
• Sayısı loeş> Para 

Gümüş lira, kô.ğıtlira ••• 
Durmuyor elde, aYuçta şu gümüş ten Jfralar 
Tepeden koyTerilen sanki yuvarlak gibidir; 
Uçuyor cepte kağıttan liralar da, sanki 
Deli poyraz önünde kuru yaprak gibidir! 

Yarından itibaren ... 
Okurlarımız gazetemizde bir yardı m kuponu 

bulacaklardır. nu kuponların her biri gazetemi· 
ze verilecek küçük ilanların bir 5atın nın ücreti 
olarak kahul olunacaktır. 

4~,;.:.;.;. ______________________________ _ 
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Yeni Yugoslavya 
kabinesi 

Yevtiç'in çekilmesinden sonra Yu. 
goslavyada kurulan yeni kabinenin 
özlüğü <mahiyeti) ve eğitimleri (te • 
magülleri) anlaşılmıştır ve sevinçle 
diyebiliriz ki ilk günlerde zihinlere 
gelen şüpheler yavaş ~ava:;; dağılmış. 
tır. 

Kral Aleksandr, ölümünden önce 
Yugosıa,•yanın idaresinde diktatör • 
ilikten tabii bir parlamento rejimine 
lloğru gitmek için hazırlıklara başta. 
mrştı. Hu hazırlıkların sonunu alm~k
sızın öldüğü için Yevtiç onun eserme 
de\'am etti. Bir yandan kar~ı partile. 
rin başkanları ile anla~mak teşebbü • 
süne girmekte beraber öbür yandan 
yeni bir seçim yaptırdı. 

Fakat gerek o teşebbüslerin, gerek 
bu seçimin verdiği sonuç (netice) Yev. 
tiç'in iş başında kalmasını - daha 
ziyade şahsi sebeplerden dolayı - im
kansız kılmıştır. Onun için eski Baş. 
bakan yerini kendi Finans Bakanı o
lan Stoyadinoviç'e bırakmışhr. 

Stoyadinoviç henüz kırk altı yaş -
Jannda bir devlet adamıdır. Yevtiç 
kabin~in~ finans işlerinin yeğriti • 

Musolini 
Habeş işinde 
ayak direyor 

Doğu Afrikasına boyuna 
asker gönderİlilJor 

Roma, 29 (A. A.) - Gazete -
ler, ltalyanın Habeıiatandan ya -
na olan görüş noktasını teyit et -
mekle beraber, İtalya - Fr.ınaa ve 
lngiltere iş birliğinin, Ştreza'da 
çizilen gidişe göre genişletmek 

imkanı olduğunu yazıyorlar. 
Yabancı baıın, Avrupa mesele

lerinde bir uzla.ımaya varılmıt ol
duğunu kaydetmekle beraber B. 
Muıolini'nin Habeş itinde ayak 
dirediğini haber vermektedirler. 

Başbakan 
Dün gece 

Ankaradan ayıldı 

Dış işleri Bakanı ve 
Jandarma genel komu
tanı beraber gidiyor 
Ankara, 29 (Kurun) - Baıba· 

kan General lamel lnönü yanın -

da Dı§ l§leri Bakanı Bay Tevfik 

Rüıtü Aras, Jandarma Genel Ko -
mutanı General Kazım oldu~ 

halde gece saat 24 le Ankaradan 

Kayseriye hareket etti. 

Ba§bakan istasyonda bakanlar, 

ıaylavlar ve halk tarafından u • 
Siraküza (ltalya) 29 (A. A.) 

- Bin askerle kırk bet ıubaydaıı 
{zabit) ibaret iki piyade taburu iurlandı. lımet İnönü Kayaeride 
Prinçipeza Ciovanna vapuru ile fabrikaları gördükten sonra Şark 
Doğu Afrikaya. gitmişlerdir. 1 seyahatine devam edecektir. 

mi (uılahı) bakımından yararJı ol·:=::;::::;::;======================================= 
mu~tur. Bu kere de buhranlı bir du. L d d 
rum ife kar~ıla~~I~ ~lmak)a be:aber • on ra an 
kabinesini bır gun ıçınde kurabılmek lstanbula ... 
başarımını göstermiştir. Dikkate de • 
ğer bir noktadır ki Stoyadinoviç ka. Qt , ı::·ıı 1 J •ı• 
hi11eslnde eski Başbakanlardan Bay omooı e ge en ngı iZ gazetecileri 

anlatıyorlar 
Koro§'!t bulunmaktadır. Slovenlerin ki 1 . . , k1 
başkanı olan bu adam Yevti~ k~bine- QrUnt(! arJ YO CU U 31101 
sine çağmldığı halde girmemı~ti. Bos
na mü~lümanlannm şefi ·olan Bay, 
Spaho dahi böyJei:lfr. Bu durum Yu ' 
goslavyada ulusal birlik fikrinin par· 
'i a,.ıilım (menfaat) ijstüne çıkması 

eseridir. 
Yeni Başbakan dışbakanhğı da 

i\endi üzerine almakla Ye\tiç kahine. 
r.inin güttüğü dış sıyasayı hırakmıya· 
cağını anlatmış oluyor. Nitekim hu 
gerçekliği çok açık sözler ile hütün 
ajanslara söylemiş ,.e dünyanın dört 
köşesine yaymıştır. 

Sözün kısası şudur: 
1 - Yeni Yugoslavya kabine·i )e

ni §tkli ile yalnız çoklukları değil, az
hkları da temsil eden bir hükümet -
tir. 
2 - Yeni hükümet dış sryasada hiç

bir değişiklik yapmamakla beraber 

lngiliz gazetecileri lıtanbula gelir gelmez ıolraya oturdular 

- Yazısı 4 üncü sayı/ada -
memlekette bir iş ve uzlaşma sıya'Sası ==::::============================== 
ddecektir. 

3 - Yeni .kahine her \•akitten fazla 
Türldyeye dost bir hükumettir. 

Bunları böylece hu sütunlara ya -
zarken içimizdeki sevinç duygularını 
da göstermiş oluyoruz. 

ASIM US 

Sovyetlere •• gore 
Niçin aleyhlerinde 

bulunulu9or ? 

Bu karikatürü Jurnal dö Mosku 
basmıştır. Burada görülen el meshur . ~ 

Amenkah gazeteciler kralı Haerst'tür. 
Bu eldeki kalem Amiral Stirling is · 
minde bir Amerikalıdır ki ı:ıon zaman· 
Jarda bütün büyük devletlerin birle· 
şerek Sovyet Rusya aleyhinde bir eh-

ispanyada 
• 
ıs yan 

Barselonda örfi 
idare ilan edildi 

Birinciler 

Bayan Güzin Bay;m Suzan 

Madrid, 29 (A. A.) - Sü Ba • 
kanı ile iç itleri Bakanı, bu ıabah 
uçak ile Baraelon'a gitMitlerdir. 
Orada düzenliği yo\ıına koymak 
için tedbir alacaklardır. Bane -
lon'da tramvaylar ateıe verilmiı -
tir. Banclon tehrinde ve Baraelon Lise ve orta o • 
ilinde örfi idare ilin edilmittir. kulları en iyi de-

Manille, 29 (A. A.) - Geçen recede .bitiren 
Mayıı ayında a.yaklanmı§ olanlar- gençlerin resim -
dan 87 kiti Sakdaliste iki sene ile lerini koymıya 
yedi sene araaında hapse mahkum 1 devam ediyo -
edilmişlerdir. ruz. 

li salip muharebesi açmasını istcm(.'k· 
te Ye hu maksatla Haerst'ün gazetele
rinde neşriyat Yapmaktadır. Sovyet 
gazetesi hu türlü neşriyatın Alman 
parası ile beslendiğini iddia ediyor ki 
karikatürde buna işaret olmak üze • 
re mürekkep hokkasının üzerinde çen· 
gelli haç remzi Yapılmı~tır. Roseuberg 
gihi Alman nasyonal sosyalist naza • 
riyatçıları ötedenberi 'üaerst'ün gaze· 
telerinde Rusya aleyhinde · neşriyat 
yaptıklarına göre hu hadiseden Al · 
man propagandasının . genişlemekte 
olduğu neticesi çlkarıhyor. 

Yukarıya re -
simlerini koy -
duğun:ıuz üç ba
yan bu yıl Üs
küdar Ameri -
kan Kız Lisesi-

nj en iyi derece ile bitirmi§lerdir. 
Bayan Meline Kollej kısmının, 
Bayan Güzin Fuat Hulusi Demir

elli ev idaresi kıım!nın, Bayan Su
zan Amran ticaret kısmının birin
cileridir. Kutlularız. 

T anınmı§ ltalyan Şairinin Romada alınmı§ bir reımi 

Fütüristler başkani geldi 
- Yazısı 7 nci sayıfada -..................................... ,. 

'l' eni 1 ef rikamız 
KARAKARTAL 

Büyük bir merak, heyecan 
ve ilgi ile okuyacağınız bu de -
niz ve korsanlrk romanı birkaç 
gün içinde KURUN sütunlann
da başlıyacaktır. Bu romanda 
ırttmk"'lt~i , Kant""H-asan Reis, 
Kemal Reis gibi en ünlü rfürk 
denizcileıini tanıyacak, bunla
rın başlarından geçen inanıl -
maz derecede heyecanlı mace -
ralannı oğrenecekSiniz. 

Baştan başa a.-ık, heyecan, 
macera ve yiğitlik ... 

Kuponlarımızı 
hediyelerini 

Gazetemizin baş tarafındaki ku
pon lan toplıyarak mevzuubahis 
193~, 192.1 ,-c 1917 rakamlarını bu
lanlar arasında sekilen kur'ada bi-

rinciliği, Yerehatanda bay Cemalin 
ikinciliği Üsküdarda bayan Lema· 
nın, üçüncülüğü de Davasda inhisar 
memuru bay Şefiğin kazandıkları
nı yazmıştık. Bay Cemal ,-e bayan 
J,eman kendilerine isabet eden pa
rayı a1mrşlardır. Üçüncülüğü ka • 
uman bay Şefik Emre henüz mü -
racaat etmemiştir. 

Yazan: Kadir can Kaf l 

toplayanların 
gönderdik 

Bütün seri)l tophyan ,.e fakat 
numaralarına kiatp serisi isabet 
etmiyen karilerimize de küçük 
dahi olsa birer hediye wr • 
meği kararlaştırdığımızı bildirmiş, 

bunların da isimlerini ne~retmiştik. 
Anadoluda bazı karilerimize oldu
ğu gibi lstanbulda da bu numara -
lan toplamış bulunanların hcdi· 
yclerini matbaaya kadar gelmek 
zahmetini kendilerene ,·ermr.mek 
için bugün posta ile gönderiyoruz. 

Sıcak 31 .derece idi/ 

S~cciğa ka;f• koymak için düklıa nın önünü ıuluyan eczacı 
Dün lılanbulda bunaltıcı bir ııJ keuiz gezenlere, kadınlar arasında 

caklık vardı. Erkekler araıında ce- 89': CJ~ütfen sayfayı çe\ iriniz) 
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Sovyetler, 
ponlara 

sının geçen Ja
ateş açmadılar 

Yunanistanda yüksek 
harp şUi'ası kuruluyor 

General Metaksas hükumetin dış ve 
iç sıyasasını beğenmediğini söyledi 

Atina, 29 (Kurun) -Obürgün 
yeni mecliı açılacağından bugün 
öğle Y&Jdi laiikUmetçi meb'uılar 
toplanarak Bqbakan B. Çalda • 
riı'in ıiyaaal durum ve hüktime • 
tin dütünceleri hakkında kendi • 
lerine verdiği izahatı dinlemifler· 
dir. Bugün akpm üzeri Koudiliaçi 
meb'uslar da toplanarak Harbiye 
Bakaamın izahatmı dinlemitler • 
dir. 

ve muahaze eylemektedir. Hükii • 
met mahafili, meı'uliyetin en bü· 
yük kısmı rejim meselesini kurca• 
lamıı olan General Metakaua ait 
olduğunu söylemekle iktifa eyle • 
mi§lerdir. General Kondilia; bu İt• 
hamlara cevap vermiyeceğini 

Moakova, 29 (A. A.) -Taa A· 1--------------------

Seyircileri vurmamak için askerler 
grevcilere ateş açamıyorlar 

jauı bilcliriyor: ~·
Wldirildiiine sire, 2311.iran-. 
at 18 de Grocleko.o'da 40 J11pOD 

.;,.ı. iki .....,. - pçenk 4 
kilometre ilerlemitler Ye Ben • Galena, 21 (A.A.) - Galea. ker, maclen ıoıyeteainin büroların

da, pvciler tarafmclan ·dünden· 
beri btatılmıı ........,_la:r. Grev 
eller itinaya at91 etnıektedirler. 
Bunların arkuında duran merak
hlan yaralamamak için, aıkerler. 
kartılık alet açmaktan çekiniyor
lar~ 

söylemiıtir. ! 
menaya tepesine bnnanlmflar, te- ela, lmrf1111 Ye çinko madenlerinde 
peclen atalı iaerek bnnhk çö • grnd igiler tuafmdan birtalam 
kinciye U.- anda kalmqlu Ye Wiaeler çıkuıWıp icin, oraya 
l8lll1L Mançuri topraima dönmiit- Kameı'dan iki müfreze asker pa. Atina, 29 (Kuran)' - Diin Bat

bakan B. Çaldariain bqkanhiı al
tında yapılan bir toplantıda Yük
sek bir Harp ŞOruı teıkiline karar 
verilmiıtir. 

Atin&, 29 (Kunın) - Batba • ' 
kan B. Çaldariı, kabinenin derhal 
kralı ıetirmemesinden dolayı çe -
kilen sandalyaaız Bakan Mavro 
Mi'lıaliain istifaaını kabul etmit • 
tir. 

Jerdir. ~. 
26 Haziranda ..ı.ı.ı.,m Mat ...... ocaldarmdan lrirW ko-

' de 40 J.- eri pae oralanJaa rumap memar edil• • iki u- :Atma, 29 r(Kurun)' - yunan. 
·-'- • • • ler llDln seçerca •JDI yere 1•'•11 

•e saat 12.45 de ımıra dönmiif • Fransız Pa 
Jerdir. Orada kendilerine tepenin r • Bulgar krah Atin&. 29 (Kunm) - Kralcı 

Partiıi Batkanı General Metalruı 
kendi imzaaile yazdığı bir maka -
lede hükUmetin takip ettiği iç ve 
cbt ıiyasayı yanlıı olarak tavıif 

Hava Bakam, ıimdilik hariçten 
45 tayyare almmu1111 kararlq • 
brml!, hanıi tip tayyarelerin ter • 
dlı edilecejinin 15 gün içinde ta • 
yinini Hanı Mclia!n'aema r.temit •l 
tir. 

SDUr gerisindeki öbür eteğinde 6 laA mentosu 
lti,ilik bir atlı 1n1p11 katıhmfbr. 
Saat 1 de bütün müfreze Mançuri 

Fransız komutanım 
kabul etti 

Soba, 29 (A.A.) - Fnmanm 
dola fibu W.md•nı amiral Ri· 
vet Vanaadan buraya pimit ve 
kral ve kraliçe tarafmdan kabul 
edilmittir_ Kral uniralin terefme 

(Bealaildae'e) elin• 

Hududun böylece iki kae ıe • 
ıçildiji dört kitilik hir SoYJet 11118 

müfrezesi tarafmdan 1'iriiJmiif, 
'fakat bunlar mur hi.dİlelailİlleJı 
mümkün olduğu kadar aakmmak 
için aldıktan emirlere UJ11UD ola • 
tak Japonlaruı &zerlerine ateı aç• 
rn ':nt§lardır. 

~~rsıulusal 

· ;cavüılere 
Çar' aragan onüç tleo

letin luıkakçaları 
agıqanıatlılar 

CeneTre, 29 (A.A) - On üç 
devlet kıomiteai tarafından, Ulua
~ar Kunımu antlatJDaamı, anıulu

at tecavüzlere kartı dalıa tesirli 
hir hale ko,mak 'JOluau Uafllr

maja memur edilen hukukçular, 
itlerini bitinaitlenlir. Bunlar, kon 
•Y. tarafından tedbir almak ge
..Jdiii takdirde, iliili taraflarm. 
da iN itte 01 (rey) verip vermi -
,eceii buataaancla 11)'Uf&JDUUtlar-
*· Ekİ9perler maelenin e1mno • 
illik yüzlerini ;özden ceçinnek ü· 
nre, ~elecek hafta toplanacak -
lardır. 

Cenevrede 
F 111iat tlü,manlarının 
topla'iıtısı !JOMlk edildi 

Cenevre, 29 (A.A.) - ltalya-
7& lrarp faaliyette bulunmak üze. 
re Jniçrecle teplamcak ela fatUt 
4&tmanlan konp.ine, Weral 
....... :ruak .... karar .... 

Bu yılın son · top
antısını dün yapb 

Amerikanın deniz erleri 1 Bay Laval fazla siiel 
93000 i buluacak tahsisat teklifini geri 

Vqington, 29 (AA.) - De • aldı 
Paria, 29 (A.A.) - Parlimea- bir tölen vermiftir. 

tenUD bu JJ1a mahsus mnnal top. 
Ianbıı bu sabah saat 3.30 da ıo- Amerikanın paralan gizli 
nuna ermiıtir. bir mahzende saklanacak 

Kurul dağdmazdan önce B. ı.. 
nl okuduja cliJeYincle tunları ıör• 
lmıittir: 

Vatinstoa, 29 (A.A.) - Pren
don' da hemen bir yeralb mahzeni 
yapılmuı için aizli bir emir veril .. 
mittir· N.,.mlda Ye FtlaMlfiy• 
da 'lriik' ıtin eliade llalumn ihti-

Diz Babıılıiı 1 temmuzdan Rı · ' Paria, 29 (Ji,.:A)' - MiiZalierel.,. 
lıy~k donanma1a a.,da 1600 ki- rin ıdayıp ıideceiiai a&eD ba1J 
ti almmuma böycece S'l.500 kiti Lava), aylaTlar Jmralwnm dibı ali 
olan deniz erlerinin bütçe ile 93 f&lll müzakereye hathdtiı ful• 
bin kişiye çrkanlmaaı eami veril • ıüel tahsisat teklifini geri almqtıt_. 
mipir. Bay Laval demiftir kiı: ' 
Laval • Eden görüşmesi "Parli.mentomm, ı;&na aeniı 

t - Hiiktmet franım ael&me
tini ve ekonomik kallumnB'JI •1~ 
Jamak dölenindedir. (azminde
dir.) 

hakkı d 
-r d• yetkeler bağqlamakla ....,..t etti-

n a ı an ne ıyor ii nazik ödevi liaprahihr ,y:ii• 

yat altın pualar - -lizme ko
nl.ctıktar. Hi1d .. netln deais k• 
narlanncla liulanan .... ._. ••an 

Parla, 29 (A.A.) -Laval • E- için, bu müzakereleri mlmkün ol· 
den giııiipaelesüain tef•W. _..en duğu kadar çatiak bitirmek gereli 

2 - Genel düzeni ve demokra· 
tik kurumları aaydıracaktır. 

T .... eaı-...i. 3 ~ ~ti liiüıi kurul anlamalıdır. 

B. Laval, hiçbir kitinin ve hiç.
bir yurtdq topluluiunun esemen .. 
liği pline alamıyacağı prenıipini 
hatırlatmıttır. 

Pariı, 29 (A.A.) - Bay Laval, 
bugün hazırlamakta olan kararla• 
n inceleyen 1rir konferansa baf' 
kanlık etmiıtir. Konferansta fi
D&DI bakam ile bakanlık direktif.. 
leri, Fransa bankası direktörü w 
batbak•nhğm teknik daDlflll&nJa. 
rı bulunm11ttur. 

telalike bqumcla olan 11 tehrin. 
deld ihtiJat altm pualar o tellir· 
lerden mldatbrarak -lekel 
• • • ---'- !---':~ la 1 ıç.,... -.- ........ •n fi ı-
yor. 

Londra deyiminin bütün nold:al~ 
nm birden eonuçlamak liimmunı.ı 
ileri liiriip diyor ki: 

"FraDMnm emni7eti için en çok 
preken kara ailihlan meHleai 
eier ayni zamanda balleclihnez, 

Bulgar iç bakam eier ltalya ile Orta Avrupayı il. 
Yugoslavyaya gitti gilendiren Tuna andlatmuı bir 
Sofya, 29 (A.A.) - lçiıleri Ba~ hakikat olmaz Ye eier herhangi .. 

kam Geaeral Atan .. of, Yunak bir doğu andlqma11 yapılmaz da 
ıpor kurumlan 'birliiinin bqkanı A vrupanın bu bölgesinde aiy-ual 
olarak, Yqoalav aokoDarmı 12 karıtıldık had ve aürekli bir halde 
Temmuzda Sofyada toplaacak o- kalma, Lokarno andlatmaama ek 
lan Yanak konaı-in• çaiumak li bir ha.Ya anc:llatmuı yapmak ve 
• · Bel d •tmı• tir" B x.. tatbik etmek neye yarar?,, 

T• k• . "lk af IÇID lr& a il f • U Ç&5a.I ur ıyenın ı marogr remailclir. Debata gazetesi de, lngilterenin 
İştasyonu kuruldu Berlincle komüniat gv)av Londra deyimi aiyaaumdan ayrıl-

T 
'J · mıt olduğunu söyledikten ıonra 

Antalya,.zt (A.A.) - ürki,. hapse mabkU. oldu 
nin irk maroiraf ittaayona harita BerliD 29 (A. A.) _ Prü. fUDU yazq•: 

1~ı direktörlüiilnce A.ntalyada Diyet K:...ı... u Kominr~ "Buıünkün günde İngiltere, 
~ luyıamcla kurulmut ve ... 1&7iayJanlaa ._ vm..ı. W"---r, emniyetin genel aurette düzen al-

a) ima- L--1--... - Ma -~ --.ıpc tına alınmasına lüzum göl'Dlekıi· 
ıun ç ı J-~ ..... ~. • NMJ-1 • s.,.lİlt •· • hiika 
roiraf Ya,.,.... ~iHaini ya- iMii ele .ı--emdaa = ...._i zin ve ~ar ıilihları meselesi yal· 
ACak ve memleket nıvelemanıM faaliyette bulm11118f oldaiundn ö- ım bizi ilıilendiriyormut gibi, bu 
temel olacaktır. türü, 3 wıl hapee, 5 yıl müddetle me1eleyi, Fr•JJM111n Almanya ile 

" doinıdan dojruya halletmesini 
Bqbakan Efgan elçisini de aoayal lıaklarmdan munmı 01· tavsiye ederek, ne palıaama olur. 

Teklifte, Sü bekanbiı için, 
288,664.590, deniz bakanbiı için:' 
21,000.000, hava bakaabiı için 
44.170.270 ve sömürgeler bakan 1 
lığı için de 3. 799.000 frank iıtea
mekte idi. 

Şikagolu profesör 
Kayseri de 

Kayseri,~ (A..A.) - Şika~o 
Oniveniteai profesörlerinden Dr. 
Gellt J.asiin tehrimiae ıe&m~ r • 
Çivi yazılarını okumak itiıade çok 
önemli bir yer tutmuf olan profe
sör, küttür Bakanlığının izni ü • 
zerine orta Anadoluda bir aragtır• 
maya çrkmqtır. Kayseri müzesini 
gören profesör Hitit bakımından 
acun içinde çok değerli hir yeri 
olduiunu önemli söylemektedir. j 

Tirolda deprem 
Viyana, 29 (A.A.) - Tirol'd• 

Salzburg' da, on aniye ıüren ye
ni bir deprem cluyulmuıtru. l 

Türk - Fransız mukave-
lesi uzatıldı 

yemeğe ~u mala mahkUm edilmiftir. sa olsun bir hava andlaımuı yap-
mak istiyor gibi görünmektedir. Pariı, 29 (A.A.) - Yann sa. 

Ankara,29 (A.A.)-YaJnnda A-~-- dilen·z resi bitmekte olan Türk- Fran .. 
Dinli olarak __.Wrelioe aicle • \nS Almanyanm, hu durumdan is- sız tecim mordiilvivendilinin 13 
cek olan Efpn 1NJiik elçiai ek .. lkt ah l9ee ıueteleri satan· tifade etmek :.Stemeaini beldiyebi- ap.toaa kadar uzatılmuı laak • 

r-----.::ıı-------ı ..ı&• Sqltan Alanet Ham •-"'ıha- lara lllrUlde tafrtr1mak üzeı:e bir liriz. M. Fd Ri'bbentrop'un ıöl- kı-..1a !I.! .. __ ~ani·-........ .ıl _, u lllve vermlftlk. B• llbeain ba· uu JJJJ ~ ~--· • 
kan ismet lnlDü iMqÜD kitklerin- sı JWl'lerde lmı okurJanmır.a JIUa gesi tanyerimizde ıörünmeie bat- • 
de öt1e 7Wiine ahko,muttar Be atıımtmr ...._ iliUik- Bu lamııtır.,, Ankara bisıkletçileri 
••uzan müdclet ıÖfiİllDÜtlerdir. laareketia idaremizcıe latenilme • Düello ettiler Ankara hiaildetçilerlnden 3303 

•• J&Pd .. bellidir. KendWae kilometrelik prbl ~ tbru-
Fransada harp imalab bir lliJle J&Jdu ek11111muz Mr kiti de Paria, 29 (A.A.) - B. Jan Kt. na çıkan bet kifilik ekip 1"ılılün 

rn·.------------ elden ı· ..l--e eclilecek olsa kfir dileme-' bor .. w.nı-ı- J&P "Cbiappe,, ile B. Piyer Godin L..!-!-- : .. 1-....ı:.. 
utlf'· ;ra. ~ uaıu-a. arumdaki düello 1'a l&bab özel feıac~ ıelm~. 

Paril, 29, (A.A.) - Sü 1r.tman- ı-· Teşekkür ederiz -•ı bir bahçede yapılmııtır. B. Godin Sinopta deniıciler ba#ramı 
'Joml HeTİIDİ'aia aa- t.lrde ~ d ha Jattıima ai ..._ ve .ni Menin arka...::::,:.: eai kalçaam an fif yaralanmıı· Sinop, 29 CA.J4..) - Temmuz.. 

hava kuvvetArbie ait bütün m.. zı Jb paraJa hMlirme brarmuz tır. da yapdaeak de9iz teni~ prog 
üzerine bizim içln gilze1 9Sl1ar Bu düellomm sebebi, pzeteler- ramı hazırlammfbr. Ş.tHr.lere li· 

litı •ir tek elclea Ware etmek ü • J'8Zllllflariır. KeadUerlne te§tktlr den birinde Goclin imzui7le çıkan mannnızda bulımaa Wfr çeşit ge • 
ser• hazırlanm11 ailih imalatı ederi&. ve eski poliı direktörü tarafmdan mi girecek .e günd~ limanda 

---~l!_l!_ll PffjeqÜli i)'aD kurulu, aece llap • kendin için bir hakaret sayılan bir sandal yantları ve gcke fener a -
la~a ODal1-nttır• açık mekbaptur. laylan yapılacaktır. 



= 
işaretJ~r ! 

Yağmur yakarışı 
Geri tarım yqrtlarınd4 toprağ,n 

dudakları susu~lukta11 çaJlgyınca, 
gözler bulutlara diğilir, eller göfl· 
lere ... 

Birka~ yıl önce tarla farelerini 
Bir açıkgöz 

yoket~ek için bir adamın. m~~~~ Gümüş çeyrekleri 
yazJıgıqı ve bu'funla geçındıgJ71ı 

iıiımiıtim. yaldızlıyorm uş 
Tarihi yüz yılı bulmıyan bir hak. 

yeri ilamı okumu~tum. Bu ilam. 
da "Kadı Elendi,, çekirgelere tpr
laları bozmamalarını emretmiş, Ü· 

rünleri hqrvurup harman ıavura-
1: / l " . . ca t o ur ar~a zarpr ve zıyan,, ıs-

tiyor, ver111ederıc Tenrının ilençi
nin üstlerine olacağını, cehennem· 
de cazır ca:zır yanaçaklarını hü
küm d;ye hamış kalemle cızıktır· 

mı~lt. 
~ ,,. J(. 

Gümüş çeyrekleri yaldızlayıp 
altın diye sürmekten suçlu Murat 
isminde biri yakalanmı,, polisçe 
dün sabah adliye dairesine getiril
miştir. Müddeiumumi Şefik, dos
yayı gözden geçirmiş ve suçlu ile 
birljkte Sultanahmet ikinci sulh 
ce~a J-~lcyerine ,öndermişlir. 

Hakim Selahattin Demir~lli: 
Muradı sorguya çekmiş, hakkın -
ela tevkif kararı vermiştir. Araş • 
hrma, ilerleliliy:pr. 

Yasak yere girmiş 
"Hüseyin Sabri11 tütün ately~

ısinde çalı~an Cemal lıt~nbul i -
kim:i .Çeza halcyprinde dün sabah 
Bakırköy civarındaki ayafc bastl
maaı Yl'Jak mıntakayfL girdiği id-

Güven 
Direktörlüğünde 

Bay Cemal 

lstanbul güven Jirpktörlüğü i
kinci fUbe direktörlüğüne atanan 
(tayin edilen} Bay Cemal evvelki 
sün flnkaraffan §ehrimize gelmiş· 
ti. Bay Cemal dünden itibaren ye
ni vaı.ilesitJe bcışlamıştu-. 

adı öyden 
Adaya değil Mo
daya yol varmış! 

Metze!er adlı bir Almamn Ka · 
dıköyü ile Büyükada arasında ye
raltı bir yol bulduğu yolundaki 
haber üzerine ewelki günkü Kurun 
da bu husustaki düşünceleri bil· 
dirmiş, bun~n olamıyacağını, ha 
yolun olsa olsa Kadıköy ile Moda 
yahut F enerbahçe arasında bulu 
nacağını kaydetmiştik. 

Metzeler, kendisi için Yilzılan· 
lar hakkında şunları söylemittir: 

"- Ben kadıköyü ile Büyükada 
arasında değil, Kadıköyle Moda, 
Üsküdar ve Haydarpaıa arasında 
on iki yeraltı yolu bulunduğunır 
iddia ediyorum. 

Dün akşam bir 
çocuk yaralandı 
Dün aktam bet buçu#t~ Rume

li kavj\ğJJ}dt. bir ÇQcuk. kazaen ya· 
ralanmıştır. B;kteriynl~jihane Şe
fi Bay Nurettinin kayınbiraderi 
ve topçı.ı ınijtekaidi Kaymakam 
Bıt.y Hüseyin Tevfiğin oğ)y 14 fa
şında Munis, civar bllhçelerde Sa
mi iımıinde bir ark~daııyla avla • 
mrken 1-v tüfeji ka:ı:~~n patlamış, 
Muniı böğründen ve bac~larm • 
dan yaralanmııtır. PoHs telefonu 
ile Büyükdereden Qtoınohil jıten
mi~, yaralı ~ocuk Sarıyer ecı~ne

sine, oradan da Beyoğlu haıtane
&ine götüri.Hmüttür. Ka:ıa etrafın· 
da tahkikat yapılmaktadır. 

TORKLOCO T AHKlR. 
Mühendis Mektebi erzak müteah .. 
hidi Vahan oğlu Karnik muhase
beci Raif ile bir heıap meaeleıi 
etrafında münakaıe ~derken 
Türklüğü tahkir etmiş, yakalan • 
mııtır. 

TABAKA ÇALAR~EN. - Ka· 
raköyde tramvayda İımaiJin ce • 
hinden gümüı tap~aıını çalan 
sabıkalı AhJl)et ya~alanm19tır. 

Tohumlarını toprağa gömer.l f'T 

kaz.an~larını, karınlarının toklu . 
ğunu toP,raktan befaliyenler, ta es
ki zamanlardanberi hayatlarını ıT· 
caip haypllerin yediğini ıamrlar· 
dı. Tarlanın verimi, sudaki yara· 
tıcı gü~, güneıin aıcaklığı, toprc.
i'n bereketi, sözün kısası, tohum 
ıopraia atıldıhtr;ın, boğazdpn m~· 
deye geçinciye, ~ahut pazarda ıa· 

fılıncıya kadar toprak ürünleri bu 
hayallerin yüzü auyıı hürmetine 
İnsanlara ypr olurdu. 

diaaiyle muhakeme olunmuştur. K ·· ı •• B k 1 "" 
işçi CemaJ, evvelce bu mesele· U t\lr a an tgID• 

Elimdeki plônlara dayanarak 
söylüyorum, ki Üsküdar ile Kadı· 
köyünün altr gizli yollarla köıte 
bek yuvası haline gelmiştir. Bu 
yolların bazısı içinden otomobil 
geçecek kadar geniş ve büyüktür. 
Bizanslılar bu yollan ya haydut
ların veya ba1ka hükumetlerin hii~ 
cumlarından kurtulmak için yap· 
mı§larclı. Bunlardan baıka hıris· 
tiyanlarla puta tapanların kovga· 
ları esnasında yapılmış yollar da 
vardu-.,, 

P ARASJNI ÇALMIŞLAR. -
Sirkecide otur~n Temel adlı piri, 
dün gece fazı,. ıarhoş gJdui\1 hal
de görülmüf, yakalanmııtır. Te • 
mel, cebinde bulunan yedi liraıı • 
m fahri jıminde birinin çaldığını 
iğdia etmif, Fal}ri y~kalanmııtır. 

imanlar neden böylt /ıayaller 
kurarlar, kendi kurduklan lıayal· 
/ere taparlardı? 

Toprak ürününü elde etmek, 
nnlara ;nıan iradesinin dffleyjp, 
t r,plıyabÜeceği bir §BY glmaktan 
! o.~ 11zak bir ıey gibi gelirdi. 

Demiri atqte kızdırıp örı üs
tiinde döven adamla tarlada çalı
şan ihi adam arasında ne büy#k 
ayırt vardır? 

iki adamın etrafını naııl göre· 
bileceğini .iz diitünebilirsiniz. De· 
mire egemenlik eden, kenclini ya
rahcı olarak görür, tarlada çalı
ıan; mevıimleri bekliy~n adam, 

demiri döven adamın tam aksidir. 
O, hiçbir zaman kendisinin yaratı· 

cılığını il~ri ıüremez. Elde edece
ği ürün, havaya, mya, hülaıa ken· 
diı0nin öniine g"emiyeccği birta· 
kun hadiselere bağlıdır. 

Yağmuru yağdıramaz; yağmu· 

nı ıadece elleri böğründe bekler. 
Göh1en v~ yerJ en gelen bin bir a
lete karır sadece dizlerini döver 
Tarlada yeıeren b'!fa~, değirmen· 

de öiütülünciye kadar haycıhnı 
toprağa bağlıyan adam, hiç demi
ri Jqven, clövdiiğii demir~ elinin 
ve kalasının iıtediği biçimi veren 
aclarıta benzer mi? 

Su, kurt, kuı, toprpk kar§ııtn
Ja tevekkül bir tabiattır. 

• 
ToP.rak adamı 11e zamart boğa· 

zındaki tevekkül bukagısını çö· 
zer? 

Ne zaman tpbiate egeme11lik e
tlerse, yani tarla, bir: atelye, bfr 
labrika gjbi ~ırlqrım inıan kafa· 
ıına ve insan eline döktü#ü giin! 

Ba zaman uzak deiildir. Bu 
zamana tekniğin, miiıbeı bil
trinin egemenlik ettiği gün kavıı· 
ralacaktır. 

den dolayı Bakırköy sulh ceza d d "" • } 
hakyerinde beraat etmiş, fakat a egışme er 
temyiz kararı bozmuş1 dayn. döne 
dolaşa i.içiincü ce~aya gelmi§. Ce
mal, şöyle diyqr: 

- Trenle Floryaya gitmiştim. 
Cebim de1ikmi~. Gidip gelme aldı
ğım hHetin yarı parçasının düştü

~AnP. iJ.n]ayınca, cebimde başka 
para da bulunmadığındanı yayan 
dönmem icap etti. Bu suretle Flor
yadan l311Jurköyijne ge}jrlcen, yoJ. 
d;ı jamJprmalar çev;rdi. Ben, a
dım attığım yerin yaıak r:ımtaka

f!iln 9ld~ğupµ P,ilmiyordum. Nere· 
,d,en bileceğim? Eğer eilmj§ ~}!ay
dım, yoh.ımu ğeğiıtirirdim, eJbet· 
te! 

He.kyeri, bu hususta tutula~1 
z~pb imıahya11ların şahit olarak 
çağırılmal\lrım kararla ~tırd1. Mu
hakemeye başka bir gün devam e
dilecektir. 

Komünistlik 
lstapbul a~ırceza hakyeri, ec. 

zacı Vasıfla Selahi aleyhindeki 
kom~pjstJik yolunda tahrikat da 
vasıq~ ait muhakemeye, dün sa
halı }<apalı celsed~ devam etti. 

Çocuğa niçin çarpmış ? 
Sürdüğü otomobili Çemberli

taıta ·Süleyman isminde bir çocu
itı çarptırarak çocu~n yaralan -
masına sebep olmaktan suçlu ıo · 
för lsmailin duru§ma$I, dün sabah 
İstanbul üçüncü ceza hakyerinde 
yapılmıştır. 

Miisteşar Bay Rıdvan 
Naf ;zin başka bir va zi
leye geçeceği söyleniyor 

Kültür Bakanlığında yeniden 
bazı de{!işmeler olacağı söylen • 
mektedir. 

DuyduğumıJza göre Kültür 
Müteşarı B. Rıdvan Nafiz başka 

hir vazife alacaktır. Rıdvan Na· 
fiı;den açılacak müsteşarlığa ki • 

min getirileceği henüz belli değil
cjir. llk teclrisat ıube dire\t:törlüğü
ne lstanbul Kültür Direktörlüğü 
muavinlerinden Bay Şevket Sü • 
reyya'mn atanması (tayini) söy -

leniyor. Şimdiki ilk tedrisat şube 
direktP.rü Bay Hicri de Kültür Ba· 
kanlığı Genel Sicil Direktörlüğü
ne atanacaktır. Şehrillliz Kültür 
Direktörlüğü memurlarından ba -
ııları Ankaı-ada yeni kuruli\n ge -
nel direkt&rlüklerde vazife ala -
caklardır. ' 

Bay Şevket Sijreyyadan açıla -
cak lcijltür itleri muavinliğine Baş 
espektör Kemal Edibin atanacağı 
söylenmektedir. 

ÖGRETMENLER ARASINDA 
DEG.IŞMELER 

Lise, orta ve ilk okulların öğ -
retmenleri arasında da bu yıl de
ğişmeler olacaktır. Bu öğretmen -
lerin bazıları kendi arzularıyla 
bazıları da sıhhi sebepler dolayı • 
aiyle nakil için bakanlığa ve kül

tür direktörlüklerine batvurnıuş • 
lardır. 

Şoför lsmail, Çocuğun önde gj. 
den tram\laydan birdenbire yere 
atladığını, kendisinin tedbirsiz Vf' 

dikkatsiz da vranmadığmı iddia e
diyqr. Hakyeri, vak'ayı göre11leri ============================ 
dinliyecektir. 

.... 

Metzeler, hundan sonra lstan
buldaki gizli yollardan bahşede

rek şunları söylemiştir: 
"- Samatyadan Edirnekapıya 

bir yol olduğu gibi, Sultanahmet
ten Edirnekapıya kadar biiyüh bir 
yeraltı yolu vardır. 

Hatta lstanbulun zaptı esnasın· 
ela papazlar Ayasolya kilisesinde 
bulunan 1).ral IÇ.ostantinin at üze· 
rinde küçük bir heykeliniy hiliıe· 
nin mücevheratını, altınla üzerine 
kart:ıl resmi işlenmiş büyük iki 
perdeyi, 6 kazan içinde bu yoldan 
kaçırmışlar ve Ka'riye camisi ci
varında surların mermerden ya ~ 
ptlmış bir tarafına gömmüşlerdir. 

Bunu bir Bizans eserinden o -
kudum. Araştırmalar yaptım. Ye 
neticede surun mermer hısımlar1· 
nt gördüm. Yalnız bu defineyi bu· 
lamadım.,, 

Şehremini Halkevinde 
Şehremini Halkevi Yönetim 

Kurulu evvel~i gün Evin ŞE'!hremi· 
nindeki merkezinde bir toplantı 
yapmıştır. 

Toplantıda Evin gelecek yıla 
ait çalışma programını hazırlamış
lardır. 

Programcla halk edebiyatı, dil 
işleri, terpsil işleri için yeni çalış
ma şekilleri tespit edilmiştir. Bu
rada yakında bir de resim sergisi 
açılacaktır. Bu sergide şehrimizin 
tanın.ınış ressamlarının resimleri 
bulunacaktır . Kol saati yüzünden 

Muht~rem i~minde bir kızır 
ko)uatini aşırdığı ileri sürülen 

1 Arsıulusal terbiye kongresi 
1 Temmuz ayında Brükselde ar· ~ifonevverin dur~nmasına, Islan 

bul ikinci ceza hakyerinde dün 
sahah d~vi':m olunmı1şt~r. Münev 
verin kaç yaşında olduüu belirtil 
mele üzere1 durufma kalmı§br. 

sıulusal bir egitimel kongresi top· 
!anacaktır. Kongrede her Illemle -
ketin egitimel (terbiye} sistemleri 
tetkik edilecektir. O zaman toprak, örs qıtiincl~ 

bir clemir gibi biitün sırlarım vere
cek. Bulut, insanları emziren bir 
ana gibi meme/erini topraip çevi· 

recek. Toprağın yanıfı~ çatlpk du
t/aklan onu kana kana emecek. 
Fakat bunu teknik, bügi yap.acak. 

1 ....,..'11'l-WHUtt1ı••••''"'"1tıttıı~11n;ıı•ıı•t1ııı1tı111nııııu•1••••PJH11noıınflııııı1111111nı11111ı11 .. 
Kongreye şehrimiz namına Bay 

Sadrettin Çelal iştirak edecektir. 

O zaman tarlada far eye muska 
yazan aılam, yağmur yakarışına 

çıkan insan, çekirgeleri. mahkeme 
ilamiyle kovmağa çalı§an kacl. .1 
cıyni ıalta kalacaktır. ı 

Toprağa da, TtJakinaye a/duğ,ı 
kadar egemenlik ecleceğiz .• 

Sactri Erte~ 

- Baba, bu fıskiy mi? 
- Hayır, Kadıköyü helası 

yavrum! 

270 ÖG~ETMEN ZAM 
GÖRECEK 

Lise, orta okulların öğretmen • 
leri arasında 270 kişi hu yıl kıdem 
zammı göı-c::ektir. Zam gören öğ • 
retmenlerin adları Ağustosta iJan 
edilecektir. 

YELEK CE~JNl KESMiŞ - Be
şiktaştan tr1Lmvayla Kara~öye 
gelmekte olan lıtanbul icra mu -
haıebe mjjmeyyizi Bay Saminin 
yeleğinjn iç cebini jiletle kesip 28 
lirasını çalan sabıkalı Ha1an ya • 
kalannnıttr. 

ÇABUK SÖNDÜRÜLDÜ. -
Evvelki gece Aliettin matbaası • 
nın atölyesinde kırtasiye kağıtla
rı tutufarak yangın çıkmıf, kova • 
larla ıu dökülmek auretile ıöndü· 
rülmüttür. 

DUVARA SIKIŞTIRDI. - Şo
för Raifin idaresindeki 3773 nu • 
maralı kamyon Fenerden geçer • 
ken on bir yaıında Dprsun adlr 
bir çocu~ duvara sıkrıtırarak ya• 
ralamıttır. Şoför yakalanmııtır. 

BlR ÇOCUCA HASTALIK 
VERMiŞ. - Müddeiumumiliğe 
yapılan bir §İkiyet üzerine Ratit 
oğlu Kemal adlı biri tevkif edil -
miştir. Kemalin, beı ya§m<Ja Ha• 
nif e adlı bir kız çocuiuna belıo • 
yqkluiu aııladııı iddia edilmit • 
tir. Hanifenin mHayeneainde hid 
derece~e belapyukluğu ıöriilmüt • 
tür. 

Bay Vedat tör 
Baıın Genel Direktörü Bay V., 

dat Tör Pazarte,i ıünü telırimi -
ze gelecek, buradan ba~ı yabancı 
memleketlerde yapacajı araıtır -
ma ıeıisine çıkacaktır, 

Şark Demiryolu komiseri 
Şark Demiryolu Hat Komiser • 

]iğine Bayındırlık Bakanlığınca 

eski Sigorta Sosyeteleri Komiser • 
!erinden Bay Fehmi Razi atanmıı· 
tır (tayin olunmuftur). 

Bay Necmettin Sahir 
Üsküdar - ~adıköy Tramvay• 

ları Yijnetim Kurulu Del~e Di • 
rektörü Bay Necmettin Sahir'in 
tramvay itleri jçin ıittiii Almtn • 
yada raıhtnillanarak bir ameliyat 
ie.çirdiii yazdmı11. Bay Necmet • 
tin Sahir iyileşerek şehrimize dön
müıtür. 

ilbay bekleniyor 
ilbay ve tarbay Muhi4f@ip Os

tündağın üç, dört gün içinde Viya 
nadan febrimize geleceği anlaııl 
maktadır. 



•• 
OKULLAR -Ozdiı-.......... , 

43üncü liste Orman okuluna 
girme şartları 
Okul yatılı ve paruızchr. Bu . 

lunduğu yer Büyükderededir. Bu 
okula girmek içi~ orta okul mezu
nu olmak lazımdır. 

Dil işleri günden güne ilerliyor 
Muvafık, mutabık - U} gun 
Muntabık - U)uk 
ÖRNEKLER: 1 - Fikirlerimiz 

biribirine uygun değildir. 2 - Ha· 1 

reketiniz kanuna uygun değildir. 
3- Bu masanın ayaklan )erlerine 
uyuk değildir. 

Yazılma zamanı on beı Ağus. 
tostan on beı Eylüle kadardır. Bl: 
zamandan ıonra baıvuranlar oku
la ahnmazlar. 

Büro dün Dolmabahçe Sarayındaki bölüğe yerleşti; 
Cep Kılavuzunun basılmasına yakında başlanacak 2- Müeyyide- Berkite 

ÖRNEK: Bütün kanunlar dev. 
rim savgasınrn birer berkitesi ol -
ma1ıdır. 

Gireceklerin yaıları 20 den faz
la olmamalı, sıhhati orman itleri
ne uygun olmalı, gözlerinde, ku. 
laklarında hiçbir arıza bulunma
malı, hayvana binmek ve yürüyüp 
gezmek için vücudü mütehammil 
olmahdır. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti üye · ı 
lerinden bir kısmı Ankaradan ıeh 
rimize gelmif, Dolmabahçe sara 
yındaki dairelerine yerleımiştir. 

ermit olduğu için bu ıözlerin der· ı 
hal tasnifine geçilmiıtir. 

T. D. T. C. nin baımak üzere 
olduğu yeni "Cep Kılavuzu,, tam 
surette alfabe ıırasiyle ve önce oı
manlıcadan türkçeye basılacak- ! 
tır. 

3 - Mükôlat - Öden 

Öteki üyeler de bugün gelecek· 
tir. Salı günü saat onda ilk top 
lantı yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, "Uluı,, 
gazetesinde çıkan öz türkçe aözleı· 

üzerine on binden fazla mütalea 
ileri sürü1müt ve bunların uygun 
olanlr.rı ayrılmııtır. 

Okula 1ıirmek için fU belgele
rin getirilmesi gerektir: Orta o
kul ıahadetnameıi, atı kağıdı, sıh. 
hat raporu, fotoğraf, (ıahadetna 

mede, riyaziye dersinin iyi derece
de olması ıarttır Bir istida, taah · 
hütıenedi.. 

Ankarada çıkan "Ulus,, gaze· 
tesinde basılmı§ olan Özdil kıla· 

vuzunun baskısı bitmit ve burada 
neıredilen öz türkçe sözler hakknı 

da ht-.rkesin fikrini söylemeıi içiu 
verilen bir aylık mühlet de sonn 

K:ıavuzda yer almamıt ve ko· 
nuşma dilinde bulunan bazı ıözler 
daha olduğundan şimdi onlar üze· 
rind~ görüımeler yapılmaktadır. 
Bunlar da bittikten ıonra, a11l 
"Cep Kılavuzu,, nun baskısına 

başlanacaktır. 

Tımarhaneye gitmek 
isteyen adam 

Londradan lstanbula .•. 
Eroin kaçakçılığından mah . Q b· ıı 1 ( ·ı· 

kum bir suçlu, ihtisaı hakyerine tomo ı e ge en ngı ız gazetecileri 
anlatıyorlar gönderdiği bir mektupla, tevkif - \ k l ı ı kJ 

hanede istediği vakit eroin bulup orun a arı yo cu u arını 
çektiğini bildimıif, bu zehirden 
kurtulmak istediğinden kendisi . Birkaç gündenberi beklenilen 
nin tımarhaneye gönderilmesinj lngiliz gazetelerinin ve otomobiJ 
istemiştir. sosyetelerinin mümessilleri, dün 

Bu adam mahkumiyetini bitir Londradan ıehrimize gelmiıler • 
mesine iki ay kalmıı olmasına rağ . dir. 
m~n altı ay daha hastar.ede yata Gelen İngiliz gazete mümeaail
rak eroin iptilasından kurtulmağa leri "Deyli Herald" dan Vizdom, 
razı olmuıtur. "Deyli Meyi'' den Fuller ve "Dey· 

ihtisas hakyeri eroinciyi altı ay 1i Ekspres,, den Pemberton'dur. 
yatmak üzere hastaneye gönder . Motor sosyeteleri mümessilleri 
Mİ!tİr. iıe, "Morris,, Sosyetesinden Ret i-

T evkifhaneye eroin ne suretle le Holding ve Otomobil Cemi • 
· ':'kulduğu araıtırılmaktadır. yetinden Or' dur. 

~ apisanede okul açıldı Esas itibarile bu üç gazetenin 
bir araya gelerek ileri sürdükleri 
bir fikrin tatbiki demek olan bu 

Halkevinin Eminönü kolu genel 
apisanede bir okul açmııtır. Bu· 

rada günün bazı saatlerinde öğ . 
retmenler tarafından mahpuslara 
ders gösterilmektedir. 

Bir hanci avukat B. 
Halidi yaraladı 

Bakırköyünde bir hadise ol -
muı, hancı Ahmet adında biri a . 
vukat bay Halidi yaralamııtır. 

Hancı Ahmet, avukat bay Ha 
lidin hanı boşaltmak için memur
larla beraber, gelmesine kızını§ ve 
aralarında kavga çıkmııtır. 

Bu kavga esnasında hancı Ah 
met, avukat bay Halidi iterek y~
re düıürmüı, düıerken de kafasr1 

sandalyeye çarparak yarılmııtır. 
Bakırköy jandarması tahkikat 

yapmaktadır. 

Süvari zabitlerimizin 
yeni muvaffakıyetleri 

Viyana, 28 - Burada ikinci 
gün yapılan müsabakalara, süvari 
zabitlerimiz girerek muvaffak ol
muılar ve yirmi atla girilen yarıı
ta dördüncü gelmiılerdir. _., 

Viyana şehri mü~bakasına 
28 at girmiı, ve Mülazım Eyyüp 
Uncu üçüncülüğü kazanpıağa mu
~ffak olmuıtur. 

Bulgaristanda ekmek 
derdi 

Sofyada &kanlar heyeti top· 
lanarak yeni buğday mahsulünün 
elde edilmesine kadar ekmeklere 
yüzde yirmi nisbetinde mısırunu 
karıı tırılmasını kararlqbnnIJ -
tır. 

Bu suretle hem ıatılmıyan mı
sırlar iıtihli.k edilecek, hem de bu 
ıene az olan buiday maıhsulü ida
re edilecektir. 

seyahat, çok yeni model iki oto • 
mobilin mukavemet dereceı;ini 
anlamak, ayni zamanda Londra -

dan İstanbula kac!ar olan ve 1930 
arsıulusal Turizm kongresinde 
tespit edilmiı bulunan otomobil 
yolunu tecrübe ebnek içindir. 

İngiliz gazetecileri ile Motor 
Sosyeteleri mümessilleri ayrı ayrı 
ve 24 saat ara ile memleketimize 

gelmiılerdir. Hudutta, kendilerini 
Türkiye Turing Klübünden Ek • 
rem Muhittin ve Ekrem Rüıtü 
karıılamıttır. 

Dün Perapalas oteline inen in -
giliz otomobil mütehassısları Tür
kiye Turing Klübü Baıkanı Retit 

Saffet ve İdare Heyeti Bqkanı 
Şükrü Ali ile görüımütler, kendi
lerine ıehrimizi göstermek için 

Turing Klüp tarafından bir prog
ram tertip edilmit, bir tercüman 
ayrılmııtır. 

Dün bir muharririmiz, İngiliz 
gazetecilerile konuıarak yaptık -
ları yolculuk hakkında izahat al -
mııtır. 

Yapılan yolculuk 2000 r_:llik 
bir mesaf üzerinde olmaktadır. 
Son model iki lngiliz yapısı oto -

mobille Londradan kalkmıtlar, 
vapurla Manı'ı geçerek Kale'ye 

gelmitler, sonra Brüksele ve sıray

la Köln, Budapeıte, Belgrad, Sof

ya yolundan Türkiyeye varmıılar
dır. 

Bu çizgi üzerinden otomobil yo-

lu teeuüa ettiği ve genelleştiği 
takdirde bu yola Hindiıtan ve Ma- , 

laya yolunu da birleıtirmek dü -
fiinülmektedir. 

Gene bu yoldan Halepten Bağ
dada gidilecektir. Ayni suretle , 
Kudüs ve Kahireden Cenubi Af -
rika'ya, Ümit bumuna giden yolu 

bağlamak tasavvuru vardır. 
İngiliz gazetecileri ve İngiliz 

Otomobil Sosyeteleri mümeuil -
leri, yolculuklarından çok mem -
nundurlar. Çok iyi ıartlar içinde 
gelmiılerdir. Yolda, ancak üç de
fa çivi batmak suretile lastikleri 

patlamııtır. Bundan batka göze 
çarpan bir hidiıe olmamııtır. 
Deyli Meyi muharriri Fuller, "ser-
güzeştaiz geçecek olan ıeyahat, is
tediğimiz ıeyahattir,, diyerek bu 
tartlardan memnuniyetini anlat -
maktadır. 

Türkiye Turing Klübü Baıkanı 
Reıit Saffet, memleketimiz içiu -
de yolların nasıl tekemmül etmek
te olduğuna ve bu yolların tarihi -
ne dair izahat vermiştir. 

Gazeteciler, Belçikada dar ol -
makla beraber güzel yollar, Al -
manyada gene ayni darlıkta iyi 
yollar olduğunu söylemektedir. 

Birçok yerlerde saatte altmıı 
mil yol almıılardır. Viyana dııın
da saatte aekıen mil gitmiılerdir. 

İngiliz gazetecileri dün Florya
ya giderek denize girmitler ve o
radaki hararetli inıaata ilgi göa -
termiılerdir. 

Gazeteciler bu sabah hep yaz• 
yazacaklar, ve bu yazıları gazete -
)erine telle göndereceklerdir. 
Öğleden ıonra, gazetelerinden te

lefonla bir direktif verilmeıi ihti
mali üzerine, otelden ayrılmıya -
caklardır. Yarın Türkiye Turinog 
Klübünün tertip ettiği ıehir ge -
zintisini yapacaklardır. Akıam 
saat on yedide Turing Klübümü -

zün baıkanı Reıit Saffetin Betik
taf taki evinde verdiği çay §Öleni
ne çağrılıdırlar. 

İngiliz gazeteci ve otomobilci
leri, timdiki halde Salıya kadar 

buradadırlar. Fakat Londradan a
lacakları talimata göre bu prog • 
ramın değiımesi ihtimali vardır. 

Matbaamıza gelen uerlerden: 

Holivut 
HoJivut'un 28 numaralı sayısı zen

gin münderecat ve ıüzel yazılar ile 
çıkmıştır. 

Sonra kolaylığı temin etmek 

üzere bir de türkçeden osmanlıca
ya düzııün "Cep Kılavuzu,, baaı
lacaktır. 

Yeni "Cep Kılavuzu,, nun bu 
aylar içinde baskıya verileceği ve 

hemen akabinde ortaya konulmuş 
bulunacağı umulmaktadır. 

1 Kısa Haberler 1 
• Florya yolu - Topkapıdan Flor· 

ÖRNEK: Hayır ve hizmet lş1e • 
rinde en bUyük öden, vicdan raha. 
tıdır. 

4 - Satıh - Yüzey 
ÖRNEK: Akşam üstü, su yüze· 

yindeki ışın <muzi) krrışıklaşara 
daldım. 

5 - Münavebe - Sıralaıma 
ÖRNEK: Gece nöbetçileri arala. 

rındadaki sıralaşmaya göre çalışır· 
lar. 

·~-:---:--.,.-

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı. 
caları kullanılmamasını rica ede· 
rlz. ·-······-·-···· .. ····-........... -............ ___ 
Geçmiş Kurun/ar: 

yaya kadar olan yo1a arsıu1usal {bey- 30 Haziran ı 920 
nelmile1) yol işaretleri konmaktadır. ı--------·------

-.. ··-·-·················· ........... . 
• Köprüdeki ilanlar - Şirketi Hay- Bir müddetten beri ismi unutul. 

riye tarafından Köprüdeki iske1elerin maya başlıyan meşhur nişanlı ka· 
üzerine birçok müesseselerin ianları • tili Landrünün istic\•abı bitmiştir. 
nın konduğunu, bunların kaldırılması l\lüstantik Mösyö Donen irat ettiği 
i~in sosyeteye teb1iğat yapıldığını yaz suallerin kaff esine Landrü -
mrşlrk. Şirketi Hayriyenin vekili dün nün bilmem arayın bulun 
sabah belediyeye gelerek ilgili kim • kabilinden cevapJar vermiş ol-
clerle görüşmüş, sosyetenin beledi - masına rafmen Landrü aley -

yenin bu ilanlara müsaade etmesini hinde şiddetli bir ithamname ha • 
jqtemi~tir. Belediye işi tetkik etmek • zırlamıştır. Mösyö Bonen ithama. 
tedir. tını başlıca Landrünlin evinde bu • 

• Bebekte otel _ Bir gazete Bebek· Junan ruznamesine istinat ettir _ 
te belediye tarafından bir otel yaptı- mektedir. Bu ruznamede LandrU -
rrlacağını yazmıştı. Belediyenin ne nün her inşanlı kaybo1acağı sı -
böyle bir düşüncesi ne de otel yaptı - rada parasız bulunduğu ve nişan-
racak parası yoktur. lı kaybolur olmaz eline para geçti. 

ği anlaşılmaktadır. Yapılan tahki· 
• Kibrit fiyatları - Kibrit fiyatla· kata nazaran Landrü ortadan yok 

rı yarından itibaren ucuzlıyacaktrr. ettiği 13 nişanlısından 40 bin frank 
Küçük kutular kırk paraya, büyük kadar para e1de etmiştir. 
kutular elli paraya satılacaktır. 

• 
• Terkos kesildi - Bazı bondarın 

değiş tir il m esi yüzünden dün gece 
Beyoğ1u semtine az su verilmistir. Bu 
gece de yine az su verilecektir. 

• Şirketi Hayriyedc - Şirketi Hay
riye vapurlarında yaz tarifesi yarın
dan itibaren tatbik edilecektir. 

Sebze hali yarın açılıyor 
Kerestecilerdeki sebze hali ya 

rın sabahtan itibaren açılacaktır. 
Dört Temmuzda da halde evvel· 
ce tutulmamıt olan dükkanlar ye 
niden arttırmaya konacaktır. Kab. 

zımalların bu ıefer de dükkan ki 
ralamayacakları söylenmektedir . 

Meyvahoıtaki dükkan ve ma . 

---------------------------
KURUN-

Gündelik alyut gazete 
tatanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı itleri telefonu: US'79 

idare telefonu: US'70 
Tel&T&f adreal: bt.anbul - (KURUN) 

Posta kutusu No. •6 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete
ye girmek için 18&, zartmm kö§ealııe (ga
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Karfılık JsUyen okurlar, mektuplanııa 
ıo kunııluk pul koymalıdırlar. 

Ba.sılmıyan yazılan geri göndermekten, 
kıymetsiz yo11anml§ mektuplarm içine 
konulan paralann kaybolmasından, 11!n 
olarak çıkan yazılardan dolayı. dlrekt!Sr -
JQk, llalUne aonı aorgu almaz. 

ğazalarm yıkılması iti henüz hal - Gazetem_lzcle ~ıkan yazılarla restmıertn 

ledilememiıtir. Kabzımalların mu İ •r.h-eriiiiiiiibaklniiiiii0iiiiiiiiisaıiiiitiiiikoiiieiiiiniiiidliii11ıiiiiıiiii~._c11_r • ._._iiiiiii_.. 
kavelenin bitmesine daha üç ay ol
duğu yolundaki iddiaları gözden 
geçirilmektedir. 

R~s;m serg~si 
Güzel San' atlar Birliği reıim fU· 

beıinclen: Galataaarayda açılacak 

resim sergisine iıtirak etmek isti
yen san'atkarlar eserlerini 11 ve 

12 Temmuzda lisedeki ıergi salo
nun~ getirmeleri. 

Ortaköylüler niçin 
ekmek buJamamış? 
Geçen salı günü Ortaköy hal

kının ekmeksiz kaldığını, buna se
bebiyet verenler hakkında vilayet 
ve belediyece tahkikata batlandı· 
ğını yazmıttık. 

Bu husustaki tahkikat bitiril -
miı, Ortaköy de birkaç fırın sahibi 

bulunan Bay Hqimin fırınlarmda 
o gün az ekmek çıkarıldığı te.pit 

edilmiı, hakkında kanuni takiba· 
ta geçilmiıtir. 

Amatör artist aranıyor 
lstanbul Halkevinden: 1 - Temsil 

şubemizde amatör olarak yetiştiril -
mek üzere bayan n baylardan öğre
nici (talebe) alınacaktır. 

2 - Alınacak öğrenicilerin orta o
kulu bitirmiş olmaları gerektir. 

3 - Yoklama sonunda alınacak ba
yan1ara ayda (14 den 30) liraya ,.e 
baylara (a den 15) Jira)a kadar yol 
parası da verilecektir. 

4 - Yazılmak istiyenlerin her gün 
Cağa1oğlunda Halkevi merkez direk
törlüğüne baş\'llrarak isimlerini def
tere geçirtmeleri bildirilir. 

Halkevi başkanlığı 
İstanbul Halkevi Bqkanlığına 

vekaleten bakmakta olan Profe • 
sör Bay Nurettin Alinin Üniversi
tede fazla mefgul olması dolayı • 
sile Halkevi Baıkanlığına uale • 
ten lıtiklil Liseıi Direktörü Bay 
Agi.h Sırrı'nın atanacağı söylen • 
mektedir. 
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1 
Lavrens 

Onun yolunda yürüyen T rebiç Len
kolen, gizliliklerle dolu olara yaşıyor! 

Dünya yüzilnde uluslararası ka 
rı!ıkltklar olunca birtakım garit> 
adamlar meydana çıktığı görülü
yor. Bunların adları, menıeleri 

mealekleri gizliliklerle doludur. 
İyi olduğu kadar fena ve t•tıla · 
eak İ§ler yaparlar. Bir gün, çık 
tıkluı gölgeliklerin içinde gene 
kayboluverirler. İngiliz Hindis · 
tanı bu adamlar için hem müsai~ 
hem hota ıidecek bir yerdir. Bu. 
tün bir ulusun taliiyle oynıyan 

çok defa bir kral kadar kuvvetJi 
ve egemen (hAkim) olan, fakat so
nunda f ~i bir kaza ile Londrada 
ölen Lavrenıi biliyoruz. O, gitti, 
ilkin doıtlarını ve dü§manlarını 
hail dü§ündürmekte olan bir Tre· 
biç Lencoln vardır. 

Bütün Avnıpanın ıırlarım bi
len, vicdanında binlerce inıan ka. 
nının lekeıini taııyan bu adam Ga 
liç.yalı fakir bir köylü yahudinin 
ofludur. 

Yirmi yatına gelinciye kadar 
aileıi, haham olmaıı için çalıııyor 
hu mevkii tutarsa meaut olacakla· 
rını tahmin ediyorlardı. Çocukta 
ahlaktan ziyade zeki ve hırı var· 
dr. Yirmi yatına ıeldiği zaman 
Orta Avrupanın büyük yollarım 
tutarak adını, ailesini, dinini, va-

tanını, her §eyi reddetti. Beı pa· 
raaızdı, fakat lükı yap.mayı ıev:. 
ycrdu. Bir balığın ıuda yaıaması 
~ibi o da rezaletler içinde yaııyor
clu. 

Yirmi dört yqında, Hambu"g 
da Lotedyen, Kanadada Monre
alde AnkHka~ papazı, Kent kont 
lujunda Preıpitedyen olmuıtu. 
Nereye gitmitae yüksek bir adam 
gibi gidiyor, ıonra tanı§hğı kiııue-

Trebiç Lenkoln 

)erin keselerini aıırarak kayholu· 
yordu. 

Yirmi bet ya.ıında, bir yılan 
gibi, derisini değittirdi. Bütün Av
rupayı gezdi; birsok ıiyaıal aırlar 
öğrendi. Entelijanı ıerviıe girdi. 
Her memlekete ıirdi. Çaldı, do.. 
landırdı, öldürdü. Her memleket
ten kovuldu. En aon girecek bir 

yer kalmııtı. Rusya .• Sovyet hUkii· 
meti bunu bir vazife ile Tibete 
ıöndermiıti. Orada da bir Yuda 
rahibi oluverc:li. Talmıdıiı bin 
bir iıim altında kendi admı bile 
unutmuf, teklini değiıtire deiitti· 
re kt;ndini kaybetmiı olan bu •· 
dam, hali. yafıyor, hala aiyual 
entrikalar yapıyor mu? Kim bi
lir? 

Niçin çıkarıldı ? lNerde soyunuyorlar 

K.a.ta T oetlorol 

Sofya, 28 - Aleksandr tstan-
buliski hükUmetinin. Belgrt sefi
ri olan Kosta Todôrof dtin esra -
rengiz bir surette bulgaıistandan 
Çtkanlını§t.tr. 

Todorof evvelki gün Sofyaya 
gelmi§ti. Doğnıdan doğruya bir 
otele inmiş. Fakat gece yansı iki 
polis memuru kendisini alarak po
lis müdürlüğüne götürmüşler. Sof· 

ya polis müdürii de kendisine Dış 
işleri Bakam Köseivanof tarafın -
(fan imzalanmış bir kağıt göst.e -

Reıimde aörd\ijünüz çuval ya· 
ntı hazırhir c!eğildir. Amerikalı 

kızlar plajlarda aoyunmak için 

kahineye 8'İrmekten arkılryorlar -
dJ. Şimdi böyle çuvallar içinde 
aoyumnak yolunu l:nıldular. 

rerek 24 saat zarfında Bulgrista - ================== 
nr terketmesi lazmı geldiğini söy- 2.30 da Yugoslavyaya doğru ha -
lemi§tir. reket etmiştir. 

Bunun ftzerine Todorof iki po- Eski Belgrat elçisinin ne se • 
lis memurunun refakatinde oteli- hepten dolayı memleketinden çr • 
ne dönn1üş ve ertesi günü saat karıldığı anlaşılamamıştır. 

Mııllada 

Orman yangını 

Üç gündenberi devam 
ediyor 

Mutia, 29 (A. A.) - Muma• 
riıin Aktaı yerindki özel çiftlik· 
teki ormanlarda çıkan yangın üç 
gündür devam etmektedir. 

lzmir limanında 
qükleme mllddeti 

lzmir, ( OzeJ) - Limanda yük· 
leme müddetinin azlığı dolayıaıy· 
la İzmir ihracatçıları Ekonomi Ba· 
kanlığına. batvurmu,lardı. Ba • 
kanlık, Liman Genel Direktörlü • 
ğünün fikrini aormuf, o da bu 
~üddetin 3 güne çıkarılmaıının 
muvafık olacağını yazmııtır. 

7 rova kazısı için 
Çanakkale, (Özel) - ilimiz 

öiretmenleri Cümuriyet okulun • 
da toplanarak TroYa kazı itleri ve 
T rova tarihi üzerinde komiıer ve 
arkeoloğ Remzi Otuz Arık yönün· 
den verilen konferanıı dinlemit • 
)erdir. Konferanı çok faydalı ol • 
muı, dinliyenler üzerinde önemli 
teairler yapmıttır. Bu hafta için • 
de ayni ırup toplu olarak Trova 
kazı yerlerini gönneje aıidecekler· 
dir. 

Adanatla tren kazası 
Adanaya Fevzi pa9adan ıelmek 

le olan tren Veyıiye - Ceyhan 
duraktan an.unda eıkicilik yap -
makta olan Urfalı Mehmet oilu 
310 dojumlu Hanifi adında biri· 
aine çarparak vüaıdunun birsok 
yerlerinden önemli l»ir aurette ya· 
ralamıtbr. Söz aöy)eyemiyecek de 
recede yaralı olan Hanifi trende 
iıyar bulunan poliı tarafmdan ay
ni trenle Adanaya ıetirilmiı, teda
vi edilmek üzere memleket haıta 
lıane1ine yabrılmİfln'. 

Yapılan incelemede Hanifinin 
tren hattı üzerinde uyuduiu, l»u 
ıuretle tren tarafından çilnendi ii 
Lu adamın ayni zamanda cara" 
içer takımından oldufu anlatılmı, 
tır. 

Mullada sıı işi 
Muila, (Özel) - Şarnıuz au

ları eakidenheri toprak künkler 

ve geriıler içinden ıelir. Bunun 
en kötüıü ıuların açık olarak ev· 
den eve ıeçmeai vo nu auretle piı~ 
lenmeıidir. Belediyemiz büyük bir 
ıu depoıu yapmalı lcarar altına 

almrıtır. Bu depo 500 ton ıenitli· 
iinde ve betonarme olaeaktrr. Su 
lar, buradan kapalı honılardan ve. 
rilecektir. 

Deponun yapılıtı Def ay aenra 
bitecektir. Deponun yapıtı ekıilt
ıneye konmuıtur. 

• KIZILBAŞLAR • - Ada· 
nada Kı:ıılbqlık lyini yap • 
maktan ıuçlu ve mevkuf fabrika 

tör lıa Şakirle biri kadın olmak 
üzere on bet arkadaİ hakkındaki 
inceleme aorıu hakimliğinde bit
miı, doıya aaliye ceza hak yerine 
verilmittir. 

Yakında bunların d~aları· 
na baılanacakt~. 

• IZMIRDE YENi BiR GAZE
TE - lzmirde Sabah Poatuı a • 
dıyla yeni bir ıazete çıkmaia bq. 
lanuıtır. Kutlular, JUrda fayde.lı 
olmuını dileria. 

lzmirde 

Bir otobüsle çarpıştı 
bir yaralı var 

Çarpııan otomobille otobüs 

İzmir, (Özel) - Valimiz Gene
ral Ki.zım Dirik'in otomobili, Gü· 
zelyalıda Bay Zeynel idaresinde • 
ki bir ıehir otobüsü ile çarpı~mıf, 
parçalanmıt ve vilayet toförü Bay 
Zeynel ayaiından yaralannııştır. 
Vali, otomobilden biraz evvel in· 
mit bulunuyormuı. 

Yapılan tetkikat, otobüs ıofö -
rünü ıuçlu göstermektedir. Bir id
diaya göre ıoför Ali, hızla gider· 
ken vilayet otomobili ile kar§ıla§· 
mıf, yanlıt bir manevra ile yolun 
soluna düıerek müsademeye ae • 
bebiyet venniıtir. Halbuki Ali, 
bunun tamamen akıini iddia et· 
mektedir. 

Adana da 
ölüler kaça 
gömülüyor 

Adana belediyesi ölü gömme i
ti için bir fiyat tarifesi hazırla~ 
mıttır. Adanada gömülecek ölüler 
için kefen, tahta, odun, sabun, ta· 
fıma, gömme ve yıkama tutarı ola 
rak &!aiıda yazılı tarife üzerinden 
para alınacaktır. 

Birinci ve ikinci sınıflardan : 
Üç yaf ına kadar 850, on yatına k:ı 
dar 1000 ve büyüklerden 1500 ku
rut. 

Üçüncü ıınıflardan: Üç yaıına 
kadar 450, on yqına kadar 550 ve 
büyükler için 800 kuru§. 

Aile mezarlığı yapmak istiyen· 
ler İçin metre murabbaı bir lira
dan olmak üzere on iki metre ve 
ıahıt mezarlık için yine metre mu· 
rabbaı bir liradan olmak üzere 
dört buçuk metre murabbaı yer 
verilmektedir. 

Ölü gömme itinde kefen, tahta 
veaaire ölü sahipleri tarafından 
verilecek oluraa tarif ede yazılı pa· 
ralar indilir. 

Ölülerin özel otomobil, kamyon 
ve arabalarla mezarlığa götürül • 
mai kanunen yasak olduğundan 
balkın ölülerinin yalnnz yaylı ara· 
balarile nakledilebileceğinin ıö.ı 
önünde tutulmaıı lazımdır. 

• BiR HAFTADA YAKALA • 
NAN KAÇAKÇILIK. - Ankara, 
Z9 (A. A.) - Geçen bir hafta i · 
çinde muhafaza örıütü biri ölü 29 
k~ı, 728 kilo gümrük kaça • 
iıyla, üç tüf ek, 22 mermi, 6300 
defter ıigııra kağıdı, 20 kaçakçı 
hayvanı ele ;eçirmittir. 

Yunan öntüklerinden 
üstündür, diyor 

lzmir, (Özel) - On dört yıl• 
danberi Yunanistanda hafriyat 
yapıp geçenlerde Kültür Babn • 
lığının mü.saadesile Milfıs havali • 

11inde birkaç ıondajda önemli ne -
ticeler alan laveç Ospala Onivet • 
ıitesi profesörlerinden arkeolog 
Bay Akıel Peraon ıehrimize gel -
mit, valimizle konuımuf ve bila • 
hare gaeztecilere izahat vermit • 
tir. Profeıörün söylediğine ~öre: 
Miliıın 3 buçuk kilometre ileri • 

sinde Kuyrukluhisarın alt k11mın· 
da ve Gencik tepesindeki sondaj· 
larda bulunan türrabi parçalar, 
Miladdan 14 asır evvelki Mi•ini· 
yen medeniyetine aittir ve bu m~ 
deniyet çok yüksektir. Ayni za • 
manda Eleniatik ve Karyahlar 
devrine ait parçalar da bulunmuı
tur. Profesör, Atina civarındaki 
hafriyatında Misinyen devrinden 
kalma ve imparatora ait bir mezar 
ve mezarın içinde de mücevherat, 
gerdanlıklar ve kıymetli qya bul· 
muıtur. Bir Amerikan zengini 
bunlara 3,5 milyon dolar vermif, 
fakat aatılmamııtır. Yunanistan· 
daki bu eserlerle Anadolu ıahil • 
!erindeki ~erler ara11nda benzer
lik görülmekte ve mukayeıeler ya· 
pılmaktadıt. 

Porofeaör Selç.uia uğramıf, ha • 
rabeleri ve müzeyi ~e~it, f.-efdi· 
ıinıe bir albüm hediye edilmi§tir. 
Gördüğü kolaylık ve miaafiraever
li1den çok memnundur. 

"- Türkiye ve Jzmir inanılmı • 
yacak derecede yükıelmif, ileTle • 
mittir.,, diyor. 

Bundan bqka, evvelce memle
ketimizi ziyaret etmi! olan lıveç 
Veliahtinin çok memnun kalarak 
profesöre memleketimizi itaret 
ettiğini ıöylemekte ve Türkiyenin 
her cihetten zengin olduğunu, 

töntüklerinin Yunan töntüklerin • 
den üstün olduğunu anlatmakta • 
dır. 

~ ADIYAMAN ŞARBA YLICI • 
Adıyaman Belediye Reiıi Emin 

istifa etmiş, yerine belediye üyele
rinden Ziya aeçilmiıtir. 

• BiR F ACIA - Erzincanın 
Vagaver köyünde Mustafa, liik · 
metin kızı Fatma ile ıeçenlerde 
niıanlanmı§tır. Muıtafa, Fatma ile 
evlenmek iatemif, fakat Fatmanm 
yqı küçük olduğundan nikahları 
kıyılamamııtır. 

Muıtaf a beklemek iıtememiı, 
kızı kaçırmak üzere evine girmit
tir. Klz bu ıuretle gitmek iıteme
diğinden Mustafa tabancaaile 
niıanlıaını beyninden vurmuf, kay 
nanaıını olundan yaralamııtır. 

• 9 YAŞINDA KATIL - Ka • 
n.manda Kiritçi mahallesinde bir 
kavga ıonunda dokuz yafında bir 
çocuk tarafından on be§ yatında 
Sefine adlı bir kız taşla öldurül • 
müıtür. Sefine sokakta elektrik 
direğine çıkmak iıtiyen dokuz 

ya!larındaki Mehmedin direge 
trrmanmaıına mini olmak iste • 
mittir. Aralarmda çıkan dövüt • 
mede çocuk, yerden aldıiı bir ta· 
fı Sefinenin kafaıına fırlatmıf, 
kız baygın bir halde yere dütmüı 
ve ölmüttür. 
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~BORSA~ 

Ben Anadolunun iç vilayetle • 
rinden birinde küçük bir kaza 
merkezinde doğdum. Orada bü • 
yüc:lüm. ilk tahsilimi orada yap • 
tnn. Annem yeni fikirli bir kadın

dır. Fennin terakkilerini takdir e

der. Tabii hastalıklar için doktor 
iliçlarına da ehemmiyet verir. 

Öbür yandan birtakım kimseler 

de vardı ki aralarmda Hafı'i'Al; 
Efendiye dair tuhaf fıkralar nak • 

)ederler, naklederken de bol bo! 
gülerlerdi. Meseli bir gün Hafız 

Ali Efendinin qeğine bindiği, fa· 
I , l lız1lannda vıldıı şareo 'llanlaı U .t.c· I 

rinde 29 6-9~5 de n uarnck ~örenler , 
kat hayvana ağırlık olmasın diye 1 dir. ı Haı.amlar t ~panış liat larıoı ır;östcrır j 

Fakat çocukluğumda arasıra ben 

hasta olursam hekim iliçları ya • 
nınc:la üfürükçülüğü de ihmal et • 
mezdi. Şayet bir gün sıtmaya tu • 

tulaam hem sulfato ilacı verir, hem 
de mahallemizde Hatiplerin Hafız 

Ali Efendiyi de çağırtır, ona oku· 
tur, üfletirdi. 

Ben daha pek küçükken Hatip • 
lerin Hafız Ali Efendi yafını, ba
pnı almıt bir adamdı. Fakat her· 

kes gibi onun çartıda mal satacak 
bir dükkinı, yaıhut fÖyle böyle bir 
it yeri yoktu. Arasıra bir qeğin 
aırtma binerek tehirden dıtarıya 

çıktıiı görüliiTdü. Fakat her halde 
bu gidif, gelif bir tarlayı sürmek, 
itlemek, bağ budamak, yahut bah· 
çe sulamak için değildi. 

Hafız Ali Efendinin ihtiyar bir 
anneai vardı ki e.kiden hocalık 
ettiji, ıehrin kız çocuklarına eski 

ue61 elifba ve Kur:an okuttuğu 
aöylenirdi. Kendiei artık çok yq· 
lammı olduğu için hocalıktan çe
kilmifti. Fakat oğlunun lakabı 
(Hafız) olmakla beraber gerçek· 
ten Kur·anı J>qtan ataiı bihnek 
.a,.te Wnun, bi.ıbç büyük sureyi 
nberlemif olduğu bile ıiipbeli 
idi. Eaki imparatorluk devrinde 
lliçbir deleri olmıyan bazı kitiza
delere Abdülhamit tarafmdan sa
dece taltif için nud rütbe ve ni -

tan verilir idiyae Hafız Ali Efen • 
diye de bu hafızlık ünvanı öyle -
ce talalmıttı. Çünkü annesi hoca 

olan bir adamın kendisinin de ha· 

I • Loodu fıl8 , • Viyana :13, -o 1 

bir yük dengini de kendi arkasına ! nukut (Satıt) -] 
sardığı söylenirdi. lhtimel ki bu '======;:;;;;;=:=!~===! 

türlü fıkraların bir knmı doiru 
değildi. Ancak bu fıkralann ağız
dan ağza gezmesi, halk arumda 

tebeaaümler ile kartılanmaaı Ha • 
fız Ali Efendi hakkında herkesin 

bir görütünü ifade ettiği için mi • 
nilıydı. 

Nihayet ben çocukken bir yaz 
günü gene sıtmaya tutuldum. Öy
le hatırlıyorum ki bu sıralarda ar
bk ilk tahsilimi yapıyordum. An-

nem gene Hafız Ali Efendiyi ça • 
ğırtmıf. Geldi. Her vakit olduğu 
gibi yatağımın yanına baidq ku

rup oturdu. T esbihini çıkardı, n • 
kudu, üfledi. Ben bu sırada elime 

bir kurtunkalemi almıf, galiba 

bir defter üzerine bir teJler yaza
rak oyalanıyordum. 

Meğer Hafız Ali Efendi bana 

okurken zihni elimdeki kurtun • 
kalemi ile me9gulmüf. Okuyup 
üflemesini bitirdikten IODr& bana 
dedi ki: • 

- Evladnn, bu km-funkalemi 
böyle yerden mi biter, yoksa ya • 
pdır mı?,, 

• NeYyon rt~. - * Mııirtı ! ~ -
• Parls 169. - * Berlln ·~. --
• Mlltoıı rn4, - • Varşou ~4. 50 
• Brükse 87, - • Badıpesıe- . 4. -
• AtlDI 94, - • Rtlkre~ 16. -
• Cennrr 1! 18 · - • Belgrıı :-s. -
• Sofyı l!4, !10 • Yotohım~ 3:1, -

• Amsterdı ı 8.'. - *Altın Q4( , -

• Prıı 100. - • Mecidiye 59, -

• 5tokho' nı :ı,. -· .. Rııntnor !30, -
·-~ 

Çekler (kap. aa. 18) 
I • Londrı 62050 • Sıothlm 3.tıtt5 

• 11\eYyork 0.7918 • Viyana 4.ırl7'l 

'f. Paıls 12.03 • Mıdrtı S.8'107 
• Mll.lno Q.61 i~ • Berllo 1,97!16 
* Bnitse 4.71' • Varşou 4,207!\ 
• Atin• tl3.~5 • B•dıpe~ıe- 4,48 -
• Ceneyıı 2.43t!I • Btıtres 77,90!5 
* Sofya 63,7755 • llelr;rıt :ı4.713i 
• Amıterdım ı . tt\86 • Yotohımı ?..7435 
• Prıg 19,0I f!I • Moskovı 1091.-

ESHAM 
ı, Bıntu• 9.S-1 - l'ramvay \9,-

AHdolu 2:ı.1~ • Çimento u 10.05 

Reji '6') Oayon Det. -.-
Şlr. Hayriye ıs.-· Şart net -.-

Merkez Bıatuı H. - Balya -.-
U. Stgortıı -.oo Şart m. ecu -.-
Romonıı MO Telefon -.-
latlkrazlar tahvlller 

Bu öyle bir sualdi ki elli, elli 
bet Y&fm& r&jmen Hafız Ali E _ lli&ıiiiiıiiiııiiiıiiiiiiiiııiııiilııiiİiiiiiiililiiııii __ ... _iiiiiiiil 

fendi bunu kendi bil'liıi ile bir 1 R A D Y O 1 
.türlü halledememitti. Henüz ilk 

tahsilini yapan bir çocuktan öf -
renmek istiyordu! 

• • 

llu gUn 

fu olacaimda kiımenin ıüphe•i ] Nöbetçi eczaneler 1 
olamazdı. •---- - - ---------

18TANBUL - 12.80 Pl&k nepiyab. 18.80 
Dana muatldal (pWt). 19.80: Çoc1ık 11&&U. 
Hik&yeler. Kewt Cem1L 20: Konterana. 20.30 
Bayan BtnMm, t11rkçe llGzltı Nerler. Radyo 
ve tango orkeatralan. 21.80: Son haberler, 
borılal&r. 21.40: Ay tango demir caz orkH
traıan. Bayan Bebyl. 22: Kay18tro Popof 

ldaremlnde ctruı romana. 
BUKIU:Ş - 12: Koro kouerl. 12.30: Rad 

KURUtt'un Romanı : aa Yazan: A. lamet Ulukut 

Hareketinizde devam ederseniz fikri 
müdahaleme uğrayacaksınız 

Ben insanların riya mabedinde, 
yalnız menfaat mabudüne taptıkla -
rını görünce, bir yalnızlık köşesi arıya 
r;,k bu hastaneye kapandım. Fazileti 
çüriıınüş. beyni demirleşmiş, bütün i-
maıı ~ita1'ı kaimelerden yapılmış, ruh
suz, duygusuz bir insan yığıntısır ·lan 
kaçan bir &damdan fenalık bekliye -
me7.'nni1 .. Eğer isteseytHm, gizli bil · 
gile~m.le bi.itün düşün~elerinizi alt -
üst etmek, hf>nim için, güç bir şey de
ğildi. Her lıareketim dürüst olduğu 

için eizi kendi halinize bıraktım. Hak
ktmda dılediğiniz gibi araştırmalar 

yapabilirsiniz.. 
~ezirin sözleri gittikçe ciddtleşi -

yordu- De\ am etti: 
- Süleylt1nn Şefiğe gelince, aldıiı

mı.ı bilfileri ben tamamlayım. Zen • 
ginligi yalnız babasından ve halasın
dan kalan para değildir. Dört bet se
ne Mısırda bulunmuş, oldukça büyük 
bir para kazanmıştır. Bugün bana dü· 
şen ödev (vazife) Binnazı kurtarmak, 
elintde bulunanları da ona vermektir. 
Eğer yaptrgmız işler hak ve adalet 
namına ise, siz de benimle beraber bu
na çah~mah~mız. Halbuki siz aksini 
yapıy•nsunuz. 

il üsnii kaşlarını çattı ve sinirli bir 
söyleyişle sordu: 

- :Neden? 
- Neden mi? Bir tarafta atileyman 

Şeflii öldüren, ötede malını, parumı 
yağma ed,.nler varken ve bunlar siz· 
ce bilinmemiş kalarak bir köşede fır
sat bcklerk~n, Süleyman Şefik, Bin • 
naz, Hacı Yaşar Ağa hakkında tah
kikat~. bulunmanız, ötekinden beri • 
kinden malamat aramanız, dUıman -
Jara yeni ve meş'um hAdlı!ıeJer vttcade 
getirmek cesaretini vermez mi? Siz 
çahtıyoraunuz da onlar uyqyor •u 
sanıyorsunuz? Uyaduklannı farzet -
sek bile sizin yaptığınız bu giirilltii 
ile uyanmazlar mı? Binnazın iyiliği 

için sizden rica ediyorum, arattırma· 
Janmzı şimdilik bulunduğu yerde bı
rakınız. Ne Hacı Yaşar Ağa, ne 88 • 
Jeyman Şefik hakkında bir şey 

öğrenmeğe çalışmayınız. Hele eUm -
deki serveti aramağa başvurmayınız. 
inanınız ki bu iki isim etrafında ya· 
pacağınız araştırmalar, Binnazla be • 
nim mahvımıza ırebep olacaktır. Bin· 
naz hastaneden kaçmış bir veremU • 

trr; işte bu kadar. Şüphesiz bir gü11 
meydana çıkacaktır; bu )'en iden dirilt 
me de sizin i~iniz olacaktır. 

Cemil sordu: 
- Nasıl? 
- Bunu Hacı Yaşar Ağa ikinizde• 

rica etmiştir. ilerideki teşebbüsleri • 
miıe yardım edeceksiniz. işte ondan 
sonra Binnazın tam bir sağlıkla ya. 
şadığını ben ilin edeceğim. Ancak dr 
diğim gibi sivil memurunuz çalışma. 
sını biraz geriye bırakmalıdır. 

Hüsnü alaya benziyen bir gülüm • 
seme ile sordu: 

- Ne kadar zaman için? 
- Bir hafta, yalnız bir hafta! Be. 

nim için bailı detilsiniz. Bir dotkor 
Mehmet varmış, bu adam kimdir, di. 
ye istediğiniz kimselere sorunuz; dL 
lediğiniz gibi geniş ve derin araştır -
malarda bulununuz; buna karşı bir 
şey demem. Bugün düşünülmesi ge
rek olan ben deif lim, Binnazdır. B• 
nim henüz ölümden kurtarmaia ça.. 
hştığım bu kızı, sizin sistemlerini& 
mahvedebilir. işte ben, buna müsaa. 
de etmem. Her şeyi, bütün bu gizli. 
ilkleri anlamak istiyorsanız, dediğim 
gibi biraz B&bretmelisiniz; yok e • 
ğer, bütün bu eöylediğim samimi söz. 
Jere kal"§', yine hareketinizde deum 
edecek olursanız, o zaman benim 
fikri müdahalelerime maruz kala • 
cabmız. 

Bu açık eözler karşll!lında sivil 
memurun plAnlan suya dflşmüıtü. 

Doktor, her şeyi açıkça anlatıyor, bü· 
tün uaştrrmalardaki doğruluktan 

söylüyor, yalnız Blnnazrn tehlikede 
olduğunu haber vererek tahkikatın bL 
ru geriye bırakılınasım istiyor. Bun • 
da da hakkı olabilirdi. Zaten Hüsni 
de böyle düşünmemiş miydi? Hacı Ya
şar Afanm meydana çıkmak isteme. 
mesfnde elbette böyle bir önemH se • 
bep olacaktı. Blnnazı koruyan, hat • 
ta bu işe polisi kanıtırmak istiyen bir 
adamın, Polisten korkacak bir şeyi ol. 
mamak llmn geUrdi. Fakat ne de ol
sa bfr shtl memur için hemen si1lh-
1annı tes1im etmek pek de ko1ay de. 
ifldL Karp1ddı teklife geçti: 

Bununla beraber Hafıız Ali E. Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Pertev, Kragümrükte; Suat, Şehreml· 

fendi hakkmda halk arumda söv· ninde: NAzım, Fenerde: Vitali, Şelıza 

dir; kim bilir nerelerde ölüp kalmış-
yo o~..uuı. 13.SO: Sözler. 1.S.40: Pllk. 14.15 _ ______ _ 

- Dıp.rdald ça.hşmamı zararlı gö • 
rüyonanız; buna meydan Yermemek 
elinizdedir. Bizce aydınlatılmasına ]L 
zum görülen şeyleri l!IÖylemlyorsunus. 
işte küçük bir ömek: O kadar 8nem.. 
il bir feY olmadığı halde, Binnazm 
önce balandgp hastaneden nud 
çıktıfını niçin anl&tnuyoraanuz? 

lenen IÖzler pek de biribirini tut • debaşında: İbrahim Halil, Ankara cad 
mazdı. Bazıları Hafız Ali Efendi- desinde: Eşref Neşet, Beşiktaşta: Sti 
nin "ermiı,, olduğuna bile inanır- leyman Recep; Beyazıtta: Cemil, Zey-

rekte: Yorgi, Eminönünde: Salih Ne. 
lardı. Çünkü Hafız Ali Efendi bet cati, J<'ındıklıda: Hilll, Galatasaray • 
vakit namazmı (Pazar camii) nde da: Ahmet Cevat, Yfiksekkaldınmda: 
kılardı. Yolda yürürken bir karm- Vinikopulo, Şişlide: Asım Şükrü, Ka
cayı bile incitmemeğe dikkat e • ınmpaşada: Yeni Turan, Habcıoğlun-
derdi. da: Yeni Türkiye. 

Sözler. 14.38: PWt. 17: K6yl11 yayımı 18: 
Baditaa orkutruı. 19: Duyumlar. 19.lll: 
Pl&k. 20: S6Sler. 20.20: Romen t11rkWert. 
20.40: Pl&k. 21: Sözler. 21.15: Radyo or • 
keatar& (TOrküler). 22: Spor duyum.lan. 
22.10: Komerln sQreft, 23: Duyumlar. 23.15: 
Pl&k. 

VARŞOVA - 19.16: Piyano cazı. 19.30 
Sözler. 19.•5: Sözler. 20.23: Trio komer. 20. 
&O: 8özler. 21.10: Benfon!k komer. 2L46: 
Duyumlar. 22: Piyano blrlltlYle t11rkWer. 22. 
30: Sözler. 22.45: Pllk. 23: Spor duyumlan. 

manı. Mükenem: Zensllı, itibar

., .1 • ••ı ı• 1 lı bir aristokrat. Nesrin: Köyün ....... , "D D ~~::::::::::::::: en cici kızı; evlenmek iatiyen 
- ıençlerin dikkatle kolladığı nazik 

B O • a D 1 1 bir çiçek. Bedriye: O, bqlı batma 
bir alemdi. Onun kültürü, zen -

Tefrika numara•ı: 41 

Gazinolarda en seçme mualarda 
en düzenli tertipli cümbiiflerle i· 
lemi knkandırdılv. Teniı mey -
clanlarmda sesleri çmladı. Behii
de orkeatraya istedikleri tanco -
yu, diledikleri valsi emredip dan
la kalkan onlardı. Süreyyapqa 
ainemumda kartılıklı iki loca tu· 
tup kimsenin anhyamadıiı itaret· 

lerle biribirlerine parola veren 
sene onlar. Y oiurtçu deresinde, 
aanclal içine kuruhnut çilingir 
eofralannda demlendiler. Şifada 
ot...,., lm,da Orhana gazeller, 

• •malar olmttul.. Tatmadıkla • 
n -.k, ıeanedilcleri yer kalma -
clı. :Y etilllderle ..... !""Nt aküs .. 

Yazan: Safiye Erol 
rabası içinde mandolin çalarak 
Alemdajma gittiler. Ne Pavli kal
dı, ne Polonez köyü, ne Buna, ne 
Yalova. itte öyle bir hayhuy ki 
Kadıköy ıibi pitkin bir muhite 
bile parmak nırttı. Yapılan COf -
kunluklarm dedikod11111, köyün 
havasında yükselen rüagirm ıüt
mesile ileri ıeri yüzen bir kuy -

ruklu uçurtma gibiydi. (Yediler) 
in yedisi de taıvnmıt simalardan 
olduiu için velvele o ni•bette ıit
ti, kabardı. Necdet: Her rün im -
zuı matbuatta yertutan genç bir 
muharrİ!', berkesin andiii, temiz 
yürekli, ıüsel bir ıenç. Orhan: 
ArtUt, aeneri, maceralar kahra • 

ıinliii, ıüzelliii, gururu dillen 
deatan olmUflu. Burhana ıelince; 
onu beienmiyen, aymıyan ve on
dan çekinmiyen kimse yoktu. Bü
tün köy ona hayran. Tahlile ıir -
miyen her pbeiyet ıibi o da bu
tıiı yerde etrafa merak Ye ürkek
lik salıyordu. 

(Yediler) in yedincisi kundu -
racı Baha idi. Dost batın için ate
te atlıyan bu çocuk, diier altı ar
kad&f1Jl muzipliklerine kurbandı. 
Onu aarbot edip gazinolarda zey

beie kaldırırlar, onu hırpalar, aJ.. 
tı oldca ederini. Biribirlerine 
kartı içten pazarlıklı, entrikalı a
likalar baliyegönünler, arala -
rmdaki aevda mu•mmaıı k8rdü -
tüm olaclunun, Baha bu pabrdı • . . 

23.20: Konaer (röle) . 2•.05: Pille. 
PARts - 21: Opera mllzfll, 21.80: Ga

zete havad!aleri. 21.45: Alekaaııdr Dumu'nm 
"Un mariage aoua Lota xv,, adlı plyeel. 80ll· 
ra; duyumlar. Dana mllzlğL 

MOSKOVA - 17..30: "Şen h&rp,, adlı rad 
yo piyesi. llt30: Edebiyat ft mtlzlk. 21: Söz 
ler. 22: Almanca yayım. 23.05: lnglllzce. 2• 
03: AlmanCL 
BUDAPEŞTE - 19.30: Bertha orkutruı. 

20.•5: 8özler. 21.10: "Gllzelllk krall.,, ad
lı operet piyesi 24.10: Çingene mllzllf. 

ya kanflll&mlf, seyirci kalmııtı. 
Şimdi, aralarında her in kontak • 
lar, infilaklar çıkaracak tehli -
keli katqmalardan, Baha, onlan 
kurtarıyor, bir nevi tecrit malze • 
meai ıibi araya giriyordu. Onlar 
da Bahaya kartı tımardıkça ti • 
manidar. Gersin ıinirlerin bütün 
hm Bahanm 'üzerine botalıyordu. 
Bir gece mehtapta, Belvüclen san· 
dalla dönerken onu denize bile 
attılar. 

Fakat (Yediler) ene oldu? A -
ralannda zikzak dolatan bir ka -
ra kedi mi geçti ki bepai biribiri-

ne darım? Allah Allah bu Nec -
dete ne oluyor böyle? Kolunda -
ki evrak çantaaını ııkı ıda vücu
düne yapııtırarak sağa aola bak -
madan vapurda bir köfeye ıini -

yor. iskeleden küı küı nhtım bo -
yuna evine doiru yürüyor. Orhan 
sık ıık Cevizliie, Bedriyeye aidi
yor. Yeleli kız, o kibirli hanmı 
aultan, bu aeneri ile uaun uzun 

- Söy1eylm: Deyiniz ki ben, akıl 
ermfyecek bir hile ile çıkardım. :e. 
size neyi temin edecek? Ben bir hayat 
kurtarmak istedim; bunun için illi 
90rguya çekileceflm? Böyle fayclum 
şeylerle afratmayalnn. Sizin takip e. 
decetlnfz o kadar 8nem11 itler o1acak 
kL. 

' < Deot1111J l1tl:'; . 

ne konutur acaba? Ya Burhan 1 r 
Kolu kmlmıt, &Tela kmlmıt di. ' 
yorlar, yalan! Neccletle dörif • 
müttür belki. Fakat bu da olaw 
it delil. Çünkü Budıanla Necdet 
kapqaalv, muhakkak ki Necdetin 
kolu kmlırdL { 

lıte Nesrin de ikibet Müker • · 
remle nitanlancb. Teyzesi onu bü
yüttü, yetittirdi, Necdet için. Eh 
zorla ıüzellik olmaz ya. Hem ca• 
mm, Necclet ıibi bir lrıokoz mu • 
harrire vanp da ne olacaktı? Mü
kerrem ona daha layık. Zatea 
hep böyle deiil midir? Para pa • 
rayı çeker. lkiai de zenain, kibar, 
ıatafatlı. 

Fakat çocuklar: Farkında mm
nız? Bu Nesrin amma da kabak • 
çiçefi ıibi açıldı. Eskiden ne 
mabçup, çıtıpıb, ne beek 19ydi 
o. Bedrlyeel, Burhanı kızı çileden 
çıkardllar. Deli ıibi ıpor yapıyor. 

(Arkaa car,l 



Fütüristler başkanı geldi Istanbul sıhhi müesseseler arttırrr. a 
eksiltme komisyonundan: ltalyan kitap sergisinde neler var, Bay Marinetti 

fütürizm hakkında neler söylüyor? 
-------.-.--.-, ~ Istanbuldaki sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı umum ihtiyacı yukard:J. yazıldığı üzere ve her şart• 

Dün akşam tehrimizdeki ltal- bır ılerı san atkcır grupu vardır. . 
Al b ·· k"" · d name mucibince ayrı ayrı eksıltmeye konulmuştur. 

yan elçilik binasında bir kitap ve manyanın u!u". u ıç urumu 1 - Cins ve miktarları tahmini fiat, muvakkat teminatları, ihale gün ve şekilleri hizalarında gös-
1an'at sergisi açılmııtır. bu grupun faal.ıyetıne engel ol- • . . ' 

S · · Ank d elen ltal muıtur terılmıştır · . . ergıyı ara an g • ·• , . 2 _ Eksiltme işi lstanbul Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binaaınd:ıkı komısyonda yapılacaktır. 
Yan elçisi Bay Galli açmış ve ltal- llerı ıran atlerde Amerıkada · ku · 203 ku k}" . ., . . . .,. 3 _Tıp talebe yurdunun ekmek şartnamesı 126 ruşa ve et şartnamesı ruşa ve a ıye 
Yadan gelen fütürist Şair Bay Ma~ dıkkate deger ılerlemeler sezıldtgı . • · 130 ku b d 1 k b"I" d t ·· . . l . d . . hastanesinin ekmek şartnamesı 189 kuruş ve et şartnamesı ıse ruş e e mu a ı ın e yur ve mu-rinelti bir konferans vermiştir. gıbı, ngıltere e de ılerı ressam-

ş · k f d f"'tü" · l · l h k lt l .. ··1·· esseseden alınabilir. aır, on eransın a u rızm ar, §aır er, ey e Ta§ ar goru U· I d · ld ki ·· 1 d ·· .. 1 bT 
hareketinin ltalyadan b&§lıyarak Diğer §artname ve nümune er e aıt o u arı muessese er e goru e ı ır. _ 

yor ••• ,, • • • . 4 _Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgele-
diğer Avrupa memleketlerindeki - ltalyan Şaırı Bay M_arınetb ri ve eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplariyle belli gün ve saat· 
seyrini anlatmış, ilgi ile dinlenmiş. bundan sonra 1937 de Parıste açı. · 

l k l 1 1 , t · ten evvel komisyona müracaatları. (3353) tir. Sergi açılışında hükW:net mü- aca o an arsru usa sana sergı-
menilleri, şehrimizde bulunan ya· sinde fütürizme verilecek yüksek Tıp talebe yurdu için 
bancı elçilik mümessilleri ve gaze- mevkiden bahsederek, bunlar için Cinsi Azı Çoğu Tahmin Fi. 
teciler çağırılı bulunuyordu. daha şimdiden hazırlık yapıldığt- Ekmek 215, 700 _ 280,000 9 

Sergide ta 14 üncü asra kada" nı anlatmıştır' Kuzu eti 3 000 _ 3,900 50 

M. Teminat El{siltme tuihi Şekli 

1890,00 5L7 [ 935 S. 14 Kapalı 
Zarf 

varan eski kitap ciltleri ve bunla- Bay Marinetti yarın İtalyan Dağlıç eti 1' 500- 1,950 50 
rın itina ile yapılmıf kopyeleri klübünde İtalyanca ve fransızca Sığır eti 7'000- 9100 35 
bulunduğu gibi yeni ve fütürist an- bir konferans daha vererek sah Karaman eti 66' 680 _ 76:650 45 Y. 
labş üzere yapılmış kitap ciltleri günü uçakla ltalyaya dönecektir. ' 

3045,19 5/ 7/ 935 s. 14 Kapa1ı 
Zarf 
Kapalı 
Zarf f 

de vardı .. Bundan başka en genç !!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ttalya~ ressamlarının ıabı?J.arı, ıKomşumuz 
Sezamikıcilerinin va7J)ları ve di • 
ğer toprak itleri ve uf ak heykel · 
cikler göze çarpıyordu.. Kitaplar 
arasında aleminyom yapraklı bir 
kitap bulunduğu gibi kapağı 
Stratosfere uçmuf Belçikalı PrO:. 
fesör Pikar'ın balonunun bezin. 
den yapılmıt bir kitap dikkati çe
kiyordu. }:ski ve yeni eserler ve 
bilhassa fütürist ressamların tap· 
lolan merakla seyredilmiştir. 

Iranda 

Beyoğlunun T omtom sokağın
daki balyan elçilik binası bu mü·· 
nuebetle Türk ve İtalyan hayra • 
ğiyle donatılmıştı ..• 

Evvelce bir kere daha lstanbu
la gelmif olan tanınmış İtalyan 
Sairi Bay Marinetti ile dün bir mu
<;.rı·irimiz konutmuştur. Tütürist 
Şair diyor ki: 
r , , I '.!.. , 
"- ikinci dela olarak stanuu-

la geldiğimden memnunum. Yal
nız bu aeler de vaktim müırait ol· Komşumuz Iranda şapka giyit. 
madığından An.karaya gidemiye- miye başlandığını yazmı§tık. U st 
ceğime actyorum. Bununla bera- resimde Iran Tüze Bakanını (ad
ber, sonbaharda, bilhassa 'Ankara- liye vekilini) altta Bakanın mua· 
yı bir fütürist gö:iüyle görmek i- vini Doktor Mitni görüyorsunuz. 
çin tekrar memleketinize gelece- ---------~--
ğim. Bu delaki gelişimden istifade 
ederek Güzel San'atlar "Akademi
sine gideceğim ve yeni Türk san'~ 
atı hakkında toplu malıimat edin· 
meğe çalı§acağım ••• ,, 

Fütürist Şair Mal'inetti kendi 
san'ati hakkındaki düşüncelerini 

"de genel bir bakımla şöyle anlat
maktadır: 

"- Fütürizmde ıentez, hareket 
ve renk egemendir. (hakimdir) 
Her ileri hareket gibi fütürizm de 
birtakım hücumlar karfısında kal
dı. Fakat bunlara rağmen fütü
rizm •an'ati, her gün ilerlemekte 
devam etti. Yirminci asır •an' at
karlarının orta çağ san' atkiirı gi
bi hisıretmiyeceğini kabul ederaek, 
lütüriıt ıan'atkarlaTının ifade 

üç milyon yabancı Ame
rikadan çıkarılacak mı ? 

Deyli Meyi gazetesi yazıyor: 

Meb'us Dies, murahhaslar mec
lisi muhaceret komisyonuna bir 
kanun projesi vererek üç milyon 
beş yüz bin ya:bancının Birleşik 
Amerika devletleri toprağından 
çıkarılmasını teklif ediyor. Meb
usun fikrince bunların orada bu • 
lunması kanuna uygun olmadığı 
gibi vaziyet bunları Amerikalı • 
laştırmaya da müsait değildir. Da
ha dört milyon ya.;bancı vardır ki 
kanuni bir şekilde yerleşmiş bulu
nuyorlar. Eğer ·hunun aksi anlaşl"' 
lırsa, bunlar da memleketten çık· 
mağa mecbur edileceklerdir. 

tarzlarını da insanlığın bugünkü ----------~-
hayatına ve düşüncelerine dahrı 
uygun bulacağımız tabiidir. 

Bugün hemen dünyanın her 
memleketinde fütürizm •an'atı' i
leriye doğru büyük adımlar attı. 
Mesela Fransada çok kuvvetli ile· 
ri san'atkarlar vardır. Büyük şair 
Mayakovıki'nin ölümüne kadar 
Sovyetlerde de şayanı dikkat bit 
ileri ıan' at vardı. Fakat hücumla
ra müsait olan bütün yeni hare· 
ketler, ancak kuvvetli fahsiyetle
rin yönetimi altında ilerliyebilece
ği için, Sovyetlerde Mayakovski· 
nin ölümünden sonra bu yolda i
leri san' ahn bQfına geçen kuvvet
li blr §aMyete rtutgelemdik. 'Al· 
manyaya gelince; ncısyonal soıya
lizmden önce Hanovr'de, kuvvetli 

Yalova asliye hukuk mahkeme
sinden: 

Yalova orman mühendisi Sabit 
yanında oturan Zeynep tarafın • 
dan kocası Bitlisin Kızılmesçit 

mahallesinde iken şimdi oturduğu 
yer belli olmıyan attar Rıza Ça • 

vuş oğlu Sabrinin evine dönmesi. 
hakkında Yalova asliye hukuk 
ma!hkemesinde açılan ihtar dava· 

sının muhakemesi sonunda: ka • 
nunu medeninin 132 nci maddesi 
mucibince Sabrinin bir ay zarfın-

da evine dönmesi lüzumunun ken
disine ilanen ihtarına karar veril-

miş olduğundan mumaileyhe teb

liğ yerine geçmek üzere keyfiyet 
ilan olunur. (7900) 

Sadeyağı 

Tuzsuz tereyağ 
Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 
Makama 
Tel §ehriye 
Arpa tebriye 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soda 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Çalı fasulya 
Ane kadın 
Barllunya 
Ispanak 
Semizotu 
Sakız kabağı 
Bamya 
patlıcan 

Yer domatesi 
Sırık domates 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 
Benzin 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 

Kriple kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuru 
Sığır 
Sade yağı 
Sabun kalıp 
Sabun Toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makama 

Fas. 

11,000- 14,300 77 

1,100- 1,430 140 
5,000- 6,50:> 28 
6,000- 7,800 38 
4,000- 5,200 30 

70,000- 91,000 1,75 
5,000- 6,500 45 
1,000- 1,300 70 
2,000- 2,600 22 

50- 65 22 
50- 65 22 

6,000- 7,800 11 
500- 650 22 
500- 650 20 

13,000- 16,900 24 
2,500- 3,250 18 
3,000- 3,900 16 
1,600- 2,080 10 

J.2,000- 15,600 7,50 
12,000- 15,600 5 
1,500- 1,950 17 

600- 780 18 
1,500- 1,950 45 
1,500- 1,950 20 
3,000- 3,900 8 
5,500- 7,150 12 
3,000- 3,900 7,50 
5,000- 6,500 7 
1,500- 1,950 11 
4,500- 5,850 12,S 
4,500- 5,850 10 
6,000- 7,800 7,5 
1,250- 1,727 5 
4,000- 5,200 5 
1,000- 1,300 30 
6,000- 7,800 10 
5,000- 6,500 s 
2,000- 2,600 7 
4,000- 5,200 4 
3,000- 3,900 6 
6,000- 7,800 5 
3,000- 3,900 4,5 
900- 1,170 3,5 
900- 1,170 2,5 
500- 650 4,5 

5,500- 7,150 35 
200- 260 250 

1,500- 1,950 230 

130 - 170 1450 
135- 175 1750 

15,000 - 19,500 3,5 

526,82 

150,15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

406,96 

20,62 
187,69 

385,12 

184,87 
229,69 

51,19 

8/__7~935 s. 14 

AçılC ı 
AçılC 

8/ 7/ 935 s. 14 
10/ 7/ 935 s. 15 

Açık 1 
ı 

Açık ı 
10/ 7/ 935 s. 15 

10/ 7 / 935 s. 15 
12/:7,(935 s. 15 A.çıK 

22L7L935 S. 14 Kapah 
Zarf , 

24777935 s. ıs AçılC 
24J.:7 L935 s. ıs Açik 

26~7i9!5 s. 14 Kapab 
Zarf 

26/ 7/935 s. 'l5 Açı1' 
26/.:7 / 935 s. ~s AçılC 

26/ 7/ 935 s. ıs Açm . . 
ıçın Akliye ve asabiye hastanesi 

400,000-420,000 9 2835 
20,000- 35,000 50 
4,000- 5,000 45 
9,000- 10,000 50 
2,000- 3,000 35 
8,000- 12,000 7G 
8,000- 10,000 28 
8,000- 10,000 14 
8,000- 12,000 38 
3,000- 3,500 30 

35,000-- 50,000 1,75 
0,000- 1,000 45 

20,000- 25,000 20 

1938,75 
765 

315 
342 

78;75 
65,63 
33,75 

5l 7/ 935 S. 14 KaP.,alı zarf 

5/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 
8/ 7/935 S. 14 Kapalı zarf 

10/ 7/ 935 S. 15 açık 
10/ 7 / 935 s. 15 açık 
10/ 7/ 935 S. 15 açık 
12/ 7 / 935 s. ıs açık 
12/ 7/ 935 5. 15 açık 

- Devamı 8 inci sayıf ada -



~ 8 - KUt<UN 

Hava 
tehlikesi 

Dün Fatih kaza 
yönetim kurulu 

seçildi 
Ha\a ~rumuı.a )ardım i~in diin 

Ticaret Orlasında bir toplantı yapıl -
mı§tır. Toplantıda ha\a kurumuna 
yardım için ayrılan kolların bir tem· 
muzdan itibaren faaliyete gesmelerine 
karar ·~:-ilmi~tir. 

Bu kol kendi mmta'.,asında bulu· 
nan esnafı hava kurumuna üye J a • 
zacaktır. 

Diin a.rrıi zamanda Fatih knza kolu 
nun yönetim l\urulu ce ilmi )tir. Fah
ri lı:~5J,anlığa iJ~chay Haluk Nihat, 
kurul lJa~kanlıJına bay ı 'ııredclin A
tasa)ar. ü:ıeJiklcre mal direli:iörii hay 
Omer, h·ıy jjz_<JenJir, bay Eşref, b~y 
Ömer, bay Hıfzı ~aban, hay Abidin, 
Bar :F hmi, do~tor ha)' J•'ehmi, B. Ek
rePJ ı.;eçilmişler<lir. 

l'ENI tJYEIJER VE ARMACANL{iR 

Akay işletmesi Mü
dürlüğünden: 

1 - :r emmuz - 935 Pazartesi 
günü alqamı yapılacak Deniz fe • 
neralayı için Köprüden Heybeli 
ve Göztepe vapurları saat 21.30 
da kaldırılacaktır. 

Bu vapurlara binecek her yolcu 
için (30) kuruş ücret alınacaktll'. 

İstanbul Asliye üçüncü hukuk 
mahkemesincfon: ... 

Jorj~t tarafından koca11 Pan -
galtıda Bekçi sokağında Peroze 
ap~tımanmda mukim Kostantin 
aleyhine açılan boşanma diJ,vası • 
nın icrar kılınan muhakeme neti· 
cesinde tafsilatı olbaptaki muha • 
keme zabıtnamesinde yazılı oldu· 
ğu üzere kanunu medeninin 134,ve 
138 inci maddelerine tevfikan bo
şanmalarına dair mahkemeden çı
kan 24 - 6 - 935 tarih ve 935/ 
241 numaralı kararı havi ilamın 
müddeialeyh Koıtantinin ikamet
gahı meçhul olmasına mebni ila • 
nen tebliği tensip kılınmış oldu -
ğundan tarihi ilandan itibaren on 
beş gün içinde Kostantinin temyi
zi dava edebileceği tebliğ maka • 
mına kaim olmak üzere ilin olu • 
nur. (7912) 

Cimi 

Şehriye 

Kus kut 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 
Kuru faıulye 
Kuru Barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
~uru kay111 
Kuru jizüıp 
Soğan 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşekadın 
lspanak 
Semizotu 
Sakızkabağı 

Patlıcan 
Yer domateıi 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırmuı 

Benzin 
Odun 
Kriple maden kömürü 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

7 inci sayıfaıJan devam 

An Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat E.kailtme T uilı _.ki 
8,000- 10,000 20 
3,500- 5,000 15 
4,500- 6,000 11 

35,000- 42,000 24 
20,000- 25,000 11 
35,000- 45,000 7,5 
15,000- 20,000 11 
8,000- 10,000 10 

10,000- 12,()00 18 
8,000- 10,000 18 
1,500- 2,000 45 
1,500- 2,000 20 

10,000- 15,000 5 
20,000- 25,000 12 
40,000- 50,000 7,5 
10,000- 15,000 7 
10,000- 15,000 12,5 
10,000- 15,000 7,5 
4,000- 5,000 5 

10,000- 15,000 5 
20,000- 30,000 10 
8,000- 10,000 5 
3,500- 5,000 4,5 
1,800- 2,500 3,5 

581,25 
49,SO 

756 
206.25 
253,13 

210 
162 
135 

142,50 
Ş625 

225 
28~,25 

641,ZS 

15/7 /935 S. 14 Kapalı zarf 
15/ 7 / 935 s. 15 asık 
17 / 7 / 935 S. 14 Kapalı ~ad 
17/7/935 s. ıs açık 
17 /7 /935 S. 15 açık 

17 / 7 / 935 S. 15 asık 
17/7 / 935 S. 15 a~ık 
19/ 7 / 935 S. 15 açık 

19/7 / 935 S. 15 açık 
19/7 / 935 s. ıs açık 
22/7/935 s. ıs açık 
22/7 / 935 s. ıs açık 

22/ 7/ 935 S. 14 Kapalı zarf 

2,500-:- 3,000 4,5 33,50 24/ 7 / 935 S. 15 açılC 
12,000- 15,000 35 393, 75 24/ 7 / 935 S. 14 Kapalı zarf 

O- 2,000 240 360 26/7 /935 S. 15 açık 
O- 500 1450 ŞSl,25 26/7/935 S. 14 Kapalı :ı:arf 

700-: 7501750 984,18 26/ 7 /935 S. 14 Kapalı zarf 
20,QOO- 20,000 3,25 52,50 26/7 /935 s. 15 açık 

·' Be~ikta~ta akaret mµtcvellisi l\lü
lag~r ) ılda 20 lira nfmeği taahhµ.t 
etmişfr. Bup.dan bn5ka Sultanhama
mında manifaturacı Mena ekuzen l."ill, 
~ark Sigorta Anonim t>o:ıycte::.i 100, 
8ura~ki müessesesi :ıoo lira arma -
ğaJ) tmi~lerdir. lstanbul culiye altıncı hukuk Heybeliada sanatorgomu için 

Ankara, 29 (A.A.) - llnrn tehlike· mahkeme.inden: 
sini hilen üyeler: Hayrünnisa tarafından Etye -

l80 O~an Musa 2:1, Jl~ 1 Mukavrn mezde Samatya sahili ıokaimda 
kağrt limitet f.irketi 30, 4182 muknv -

ı 93 K b 63 numarada oturan Yakup aley-' a kaftıt limitet şirekti 20, ı : ~. es 
ve şürekası. :wo. 41 'A Dıızcs 'c §Urc· hine açılan botanma davaıının 
l•asr f>O, ıı 5 Hiig,Q lf ernpn :JO, 418:> müddeaal~yhin meçhul !?ul~nma
Me'1J)1et dil 20 4187 Te·rfik S6.10, smdan dolayı yapılan ilanep teb-
4~8 J!.e~it 9.60, 4ı rjf :30. 4199 Va • liğat neticesinde muhakeme günü 
krf 48, 4191 Arif 4:>.60, 4192 Raif 3.'3.60, 
H93 Mustafa 21.60, H94 İsmail 20.10, olan 25--,6--935 alı günü ıaat 
4195 lsmail 20.40, 4196 ı~mail 20.40, onda mıfflkemeye gelmediğigden 
!l87 Hikmet ~O.jO, 419 Halit 21.60. gıyap kararı ittihazile beı gün zar 
lJ»i Jprahim .20,40, 420Q Sııdett'n 20.40 fmda on beş gün müddetle ili.nen 

J~Ol Muhittin 20.10, 1202 Rifat 21.60, tebliğine karar verilmi§ ve mu-
1:!0:l fethi 21.40 ~~ Ş;ıkir 2Q, 42q:i hakemesinin yapılması i_çin 18-7 
l/ıu·sun 27.60, 4206 Mehmet 22.80, A- _935 per•embe günü saat on ta -
''il 22"'0. 4211 Hakkı 20,40, 4212 il' 

'·ı: nn J::ı ,ihc 20, d213 Vcrte,· 3~.80, yin kıhn~ış ve gıyap kararının 
F ·ı ., o .. .,1. ı;o • '>1 60 .. .,16 bir nüshast da mahkeme di an • · .. 11 erı ... · , v. .. fa ,ıum ın - . , -ı,-

Cetpal 20, :1.ı. !l, /2U Jı'erit 2.:.80, b hanesine asılmıa olduğundan Jl!eZ 
remil 20, f~17 Kaşif 26.40, 4218 Kemal kur gün ve saatte müddeaaleyh 
24, .f219 fesut 34. O, 4220 Kamil 27.60 Y akubun mahkemeye gelmesi :ve-
4221 Uec1ii 27.fıO, 4222 Şemsi 26.40, 422:~ ya bir vekil gönderıpesi, aksj tak
Adnan 20.!0, 4221 Suat 26.40, 4'.!28 lta-

4 ')O N dircle gıyabında tahkiat ve muha-grp 26.40, t!'.?9 Nazmi 27.60, 2., ec· 
mi 22. o, 4~n ~ait 20.~rı. 42.32 .Murat keme yapılarak bilcümle vakıati 
3 ı.so, 42!J3 :Müfit 20. ikrar etmis addolunacağı leJ>liğ 

ız:u Macit 21.60, 42:1:> Arif 21.60, makamında ilan olqnur. (7908} 
·12.36 Qqman 2'~. O, 4237 A Haydar 20, ---~--------

Akay lş{~tmesi 4-fü
dürlüğünden: 

Adalar • Anadolu • Yalova hat-

1238 Kemal 20, i:.?39 Fuat 21.60, 1210 
Kemal 20, 4241 Rıza Cemal 22.RO, 
424.'l l.ebip 21.60, 12 ı ı C(•vdet 20, 42.t:> 
Raşit 86.40, 42.!6 Ruhi :>2.cO, 42-17 Naz
mi 26. ıo, 4248 Zeki 21.60, 42:l2 A. lh -
!';an 20,40, 42:):) Sabri lbi · 100, 42:"ı-I lı yaz tarifesi (3 - 7- 935) ~ar· 
Yasil \'e Yorgi 2;;, ı2:;;; Mina Apu,:to- şaraba gününden itibaren tatbik 
Jidi 2:l, 42:>6 Nnl(iyc Dinçer 20. 4257 • olunacaktır. Cep tarifeleri gife • 
Andop Patridis ıhir defa) lOq. lerde satılmaktadır. 

KUŞADASll\'DA 

42:ı Arif Güç 20, 42:;9 llnmit Altuğ 
20, 4260 Halil Ka"lı 20, 1261 AH l\le· 
JP,j§ in. 

AIBNp!UfT{'.; 
4262 Emin Refik Kırış 20, 4263 Ah· 

ıpet B~yrak 2Q, 426l Ali Saip 20, · 35:; 
Hakkı Kara \ mmf Oğlu 20, 4266 Hü
seyin Mehmet oğlu 20, 1267 1i Sert 20 
4fM Yusuf Aftan W. 426U 1\1. Aım» :ı 
v91 o~lu 20, 4270 Ya~uB T\rrırpJı 20 
4ı7l ~li Niyazi oKnuk 20, 4272 flüse
yin Şişman :m, 4273 o~man J{alyonca 
oğlu 20, 4274 A 1i Aynacı 20. 

JıUlTTE 

.t'.!99 Ahmet 20, 4~WO Cemal 20, 4301 Ali 

Sarı 20, 4302 Şükrü 20, 4303 Cevdet 

20, 1304 H. Mehmet 20. 

rno:ı M. Namık 20, 4306 Saliıhad -

din 30, 4!«17 izzet Orhan 40, 4308 Şa • 

hap 20, 1309 Mustafa 20, 4310 t. Na

zif 20, 4311 Hüsnü 20, 4.312 Rifat Yü

ce 20. 

JJIARAŞTA 

4313 luharrem 20, 4314 Mitat Gök

nar 20 ~p Abdülkadir 20, 431~ C. tl· 
naran 2:>, 4317 Tu?.ut 20, 4318 Süley· 

man 20, 4319 l"ccmettin 20, 4.'l20 Ke • 

mal Onuk 20 4J21 Nuri Önel 20 4322 
Hasan 20. 

iSPiRDE 
4323 Nurettin Aydm 20. 4324 Zeki 

Güven 20, 4325 Maksut Yurdakul 20. 

Ekmek 
Francala 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Tereyağı 

Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Günlük yunıurta 
Mutfak yumurta 

Yakacık ıuyq 

Kaıer peyıµr 

Beyaz pef'1İr 
Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehri1e 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fuu1ye 

.~ 

.J 

J 
1 

,, Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Süt 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
Pıra.sa 
Lahana 
Kereviz 
Ispanak 
Taze bakla 
Patlıcan 
Taze bamya 
Çalıf asulye 
Sınk domates 
Yer domatesi 
Sakız kabağı 

Enginar 
Ayşekadın 

Semizotu 
Barbunya 
Kırma arpe. 
Saman 
Kepelt 
Kuru ot 
Arpa 
Odun 
Kriple maClen kömüri* 
Kok kömürii 
Mangal kömürü 

4275 İbrahim İnan~ 20, 1276 Zihni 
Kaman 20, 4277 'J'uzcu 1.adelcr 30, 4278 
Omer Lfltfi 100, 4279 Jt~sat Demirsoy 
:>O, 4280 Hilmi Korucu oğlu SO, 4281 
Bahattin 20, 42 2 Hasan 20, 4.28.3 Hiis
nü Vf. ltımadJ C~mal 50, 42 ıi faik ve 
Salahaddin kardeşler 20, 428:> Tahir. 
Hasan Kozlucalı 4Q, 4286 Mehmet 20, 
4287 ::\fehmet oğlu ijilmi 50, 4288 Jla· 
mil ve Mehmet kardeşler 20, 4289 Bur
han 50. 

Sıddık Sağgöz 20, '327 Hlmi 20. 4328 Ekmek 
432 Faik Tekin 20, 4.1~ Kem;ıl Gö - O "'I f 
ren 20, 4330 Hüseyin 20 4331 Feftan ag ıç e 1 

37,~38,000 

4290 Ferit Aral 80, 4291 Osman İn
ce Kara 30, 42'2 Osman :ve oğlu Sa
dettla !9, 4.293 Yakup 20, 4296 Abdür
rahim 20, 4295 Yahya ve AbdulJ~h 
kard"ler 20, .f296 Taşköprülü Rıza 20 
41/n Bekir 20, 4298 Ruhi Tilrközü 20, 

ren 20, 4330 Hüseyin 20, 4331 Fettan • 
ftotarır 20, 4!µ2 Hamza 20. Sade yağı 

TOK4TTA Tere yağı 

4174 Zeki Yücel 20, ~175 Niyazi Sabun 
ıllÜf!ZZin oğlu 20, 4176 Rıza Şamil 20, Yumurta 
4177 Zekeriya Baç 20, 4178 lbharinı (j. Beyaz peynir 
zer 20, 4179 Cevdet Erek 20. 

24:000--25,000 

2,000-- 2,500 
450- 500 

3,500- 4.000 
.10,000-15.000 
~ 350- 400 

20,800- 22, 750 9 
Jl,200- 12,200 13,5 370,00 
14,000- 26,000 50 
1,050- 1,950 50 
Z,240- 4, 160 85 

700- 1,300 140 
1 ,050- 1 ,950 28 
1 ,40()..-, 2,600 38 

700- l,300 30 

1048,00 
267,38 
163 

40 
71 
28 

70,000-130,000 5 
28,000- 53,00 1,75 555 
1,829- ~,395 50 225 

910- 1,990 70 
910- 1,990 45 
700- 1,300 25 

171 

130- 163 25 . 
130- 163 25 
140- 260 20 

1,680- 3,120 11 
3,500- 6,500 24 

700-- 1 ,300 16 
630 1,170 16 

6,300- 11,700 7,5 
3,500- 6,500 5 

10,850- 20,150 12 
2,590- 4,180 20 
3,500- 6,500 7,5 
1, 750- 3,250 5 
11400- 2,600 4 
1,120- 2,080 10 
2,380- 4,420 7,5 

34 
25,65 
117 

24 
52 
24 

lSJ,35 

ıo8 

2,100- 3,900 7 if.·· 
3,500- 6,550 10 

560- 1,040 3Q 
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 ı2 , 
1,400- 2,600 5 
1,oSO- ı,sso 10 
1,625-- 3,250 s 
2,100- 3,900 2,5 
1,400- 2,600 3,5 

910- 1,690 4 

291 

1,625- 3,250 4,5 41 
ı 05- 195 250 36,53 
35- 60 1450 70 

17S- 325 1950 475 
2,~ S,200 3,5 ı3 

Çocuk Hastanf!si için 
9 256,50 

50 937,50 

85' 159,38 
140 1:)2,50 
28 84 

1,75 19,68 
45 13,50 

5/7 /935 S. t 5 açık • 
5/ 7/936 S. 14 Kapalı u.rf 
8/7 /935 S, ıs açık I 

S/ 7 /935 s. ıs ~ık 
10/7 /935 S. 15 açık .. 
10/ 7 / 935 s. ı5 !-Çtk , 
10/7 /935 S. 15 açık 

12/7/935 S. 14 Kapalı ıarf 
12/ 71935 s. 15 ~ık 

12/7 /935 s. ış ~·li 

15/7/935 S. tS Ktlrı ... 
16/7/935 s. 15 ~tk . 
ı 7 /7 /Q35 S. 15 1-ÇıK 

17/7/935 s. ıs açıli 
17 /7 /935 s. 15 .,çıli 
1911 /935 s. ıs ~k 
2211 /935 s. ıs &&Jk 

2211 ~935 s. ıs ~ık 

22/7 /935 s. 11 ~·1' 

24/7/935 s. 15 lf&lli 
26/ 7 /93S S. IS a~ık · 
26/ 7 /935 s. 15 &!rlk. 
26/7/935 S. 14 Kapalı zarf 
26/ 7/935 s. 15 •çık 

S/7ı 935 S. 15 Aç1" . 
5/ 7/ 935 5. ı4 Kapalı ~ 

Zarf 
8/7/935 S. ıs Açık 

8/ 7 /935 S. 15 Açık 
10/ 7 / 935 S. ıs Açık 

12/ 7 / 931 S. 15 Açık 
1217 / 935 S. 15 Açık 

Devamı 9 ncu sagıf ada 



ıstanbul Belediyesi ılantara 1 
Cerrahpa§a hastanesi bahç.esin de bulunan 17 kayısı, 5 nar, 6 erik. 

2 dut, 80 incir, 10 armut, 8 ceviz ağaçlarının meyvaları açık artırma 
ile satılacakları bu meyvalarm talı min fiatı 75 liradır. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülen arttırmaya girmek için de 5 lira 63 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 3 - 7 -
935 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Gülh~e hastanesi için müteah· 
hit nam ve hesabına alınacak bu · 
laşık yrkama makinesi 1 Temmuz 
935 pazaa·tesi günü saat 14 de pa· 
zarlıkla alınacaktır. T<>.hmin be -
deli 3500 liradır. Şartnamesi ve 
kataloğu hergün görülebilir. h · 
teklilerin belli gün ve saatte 525 

(B) (3656) 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 30 Ha· 

ziran PAZAR iÜnii saat 20 dt 
Rizeye kadar. (3611) 

lira son teminatlarile Tophanede •------------
satına.ima okmisyonuna gelmeleri. 

(28) (3356) 

Gülhane hastanesi için 60a adet 
tavuk, 100 piliç 15 - Temmuz -
935 Pazartesi günü aaat 15.30 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 390 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 29 lira 25 kuruş ilk te
rnin!-'1.l larile belli saatte Tophane· 
d~ Satınalma Komi:ıyonuna gel -
meleri. ( 41) (3536) 

Harp Akademisi iç.1n 4000 kilo 
sadeyağı 15 - Temmuz - 935 
Pazartt:si günü saat 15 de açık ek· 
ıiltme ile almacaktrr. Tahmin be
deli 3200 linıdır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebilir. ls • 
teklilerin 240 lira ilk teminatlari· 
le belli saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

·-

- = 
• 

g;ı: :· 

----
ZAYl 

Fırka (61) Alay (174) Tabur 
(2) bölük (5) Ke~irikli Hüseyin 
oğlu Mehmet. Tevellüt 1320. 
Askerlik vesikamı kaybettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (7913) 

Cinsi 

Mangal kömürü 

Kok kömürü 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 

--
8 inc.i sayıfadan deuam -

~ 

Az1 Tahmin 
Fi. 

M Teminat Eksiltme tarihi ve 
Şekli 

1.0(10- 1.500 
4!)0- soo· 
4ı:;0- 500 
1'50- 200 

12 OC0-12 500 
1.000-- 1.500 
5,500- 6.000 
3,0!JO- 3,500 

29,000- 30,000 
3 OIJO- 3,500 
30CO- 3500 . . 
3,0ı10- 3,500 
3,500- 4,000 
3,500-- 4,000 

900- 1,000 
5j0- 600 

1 ()('0- 1,200 
. 200-- 250 
3000- 3.500 

20 
25 
11 

20 
24 
16 
7,~ 

5 
12 

7 
7 
7 ... 

7 
12,5 
11 
30 
5 

10 
5 
4,. 
4 
5 
6 

31,88 
4,13 
3 

!>?5 
18 
33,75 
1313 

270 

15/ 7/ 935 
15/ 7/ 935 
15/ 7/ 935 
17/ 7/ 935 
17/ 7/ 935 
17/ 7/ 935 
19/ 7, 935 
22L7i 935 

s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. ıs 
s. 15 
s. 15 

2. 000-- 2,500 
400- 500 

3,500- 4 000 
5,Sro- 61000 

11 OG0-12.000 
3,500- 4,{l00 
3, 500- 4,000 
3,590- 4,000 
3,500- 4,000 

10 
4,5 
2,5 
4 
3,5 

~06,90 22,~7 l'.935 s. ıs 

ı44- 144 
250-- 300 
3ü0- 400 

35 
230 
ı750 

43.50 
3,87 
sı,75 

1)25 

24/ 7/ 935 
24/ 7/ 935 
26/ 7/ 935 
26/ 7/ 935 

s. 15 
s. 15 
s. ıs 
S.14 

9,500-10,QOO 3,5 261'.71'.935 s. 15 

Kuduz tedavi müessesesine: 
ı2,00-14,000 9 94,50 5/7/935 s. ıs 
1,000-- 6,000 50 
1,0GO- 5,000 50 262,50 5/ 7/935 

700- 1,000 85 63,75 8/ 7/ 935 
1,400- 1,600 25 30 15/7/935 
~00- 300 25 5,63 15/7/935 

1 4CO- 1,800 24 a2,40 17 /7 / 935 
SClO- 700 16 8,40 17/7/935 

14,0CO-ıS,000 4,5 60,75 24/7/935 
100- 250 250 28,12 26/7/935 
10- 80 1750 105 261'.7,1935 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi 
,.. Miktarı 

'.A.21 Çoğu 
1\1uhammen 

Fi. 
9 

47) 

M. Teminat 

, ". 

' . 
1&9 

ı;g9,2s 

Eksiltme 
tarihi 
5/7/935 

5/.7/.935 

s. 15 
s. 15 
s. ıs 
s. 15 
s. 15 
s. ıs 
s. ıs 
s. ıs 
s. ıs 

ıaati 

ıs 

14 

Açık 
Açık 

A~ık 
Açık 
Açık 

Açık 
Açık 

Asık 

A.çık 

"Açık 

Açık 

Açık 
Kapalı 

Zarf 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 
AÇ ık 
Açık 
Açık 
Açık., 

Ebiltmııt 
ıekli 

Açık 

Kapalı 

(40) (3537) =========================Sadeyağı 

28,0~0-26.000 
15. 000-12.500 

2,000-- 1,500 
3000- 2,000 

800- 600 

47) 
85 191,25 

84 
8/7/935 
8/ 7/935 

ıs 

ıs 

Açık 
Açık 

Y e~ilköy Hava Makinist mekte
bi iç.in 3500 kilo koyun, 4500 kilo 
sığrr eti 15 - Temmuz - 935 
Pazutesi günü saat 14.30 da açık 
eksHtme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3550 liradır. Şartnamesi 
her tün Komisyonda görülebilir. 
18teklrlerin belli saatte 266 lira 
25 kuru, ilk teminatlarile T opha· 
nede Satınalma Komisyonuna gel· 
meleri. (39) (3538) 

~ ~ ,,,. 

İdareleri İstanbul Levazım A • 
mirliğine bağlı kıtaat ve müesae • 
ıat için 543000 kilo kuru ot ı 1 -
7 - 935 Perteınbe günü saat 
15.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
T "'1min bedeli beher kilosu 3 ku
l'U!tur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. isteklilerin 
1425 lira 38 kuruı ilk teminat 
nıektup veya makbuzlarile teklif
lerinı· b il· ·· e ı gun ve saat 14.30 za 
kadar Tophanede Satınalma Ko • 
ınisyonuna vermeleri (34) (3534) 

~ ~ .lf. 

Bir numar I d'k" · · · 529 . a ı ı un evı ıçın 

nıetre nefti, 5 metre gri 71 
metre lac· 
935 Sah ı~e~ çuha 2/ T emmuz 
l 1 gunu saat 14 de pazarlık-
a a Inacaktır. ihale günü Leva
zım eşya Ye t h. 
lim . ec tzat anhar1na tes-

. §artıle alınacağından iatekli
lerın belli aa.atte Topan S t 1 . e aına· 

ma Komisyonuna gelmeleri • 
(45) (3593) 

~ ~ J{. 

lstaubul Levazım Amirliğine 
bağlı kıtaat için 50 bin adet li .. 
mon 11 -Temmuz - 935 Per • 
§embe günü saat 15 de açık ek • 
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 1000 liradır. Şartnamesi her 
gün görülebilir. lateklilerin 75 li· 
ra ilk teminatlarile belli saatte 
Tophanede Satınalma Komiayo -
nuna gelmeleri. (38) (3539) 

J{. "' :{< 

Harbiye mektebi hastanesi için 
2000 kilo süt ve 2000 kilo yoğurt 
11 -Temmuz -935 Perşembe 

günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 520 
liradır. Şartnamesi her gün görü
lebilir. isteklilerin 39 lira ilk te • 
minatlarile belli aaatte Tophane· 
de Satınalma Komisyonuna gel • 
meleri. (36) (3541) 

Harbiye ve merbutu mektepler 
için 200 ton kok kömürü ı 1 -
Temmuz - 935 Perşembe günü 
saat 14 de açık eksiltme ile alına· 
caktır. Tahmin bedeli beher tonu 
19 lira 75 kuru§tur. Şartnamesi 
her gün görülebilir. isteklilerin 
296 lira 25 kuru§ ilk teminatlarile 
belli saatte Tophanede Satınalma 
Komiıyonuna gelmeri. 

,(35) .(3542) 

Tere yağı 
Sa hun 
Toz sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Günlük yumurta 
Mut bak ,, 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
irmik makarna 
Şehriye 

Un 
Patates 
Çah fasulya 
Barbunya ,, 
T osy:ı pirinci 
Soğan 

Yoğurt 

Kase yoğurdu 
Süt 
Enginar 
Taze hezelyt. 
Semizotu 
Taze bakla 
Kabak 
Pancar 
Hıyar 

Taze bamya 
Domates kır 
Taze biber 
Patlıcan 

Dolmalık biber 
domates 

Y e~il ıte.lata 
Kırmasa turp 

ı 500- 1200 
400- 300 

1,500- 1.000 
400- 300 

73.0ü~O.OOO 
35;000-20,000 
ı,t(\0- 900 

300- 250 
l .2M- 1 ,000 

3!;D,- 250 

2,E:OO- 2,300 
2,500- 2000 
1,200- soo 

500- 300 
. 4. 500-- 3,500 
3.000- 2,500 
3,000- 1,800 
7,000-- 3,500 

12.0t0-1o.000 
- e00- 400 

360-- 200 
450- 300 
500- 700 

1,500- 1,200 
2f•O- 150 

1.8CO- 1600 
450- 350 

1;800- 1600 
300- 100 

12;0"10-11 >000 
600- 500 
1(10- 250 

7 000- 5 {)00 
800- 700 

140 
28) 
25) 
38 

120 
s r 
1,75) 

45) 
70) 
25) 
25) 

11 
7,50 
ıs) 

10) 

24 
5 

20 ) 
7 5 )' 
' ' 

12 
8 ) 
ıs > 
15 ) 
10 ) 
05 )' 
07 ) 
02,50) 
30 ) 
05 >. 
12 
ıo 

10 

) 

>: 
)' 

07 ) 
01,25) 
01,25) 

39 

42,75 
9 

304,65 

29,07 

20,63 
14,07 

18,15 
85 
11,25 

, M,38 

108 

10/ 7/935 
10/ 7/935 
lOJ.'.7~935 

12/7/.935 

ı2/7/935 
.. r 

15~7/935 

15/7/935 
ı7/7/935 

ı7/7/935 

17/7/935 
19/7/935 

22/ 7/935 

22L7L935 

15 
ıs 

15 

Açık 
Açık 
Açık 

15 - ~çık 

ıs 

15 
15 
ıs 

15 
ıs 

ıs 

ıs 

ıs 

AçılC 

Açık 

Açık 

Açm 
Açık 
Açık 

Açık 
• 

Açık 

Devamı 10ncu sa!!ıf ada 



~ 10 - KURUN 30 HAZiRAN 193ıl 

Kebaplarınızı, pasta ve çöreklerinizi ve sair lezzetli yemekleriniz 

için koku ve dumandan ari 

Elektrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine gö-
re bütün fırınların fiyatlarında m!.ihim tenzilat vardır. 

Elektrik fırını alan her müştariye hususi tenzilatlı tarife tatb!~ 

SALIP AZAR MACAZASI 
Salıpazarı, Nec:ıti~y cadd1.:si No. 428 - ·136, Tel: 44963 

METRO HAN 
'l'ünel Meydanı, He yoğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EVi: 
Revazıt Mürekkepçilc r caddesi. Telefon: zta78 

. KADIKÖY: 
l\luYakkıthane cadde si, Telefon: 60790 

BOYOKADA: 
23 Nisan caddesi Telefon: 56-128 

Satı§ mağazalarında11 tafsilat isteyiniz. OSKODAR: 
Taksimdeki sergiyi ziyaret ediniz. Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 60312 

edilir. 

----~~~~-~~~~~~~~----~=--==~------.. --~~ 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şubesinde 

32 - 34·-36 liraya 

kostl• lı•arlama 
En mükemmel HEREKE ve FESANE kumaşlarından 

lki ve icabında üç prova yapmak tartile terzi 
"Avram Skofopolos,, tarafından dikilecektir 

Ucuzluktan istifade ediniz. 

Dikkat: Y e r 1 i M a 1 1 a r Pazarlarındaki 
ikramiyeli satışlar devam ediyor. 

Nafıa Bakanlığından : 
Derincede vagon içinde teslinı 9artiyle muhammen bedeli 13500 

lira olan 1000 ton maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nuimuJ.tur. 

EkeUt~e 13 T""emuz 935 cumartesi ıünü saat 11 de Ankarada Ba 
kanlık malzeme müdürlüğünde ya pdacaktır. 

J1teldilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 1012,50 liralık 
muvakkat teminatlan .ile birlikte 13 Temmuz 935 cumartesi günü 
saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Bu 
husustaki tart.nameler parasız olarak Ankarada Bakanlık malzeme 
müdürlufünden almabilir. (3560) 

Haya'tın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgan vücutları dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
· ve 

Bel· gevşekliğini 

FLiT Bayııtmaz 

. ÖLDÜRÜR/ 

Niçin tesiri şüphell (Haşarat öldUrUcU 
mayi) fer tecrübe etmeli ?. Bu kıyme~ 
siz ve taklit mayiler ne haşarab öldü· 
rUp sizi onları lz'acatından kurtarırlar, 
ne de tehlikelerine karşı himaye eder• 
ıer. Bu tesiri şüphell mayiler! kullan· 
mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müslrren F L 1 T 
isteyiniz. FLiT. bütün hafaratt 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz.ıaze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşakh ve asker resimll sarı teneke
lere dikkat ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

Umuml Deposu : J. CRESPIN, İst. Galata, Voyvoda Han 1 

1 
Denizyolları idaresine müsatiika ile kırk beı lira ücretli 1'ir 

daktilo alınacaktır. lstiyenlerin 4 Temmuz 935 per~embe günü 
saat on beıe kadar levazım ıefliğine müracaatları. (3€08) 

1 \ ! '- • • 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : . H ş k • giderir, y,aıamak neıeıio Beyoğlu: Hüseyin ağa mahallesi Feridiye sokak yeni 31 
• Muhayyer asan ev ı.. iade eder. Ecıanel~r~e bu'u ' 318 payı. Muhammen değeri 657 lira. 

1 
nur. lstanliulda fıab 1 SO l Beyoğlu: Hüseyin ağa mahal lesi Feridiye sokak yeni 83 e..-in 

Pudra, yağsız krem ve losyonları Kr. Tafsilat için Galata Posta 3/ 8 payı. Muhammen değeri 1500 lira. 

C"ld" 1 f ...... · uh f d H d kutusu 1255 
4 

Beyogvlu: Hüseyin ağa mahallesi Canbaz sokak eski 5 yeni 9 e• 
ı ın eta et ve genç ıgını m a aza e er. er yer e arayınız I.••••••••••-

------•- vin 3/ 8 payı. Muhammen değeri 450 lira. 

Kilo · 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
G Marka No. Kap Kıymeti Etyanm cinsi 

L. Kr. 
34 . 290 OTS 551 1 Sandık 171 Yünlü pamuklu battaniye 

yün mensucat 
• 205 NBBF 9395 1 Balya 1640 Yün mensucat 

1Q66 SAT ,... 201/ 6 6 Sandık 2509 Topu boyalı pamuk mensuca. 
2e<> lSC 185/ 54 1 ,, 355 50 Boyalı pamuk mensucat 
136 lNDJILl 3848 1 ,, 383 60 Kadın el ç,.ntası 
141 500 AS 400/ 1 2 ,, 1509 50 Pamuk mensucattan çiçek 

1 300 3545 O 1 Paket 17 34 Pamuk tiil perde 
1 110 1 Aded 30 Nitan için tabanca 

Kadıköy: Cafer ağa badem altı sokak eski 23 M. yeni 37 
3,'8 payı. Muhammen değeri 1313 lira. 

Kumkapı: Kürkçü başı Süle.vman ağa mektep sokak yeni 18 evİTS 
1/ 4 payı. Muhammen değeri 49 }; ra. 

Tatavla: Küçük akarca sokak eski 12 yeni 2 evin 30/ 120 payı. 
Muhammen değeri 169 lira. 

Büyükada: Cami mahallesi Fi Jf\&Zağa. sokak yeni 16,16/ 1 ev 
f ırm. Muhammen değeri 540 lira. 

Yukaruia yazılı malJar 30 - 7 - 935 salı giinü saat 14 de kadar 
pazarlıkla ve petin para ile satılacaktır. isteklilerin yüzde vecli buçuk 
pey akçeleriyle haftanın sah ve cuma günleri idarede mütqekkil 
satış komisyonuna müracaatları (M) (3650) 

Yıalrarıda yazılı efya 3-7- 935 günü saat 14 de a.çık arttırmaya konulacak ve saat 13 den 14 d,1 Yüksek Mühendis Mektebi Arttırın~ 
kadar da muvakkat teminat kabul olunacaktır. isteklilerin muayyen zamanda lr.tanbul ihracat gümrüğü 
dahilindeki sabt salonuna gelmel<!ri. (3375) ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cimi 

lapanak 
Havuç 
Kök kereviz 
Salamura yapra~ . 
Lahana 
Pırasil 

Karnı bahar 
Çalı f aıulya 
Anekadın 

Taze barbunya 
Kriple maden 
kömürü 

Kok kömürü 

Mikdarı 

Azı Çoğu 
2, 500- 2 ,')()0 
:!~ 250 
800- 650 
200- 150 
700- 600 

. 700- 600 
3Nl- 200 

1500- 1,000 
1,0~0- 600 
1.000-- 600 

160 Ton 

50 Ton 

Muhammen 
Fi. 

7,50) 
08 ) 
10 ) 

) 
) 
) 

) 

25 
04 
05 
15 
11 ) 
12 ) 
10 ) 

1450 

1950 

~ ncu sııyfadan devam 
M. Temin.at Ekt1iltme Eksiltme 

104,22 

174 
73,15 

tarihi 

22/ 7/ 935 

26/ 7/ 935 
26/7/ 935 

saati 

15 

15 

ıs 

ıe!di 

Açık 

Açık 

Açık 

Melltelte 936 senesi Mayıs nih ayetine kadar lüzumu olan 60!)() lti
lo sadeyağ 8 - 7 - 935 tarihinde kapalı zarf ile eksiltmeye konul· 
muttur. Beher kilosunun tahmini fiatı 85 kuruş ve mecmu bedeli 
5100 lira ve birinci pey parası 383 liradır. Eksiltme saat 15 de ya· 
pılacağından isteklilerin mektupla rını saat 14 e kadar arttırma ve ek· 
siltme kanununun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve 
kanunu mezkôrun 32 nci madde11i nde yazılı tekilde belli gün ve sa
ate kadar komisyon batkanhğına ve §&rtnameleri görmek için de he.: 
gün komisyona müracaatlan ilan olunur. (3.!!G8) 
---------

: - ' .. ' • t ' ' t ı ' . • '\ '· . . .,, ' 

DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek eıerle
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en modern fikirleri ıCS.. 
terir. DON ve YARIN külliyatı sekmez bir İntizam altında çıkar. 
DÜN ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teıkil eder. 

Tevzi Yeri: VAKiT matbaaaı - l•tanbul 
~ .................................. . 

Sahibi: ASIM US - VAKiT matbaam 


