan için 
bundan bilyUk bir ihtiyaç olamaz. Ben 
bu itten kendime bir servet yapmak da 
isteftliyorum. Sadece usul yerini bulıun 
diye kilçük bir prim abyorum. Bu prim 
o kadar küçüktür ki bundan biltiln bü. 
tün sarfınazar bile edebilirim. Benim a. 
ul mıaksadım bu sigorta ip üzerinde 
kendime genit bir dostlar grupu yarata. 
bilmektir. Benim ıigortama kaydedil -
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Nesrin sesi, nazik ve içli bir tit· 
reyifle çıkıp inerek sanki kendi 
kendine yahut çok yakın bir mu· 
hataba IÖylüyordu. Hani ne ıibi, 
meseli insan karanlıkta oturup 
pesten bir tey okur. 

Alaturka, alafranga plaklar 
yıidch. Kepenkleri kaldırdılar. it· 
te tam o sırada Orhan Bedriyeye 
bildirdi ki Burhan avda fena düt· 
mÜf ve sol kolunu kmnıf. 

Bedriye bu haberi aldıktan 
sonra on on bet ıün kadar neler 
yapmamıftı. Artık ne etrafın de· 
diokdusundan, ne de Burhanın ka 
labahk ailesinin eiri nazarmdan 
çekinmiyor, Cafer Ajayı her sün 

Yazan: Safiye Erol 

Muırlı oiluna Burhanın evine ba
br eormaia ıönderiyordu. ilk ıün· 
leri Burhan, Cafer A.jayı yanına 
kabul ediyordu. Burbanm evde ta· 
mamile ayrı bir bölütü varmıf. 
Balık ağları, olta takımları, envai 
türlü hurdavat ve ıilihlarla dolu 
bir odada bir portatif karyolada 
yatıyormUf. Halbuki yanıbqında 
yine kendiıine mahauı lüks bir 

kütüphane varmıt ki değm~ zen • 
ıinde bu1unmazmq. Acem balı • 
lan, maroken takımlar, som ce -
vizden möbleler, aümüt tepıilerde 
billtr kül tablaları, binlerce ki • 
tap.. neler ! Efeeaeri ! itte ba,.le 
tatafatlı bir Klonun yanmda cu-
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cavlak bir balıkçı odaıı, eski bir 
battaniye ile örtülü karyola. 

Bedriyenin her gün tekrarladı
iı hatır aonnalarına, gönderdiği 
çiçeklere, kitaplara, mektuplara 
kartı Burhan kısaca; 

- T e,ekkür ederim, selim ede
rim. 

Demiıti. Hele mektuplara ce -
vap vermemesi, sağ kolu serbest ol 
du, bütün gün masa bqmda yazı 
yazdıiı halde Bedriyeden iki sa -
tır eıirğemesi •. Bu artık sondu. 
Benimle uğratma, beni rahat bı • 
rak, ıeninle bir alıt verif im yok, 
demekti. Nihayet Caferi yanına 
çıkartmaz oldu. Kapıyı batı örtü -
lü, beli kufaklı bir hizmetçi açı • 
yor, beyefendinin uykuda bulun
duiu bahaneaile çiçekleri, mek -
tapları teslim alıyor, klite haline 
ıelen mahut cevabı basıyordu: 

-Tetekkür ediyor, selim edi • 
yor. 

Bu vaziyet ant bir bozgun gibi 
selip çatmıflı. Evvelce duyl'Ulan-

Yazan: A. 

Polis müdürü katalepsiye tutulmuş 
bir halde, öylece kaldı •. ,. 

nı olabildiği kadar gizıiyen, zapta 
alan Bedriye, kaza hidiaeai üze -
rine kendini tutamamıı, iti açığa 
vurmuıtu. Gördüğü karıılıık her • 
hanıi bir kadını nevmit edecek ka-
dar menfi çıktı . / 

Kadıköyden Bebekteki yalıya 
kaçtı. Görümcesi Mihribandan, ar
kadatlardan, her gün Cevizlikteın 
Mııırlıoğluna göndererek kovul -
madan beter muamelelere maruz 
bıraktığı Caf erden utanarak, ken· 
dinden tiksinerek ve kendinden 
korkarak, kaçtı. Köyle kalsa bel • 
ki dayanamıyacak, her ıeyi ıöze 
alarak Burhanın ayağma kadar 
ıidecekti. 

Burhan, Burhan! Sen ne deh -
tetli adamsın. Sana yetitmek, ae • 
ni kendime çekmek için ne yapa
yım? Biliyorum, bana bigine de • 
iilsin, beni istiyorsun. Bazı ıizli 
bakıılarmı yakalıyorum. Üzerime 
timtek gibi çakan de"'etli bakıt
lann var. Öyleyse benden neye 
kaçıyorsun? Duyplannda arzu i· 

- Hayrete Jlyıksrnnı, doktor. İlkin 
ben bile anhyamadım. Fakat bunu 
yemekte yapacaktınız. 

- Evet öyle demiştim, ama ben 
tahlilinizle uğraşırken, onun burada 
gene o düşüncelere daldığinı anla -
yınca beklemeyi doğru bulmadım . Da· 
ha iyi oldu; bu,hastahğı için de bir te
dıu·i yerine geçecektir. 
-Sözünüzü anhyamadım· Siz llbora
tu,·arda, o, burada iken dü~ündükle -
rini nasıl biliyorsunuz. 

-- Buan da öyl~ olur. Yarın. de • 
ğerli sivil nlemurunuz buraya gelin • 
ce, size huna dair malumat da getir
miş olacaktır. Hele .. 

Cemil şaşkınlıkla doktora bakıyor -
du; ilkin Nezirin gözleri birdenbire 
parladı. Polis müdürü bu nıiknatısa 

tutulmuştu· Yavaş yavaş erİ'!ior gi • 
biydi.Katalepsiye tutulmuş bir halde, 
öylece kaldL Doktor yerinden kaJk -
tı keskin, keskin konqmaja başladı.. . . . . 

Cemli, yanş yavaş uyanıp ~özleri • 
ni açınca, Nezir, önce söylediği son sö
zü tekrar ede~ek tamamladl: 

-- Hele benim için oldukça önemli 
maltlmat ediumiştir. 
Cemilin arada olup bitenlerden habe

ri yoktu. Nezirin sözüne cenp ver -
di: 

- Hüsnü yann gelecek, öyle mi? 
- Tabit o kadar ufraşıp da ben 

ve Süleyman Şefik için topladıjı 

bilgileri size anlatmasın mı? 
- Bunlan da Hacı Yaşar Ata mr 

haber veriyor. 
- Birazını o, birazını da ben takip 

ediyorum. 
- Siz mi? Öyle ise hususi istih • 

barat teşkilatınız var demek olur. 
- Teşkilat mı? Evet cinlerden mil· 

rekkep: Hayır, Binnazın bura.
da dti,Ondtiklerini nuıl kqf.et -
mişaem, Hüsnünün hareketini de öyle 
takip ederim. Benim kendimden b8f -
ka istihbar vasıtam yoktur. 

-- Sizin manevt kuvvetlerinize inan
mak lazımgelse korkulacak bir şahsi
yet gibi düşünUlmeniz icap edecek. 

-- Manevi kuvvet! !!iterseniz öyle 
deyiniz· Böyle olunca elektrik de, Z, 
X şualan da birer manevi kuvvet de
mek olur. Hayır, ta'Jiatin öyle kuv • 
vetleri vardır ki henüz kanunlan ta -
nıamlle tesbit edilmemiştir. Yann 
bunlar da birer fen çerçevesi ıçine rt· 
recekler. Nitekim Galvano zamanında 
elektrik de böyle idL Fakat bugiln bir 
fen halini alınca neler yaphğrnı gö • 
rUyorsunu.Bendeki kuvvette böyledir. 
Şimdilik usulleri, prtları kesin <kat' 
1) olarak blllnmiyor. Likin bftyilk i
limler bunun için çok uğraşıyorlar. 
Siz buna haklı olarak inanmauınıı. 
belki bana hokkabaz dersiniz; olsa• 

( Arlıcuı var) 

le nefret biri birine mi karıfıyor? 
Senin huyUn - bu ıım biç bir za· 
man anlıyamaz mıyım? 

Yalının deniz üstüne uzanan 
bir odasında öğlen üstü, perdeler 
11kı sıkı kapalı. Tek bqına otunı
yordu. Günqle yojrulan suların 
parıltısı perdelerden ıiizülerek ta• 
vana, duvarlara vurmuttu. Mat ci· 
Jilı ıtık lekeleri, odanın içinde, an• 
latılmıyan bir musikinin ahenıine 
uyarak, biribirine kavutup, örülü
yor, çözülüyor, yine örülüyordu. 
Bu oda, merbmn Şerif Beyin vak· 
tile bir seyahatinde getirdiii tu • 
runcu ve çividi renkli Cava ipek· 
lilerle dötenmifti. Yere aerilmit 
Japon iti turuncu haıırlar, huır 
koltuklar, birçok palmiyeler ve di· 
ğer aaluılarla buruı bir odadan 
ziyade bir kıt babpaine benziyor
du. Kabartmalı bakır küplere bol 
bol yıfılmq kırmızı ve beyaz zak. 
kum demetlerinden akan acıba • 
dem kokusu ael lfbi ortalıjı bu • 
mıfb. ( A rkaaı rJaT) 
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Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 

En;~~?,~~~ ~~~~!E~eİS ~~n~~d!!~~üe•~!?.?ı!!~r~~u~i~y~~k~d: yazıldnfrı üzere ve her ,art: 
~ 

• .. 1.. d ~ 1 l name mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmu9tur. 
~sıo arı o unıuen ft ur orun, omura ı - Cins ve miktarları, tahmini fiat, muvakkat teminatları, ihale gün ve tekilleri hizalarında gö1-
U terilmittir. 

henı·nı.. 11e ı , senı·n de ı~ıı· ı•ne h~~~yını ! 2 - Eksiltme iti lstanbul Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. O U U DUftU 3 - Tıp talebe yurdunun ekmek ıartnamesi ı26 kuruta ve et f&rtnamesi 203 kuruıa ve akliye 
,, hastanesinin ekmek şartnamesi 189 kurut ve et şartnamesi ise 130 kuruı bedel mukabilinde yurt ve mü-

Zamora o geceyi sarayda boıu· 
na. geçirmemiıti. 

Muhafızın karısını uyuttuktan 
sonra, sof aya çıktı .. Ortalıkta do· 
laJıut saraylı kızlardan birine ra~· 

ladı: • 
_ Yavrum, sen hala yatmadın 

mı? Sabah oluyor .. Bu vakit ne· 
den dolaııyoraun? 

Genç kız tataladı .. Geç vakii 
aan.yda karıısına çıkan bu uzuil 
saçlı adam da kimdi? 

- Ben "Valde Sultan,, ın cari
yeoiyim .. Gece nöbet bekler, gün 
düz uyurum. 

Ve dikkatle ihtiyarın yüzünt-
baktı: 

- Sen kirmin? 
- Saray muhafızının kar11ın1 

ölümden kurtarmağa gelen bir sı 
hirbaz ... 

Genç kız duvara dayanarak ıe 
vinçle sordu: 

- lspanyolların meşhur Zamo. 
raH ıiz misiniz? 

- Evet ... Genç kızların taliini 
söyliyen, hastaları dirilten, gökte 
ki melekler ve yerdeki şeytanlarfo 
konuıan Zamora benim. 

Zamora aradığını bulmuttu. 
Sultanın anasına bakan cariye ile 
kaqılattığından çok memnundu. 

Genç kız yedi yıldanberi saray· 
dan dııarıya çıkmamıtlı. Zamo
ra gibi methur bir falcıyı rüyasın· 
-la bile göremezdi. Onun da yıı.· 
rına ~it istekleri vardı. Zamorayı 
görünce titredi.. Fakat, bu titre
YİI korkudan değil, sevinçten, he 
yecandandı. O, saray muhafızı· 
nın karısına bir lspanyol sihirba
zı getirildiğini işitmitti amma, bu 
adamın Zamora olduğunu bilmi
yordu. 

Pencerenin önüne doğru yürü-
düler. 

Zamora, genç kızın kafasın" 

ilk oltaya atmııtı. Sultanın cariye
ıi sihirbazın yanından ayrılamı
yordu. 

- Ne olur, Zamora? dedi, bana 
gelecekten haber vermez misin? 
Ben de una istediğin hediyeyi V~ · 
ririm .. Seni memnun ederim ! 

ihtiyar ktırt, şikarını bir hamle 
de pençe.ine geçirmiı gibi güle 
rek sordu: 
-Adın ne? 
- Hatice .. 
- Kaç yatındasın? 
- Yirqıi iki .. 
•- Nereliıln? 

- Kartabalı .. 
- Baban sağ mı? 
- Hayır .. 
-Anan .. ? 
- O da ölmüf •. 
- Sitti Ayteye kaç yıldanber: 

hizmet ediyorsun? 
- Üç yıldanberi ... 

O d 
.. ., 

- n an once ... 
- Sultan Abdullahın gözdesİY· 

dim. 
- Hangiıinin yanında daha 

çok rahatsın? 

- Gözlerin, gökteki yıldızlar eı!seseden alınabilir. 
dan daha parlak .. Melekler ka Diğer tartname ve nümuneler de ait oldukları müesseselerde görülebilir. ~ 
dar güzel, kır çiçekleri kadar ma. 4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı helgele-
sum ve zarif görünüyorsun! ri ve "ksiltmeaine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplariyle belli gün ve ıaat· 

- Benim yıldızıma bakacak ten evvel komisyona müracaatları. (3353) 

mısınız? Tıp talebe yurdu için 
- Şimdi ... 
Zamora ellerini penceren dıta . Cinai Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme tarihi Şekli 
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r ı ya çıkardı.. · Ekmek 2ıS,700 - 280,000 9 ı890,00 5L7L935 S. ı4 Kapalı 
Sağ elinin bafparmağıyla gök- Kuzu eti 3,000 - 3,900 50 Zarf 

te bir yıldız göstererek: Dağlıç eti ı,500 - 1,950 50 
- lıte, dedi, senin yıldızın, En- Sığır eti 7,000- 9,100 35 

dülüse felaketler yağdıran bulut- Karaman eti 66,680 - 76,650 45 Y. ~. 3045,ı9 5/ 7/935 s. 14 

ların ardına giriyor. Kendisine 
bağlandığın kadının ölümü yak 
latmıf.. Kendini ondan uzak tu -
tarsan, ölümden kurtulacak ve 
ıaadete kavuşacaksın! Onun kur , 
tulması da senin elinde ... 

Hatice göğsünü tutarak mırıl -
dandı: 

- Sitti Ane ölecek.. Öyle mi? 
- Evet .. Onun batında ölüm 

dolatıyor. Ne yazık.. Zavallı ka · 
dın .. Belki de ıimdi yatağında ö -
lümle pençeleımektedir. 

Hatice ağlamağa başladı: 
- Ne diyorsun, Zamora? O, 

benim elimle mi kurtulacak de 
din? Onu ben mi kurtaracağım .. ? 

Zamora yavaşça başını salladı: 
- Sana ıimdi bir damla ilaç ve. 

receğim .• Bunu bir bardak su içi
ne koyup kendisine vereceksin 1 
Valde Sultan ölümden başka türli.i 
kurtulamaz .. 

- Ya verdiğin suyu iÇinezse .. ? 
-:-:-· içeceği zamana kadar batu· 

cunda beklersin .. Su istediği za · 
man - kendisine sezdirmeden -
bardağı uzatırsın! 

- Hay Allah senden razı ol -
sun, Zamora! Valde Sultanı ölüm· 
den kurtarırsan, dünyanın en de · 
ğerli mücevherlerine kavuıacak
aın ! 

- Haydi .. Dediklerimi yap .. Ve 
yarın kimseye görünmeden ben1 
gel, gör .. 

- Benim için yıldızım neler 

söyledi? 
- Çok iyi. Yakında saadete ka-

vufacaksın dedim ya ! Ötesini ya
rın söylerim .. Burada daha fazla 
durmağa gelmez. Bizi kimseniı• 
görmesini istemem. 

Hatice sevinerek ayrılırken, Za· 
mora, genç kızın heyecanını art· 
tırmak için, kulağına fU sözleri de 
fısıldamayı ihmal etmedi: 

- Birkaç ay sonra, çok yakıtık 
lı bir erkekle evleneceksin... Zen
gin olacaksın.. T ubaklıktan öz
gürlüğe kavutacaksın ! 

Ve cebinden çıkardığı ilacı Hfl. · 
ticeye vererek odasına girdi. 

Valde Sultanın cariyesi sevine 
ve neşe içinde çırpınarak kotuyor · 
du.. Zamoradan aldığı ilacı koy 
nuna soktu .. Ve Sitti Ayşenin yat· 
tığı odaya girdi. 

Sultanın anası yatağına yeni . .. 
girmitti. Sitti Ayte, ertesı gun 
Don Petrodan müspet bir cevap 
~lacağını ve bir iki güne kada .. 
Garnatadan uzaklaıacağını umu · 
yordu. 
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287,62 

45,04 
64,35 
ı0,72 

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 
ı87,69 

385,ı2 

ı3o - ı 10 ı450 184,87 
ı35 - 175 ı 750 229,69 

15,000 - ı9,500 3,5 51,19 

Akliye ve asabiye hastanesi için 

8/7/935 s. ı4 

8/7/93S s. ı4 
ıo.17;s3s s. ıs 
10/ 7/935 s. ı5 

10/7/935 s. l'i 
ı 2/7 /935 s. 15 

12l7[935 s. 15 

ı5/7/935 s. ıs 
ısı1;935 s. ıs 
ıS/7/935 s. ı5 
ıs1.1 /935 s. ıs 
17/7/935 s. 15 
11;:1;935 s. ıs 

17/7/935 s. ıs 
ı111;935 s. ıs 
19l7l935 s. 15 

ı9J.7L935 s. 1s 

ı9/7/935 s. ı5 
19/7 /935 s. ı5 
22/7 /935 s. l s 
22L7L935 s. ıs 

Kapalı 

Zarf 
Kapalı 

Zarf 
AçılC 1 
Açıli ' 

Açık • 

Açık 

Açık 

Açık 

Açıli l 
Açık I 
Açdi 
Açık 

Açık 
Açık 1 

AçılC 

Açık 
Açık 

Açık 1 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 1 

22L7L9S5 S. 14 Kapalı 
Zarf 

24/ 7 / 935 s. ıs 
24/ 7 / 935 s. 15 

Açık 
Açık 

26/ 7 / 935 S. ı4 Kapalı 
Zarf 

26/ 7 / 935 s ~ ~ 
26/ 7/ 935 s. :s 
26/ 7 / 935 s. 15 

Açık 

Açık 

Açık 

400,000-420,000 9 2835 5/ 7 / 935 S. ı4 Kapalı zarf 
20,000- 35,000 50 
4,000- 5,000 45 

1938,75 
765 

5/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 
8/ 7,'935 S. ı4 Kapalı zarf 

- Valde Sultanın yanında çok 
rahabm. Sultan Abdullah beni 
çok hırpaladı. ( Arkaaı var) 

- Seni yanından niçin uzaklaş - - - -----------
FLORY ADA ÇALIŞMALAR - Be· 

Sade yağı 
Sabun kalıp 
Sabun Toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makama 

9,000- 10,000 50 
2,000- 3,000 35 
8,000- ı2,000 7G 
8,000- ıo,ooo 28 
8,000- ıo,ooo 14 
8,000- ı2.000 38 
3,000- 3,500 30 

315 
342 

10/ 7/ 935 S. ı5 açık 
10/ 7/ 935 s. 15 açık 
10/ 7/ 935 s. ıs açık 
12/ 7 / 935 s. ıs açık 
12/ 7 / 935 s. 15 açık 

tırdı? tediye fen müdürü Bay Hüsnü ile 
- Çirkinleıtim diye.. rel!4 mua,;nf Hamit dün FJoryaya git 
Zalll()ra, Haticenin yüzüne dik· mişler. çalışmaları gözden ge~irmiş -

katle Dakb: !erdir 1 

35,000- 50,000 1,7S 
0,000- 1,000 45 

20,000- 25,000 20 

78 75 
65,63 
33,75 

- Devamı 8 inci sayı/ ada -
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l 
- - JI Fatih icrasından : 

S p O R _ Muıtafa Nuri vekili Seyide Jı· 
~ ~--- tanl;ul hetlnti naterinin 24=-=~ 

F enerbahçe -Güneş 934 tarihli ve 2041114 ve 2042115 

k k k 
· · Nd. lu iki kıta reysen tanzim e -

arışı ta imi gjtti CJilmit senetle 280 lira Denizliae 
Ftml!ı 1Jahçe - GUne~ kaı·ışlk futbol pederi beledi1e doktoru yanında 

takımı, Bük re., te iki maç yapmak üze. bay tımail Hakkı hekim oğlun • 
re clün RomnnraJa doğru ) ola çık . din talep •e gönderdiği icra emri 
mıştır· Birinci maç Yüventüs takımilc 
2 temmuzda, ikinci maç c. F . R. ta • borçlunun ikametgahının meç.huli· 
kım~) le 4 lemmtıt.aa 3 apılacaktıt. yetine nıel>ni teblii edilemediği 
Sırıkla atlamada yeni mübiititİH me,ruhatından anlatıl. 

mıt olduğundan &n bet gün mi.id-
1 i1rk1ye rekoru detle ilanen tebliğat icrasına ka -

(ıt-~''' ' Jıaıta .. aksım de ; apııHJı at rar verlllfli,tir. Bu müddet içinde 
!etiz~ müsbakalarında (:;atat.asara) h 
Fethinin sırıkla 3,40 metre atladığı l:iorfu 6d@ttıeıine ve tetkik merci -
re 1 iirkbc t·ckorunun cgale edildiği ine veya temyiz ve yahut iadei 
) azılmıştı. Bursa mm takasından bir mahkeme yolile ait olduğu mah • 
mektup aldık. Bunda Hur~mda 9 -6 kemeden icranın geri birakılma11-
H3:> günü ) apılan müsabakalarda a~ · na dair bir karar getirilmedikçe 
ni atletin :3,'16 metre atlaıtıak sureti - celiri icra yapılacağı ve yifıe bu 
le Tüı·ki) e .:;mklrt atlumu rekorunu müddet içinde mal lleyanında hu· 
ku·dığı bildiriliyor. Yanlışlığı düzelt· lunmadığı takdirtle hapis)~ tazyik 
me yolunda Bursa mıntakası atletizm 
heyetinin ha asiyetini .. evine , e tc . olunacagı ve medine muhalif be· 
şekkürlc karşılıyoruz. • yanalla bulunuUa hapisle ceza -

f3eşikteş _Vefa landırılacağı illnen lebliğ olunur. 

lstdflbul Futbol heretincJen IJiJdlril· <
7866

) 
diğiıle göre Ileşiktas - \ "efa ~ild macı 

# ~ • 

önüml'.zdeki pazar günü saat 17 de 
JJe~lktaş alanında yapılacaktır. l\tac 
Hakemi Bay !5upkll:llr. B~rabere ltillı· 
nırsıt maç yarıfn !ıaat ufatılatakbr. 

İstanbul Altıncı icra mcmurıu. 
ğundan: 

Y ediliulede Balıklı Rum hasta· 
nesinde tedavi altında Pelayia 
Gavrilidi. 

Cinli 

Şehriye 

Kuskuı 
Un 
Pirinç 
Bulıur 

Patates 
Kt~ru fasulye 
Kuru Barbunya 
Nohut · 
Kırmızı mercimek 
Kuru kay111 
Kuru üzüm 
Soğan 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşekadın 
lapanak 
Semifôtu 
Sakızkabağı 

Patlıcan 
Yer domate11 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırman 

Benzin 
Odun 
Kriple maden kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

1 flH!l fölJiffifİfffl devam 
Ait Çoğu Talimin Ft. M. Ttift\tt&t Ek•UtHti T t.rlh ttkli 

s,ooo- ıo,ooo 20 
3,50()-.:;; 5,000 15 
4ı50(F:;:; 6,000 ı 1 

35,000- 42,000 24 
20,000- 25.000 11 
35,000= 45,000 7,5 253 13 
15,()()0..= 20,000 11 
8,000- 10,000 10 

.10,00()..= 12,000 ıs 
8;~ ıo,ooo ıs 
1,500-- 2,000 45 
1,SOO..--. 2,öbO 20 

\ô,000- 15,ÔÔÔ 5 
20,000- 25,000 12 
4-0,000- 50,000 7,5 
10,000-- 15,ÔÖÔ 7 
10,000- 15,000 12,S 
10,000- ıs,ooo 7,S 
4,000- 5,000 s 

·10,000- 15,000 5 
20,0ÔÖ- 30,000 16 
8,000- 10,000 5 
.J,500=- 5,000 4,S 
1 ,800- 2,500 3,5 

2'10 
162 
135 

142,50 
~25 

225 
281,25 

641,25 

li/ trt3i 5 14 Kapalı zarf 
15171935 5. 15 açık 
17 / f / 935 S. 14 kapalı za.rf 
1117/§~s 5. 15 açık -~ 
ı 1t 7i 93S s. ıs açık 

17 / 7 / 935 S. 15 açık 
1 fl 1t b35 s. 15 açık 
li/ f f935 .s. ıs açtk 

t9/ 7/ !135 s. 15 açıle 
19/ 7 / 935 s. 15 açık 
22/7/ 935 s. ıs açık 
22/ 7 / 935 S. 15 açık 

22/ 7 / 935 s. 14 Kai>ilt t•rf 

2,500- 3,000 4,5 :ı3,50 !4/ 7/935 s. 15 açık 
12,()()()...-. 15,bôô 35 39!,75 2417/935 S. 14 Kaplİı k•tf 

O- 2,0öô 240 360 26) 7/ 935 !. 15 içdi 
. O--- SOO 1450 !51,25 26/ 7/ 935 S. 14 Kapalı zarf 
700- 750 t1So 9M,t8 26/ 7/ 935 S. 14 Kapalı zarf 

20,000--- 20,000 3,2~ 52.SO 26/ ,/935 S. 15 açık 

Sinema Terpandroı Marinoı tarafın • 
dan 1 ~2-934 tarihli taıdlkli 
kira mul<avelenamesi mucibince 
zimmetinizde ıttltHlbu olan 63 li· 
ranın haciz yolu ile tahsilini ta -

Heybeliada sanatorgomıı için 
Ekmek Gündüz ti!Jdrniılındil da. 

f i'lm görebileceğiz 
Moekova, 26 (A.A.) - Sovyet 

bulmanlarından (mucitlerinden) 
it Novitski, gündüz aydınlıgında 
iinema gösterecek bir acın (lfetif) 
~c bulunmuıtur. 

lep ediltftiş ve tanzim 6lunan · 

Francala 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Tereyağı 

Sabun 
Zeytin yajı 
Zeytin Bu yeni kuralın yertilmeıine i· 

ki nyna yetmektedir. Aynalirclan 
l;". i oerde ödevini ıörmekte, daha 
l:i",."ik olan ötekisi ile perdeilil'l üs
• ine konan sinema objektifini:len 
çılcan ziya huzmesini lorarlk ~er. 
delik yapan aynaya yansıtmaya 

(aksettirmege) yaramaktadıt. !i. 
ya, sinema makinesinden birkac 
metre önün~eki ufa~ aynaya, lfa: 
da kaybôlmimiıı için, kapalı bi:
b6ru içintle 'V't!fiİfr\!ktP. ve l>u· lb · 

rtttt! petde isdevint i6ı en ' lyna, 
günet ziyası altında ~a. gayet açık 
ve kabartma olarak resimleri gös
terel-ilmekted ir. 

Bu yeni kuralla açık yerde gÜ· 
nün herhangibir saaliııde sinema 
göstermek mümkündür. 

Yakında Moskova parkların 
dan birinde dünyanın ilk gündüz 
sineması kurulacak ve itlemeğt> 
DA§lıyacaktır. 

Polis ha~erleri : 

Beş . varalanma 
ı• 

35/ 841 dosya ile ödeme emti bera· 
yı tebliğ ikametılhmıza ıönde • 
rilmitıe tle ödeme emri zah • 
rına verilen metruhatta meuur i· 
kametgi.hınızı terkettiğiniz ve 
yeni ikametgahınızın meçhul ol -
duğu anlatılmıt ve yukarda 1azı -
lı bottu itbu ilin tarihinden iti· 
haren bir ay içind~ ödemeniz ve 
borcun tamamına veya bir 1nımı· 
na ve yahvt alacaklının takibat İc· 
ruı hakkında hir itirazınız varsa 
yine bu bir ay içinde ve icra da • 
iresine bildirmei~ •e bildirmedi • 
ğiniz takdirde ayni müddet için· 
de ve icra ve iflaı kanununun 74 
cü maddesi mucibince mal beya • 
nında buhmmanı• lazımdır. Be • 
yanda buhmmaııamz hapisle taz· 
yik olunacağınız ve hakikate mu • 
halif beyanda bulunduğunuz tak· 
dirde hapisle eemalandırılacağı -
nız, borcu ödemeniz veya itiraz 
etmeniz hakkınızda cebri icraya 
devam olunacaiı mez~r ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (7861) 

ZAYi 

Kemah askerlik ıubeainden al· 
dığım aıkeri vesikamı zayi ettim. 

Hir davarcı üst katlan Yenisini alacağımdan eskisinin 

düştü öldü ' . hükmü yoktur. 
• Erz.incan Üsk{ilüt köyii deli 

Düh be! yaralaniia olmuştur, Sı ' . 
ratlf e j.tzıyoruı: 

1 - Saat 15 de Fenerde Çıkrıkçı so. 
kağında elektrik direğine tutunarak çı. 
kan lbrahim ()lğu on bir yaıında Ali, 
yere auımüı başından ağ1' surete yara. 
lanmtjLr. ibrahim, çocult hastıin!sint 
kaldrnlmııttr. 

2 - Fenerae HayBar caaaesin8t Ha. 
şonun bahçesnide oynamakta olan altı 

yaıında Hulkiye, sekiz yaşında Muıaf
fer, altı ya!ında Remti, dört ya!ında 
Orhan, evvelki gün yağmur yüzünden 
birdenbire yıkılan duvarın altında kal • 
mıılardır. 

Kazayı duyanlar, çocukları kurtar • 
mak için koımuıtarı diğtr yönden sıh. 
ht im8at otomobili ae yHitmittir. Dört 
çocuk da Şi§li çocuk hastanesine kal • 
dmlmı§lardır. 

3 - Çarşıkapıl:ia yanık "Feyziati,. ti. 
sesinin arsasırtaa bay Cemil tarafından 
yaptırılmakta olan apartımahın ilçilhtü 
katında çalııaıt Elhlıli İbraliittı, mU+a. 
zenesinf kaybederek ikinıci kal ialir~tt • 
ıine d01mil1 ve paralanarak ölmUştUr. 
Belediye doktoru tarafından yapılan mu 
ayenlae öllıh\lih nezfi difftağlttti\ ol ı 

Hiiseyin oğlu Ali Rıza 

ZAYi 

Uluköy orta mektebinden 934 
tarihinde aldığım tasdiknameyi 
kaybetim yenisini çıkaracağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 7850 
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duğu anlaşxlmıştrr. Müddeiumumilik işe 
elkoymuştur . 

4 - Beyoğlunda Aynalı çeşmede o. 
turan kebapçı ihsan Tepebaıından ge. 
çerken 665 numaralı ntrnanın ii:lare • 
sindeki tramvaya binmek istemiı, dil§. 
müı bacağından yaralanmı§tır. 

5 - Beyoğlunda Yaııeı sokağında o. 
turan Despina sarhoş olduğu halde kcn. 
di kapısının camını kırmış, elinden ya. 
ralanmtştır. 

Kalpten ölUih - Evvelki gece Un • 
kaparttnda köprü UitUnôen geçmekte o. 
lıln ityyar tekerci aitmıı yaşında Our. 
ıun yere düşef~k BlmUıtUr. Yapt1an 
muayenede ölümün kalpten olduğu an
latdmııtır. 

Günlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık suy~ 
Kaıer peynir 
Beyaz peynir 
Makama 
Tel ıehriye 
Arpa tehriyi 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru f aıu{y~ 

,, Barbtaayt 
Patateı 

Kuru soğan 
Süt ~ 

Yoğurt 

Kiıe yoiurdu 
Pırua 

Liha~ 
Kereviz 
Ispanak 
Taze baJdk 
Patlıcan 
Taze bllmya 
ÇalıU.ıulye 

Sınk domateı 
Yer ~m~tesi 
Şakız ~·abağı , 
Enginal' _. 
Aytekadı.; 
Semizotu 
Bar bun;,· 

Kırm~ arp~ 
Saman 
Kep"k , 
Kuru ot 
Arpa ~ 
Odun · 
Kriple maden-kömilr.;i 
Kok kömürü «4 

Mangal kömürü 

Ekmek. 

Dağlıç eti 

Saıde yağı 

Tere yağı 
S3bun 
Yumurta 
Beyaz peynir 

37,llM=38,000 
!4.000=25,00d 

2.0ÔÖ= 2,500 
4!Jö= 500 
~.~ 4.000 
ıo.~1s.ooo 

390- 400 

20,$()()...- 22,750 9 
1 t,200-- 12,200 13,5 370,00 
ı 4,000- 26,0öö 50 
ı,ogo_ t,95ô so 
2,24().....o.. 4, 160 ss 
. 700- 1 ,300 ı 4Ô 
ı,oso--.. ı,950 ~A 
1,40o--- 2,Mö 3A 

700.- ı, 300 3ö 
70,0t'.J0-..130,0ôö 5 

1~,0ô 
287,38 
163 
40 ,. 
~ 

~8,00ô- 53.00 1,75 555 
J ,82g....;. 3,395 50 225 

91()..... 1,900 10 
~10- 1,990 45 
700- 1 ,300 25 
130- 183 25 
ı30- t63 2s 
140-- 260 20 

· ı,68ô- 3,1.20 11 
3,500- 6,500 24 

700--- 1 ,300 16 
630 1,110 16 

6,300- t 1, 100 '1,s 
3,000-- 6,Mö 5 
0,850-- 20,150 12 
2,59ö- 4,180 20 
3,500- s.söö 1,5 
1,750- 3,250 5 
1.~ 2,60Ô c\ 
1,12{1- 2,080 10 
2,38b-- 4,420 7,5 
2,100....- 3,900 7 
3,SÔ()..-- 6,~50 lÔ 

59Ô-- 1,040 30 
840- 1 ,560 1 t 
800-- 800 7 
100-- !;, 700 ! 
28~ 5,200 s 
2,10()-;.... 3,900 6 
2,100.-- 3,9ÔO 12 
1,400=- 2.800 s 
ı.050- ı,9SO tö 
1 ,625- 3,2~ ~ 
2,100- 3,900 2:5 
1,400-= 2,600 3,S 

91ij....;- 1,69o 4 
t,62~ 3,25ö 4.5 

105- 195 250 
35.:- 60 1450 

175- 325 19SO 
2,800- 5 200 3,5 

111 

\ 
·f· M 

28.85 
111' 

24 
52 
24 

181,35 

108 

291 . 

41 
3ft,53 
~ö 

478 
13 

Çocuk Hastanesi İfin 
9 

80 

Al 
140 
28 

1,75 
45 

218180 
937,50 

159,38 
112,50 
84 
19,68 
13,50 

5/7 /935 s. 15 açik 

5/7 /935 s. 14 Kt~ilı tırl 
817 / !)!S S. 15 içık 
S/ 7 / 935 s. ıs açık 

10/ 7 / 935 s. ıs açıl< 
10/ 7 /935 s. 1~ &çık 
1011/93s s. ıs açık 
12/ 7/935 s. 14 Kapalı ıatf 
12ı1/D35 s. ıs açık 
12/7/~35 s. 15 açık 

lS/119~ S. 15 ~ılt 
ıs.rt/935 s. 15 açık 
11111935 s. ıs içık 
17/7/938 S. 15 açık 
17 /7 /935 S. 15 açık 
19;1 ıı;ı~ s. ıs açık 
22/ 7/935 S. 15 açık 

2~/7 /s3s s. ıs açık 

. ' . 

22/ 7/935 $. 15 açık 

~4/1~35 s. 15 &Çık 
26/ 7 / 935 s. ıs açık 
26/ 7 / 935 S. 15 açık 
26/ 7/ 935 S. 14 Kapalı zar# 
26/7/§3~ s. ıs açık 

511. 935 S. 1~ Atili 
1 7 / IJS !. 14 Klpalı 

laff 
817 ! 935 S. 18 Açıl 

A '7 /İaB S. 11 A,ık 
10/ 7/ 935 S. 15 Açık 
12/ 7 / 935 s. 18 A~tk 
12 7 ~I S. 15 Attlt 

Devamı 9 ncu $aJ}ıf adtJ 



[]!!! [~m:ryolları ue unıanıarı ı~ıeıme timunı ı~aresı ılônları 
Muhammen bedeli 35282 lira ol n muhtelif cb'atta me§e kere&lc 

12 Temmuz 1935 cuma günü saat 15130 da kapalı zarf muliyle An· 
karada idare bina&mda salın alınacaktır. Bu i c girmek istiycnlcrin 
2646,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etliği vesikaları, 
kanunun 4 üncü maddesi mucibine c işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve le kliflerini aynı gün saat 14,30 aka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler 175 kuru' muknbilindc Ankara, Eskişehir 
ve Haydarpa~a veznelerinde satıl maktadll". (3556) 

llk ekıiltmeıi f esht.dilen ve muhammen bedeli ile l'J:ktarı a§a· 
ğıda yazılı ıeyyar telg r{\f makine leri 5 - 8 - 1935 paz&.rtesi günü 
ıaat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satın alına
caktır. Bu ite girmek istiyenlerin 393,75 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun taJİil ettiği vesikalar ve işe girmeğ.,. manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 
14 e kadar komisyon re1sliğine vermeleı·i lazımdır. Bu ite ait §artna
meler Haydarpa,ada t~sellüm ve sevk müdiirlüğünde Ankarada mal-
-zeme dairesinde parası:r: olaral< dagılllmaktadır. ı 

35 adet seyyar telgraf makinesi muhammen bedeli: 52511 lira 1 

(3469)' 

Bilyükderl>ent - Sapanca arasında bir köprü onarılacağmdan 
29 - 6- 935 günü Haydarpa§a - Ada pazar - Haydarpata arasında 
56 ve 57 No. yolcu katarları işlem~yecektir. (3546) 

Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton mazot 9 - 7 - 1935 
salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 843 .75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları kc za kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeğe kanuni manilet'İ bulunma'dığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Buna ait ıartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire • 
ıinden ve Haydarpaıada teaellüm ı e sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(3470) 

.._-------------. ..... _ .... _.._ ____ . 
l ıst. Levazım Amlrll~i Satın AlmaKomlsyonu il:lnlara 

Harbiye mektebi icin 400 ton ' 
~ j 

lavamarin kömürü 1 Temmuz 935 ı 

pazartesi günü saat 16 da kapalı 1 

zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli t 
5800 liradır. Şartnamesi her gün ' 
görülebilir. isteklilerin 435 lira 
ilk teminatlarile teklif maktup • 
larmı belli günde saat 15 şe kadar 
Tophanede satmalma komisyo • 
nuna vermeleri. (20) (3283) 

Harbiye mektebi için 300 too 
kıriple gömürü 1 Temmuz 935 pa· 
zarteai günü saat 15 de aç.ık ek • 
ıiltmc ile alınacaktır, Tahmin be· 
deli 4950 liradır. Şartnamesi her 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
saatte 371 lira 25 kuruş ilk temi • 
natlariyle Tophanede &almalma 
komisyonuna gelmeleri. (24) 3285 

~ • lio 

Kartal Maltepe piyade ve ahş 

mektebi için 3000 kilo koyun ve 
4500 kilo sığır eti 28 Haziran 935 
cuma günü &aat 11 de pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 2li:l5 
liradır. İsteklilerin 321 lira 75 ku
ru§ son leminatlarile belli ıaatle 

Tophanede ııalınalma komisyonu· 
na gelmeleri. (43) (3576) 

:j. :(."' 

lıtanbul levazım amirliğ:nc 
bağlı kıtaat icin 700 ton kıriplc 

kömürünün kapalı zarf ma istekli 
çıkmadığından cksiltmeııi 15 Tem· 
muz 935 pazartcıi günü saat 16 da 
kapalı zarfla yapılacaktır. Tah • 
min bedeli beher tonu 16 buçuk li
radır. Şartnamesi komisyondan a· 
Jınır. Eksiltmeye gireceklerin 866 
lira 25 kuruş ilk teminatlarilc tek· 
lifi erini belli giinde saat 15 c ka • 
dar Tophanede satınalma komis
yonuna vermeleri. ( 44) (3575) 

~ "' ~ 

Levazrm Amirliğine bağlı kıta
at için 35 bin kilo beyaz peynir 
3 - Temmuz - 935 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 14000 li· 

D~nizyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: füırakö;f - Köprühaşı 
Tel. 42362 • :;irkcci Mühürdar zade 

-- Han telefon: 22740 •-• 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 28 Ha

ziran CUMA günü saat 11 de 
Mersine kadar. (3543) 

r- -
Hayatın neşesı 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçleştirir 

iktida rsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşe sin· 
iade eder. Eczanelerde bu'u . 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilat için Galata Postı:ı 
kutusu 1255 " ~ llcşiklaş icra daircsiııdeıı: 

Bir borçlan dolayı tahtı hacze 

alınan bir adet garderop demir 

karyola küçük komedin ayna ba· 
kır mangal büfe tahta masa saıı-
dalya kadife perde duvar halısı ay· 

nalı dolap 3-7- 935 tarihine mü 
saclif çarşamba günü ıaat 10 dan 

12 ye kadar Galatada demirci ıo· 
kağanda 37 No. da nç.ık arttırma 

suretile satılacagrndan talip olan .. 
ların mezkur gün ve saatte mil • 

hallinde hazır bulunacak 111cmu • 
runa miiracnatları ilan olunur. 

(7865) 

radır. Şartnamesi her gün gönile· 
bilir. Eksiltmeye girecekler 1050 
lira ilk teminatlariyle tekliflerini 
belli günde saat 14 e kadar Top .. 
hanede Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (23) (3284) 
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Sayın Halka il8n~!Emni~etsandığı·namına 
1 Temmuz 1935 ten başlayarak 

Yeni kibrit fiatları 
Büyük kutu : 50 para 
Küçük kutu : ·40 para 

birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından ta-11 mamına 1050 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Aral<iyeci Hacı
~ cafer mahallesinde Körl>akkal caddesinde eski !)7 yeni 49 ~'1<".lu bahçeli 
~ bir evin tamamı açık cırthrmaya vazedilmiş olcluğundan 3t1- 7 -935 
~ lr.rihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci art
~ tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammencnin % 

75 ni bulduğu takdirde müıterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak· 
- dirde en son arttıranın taııhhildii ha kı kalmak üzere arttırma 15 gün 

müddetle temdit edilert:k 14--8-935 tarihine müsadif çar§amba gÜ· 
nü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 

e arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin C"'<' 75 ni bulma
g:ı dığı takdirde salı§ 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
--= Satış Peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muham· 

menenin /O 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

1 

mektubunu hamil bulunmaları lazr mdır. Hakları Tapu sicili ile sabit 
olmiyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ıa-

1 

hiplerinin bu haklarını Vf> hususile faiz ve matarif e dair o'an iddiala-
1 - Şimdi 60 paraya satılmakta olan bllyilk kutu kibrit- rını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 

_- terin ı Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük kutu ktbrlt- ıı gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aks: takdirde 

lerJn de 40 ara a satı laca"' ını bildlrlr \"e fazla isteyen -=-ı hakları :apu sicilli ile.~abit ~lmıya n~ar ıat~ş. bedeli~i~ paylaş~aırn-
- p Y g dan harıç kalırlar. Muterakım ver gı, tenvırıye, tanzıfıyeden mutevel-
Salıcı ların Sosyetemlze ve acenatları mıza haber verilmesini lit Belediye rusumu ve Vakıf icare si bedeli müzayededen tenzil olu-

- dileriz. 1 nur. Daha fazla malumat almak isteyenler 8 171 935 tarihinden itiba-

2 _ Acental&rımız satıcıların ellerindeki klbrltlerl 29 ren herke~i? görebilmesi için daire de açık .. buhmdurulP.c~lc arttll'ma 
' şartnamesı ıle 934/ 2937 No. lu dosyaya muracaatla mezkur dosyada 

Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın halkın mevcut vesaiki göreblle<ekleri ilan olunur. (J5s5> 

kibritsiz kalmamftları için birkaç gilnliik gereklerini şf mdt-
den almaları rica olunur. • 

Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı 

Kibrit satıcılarına il8n 
1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka 

kutu kibritleri 50 paraya, küçük kutuları 40 
satacaksınız. 

,, 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör-
-· memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesi öQle vak

tine kadar acentalarımıza geri vermeniz ger:ektir. Bu 
tarihten sonta hiçbir talep ve iddianın kabul edilmi
yece~ini şimdiden bildiririz. 

Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı 
~ı nı mm ıııJıoo m m .ıııı ım mı, nııımmıııı ıı ıııı ııııı 1111 mıını~:oomıınıııımırmıııooıı~ıı~ıııııııııımııınıımmımınmı~ımmıınııııooııınıımmıımmııımııııııımmooııınıııımııııımıınııııımııı~ııııımııııımııınıııımıı 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Babıalide Hubyar mahallesinin Atir Efendi kütüphanesi soka· 

ğınd« 261 metre murabl:iar arsa ü zerıne yapıJmrf 11, 13 No. lı kagir 
depo paraıı peşin ve nakit verilmek §artile on bir bin iki yüz elli bet 
lira muhammen bedel üzerinden 8 - 7 - 935 pazartesi günü saat 
14 de kapalı zarf usuliyle satılacaktır. isteklilerin 845 liralık teminat 
mekt'Jplarile teklifnameierini ogün saat 13 e kadar kor.lisyon başkan
lığına vermeleri. (M) (3470) 

Jstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
BEŞIKT AŞ: Köyiçi i.tıklar m eydanı eski 3 yeni 13 ıayıh evi. 

vakıf mahallinin yarı payı ve mülk mahallinin 17 ; 24 payı. Muham
men değeri 402 lira. 

BEŞiKTAŞ: Köyiç; meydan ve L'etki sokakları erki 52-52 M. 
15 yeni 10, 15, 8 sayıh iki ev ve bir dükkanın 1/2 ıer payiarı. Muham. 
men değeri 2340 lira. 

KUMKAPI: Muhsine hatun İbrahim pafa yokuıu eski yeni 2-4 
sayılı dükkan ve ahır gediğinin ta mamı ve mülkünün yan pa}'I. Mu
hammen değeri 1188 lira. 

ORTAKÖY. Sünbül çıkmazı eski 18 yeni 4 evin 40/560 payı. 
Muhammen değeri 10 lira. 

T ARLABAŞI: Hüıeyinağa m ahallesi Bilezik soka.k eski 65--67 
yeni 61-61/1 ev ve dükkanın tamamı. Muhammen deieri 1080 
lira. 

BOYOKÇARŞI: Keseciler ıo kak eski 12 yeni 10-12 dükkfinm 
tamamı. Muhammen değeri 288 lira. 

KUZGUNCUK: Yağcı sokak eaki 19-21yeni17/1 evin tamamı. 
Muhammen değeri 1080 lira. 

KUZGUNCUK: Bakkal ve lca diye sokakları eski 51-53 yeni 
S-64 sayılı ev ve fırının 1/4 payı. Muhammen değeri 603 lira. 

FENER: Tahtaminare Külhanıokak eski 18 yeni 30/1 deponun 
tamamı. Muhammen değeri 90 lira. 

FENER: Haraççı Kara Mehmet mahallesi Hisaraltı aokak ve F• 
ner caddesi, eski 17-17 M. yeni 6, 8, 11, 13 üstünde odalan 'liulunan. 
iki dükkanın 14/120 payı. Muhammen değeri 701 lira. 

TOPHANE: Bayazit mahalle si Mumhane kapısı sokak eski yeni 
3 sayılı dükkanın 9/48 payı. Muhammen değeri 304 lira. 

BAKIRKÖY: Yenimahalle A ralrk sokak eski 5 yeni 4 evin 9/32 
payı. Muhammen değeri 264 lira. Türk Ha va Kurumu MERCAN: Dayehatun Büyük yeni han ikinci kat eıki yeni 24 
sayılı deponun 15/120 payı. Muhammen değeri 36 lira. 

Bu,,. yu·· k Pı· yangosu MERCAN: Dayehatun Büyük yeni han ikinci kat eski yeni 49 
sayılı odanın tamamı. Muhammen değeri 540 lira. 

) 'mdiye kadar bin)erce kişiyi HEYBELIADA: Yalı caddesi eski 119 yeni 95 sayılı dükkinı11 
tamamı. Muhammen değeri 720 li ra. 

zengin etmiştir. -KADIKÖY: Caferağa mahal lesi, Ku§dili sokak eski 1 yeni 103 

19 k J 77 7 -103/ 1 sayılı çu)<ur bostanın 1/4 payı. Muhammen dege": 4163 lira . 
.CU. fertip 3.cÜ eşiue emmuzdadır Yukarda yazılı mallar 5 - 7 - 935 cuma günü s~at 14 de pe,;n 

Bü~ük ikramiye ; 50.000 Liradır para ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buç?.1k 
J' pey akçelerini on ikiden evvel yatırmaları. (F) (3571) 

Ayrıca· 20.000,12.000, IQO~ liralık ikramiye- ~e~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
( 

Sahibi: ASIM US - VAiaT matbaası K ı • 
!erle 20.000) liralık mükiifat vardır... ' x.,..,.., dfr•ktörll' R<!jk Ahn><l .. ~.. im ya ma zemesı 

- ~ . . . : 

Cinsi Mikdarı 

Azı Çoğu 

lspanak 2,500- 2, 'lOO 
Havuç 300-- 250 
Kök Kereviz 800- 650 
Salamura yaprak 200- 150 
Lahana 7CO- 600 
Pırasa 700- 600 
Karnı bahar 3r0- 200 
Çalı fasulya 1,500- 1,000 
Aytekadın 1,000- 600 
Taze barbunya 1,000- 600 
Kriple maden 
kömüril 160 Ton 

Kok kömürü 50 Ton 

Muhammen M. Teminat 
Fi. 

7,50) 
08 ) 
10 ) 

25 ) 
04 ) 
05 ) 
15 ) 
11 ) 
12 ) 
10 ) 104,22 

1450 174 
1950 73,15 

9 ncu say/adan devam 
Ek,iltme Eksiltme 

tarihi saati ıekli 

2217/ 935 15 Açık 

26/7/ 935 15 Açık 

26l7L935 15 Asık 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden~ 
Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen bedeli 100000 

lira olan yukarda cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satınalma komisyonunca 10 Temmuz 935 tarihinde çarf&Jl1• 
ba günü saat 14 de paza!'lık ile ilıs le edilecektir. Şartname ''bet,, il· 
ra mukabilinde komisyondan veri lir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 6250 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki .. ..,. 
ikle mezkur gün ve ıaatte komisyona müracaatları. (3501) f 

' 

' 
ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

Merakibi bahriye resminden borçlu V olf Levenzanın ( 623) nı
sum tonilatoluk (Kilitbahir) adındaki gaz dubası seyrüsefer muha
ıebeciliği icraıınca haczedilmiı olup 3 - 7 - 935 çarşamba günü fı. 
tinye körfezinde saat 15,30 da açık arttırma suretiyle satılacağı ili.n 
olunur. (B) (3574~ 


