
ngiliz kralının seyahati ---
Belgrat, 17 (A.A.) - Evvelki 

lan Spelit önünde demir atmış bir 
:.aidc bulunan Nahlin yatı, dün ak
~ Dalmaçya sahili boyunca cenu
~ doğru hareket etmiştir. 
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İngiliz kralını hamil olan bu yat, 
laııı:ıdığına göre, Dubrovnik'e gide-
lcktir. "-------.ı - -
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Su ırupondan vedısını bırı 

tiren okuyucumuz KURUN <! ı 

toruna kendini pa rasız muayc 
oe ettirebilir. 

............................................ 

Madrit Hava Hücumu Tehlikesinde ) . üçuncü dil kuruıtayı 

Hükllmet Şehri 1 erke Hazırlandı Sovqet. p~ofesörle~i d. 
Asiler Girdikleri Yerlerde Asker Topluyorlar şeh~~mıze . qe_ldıler 
Şehirler bombardıman ediliyor, esirler öldürülüp yakılıyor.. Profesor Samoılovıç okuya 

cakları tezi anlatıyor 
Eı ve ev işleri . . 

sergısı 
~ konomi bakanı Celal Bayar önii
'l;, müzdeki ilkteşrin ayının yirmi 

dokuzunda Ankarada bir elişle

ti sergisi açmağa karar vermiştir. Bu 
~tgide makine müdahalesi olmaksızın 
ti ile yapılan her türlü sanat eserleri 
hıııunacaktır. 

Türkiye aile sanatları ve küçük sa
natlar bakımından vaktile büyük bir in
~~§afa mazhar olmuş memleketlerden
~r. Oymacılık, gümüş ve bakır iş
'ri, deri işleri, mensucat üzerine yapı
ları işlemeler, kadın çamaşırl~n. tiftik· 
!en yapılan mensucat, ,allar ve saire 
~eınleketin ekonomik hayatında mü -

11lı bir mevki işgal ederdi. Hele ha11-
~1lrk gibi bir kısım el ve ev işleri daha 

1 
'§ on yıl evveline gelinceye kadar mil
b:tlerarası pazarlarda bile belli başlı 
ır varlık halinde idi. 

.. Esefle kabul etmek lazımdır ki bu 
lı.:rı· · .. u sanatlar memleketimizde çok 

ispanyada sokak muııarebelerinin fecaatini gösteren bir kompozisyon 
(Yazısı finci sayı/ada) 

Asi generallar nasıl 
idanı edlldller7 

Üçüncü dil kurultayına iştirak ede
cek olan ecnebi profesörlerden Sovyet 
profesörleri Meskaninof ile Samoiloviç 
dün şehrimize gelerek kontinantal o.te
line inmişlerdir. 

Bir muharririmize beyanatta bulu
nan profesör Samoiloviç, bu defa kurul
tayda Sovyet profesörlerinin okuyaca • 
ğı tez hakkında demiştir ki: 

- "Bu defa kollektif mesaimizin 
neticeai olarak kollektif bir tez oku-
yacağız. Tezimizin mevzuu "Türk cu· 
muriyetinde ve Sovyet birliğinde Len· 
guistik eaaalar ve dil inkilabının faali-
yeti,, dir. 

Komisyonlarda iee ben birinci tez 
olarak "Sovyetler birliğinde türkolo· 
ji,, yi anlatacağım. ikinci tez olarak 
da "Sovyetler cumuriyetinde milli dil
lerin inki§afı,, nr izah edeceğim. 

Arkadaıım profesör Mesçaninofun 
birinci tezi "Azerbaycanda Het kültü· 
riine ait eıerler,, ve ikinci tezi "Tasrif 
tarihiu olacaktır.,, 

• • • 
Dost memleket bilginlerinin söyle

diğine göre, Sovyet Rusyada son sene· 

Dün ı;.chrim.ize gelen Souyet pro 
leri: Samoüoviç (işardlisi v 

JJ1 escaninof 

ler içinde Türk dili, Türk fo!klo 
zerine Rusça ve muhtelü Türk 1 

(Sonu: Sa. 6 
liinük bir dereceye düşmüştür. Makine 
~~rıayii karşısında küçük sanatların 
h11lıaye edilememesi bu sönük1üğün 

a~langıcmı teşkil etmiştir. Yavaş ya- F p 1 ~§ rnim istihsal hayatxmmn bu güze! B. • . "' k k 1 d t ki . kA ransa o onya arasın ıe,;~~r:--~~;; ;:1iı~iıi~ -;~;~-:~ı ~-;:1: 1rısı so.eu an ıy ı,yap ı arını ın ar ~~ ............. -----....,.~ 
:~tıl;ın da bu türlü sanayie son ölüm etmıyordu. ığerıne ge ınce.. A k ·~A::::;s~ •• ~;;;;k=~~,~~;;::----.......':~d= . .;=-

"<ttb"!sini vurmuştur. . s erı muza ereıer sona er l 

~ :::..ğ. c:~~'B:;~~· :.~ka::~: ~~- ispanyanın eski Cumur Reisine Leh of.dosunun büyük şefi yakın 
~~::: .. :~;~~·.,:::!~!:: n~;;'i:;~ göre isyanın sebepleri Fransız manevralarında bulunaca 

Böyle bir serginin açılması el ve 
~ işlerini himaye için hükumetin 
~bi tedbirler alması lazım geleceğıni 

ha iyi gösterecektir diye düşünülii
~or. 

liıı ~akikat halde el ve ev işlerinin bi
. cı derecede faydası halk arasmda 
l! s . . . l 
~ evgısını arttırır, ça ışmak itiyadm1 
d~t~trr. İş sevgisi ve çalışmak itiya
/ ıse bir memlekette istihsal kabiliye-
• 1l'li.n artmasıdır. Bu itibarla el ve ev 
•ııcr· ~ . 'h 1 h sı· h._ ı umumı ıstı sa ayatrru be ıyen 

ır enerji kaynağı demektir. 

~ Bundan başka e ve ev işleri bü
d k sanatlara bir hazırlık hizmetini 

1 
t güder. İnsan vücudunda kalın ve 
h~:c kan damarları ne ise küçük ve 
dliJ>iik sanatlar arasındaki münasebet 
~~ odur. Küçük sanatlardan mahrum 
İJ an bir memlekette büyük sanatlar da 
ttliycmez. 

th bemek ki büyük sanatlara ne kadar 
~t~tnmiyet verilirse küçük el ve ev iş
'4tnc de o kadar ehemmiyet vermek 
tqı'tndır. Nihayet bir memleketin istih
bıı .. hayatında mühim olan şey beş, on 
~ }'uk fabrikanın işlemesi değildir. 
~·&tl milyonları teşkil eden fertlerin 

ı!ıht ayrı birer istihsal unsuru olması
~ t lı:i memleketin ekonomi hayatını 
~ lı:ab~iyetini :ükseltir. Bunun için e· 

A: General Goded, B. Gı·neral Buriyel Urugvay rapuru içindf'ki mahke_ 
me salonunda idam hü.',ümlerini giyerlerken. 

Barselonada kurşuna dizilen ikt[ "Zaten feci olan lsp:ınya ihtilali 
asi general Goded ile, Femandez Bu. iki ~i!neralin kurşuna dizihnesile en 
riyel'fo nasıl idam edildil·lerini lngi_ müthiş safhasına girmiş •lluyor. 
lizce Deyli Ekspres qaze.'csi mııhabi_ 
ri şöyLe tcuwir etmektedir. İdam hükmünün infazmdan birkaç 

saat evvel asi karargahlar•ndan Mad-
ti l'lotnı bakanhgınm Ankarada elişle- ---------------
)~ Sergisi açması takdirle ve teşekkür· ticesinde ancak teşhire lay ik olduk-

karşılanacak bir teşebbüstür. lanna karar verilenler sergide yer 
'ı .li':liş.leri sergisinin muvaffak olma· bulacaktır. Teşhir edılip de sergide 
~~ tçin . Ekonomi Bakanlığı çok mu· muvaffak olan eşya sahiplerine dece
~· bir zaman seçmiştir. İlkteşrinin celetine göre nakti mük5.fat ve madal · 
t l dokuzu cumuriyet bayramı oldu- yalar verilecektir. Şayet sergi için gön
t l.ından Ankarada her tarafından derilip de teşhir edilmiyen eşya bulu
t::c~ yerli ve yabancı büyük bir ziya· nursa bunların sahiplerinin zarar 
~ Çı kalabalığı bulunacaktır. Serginin görmemesi için nakliye masrafları ve · 
~ne bir zamana tesadüf etmesi mu- kaletçe deruhte edilerek yine yerleri-
~fa.k:yet teminine yardım edecek ne gönderilecektir. Hüki:.metin ginŞti-

frrsattrr. ği bu hayırlı teşebbüse aHika göster . 

~ Sonra elişleri sergisine konacak mek ve serginin muva Hakıyetine ça
~ >'a. daha evvel bir jüri heyeti tara- lışmak herkes için milli bir vazifedn. 

rid hükumetine bir tehdit şavurulmuş 
ve asi generallerin idam ~-!ilmesi tak
dirinde esir düşmüş ve di;~ecek bütün 
hükumet subaylarının idam olunacağl 

bildinlmiş ise de buna aldıran olma. 
mıştır. İki asi general ~e Urugvay 
isimli hapishane gemisi11~. götürüle. 
rek ı emek salonunda muhakeme edi.. 
lip idamlnrma karar nrlldi ''e idam 
bük.mu Madridle bir mü~avere neti
cesind~ hemen tatbik ediıdi. 

Eski bir harbiye mü~teşarı olan 
General Goded, ağımda bir sigara ol
duğu halde gülümsiyerel, ölmüştür. 

Varşova, 17 (A.A.) - General Ga
melin, Krakoviye giderek mareşal Pil· 
sudskinin mezarı önünde eğilm<'k üze· 
re yanında Polonya büyük erkaru har
biye reisi olduğu halde, Varşovada.n 

hareket etmişti. 
General Gameline bu seyahatte, ay 

ni zamanda, mareşalın samimi dostu 
general Wienieva da refakat etmekte · 
dir. 

LEH ORDU ŞEFİ DE FRANS 
GİDECEK 

Varşova, 17 (A.A.) - Sanrl 
göre, Polonya ordusunun büyük 

general Rydz - Smiglyin genera 
melinin Polonyaya yaptığı ziya 

ade etmek üzere pek yakında son 

Fransız manevraları sırasında Fra 
gitmesi ihtimali vardır . 

Tüyler ürpertici bir hadise 

üveq kızını yaraladı. 
Kaqnanasını öldür.d · 
Cinayetin sebebi, katilin üvey 

kızına göz koyması imiş ..• 

Damadı tarafından ()(,fürülen 
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Madrit Hava Hücumu Tehlikesinde 
Hükllmel Şehri 1 erke Hazırlandı 

Asi generallar nasıl 
idam edildiler? 

,, 
(O.ıranı ı mc-İdP ı dl müdafaa için tek söz ~öyliyen ol 

Asiler Girdikleri Yerlerde Asker Topluyorlar Asi General Molanın ehndekl e.sir. madı. Mahpuslar tekrar hücreJeri11• 
terin miktarı hakkında htnUz bir ha- götürülürken mahkeme heyeti çekil· 
her gelmiş değildir. mişti. 

idam muhakemesinin nasıl cere. Az sonra dönüp iki )1'.eneralin d• 
yan ettiğini aynen anlata'!'ım: suçlu olduğunu ve idamı lazım geldi· 

Şehirler bombardıman edıliyor, esirler öldürülüp yakılıyor •• 
' 

Heı.da) e, 17 <A.A.) - Jfö) ter ajan 1 
Si mooabirinden: l panyol payitah. 
tından gelen bir gazl•tecinin intibaı 

şu merkezdedir: 
JJladridi.n ihtilalcilere uzun müddet 

nwka1.:cmet etmesi münıAim değildir. 

Bw gazeteci diyor ki: 
Hükumet Valansiaya nalıletnıek için 

icabeden tertibatı almışt•r Ben llad. 
ridde" hareket ettiğim zaman yiyecek 
içecek lıenüz ı•esika usulüne tabi tu_ 
tulm5makta idi. Fakat lıavayici za~ 

ruri11~den olan bir çok ~eyleri satın 
almak hemen hemen imk5.nsız bir ha. 
le gelnflı bulunuyordu. 8ebze, balık 
ve ~yve gibi şeylere gelmce, bunlan 
bulma/.: mümkün değildi. Bundan 
başka Jladridde katiyen tfıtün kalma 
mıştııt. 

Guatlarama nııntakQ8ında ihtllôlcl. 
lerin kuvvdle taha8sun etmiş olduk 
ları De knti taarruz aaatinı beklemek_ 
te bulundukları zannolunmaktadır. 

Madrld, tayyarelerin taarruzuna 
uğnyacağı korkwlu içinde 11a1amakta. 
dır. 

Gazeteci sözlerini şu 9uretle bitir. 
miştir: 

Her ne oursa olsun ve iki taraftan 
hangisi galip gelirse gelain yeni Mad_ 
rid milisi zor teslim oltu!aktır. Zira 
f evkalôiü! müsellôhtır ve hiç de mü. 
cadeleyi terkctmek niyetinde değildir. 
ASiLER GiRDiKLERi .~ERiRLER. 

DE ASKER TOPLUl~ORLAR 
Eh-as, 17 (A.A.) - HaYas ajansı. 

nın muhabiri, Badajozda bir takım 
müessir sahnelere şahit olıJuğunu, bir 
çok anneleri~ zevcelerin c,rada milis. 
ler tarafından hapsedilmiş olan ba. 
balarını, kocalarını bulmuş olduklaw 
rını l::ildirmektedir. 

Muhasara esnasında ölmekten kur
tulmıı!'l olan veya şehrin te.."'liminden 
sonra idam edilmemiş bulunan ve ya. 
hud 19.aklarında Yerilecek hükme in. 
tizaren hapishanelerde mevkuf bu
lundurulan bütün delikanlılar, Mad
rid hükumeti kuv,·etıerine karşı çıka. 
rılacak yeni kuvvetlere kavdolunmak
tadırlar. 

Gece, Jı'as askerlerinden mürek
kep bir kol, azizlerin truw;rıerile tez. 
yin <>dilmiş olan kamyo~?arla Mari. 
daya o ;ru yola çıkmıştır. 

Diğer bir kol da Estraamadurede 
kain " ah·erdeyi zaptetmtk i~in hare. 
ket etmiştir. 

ASiLERiN SON MELCEINDE 
l\fodrid, 17 (A.A.) - Harbiye ne. 

zareti, dün akşamki tebliğinde ihti
lalcilerin Gijondaki son melceleri olan 
Zapadore.sy Carcel kışlasının teslim 
olmuş olduğu bildirilmektedir. 

ROJ/RA~DIMAV 

Hendaye. 17 (A.A.) - Asilerin el. 
}er inde bulunan Espan' adındaki 
harp gemisi, FontarabiP. yalanında 

kain Gouadeloupe kalesini bombardı 
man t.'miştir. 

Bu geminin bu sabah ::,en sebasti
eni de bombardıman etmi5 olduğuna 
dair bır şayia dolaşmaktadır. 

ôLVJI l'E ATEŞ / 
Lizbon, 17 (A.A.) - Asilerin Ba 

dajoza girmelerinden iki gün sonra 
mezkur şehri ziyaret etnıış ohm Röy 
ter a1ansı muhabiri, Faı;.lı askerle
rin kızıllan öldürmekte dn·am etmek. 
te olduklannı bildirmektedir. Öldü 
rülenlerin ce etleri bü-.iık ateşlerde 

yakılmaktadır. 

Mücrimler askeri malılieme huzu. 
nına göğüsleri çıplak old•ıklan halde 
de götürülmektedirler. 

Mücrimler orduya karşı mücadele 
ettiklerinden dolayı idama mahkum e. I 
dilmekte ve sınıf farkına bakılmaksı. 

zrn yirmişer kişilik grupıar halinde 
idam olunmaktadırlar. 
ôLDVRVLENLER BiN 8EŞ YVZU 

BULDU 
Elvas, 17 CA.A.) - Havas ajansı 

muhabiri asilerin shillni kurşun.'\ 

dizmekte olduklannı haber vermekte
dir. Badajozun mtidaf .ıuuıına iştirak 
etmiş olan amele ve zablt1er de kurşu. 
na diulmektedir. 

Şimdiye kadar aralarında albay 

Ca ntero da bulunan bin beş yüzden 
fazla adam idam edilmi-;tlr. 

PALlJIA TESLIJJI OLAnAK Mil 
Madrid, 17 (A.A.) - Hartıiye na. 

zı rı gazetecilere beyanatta bulunarak 
yüzbaşı nayonun ajorka aJasında ka 
raya <;ıkmı =- ve orada üç koldan mü 
rekkt?p bir kUY\'et te kil etmiş ve bu 
kuvvetJerin bir ~ok kasa!:ıaları zapte. 
dereK sivil ahaliye silfıh uağıtmış ol. 
doğunu söylemiştir. 

Bu adadaki Palma şehrinin ihti 
lalciler tarafından son derece tahkim 
edilmış olmasına rağmen yakında tes. 
lim olacağı zannedilmektedir. 

HOl<OMET KUV~ETl~ERININ 
HAREKAT/ 

Madrid, 17 (A.A.) - Havas ajan. 
sının Guadarama cephesindeki muha 
biri, hükQmet kuvvetler 'nin dün ih. 
tilalcılerin mevzilerini bombard ıman 

etmiş olduklarını, ancak gecenin sü
kun içinde geçmiş bulunduğunu bil. 
dirmiştir. 

Bombalardan biri, içeride Uç kişi. gv ı"ni aXyledı"ler Asi generallerin muhakemesini ·~ · 
nin ıs· kambil O'"'namakta •.lldukları bir D~"rhal hususi b" ta 11.ı drid• .; tam :.ki buçuk saat seyrettim. Beş " ır nure ı• a 
eve düşmüş ve ev tamamen yıkılmış, albay, kırmızı çuhalı bir masanın et- giderek idam mahkumiyNinin ıner· 
fakat büyük bir şans eseri olarak o. rafında toplanmış hake:m heyetini kezden teyidini istedi. Salı gecesi grÇ 
yunculara bir şey olmamı~tır. vakit harp cephesi üzerır.rlen 600 11111 

teşk!I ediyordu. rf 
Bombaların diğer iki."i tarlalara Geminin birinci meYki remek salo. mesafede zorlu bir uçuş j .ıparaK gt 

isabet etmiştir. nu muhakeme salonu idi. gelen tayyare şu emri g~tirdi: 
Sanıldığına göre, bu bombardıman - Hemen kurşuna diziniz! 

bir ... ·anlışlık neticesinde yapılmıştır. Suçlulardan ince, uıun boylusu, df. 
.; atletik vücudlu olan Geıı:.ıral Goded, General Buriyel ölüm ıo:aati gel 

Zira B!riatou köyü tam hudut üzerin. ~ı bUtU h k" · · · · •l· ölümünün muhakkak olt!ugwunu bili- A za.nan n a ımıyetını elıne"' 
dedi~ t 

Bu tayyarelerin hükthnete mi, yok- yordu. Bütün muhakem<' müddetince mışlı. 
ı sofuK kanlılığını muhafaıa etti. damdan en·el karısı \'e çocui•

1 

sa asilere mi ait olauğu tesbit oluna- nun Kendisini görmesine müsaade ti-
mamısıtır. Diğer General Fernandez ise baş .1 111 .,, tan haQJl heyecan kesihniQtt Yedi tı er. Vasiyetnamesini yazdı. Yar• 
FASTAN ASKER GONDERILIYOR -r- .,, t d ğl d ıd defa kendinden reçtl. DHI kanşıyor. saa sonra a sa am adımlarla i a 

Tanca, 17 (A.A.) - T~tuandan Is. d mahalline yürüdü. 
pany.aya hava yolu ile asker nakliyatı u. G ·1.l91 Geminin tayfaaından ibaret olan eneral Godedle birlikte her ı .. 
f azlal&tmıştır. Hava yoiHe ispanya. d k ıe-mahkeme kalabalığı gözlerini ondan e uışuna dizildikleri e~nada göz 
ya günde 500 asker geçtik! tahmin o- · · ı.. w 1 d i-ayırmıyorlardı. rının l."ag anmasını m..-ğrurnne red t 
lunmaktadır. Deniz yo1iJe hiç bir t•ı 

Bı.ı general, haleca:ı:fan boğuk 1 er.,, 
nakliyat yapılmamaktadır. 

ALMANYA CEVAP YERDi çıky bir sesle, kendisine yapılan her Eski ispanya Gumur 
Berlln, 17 <A.A.) _ Jsp11nyanın da. türJü ittihamlan reddetmtkteydi. 

hill itlerine karıtılmama.<11a hakkında. Bir ara şöyle dedi: Reisine göre .. 
ki Fransız notasına Alman cevabı bu. - isyan eden askerler, kıtladan Paris - Soir gazetesine verdiği "!!ı 

Madrid, 17 *cA'.l.) *- Santander, gün Fransanm Berlin büyük elçisine benim emrim olmak'sızın ayrıldılar. makalede eski lspanyol < umur rt"" 
arıkların da hükfimet tayyareleri t di 1 t B kt ta Al - Öyle ise, neden mahalef et et- B. Alcala Zamora ııöyle uıyor: 

3 , ev o unmuş ur. u m~ up - medin? "Ç . >' d's.ı 
kırk intila1ciyi nakletmekte olan ve man ntikllmeti, evvelce lngiliz ve ,arpışma içın asilerır. göster 11'' 

bunları karaya çıkarmak üzere bulu- Fransız hükQmetlerinin ltıpanya işi - Ne olduğunu anhy:ımamıştım. sebeplerden derin amiller' ardı. Ei'' 
nan bir motorbotu teslim oJmağa mec. haklındaki beyanatlarına bazı kuyu. General Fernandez Buriyel, bun. muharebe yalnız generallerle naz r· 
bur etmiştir. Motorbot Santander du fhtiraziye ile iştirak etmektedir. dan sonra yanındaki arlndaşı Gene. lar arasında olsaydı ne '>u kadar şid 
limanına doğru yol almağa mecbur Alman cevabının met11! pek yakın . ral Godetin Y.Üzüne bakmstksızın onun detli olurdu, ne bu kadar de~atd 
olmuş ve içindekiler orada esir edil. da neşrolunacaktır. aleyhır.de bir ittihamda bulunarak ederdi. llükılnıetin arka.,..mda geoit 
mişlerdir. ITALY ANIN CEVABI lJZERINDE dedi ki: ve büyük bir sosyal kuvv<>t olma.saYd' 

Granada ve Kordobaya doğru iler- KONUŞULUYOR - General Goded, !tmmuzun ıq asilere mukavamet bile düsünülmeıdi-
lemekte olan hükumet kuvvetleri yol- Roma, 17 (A.A.) _ lt:ılya Harici. uncu günü Majorkadan tayyare iJe Buna mukahll orduda da hükuınet• 
ları üzerinde bulunan bir çok kasa. ye bakanı bugün Fransa büyük elçisi- gelmişti. O tarihten itib:tren bütün karşı kuvntli \'e büyük ~ir muhalefet 
baları zaptetmişlerdir. ni kabul ederek kendisile ispanya iş. olan bitenlerin mesulüdür. cereyanı olmasaydı asiler hemen 111..t 

BITARAFLIK ANLAŞMASI lerine karışılmaması hakkındaki Bu sırada gözler Gene?'al Goded'in lup oltırlardı. 
VZERINDE Fransız teklifleri etrafında uzun uza- üzerine döndü. General Goded ayağa ..• Hakikatte dahili harp çokts' 

Paris, 17 (A.A.) - Gazeteler, m. dıya görüşmüştür. kalk:p hafifçe re,·erans ynparak SO- başlamıştı. Hükumetin meplleketif 
riatounun bir yanlışlık tseri olarak ltalya, henüz kati mu,·afakat ğuk 1<anlıhkla şunları söyledi: hiç bir otoritesi kalmamıştı. Hükulll't. 
bombardıman edilmesinin uyandırmış cevabı vermiş delildir. Müzakerele. - Evet, doğrudur. B! ı· şe)'i inkar karışıklık unsurlarını kerdisine y~· 
oldu!;u h crcanJnn \"'\.,...,i. ..... ı.~ • • a;.. r• .& ..... _ .. 1., .. _,.1.~,ı.. M·---~.:~ .. t ... lunrum ~.. •• .. n••-c<> ....... ,..... cjımCI .tğinegıezse 3nlara .hO.YUll eftf111' 
ler. ltalyan cevabının gecilur.esi muhte. Cumuri ".ini yıkmak için değil, belki ge rnec ur o uyor u. ,-

Le Jour gibi sağ cenah gazeteleri, mel değildir. onun menfaati için yaptım. Cumuri. Dahili harp her dakika patlall'I 
ateş açan tayyarenin bir ht.ikQmet tay yeti yıkmakta olan müfrit ferin pençe tehlikesini gösteriyordu. Ne znrt1•11 

yaresi, sol cenah gazeteleri de hu At l.. k y ( d sinden kurtarmak istiyo: C.um. patlıyacaktı? İktisadi mui<avemet "'! 
tayyarenin ihtilalcilere a:t hir tayyare 8 Ur 8 OVB an General Godedin yü .. ünde şimdi madrğı zaman. Memlekttte nrgil 
olduğunu iddia etmekterf:rler. avdet buyurdular muhakkirane bir eda vardı. Tekrar kanuni vergi hududunu aşmı5ıtr. J\~ 

Gazeteler, Fransanın lspanyol iş. yerine oturdu. rın değil, istihsal edilen maddeleri' 
)erine müdahale edilmemrsi için yap Bir müddettenberi Ya!ovada bulu. Hapishane olan gemid,. alabildiği. değerinin üç misli ,·ergi nlını)ordll· 
mış olduğu teklifler üzerinde y~ıl nan Cumurreisimiz Atatürk, bera. ne isl<ambil oynamakta oıan !!İvil el. Herkes harbin son baharda t>af1" 
makta olan müzakerelerin uzayıp ıtit. berlerinde Hariciye VekHi Dr. Tevfik biseli subaylardan on ta.ı;esini şaha. yacağını ümit ediyordq_. Bazıları dl 
mesi dolayısile endişe iç~ndedirler. Rüştü Aras bulunduğu halde, şehri- det için getirdiler. Bu on kişi de Ge. ağustsota olacak diyorlardı. HarP bd 

Sağ cenah gazeteleri, bu uzayıp mize avdet buyurmuşlardır. neral Buriyelin isyanda alakası ol- müddeti beklemedi, Temmuzda t>ıt' 
gitmeyi Roma hükumetinin Fransa- S hb• V k•t• • • madığına yemin ettiler. fı~akat Gode. ladı • ., 
~kih~kplar ~~~i h~umetine 1 ıye e 1 ·~•zıaı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
karşı olan haklı itimatsızlığı ile izah leftı•' b t• 
etme..1itedirler. seya a 1 

Figaro gazetesi diyor ki: 
Gayri nıesul bir takım kimselerin 

mütemadiyen idam edUmeleriM mü. 
8aade edilecek mi? Ecnebi deııletle. 
rin her iki muharip tar<'.!• bitaraf şa. 

hitler bulundurmak gibi tir şekli J.-a 
bule iebar edebilirler r>e t-u şahitlerin 
huzuru sayesinde ihtimal insanı ade. 
ta isyana sevkeden bir takım ilralkci 
rane hareketlerin önünt geçUmiş 
olur. 

Bu gazete, bitaraf d(inanmaların 
bir Amerikalı amiral kumandası al. 
tında muslihane bir taz:vik icra et. 
mesiııı de teklif etmektedir. 

Pöti Jurnal gazetesi yazıyor: 
Berlin işi inadına urntıyor. Ru 

komediye bir nihayet vermek ltizım . 

dır. Uç demokrat devlet hattı hare. 
kellerini tayin etmif olcluklan halde 
iki faıtat devlet vakit ltazanmağa uğ. 
rCl§ıyor. Biz, Romadan ve Berlinden 
ya anlan teahhiit altına 'oka~ak ve_ 
ga bizi teahhütlerimizden ibra edt>cek 
bir ce.vap istemekteyiz. 
iSPANYAYA GiDEN BlR FRANSIZ 

GENEL SEKRETERi 
Madrid, 17 (A.A.) - Fran.ı;a umu. 

mi iş konfederasyonu genel sekreteri 
B. Leon Jouhaux tilin aktam Barse. 
lona hareket etmistir. 

BiR FRANSIZ KOYO JJOMBAR. 
DIMAN EDiLDi 

Hendoye, 17 <A.A.) - Dün saat 
19/20 de üç motörlU bir İspanyol tay. 
yaresi Fransız arazisi uz .. rlnde uçuş. 

lar yapmış ve hudut iiz•·r:nde kr.ln 
niriatou Fransız köyüne üç bomba 
atmıştır. 

Ankara, 17 (Telefonla) - Sıhhiye 
ve İçtimai yardım Vekilimiz B. Dr. 
Refik Saydam Orta Anadoluda yerleş
tlllilen muhacirleri teftişte bulunmak
tadır. B. Vekil seyahatinden cuma gU
nU dönecek ve yeni sıhhiye teşkillt 
kanununun tatbika başlanılmaaile ıılh
hiye teşkilltı kadrosunda yapılması 
icap eden değişiklikler imzaaına arzo. 
lunacaktır. 

Sıhhiye Veklllmiz bundan sonra ts
tanbula hareket edecektir. 
SIHHlYE VEKlLlNtN "'"'l'EF~*I,..1ŞLERt 

Akııaray, 17 (A.A.) - Sıhhiye Ve
kili doktor Refik Saydam refakatinde 
teftiş heyeti reiııi ve iskln umum mü
dürü oldu~ halde bugün şehrimize gel 
miş ve ~öçmen işlerini teftiŞc başla
mıştır. 8ıtma mücadele teşkilatınca 
kurutulan Karasaz bataklığını ve bu
nun kenarında yapılacak olan göçmen 
köyU yerini teftiş edeceklerdir. 

Tetkiklerinden dönen 
saylavlarımız 

Giresun, 17 (Kurun) - Bir hafta
danberi fotihap mıntakalannda tet· 
kiklerde bulunan saylavlarımız B. B. 
E'.akkı Tarık Us ve İsmail Sabuncu 
dün İstanbula hareket etmişlerdir. 

Gruo halinde 
SelJahat ta1ifesi 
Ankara, 17 (Telefonla) - Devlet 

demiryolları idaresi on kişilik gruplar 
halinde seyahat edecekler için ı ey
lftldan itibaren yeni ve tenzilatlı bir 
tarüe tatbikine başlıyacaktır. 

Tarüeye göre, tek ba.'}ına seyahat 
edenler için cari olan tenzilatlı gidiş 
ücretlerinde yüzde 50 tenzilat yapıla
caktır. Daha fazla gruplarda her 21 
yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil 
olunacaktır. 

1 -~NKARADAN 
Emlak Bankasının yeni teşkilatı 

MüıehaJsr& raporunu hazırlamış bulunuyor 
Ankara, 17 (Telefonla) - Emlak nü Trakyaya gid cek ve bir ay teftW 

Bank~ının yeni şeklini tayin edecek lcre devam edecektir. 
olan Fransız mütehassısı tetkiklerini 1 .le 
bitirmiş ve umumt raporunu hazırla· eLeı on hotıarımı z 
mağa başlamıştır. uzatılı11or 

Mlltehassıs bankanın teşkili,tında . .,e-
esnslı değişiklikler yapılması neticesi- Ankara, 17 (Telefonla) - NafıB ıııı' 
ne varmış bulunmaktadır. Bankamn kaleti ~arafındnn telefon hntı~t~şıl· 
yalnız emlik karşılığında para vermek Kayserıye kadar uzatılmasına ç_a.l rlt' 
mesken yap!ıracaklara kolaylık gös- m:ı-k~tdır .. Bu sahadaki faalıyct ıl~ 
termekJe degil, memleketin umr&!\ iş- mıştır. lkı ay sonra muhabereye 
lerine de karışmakla mllkellef bulun- lanılacaktır. bıJI 
duğu, bu cihetten sermayesinin arttı- Diğer taraftan, Ankara ile !staıı 9ıı
rılması 18.zım geldiği mütehassıs tara- arasında iki hat tesis olunacak. bt~, 
fmdan ileri sürülmektedir. retle hatlar altıya çıkarılmı§ ola 

K I t - .fc • • tır. ~ 
ıv.ıon ro za,er1n1n • Çimento fabrikalarır.a \'er ile!> iı6· 
hatırası trasit tozu maafiyetinin bir en rııı<•' 

Ankara, 17 (Telefonla) - Montrö 
muahede.sinin tasdiki esnasında Kamu 
tayda söyle~n nutukların ve saylav
lanmızın sözlerinin bastırılarak köyle
re kadar dağıtılması hakkında Kamu
tay tarafından verilen karar üzerine, 
Başvek1i.let o günkü mecl is zabıtname
sinin 65.000 sayı olarak basılmasını 
kararla§tırmıştır. 

Yeni gelecek 
muhac. rıer için 
Ankara, 17 (Telefonla) - Önümüz

deki haftadan itibaren Romanyadan 
gelmeğc başlıyacak olan muhacirlerin 
iskan edilecekleri yerler tesbit olun
maktadır. 

Diğer taraftan, tapu ve kadastro 
genel direktörü B. Cemal muhacir yer
leştirilecek olan yerlerdeki arazi yazım 
işini tefti§ etmek ilzere çarşamba gü-

detle uzatılması Vekiller hecytince 
rarla.ştırnmıştır. __.....-/ 

Bir vapur battı ıJit 
Oran (Cezair) 17 (A.A.) - b"ı· 

miktar yolcuyu ve hamule olarak . cJe 
dayı hamil bir vapur batını§ ve. i~~r
bulunan 22 kişiden ancak bir kıt• ,JtS 
tulabilmi§tir. Deniz, şimdiye kada" ~ 
cesedi sahile atmıştır. ~-

Mısır Başbakanı 
Londraya gidiyor ,,., 
't- Oa bJ.ll " 
ıakenderiye, 17 (A.A.) - p<> ecf ~· 

Na.has Paşa İngiliz - Mısır znua1\,d "f 
ni imza etmek üzere bugün l b -; t 
yeden hareket et.miştir. Mı , 1~ 
murahhasasına rıyaset etır IP 
Nahas Paşa, Mnrsilya to.ri:. ) 
raya gidecektir. 
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Tüyler ürpertici bir hadise 

üve11 kızını yaraladı. 
Kaqnanasını öldürdü 

•• uvey Cinayetin sebebi, katilin 
kızına göz koyması imiş ..• 

I>Un aabah yedide Yenikapıda Arap 
~hmet sokağındaki küçük bir evde 
'ır aile faciası olmuftur. Cinayet ye
"-'cie bir arkadaıımızın yaptığı tahki • 
'- neticesini yazıyonız : 

Arap Mehmet sokağında altı numa 
"1ı Uç katb evin orta katında fakir 
lılr aite oturmaktadır. Ailenin reiıi 45 

tlfında Kirkordur. Dülgerlik ve aıva
"lıkıa geçinen Kirkorun kırk yaşın· 
\ Dikranuhi iıminde bir karısı ile 
l.yene isimli bir kaynanası, iki de kil

çocuğu vardır. Kirkor, Dikıanohi· 
'ill ikinci kocasıdır. Kadının ilk koca -
lııldan 14 yapnda güzel bir kızı var • ' 

Kirkor, üvey kızına bir müddet ev
"1 &öz koymUf, münasip fırsatlar 

akça tasallut etmek istemiıtir. 

~Of ilmindeki ıenç laz üvey ba
~ bu tekliflerini kabul etmediği 
tibi. İfİ annesine de anlatmıftır. 

Dikranuhi kocaamın cUıılerce işsiz 

~aı karpamda çahımaya mecbuı 
~it bir dokum1 fabrikasına yazıl
-..tır. 

Sabahleyin erkenden ifine gitmek
'- • akpm evine dönmektedir. Haftada 
'1clıtı altı lirayı da tamamen çocuka
~ harcamaktadır. 

ktrkor ekseriyetle evde kalmakta, 
.. ey kızına tecavüzlerini arttırmakta -
~· Hatti rivayet edildiiine &öre, Kir
'IOr kansı Dikranuhiye bile kızını ken 
'-üte teslim etmesini teklif etmiı ... 

Bu yüzden karı koca araamda kav
"1ar tekerrür edince Dikranuhi niha
teı Kirkordan aynlmağa karar vermiş, 
~ aabah erkenden evden çıkarak 
"GÇUk bir oda araq.uya gitmiftir. 

kirkor, kansının evden uzaklaıma· 
'ııaı fırsat bilmig, evvelce banrladığı ek 

~da. bt~k ~; b~;iii.~ .. ;.~:·~--
~<>şun üzerine atılarak: 

- Ya bana tcaJim ol! Yahut da se-
-. «>Icli'•iirüm 1 

fi Demiıtir. Uvey babasının bu tehdi-
kartısında kız hemen bir feryat 

I>arrnca Kirkorun kaynanası uyan

' damadını elinde bıçakla görünce 
~ğmdan fırbyarak damadının elle
-"ll tutmıya atılmııtır. 

l Gö::U dönen Kirkor, bıçağı iki kere 
;- saplamış, feryatlar içinde kendisi" 

Odadan dı!&n atan Askanoı mer-

Bir a acak yüzünden 
l>flnkl ak§am ref iklerimiıden biri 

hpap eaddealnde fırmeı Nuri. 
"- elleri kollan baf lananak bin lira 
~ ahadıfmı yasıyorck. Dün pee 
~bul emniyet direk•örlüjilnden 
.""l'lrildJtine ıire bu nk3, pzetenin 
~ıtı şekilde cereyan ~tmi~ değil. 

• 
'I .Gazetede isimleri ıeçen fırıncı Nu. 

•le HuJG.si bir mahalle h:ılkından ve 
ete tanıpk olup alacak meselesin. 

dola)"J aralarında ihtilı\f çıkmıt
• Bu sebeple fırında ~arplaşarak 
lta etmftlerdir. 
lço ALETLERiNiN MUAYE-

NE MÜDDETi BiTiYOR 
leantar, terazi, baakW, ölçek, metro 
411ıtaali tartı ve ölçtı aleUerinin mu

ft damgalanmalan Jçfn verilen 
et bu ayın sonunda bitiyor. 

llaıen BUyilkdere, Yenlköy, Yalova 
, Pendik, Şilede ölçWer damga

~Lktluhr. Eyl61 bqmdan itibaren 
"ye ölçtller mtıfettifleri ve beledi

ıa.bıtası memurları sıkı bir teftişe 
'l.C&ltlanhr. 

ISTANBUL iSKAN 
MODORLOao 

letanı,uı fskln müdürü Bay Nazmi 
ten vazife görüyordu. Bay Naz. 
asalet emri dUn Ankaradan gel-
. 

tEYNELMIUL ADALET 

Kanlı hddiaenln cereyan etliği ev 

diveruerden inerek Langa karakoluna 
koımuıtur. 

Kirkor, yalnız kalan kaynanasını da 
bir kaç yerinden vurmuıtur. Bıçak 

darbelerinden kurtulan ihtiyar kadın, 

merdivenlerden yuvarlanarak inmiş, ao 
kağa çıkmış bir kaç adım attıktan 

sonra ölmüttür . 
Genç kızla ihtiyar kadının elinden 

kurtulduklarını fark eden katil, elin
de bıçatı ile merdivenlerden inerken 
dütmilf, bıçak kamına saplanmış, ken
disi de merdiven bapna yıkılmıttır. 

Askanotun ferya_dına komtular ve 
biraz aonra da zabıta memurlan yeti
ıerek yaralı katili cerrahpap hastane
sine katdırmıtlardır. 

Askanoı da ayni hastaneye yatırıl· 
mııtır. Ölen kadının cesedi yerde ya
tarKen '."tV 'aramıya &&oen .ıu.ıu oonmut. 
ana111t1 cansız g6rtldce yanına a«§Up 
bayılımttır. 

Komtular Dikranuhiyi ayıltarak e
ve almışlardır. 

Vak'a tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Kitif el koymuı. 
ceset muayene edildikten sonra defnine 
izin verilmiştir. 

Katil kendisinin Uvey kızına tasal
lut etmediğini, fakrü zaruret yilriinden 
aralannda çıkan bir kavga neticesin
de ikisini de yaraladığını söylemekte • 
dir. 

EVLERiNDE EL iŞLERi YAPA
RAK GEÇiNENLERE 

KOLAYLIK 
BmİllÖflii BalktM Bafkanlığırulan: 
Evimiz sosyal yardım ıubesi, evle

rinde her tilrlU el işleri yaparak geçi
nenlelin yaptıkları illeri latanbulun 
iki büyük ınağazaamda sablmasını te
min etmiftiı'. Bu çok hayırlı yardımın 
tatibki için her ayın ilk ve üçüncü 
perşembe günleri saat (13) den (14) e 
kadar Evimir.de bir heyet bulunacak 
ve getirilecek eoyalan tesellüm ederei 
satışma delllet edilecektir. 

TEMMUZDA YAP/LAN 
EVLER 

Temmuz ayında İstanbulda 62 ev, 
13 apartnnan yapılmıştır. Evlerin yir
mi dördü Fatih, on UçU Kacbköy, seki
zi Beyoğlunda inşa edllmi§tlr. 

Ayni ay zarfında 421 bina da tamir 
edilmiştir. 

KAZ/MI OLDÜREN GVLIZAR 
GWizar isminde bir kadmın. Ki.mn 

adlı birini öldllrmesine ait dunışmıya 
lstanbul ağırcesa hakyerinde dün de
vam edildl 

GWizarm, yakın akrabasından bi· 1 
rini öldüren Khmu, Galatada yolunu 1 

bekliyerek tasarlaYlfl& öldürdüğü nok 

1 taamdan dava açılmıı, şahitlerin din· 
lenilmeai eonunu bulmut, müddeiumu
mi Kltif Kumral, eeasa dair mütalea· 

b . DIV ANINDA smı hazırlamak üzere dosyayı mütale-
~ber verildiğine göre beynelmilel aya almı§b. 

divanında açık olan lzahğa di· DünJd1 celsede, dosya U.rindeki tet 
lrettl!ll tsveç orta elçisi Bay Hem-, kikatm daha tekmfllenmedifl anlqıl-

Beçilmittir. JIUI, iddianımeııill hamlamp bildiril· 

Eelediyede 
tayinler 

Yeni bütce f!eldikten 
sonra belli olacak 

Belediyenin 936 bütçesi henüz tas
dikten gelmemiştir. Kat'i söylendiğine 
göre, bütçe bu ayın sonundan evvel 
gelecektir. 

Belediyede yapılacak yeni tayin ve 
tebeddüller de bütçe geldikten sonra o
lacaktır. 

Muhasebe mudUr muavini Bay Na
ilin de başka bir Vazifeye nekledilece
ği anlaşılmıştır. Belediyedeki değişik

likler hakkında birçok şayialar varsa da 
burilar bir esasa istinat etmemektedir. 

Şehir haftası 
başladı 

Bugün asarıatika 
müzeleri gezilecek 
Kırk gUn kırk gece genliklerine da

hil bulunan tiya\J'o festivali bitti. Bu
gün şehir haftası bqlamaktadır. 

Bugün istiyenler Asarii.tika milze
sini geuceklerdir. Kendilerine hus 
memurlar rehberlik edeceklerdir. 

Yann akıam saat 21 de Şehir ban
dosu Taksim bahçesinde büyük bir 
konser verecektir. Perşembe günü de 
Boğazı yüzerek geçme yangı yapıla
caktır. Bu yarışa girecekler perşembe 
günü saat on beşte Bebekte Galatasa· 
ray Denizcllik klUbünde toplanacaklar 
ve motörlerle karşı sahile geçecekler
dir. Saat tam on bette yllzllcWer kU
çtlk su kötkUnün rıhtımından denize 
aUıyarak Bebekte karaya çıkacaklar
dır. 

Birinciye verilecek kupadan başka 
ikinci ve üçüncüye birer saat, UçUncU
d~ ~wt.a'UŞ'A hca.da:r • blrcr madal-
1" '\fel'II~P.' 

Beykoz, Fenerbahçe, Galatasaraylı 
yüzücülerden başka klUplere yazılı ol
mıyan yUz genç de yazılml§tır. 

BALKAN FESTIV AL/. 
29 ağuatollta başlıyacak olan Bal

kan festivaline iştirak edecek Artuvin 
li heyet çarşamba günü Cumhuriyet 
vapurile şehrimize gelecek ve festival 
komitesi tarafından kar§ılanacaktll'. 

Bu heıet altı genç ile bir idareciden 
mürekkeptir. Bu gençler Doğu vilayet
lerimizin oyunlarım oynıyacaklardır. 

Acıklı bir ziya 
İhracat gilmrUğU ~tkitipliğinden 

mütekait mWga kademi ıerff tekkesi 
teybi Bay Salihattinin ant olarak vefat 
ettiğini CSğrendfk. 

Merhum gUmrüğe KAni patanın e
maneti zamanında intisap ederek 45 
acne mütemadi ve mtiıtemir hüsnü biz· 
metile tanmmıt çok halQk ve değerli 
bir zattı. 

Gümrük rehberi neırfyat müdUrll 
Ahmet Esadın büyUk babası ve mer
hum ,ehit Burulı erkinı harp kayma
kamı Nihadın kayın pederi olan mu
maileyh.in cenueai bugün 11,5 ta 
Etyemezde mWga kademi terif tekke
sinden kaldınJacaktır. Cenabı Hak ga· 
riki rahmet eylesin. 

Cenazeye gelecek mcalektaflan için 
11,15 te İstanbul gümrüğü önünde 
nakil vesaiti bulunacaktır. 

Mezat idaresinde 
Altı yıl ıçınde neler 

satıldı? 
Kapalıçarşıda bir kaç kubbenin al

bnda çalışan belediyeye bağlı mezat 
idaresinin altı senelik faaliyeti hak
kında bir istatistik hazırlanmıştır. A
lan ve satanın aldanmamasını temin 
vazifesini gören bu idare tarafından 

930 senesinde 30,108, 931 senesinde 
31,872, 932 senesinde 32828, 933 sene
sinde 33,502, 934 senesinde 28,09~ 935 
senesinde 25,532 satıe muamelesi ya
pılmıştır. 

Satılan altın ve gümüş avaninin 
kıymetleri şunlardır: 

930 senesinde 252,273, 931 senesin
de 210,74:15, 932 senesinde 187,312, 933 
senesinde 126,407, 934 senesinde 
112,160, 935 senesinde 119,988 liralık 
satış yapılınıştll'. 

Altm ve gO.mUş ve kıymettar tq. 
lardan eonra mezat idaresinin ehem
miyetli muamelelerinden btri de h-11 
satışıdır. 930 senesinde 180,847, 931 
senesinde 168,608, 932 senesinde 147 
bin 801, 933 senesinde 113,174, 934 
senesinde 70,060, 935 senesinde 157131 
liralık halı aatılmııtır. 

Mezat idaresinde bunlardan başka 
oda, sofra, yatak takımları, büro ve 
sair ev eşyası da satılmaktadıır. 

Bunlann kıymeti vasatisi senede 
10,000 liraUı bulmaktadır. 

Mezat idaresinin herhangi nevinde 
olursa olsun satılan eşye miktan 930 
senesinden başlıyarak 933 senesi so
nuna kadar artm"ı fakat 934 senesin
de satıf miktan Ualmıya başlamış, 

bu azalış 935 senesinde de devam et
miştir. Altı sene sarfında mezat ida
resinde satılan mallar kıymet itibarile 
tedrici bir •ukat ptermi§Ur. 

Klltlr r,ıeri 

.HUKUKJA.KÜLTESLICIN 
HAZIRLANAN YENi 

PROGRAM 
Hukuk fakültesinin dört yıla çıka

nlması tlzerine hazırlanan yeni prog
ram KWtilr Bakanlığı tarafından tet
kik edilmektedir. Program muvafık 

görUldUfU takdirde bu yıldan itibaren 
üniversite huku!t f akWtesine yuılan 
gençler fakUlteyi dört yılda ikmal e
deceklerdir. 

Diğer taraftan Ankara hukuk fa
kUltesinin bu arada dört yıla çıkanl
ması meselesi de mevzuu bahsolmak
tadır. Ankara hukuk fakUltesl Adliye 
Bakanlıfma bağlı bulunmaktadır. 

FakWte tedrisatınm dört yıla çıka

rılması etrafında hazırlıklar bitme
difl takdirde bu karar gelecek yıl tat
bik edilecektir. 

BEYNELMiLEL TAL EBE BiR
LIGI KONGRE.Si 

Sofyada toplanacak olan beynelmi
lel talebe birliği kongresine Milli TUrk 
Talebe Birlifinin de iştirak edt!ceği 
söylenmektedir. 

Birilğln bu kongreye ne şekilde iş
tirak edeceği yakında bir toplantı ya
pılarak tayin edilecektir. 

YENi BiR SERGi 
Kırşehir orta okulu öğretmenlerin

den Şahin Özgür Kırşehir talebesinin 
yapbğı eliilerlni gösteren bir sergi 
hazırl&llll§tır. Bu sergi dUn öğleden 
sonra Eminönü Halkevi Balonunda a
çılmıştır. 

Sergide hayali, tezyini ve ezber ya-

Yazısız Hikaye: 

Memnu 
mıntakalar 

Komisqon aün sabah son 
topıantısını yaptı 

Boğazlardaki memnu mıntakaları 
tesbit eden komisyon dün sabah vill· 
yette Hariciye Veki.leti umuml kltJbl 
Bay Numan Menemencioğlunun bq
kanhğmda son toplantısını yapmıştır. 
DilnkU top1antıda Başvekllete verile
cek rapor bir kere daha gömen geçi· 
rilmiştir. 

Evvelce de yazıldığı gibi verilen 
karara göre Karadeniz Boğumdan 

Altmkum StUlice ve Kilyoe memnu 
mıntaka haline konulmuştur. 

Buralardaki gazino ve plljlar kal
dırılacaktır. Memnu mmtakalarm ne
releri olacağı hakkında bir kanun ve
ya Vekiller heyeti kararı çıkacaktır. 

Karikatür sergisi 
Serqide mizalı için de 

bir ger ayrıldı 
Taksimde Emlak ıirketi binumda 

açılan fotoğraf 1ergisi büyük bir ral· 
bet görmüttUr. Her gün yUzlerce in
san sergiyi gezmektedir. Sergi cuma 
günü akşamı kapanacak, cumarteel 
günU ayni yerde eski ve yeni mizah 
karikatür sergisi açılacakbr. 

Bu sergide bUtün tanınml§ karika
tUrcWerin resimleri gösterilecektir. 
Sergide mizah matbuatı için ayn bir 
yer hazırlanmışbr. Burada limdiye 
kadar Türkiyede çıkmış bütün mizah 
gazetelerinin birer nUshalan bulundu· 
rulucaği gibi Jön Türkler taarfmdan 
'Mısırda ve Fransada AbdUlhamit aley 
hJne yapılml§ olan karikatürler ve mi· 
salı gueteleri de teşhJr edileeektlr. 

TEMMUZ iÇiNDE KESiLENLER 
'l'e11ünm l(jtiicla meztiatla'da 2S8t9 

karaman, 8000 dağlıç, 1412 kıvırcJk, 
10 keçi. 20779 lruzu, 215 oğlak, 1337 
öküz, 229 inek, 232 manda, 180 dana, 
425 malak, 6 boğa kesllmi§f.lr. 

ISTANBULUN HAVADAN 
KORUNMA iŞi 

fstanbulun havadan korunması ili 
ile meşgul olan komisyon cuma gUnll 
umum! bir toplanb yapacaktır. Bu top 
lantıda vekiletin seferberlik mUdilril 
de buluna.cakbr. 

• EVLENME 
Bay Kamil Aydarın km Bayan Nly. 

metle Bor Halk eczanesi sahibi Bay; 
Cemalettin Artamm nik&hları dün l'a
tih evlenme daireainde kaymakam 
Bay Haluk Nihat Pepeyi tarafından 
kıyılmıştır. Düğünleri de yann akşam 
Eminönü Halkevi salonlarında yapıla
cakbr. 

1ki tarafı da kuUularız. 

pılan resimlerle el yazılan buulnmık· 
tadır. 

BAY ADIL 
Bir aydanberi mezun bulunan lrlll· 

tur yar direktörü Bay Adil dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

KÜLTÜR iNZiBAT AURUMU 
TOPLAN Dl 

Kültür İnzibat kurumu dUn direk
törlUkte toplanarak imibat kurumuna 
havale edilen itler etrafında görüt
mUştUr. Komisyon yakıpda tekrar top 
lanacaktır. 
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Hergün bir hikaye -...----..--'!!11•1\.:" .-~~~~~I 

Akıllılık mı, Delilik mi? 
Anlatrın. Vır Guı 

lhtiyu teysem: 1 rak, dilfllncemle hareket etmele ka-
- Bundan altmlf eeae e-nel... Diy& rar verdim: ihtiyarla evlenecektim. 

8IM t.fladı. BU... sonra, köfkten bir kanun ae-

Bir okuyQCwnuz yazıyor: 
"'Vapurl41'daki yolculann .ıehirle 

konuşmalamu temin için zaman zaman 
bası tasavvurlarda bulunulduiunu o
kumaktayız. au güzel tasavvurlar ha -
kikat sahasına ne zaman çıkacaktır, bu 
nu bilmiyorum Fakat bu -arada ve bel
ki bu güzel ta-8vvurdan evvel yolcu 
k&rfllamıya veya uğurlamıya gelenle -
rin dUtiinülmeai ıerek olduğunu sanı· 
yorum. 

.. Jluadan altaq .ene evvel .. ,, diy~ si gelmeğe batladı. Kulak kabarttu 
IBR baflıyabilmek herkesin yapabıle· O kadar sbel Çalmıyordu kil Hemen 
celi bir teY delildir. ÇOnldi, altmlf yerimden kalktım- !çeri ıirdim. 
Mile ene! bqmızdan ıeçen bir fCyİ Onlar da beni aramağa ıeliyorlar-
aaıat.bllmek için. evvelA, en atalı 65 iDii- Evvela yolcu salonunda bir telefon 

merkezi vücuda getirilmesi lbmıdır. 

Buraya yolcu beklemeye veya uğurla
mıya gelenler tehirle konuımakta bil· 
yük zorluklara uğruyorlar. 

- 70 yqlannda bulunmanu, sonra da - Nere4esin, Feride? Dediler. Gel 
bunJan unutmıyacak kadar kuvvetli sen de ut çaı. .. 
Wr bafrqnıs oimuı lazımdır. - Jtlmunu kim çalıyor? 

Benim ihtiyar teyzem Yetmitini çok _ Hulld Bey. 
tan aflDlltl ve Ütmıf .ene evveliaini Bundan bqka rJon civarında bir 

gazinoya ihtiyaç vardır. Böyle pzino 
yalnız salonda iti Olaıılar için faydalı 

olmakla kalmaz, ayni zamanda allka • 
darlan için bir kir yen, bir gelir kay· 
nağı olabilir . 

anlatacak kadar balımı kuvvetliydi. Hulki Bey o ihtiyar adaunn adıydı. 
Onun için: PaJsat bu ilim benim için aıtJk nefret 

"Bundan altnq sene nvel...,. diye 
.. bq1adı •• c1eftm etti: 

.. _ As lraJmn ı.pmdan bOylk bir 
"felaket seçecekti. Beni bu felüetten 
brtaran iradem ve dilfUncem olmuf
ta. Ba kelimeleri bufllnldl ku1ar an-
1-•lar mnediyoram. ŞimdiJdler he
"81erinden batka bir teY c1inlemiyor
Jar: IJa11anna ne eaerM on\I yapıyor-
JU. & 

Bls de ~ lmdık.. Bidm de he • 
......,... ftl'dı, hllyaJaımu ftl'dı. •. 
:Jrabt ....... fit8nce bedmbde p 
MJdlllCH Hele bUyGJderimlda 8kleılea 
qm pbwıchk. .• 

Bü:m, olanı anlatayım da me clln
Jeytn: 

Kanbcadald k8fldlmilri bilininls. 
Çocııklutum orada ıeçmftdr. Bir • • 
1ıü kaptın arka tarafındaki koıulukta 
c1oJapyordum. Birdenbire baktım kar • 
pdmı annem ediyor .•• Onun korulukta 

edilir bir teY olmaktan çs~. bilakis 
makadclee bir mana üact. etmeie bat
Jamıtb: Bu kadar ~el kanun çalan 
--... En tewlrltl aalmfla belli ıöz
yqJanmdan uzaklaftmp hqecua ve
r~ ve bira aonra benim de. ı.adiı•nc 
utla reı.kat ettiiim sanatklr kal• 
bimde hiç J>İr erkelin alamıyacalf bi.{ 

mevki kuanmıttı. 

O ceceden sonra, erteai gGn ve er
tnl ~ Hulld Beyle tampldıİımız i
lerledi. Bir Od ay eonra kendilile evle
nirken irademe ahip 'Olarak o ıece 
ftl'dilim 1rararı cftltibıilyor ve delilik 
yapmadıpma filkrediyordum. •• ,. ,, 

Teyzem htırayesini bitinnittl. Din • 

Bu vealle ile pu da ipret ede
yim: Salonun yanındaki parkın da bir 
~ kalafat yeri haüne getirildiği· 
ni gördüm ve f811rdım. Siz de görse
niz her halde benim aibi dilfilnecek ve 
"ne münuebet,, diyecekainiz . ., 

Edirne s~yahati 
Çok gilzeı oe fa gdalı 

oıdu 
liyenler arumdald iki cenç im birbir· Bakırköy ilk olnıllan koruma ve yar 
laine bakıfıp gtllflttWer. Teyzem bu- dım -cemiyeti tarafmdan latanbuldan 
nun farkına vardı ve: Edipıeye kadar gidip gelme tertip e-

- EYet, dedi. Gilleninii. Çünldi u- ı dilen huıust Pınendifer ıeziai, yapıl· 
se alqDıJık htırayem diye bir delilik hi· mıfbr. 
klyeei anlattılum 4.1ianüyonıuıuz... Evvelki sabah saat 6 buçukta İstan-

dolqtılnu pek ı8rmemittim- Bu Jls· ---~------- buldan hareket eden hususi tren saat 
15 de Edimeye 980 kişi götilrmUıtür. da lıılru hayret ettim. Beni • tenhada 

btalmek ve c6rilflllek ietedilf belli ~ 
Y.-nma. ıftdm. Kolumdan tutta n: 
- Bir kaç ıUn bicden a•1,.1ak

llll, dedi, 
~ .. &dili~: 
- Neden? Dedim. !feıe1e rfd~ 

flm~ 
- l.bdi dayın eea1 çaımyor... Bir 

bç cGn onlarda nıacaam ... <RStldl -
.Jer ceıecek... 

Jum.!min bu IOD l8slerf tllerille kıp 
kmmn oldum. Gençlipai& en bUyk 
"ld-.ı carGcllye çıkmaktı. Ben he -
110. on dart yapıda bulunuyoıdum ve 
alSrtldlye daha his çılnmmıttım. Ben
den bQyUk bir çok komtu kulan ve 
'ımamıarmmdan budan bu (macera· 
yi) bir kaç kere reçiJmiı1mfi n htıra

yealai ctOOte ~ bann mlala •· 
kıla anlatırı.rdı. 

Abdi dayım Bnnk&ycle otuftaJO'du. 
Brtllli tlba dadnnla beraber arabewza 
Wadik " x.n1ıc:aıı1an BreakeJe alt -

rtik. 

Orada tammadıpm bir alay kadm 
.,.... Bunlardan biri ka~n•m, Ddll 
a&lıııcem olacaktı. AnJarmda o kadar 

•.mhyoıctum Jd aWertml &ıtlmden kal 
Wnmıyordum. Nihayet Abdi dayımm 
1ıaıtli RlrmBs yencem, ne ~ bu
lanclUpmmı farkına vararak beni c1ı -
flUI çalmb ": 

- Akpım damat plecek, dedi, pi 
.. beraber dallyelim. 

•Damat,, denileD mOatakbel -.. 
- nmı1 bir adam diye merak ediyor
dum. Pakat, akpm olunca bllttın limit 
lerlm lanlch: 

:a.. eJIWk bir ihtiyardı... Ben bu a
.aDıa nud ntenecektim ? ••• 

Yemekte Dd lokma ya yedim, ya 
,...nıın. Batım apchpu bahane e
Clerek bafaçeye çıktım. Bir kenara çe -
1dldim ve aııamae bqlaclım. 

Kimsenin duymaması için. hıçkı
nWamm zorla tutuyordum. Fakat bir 
araldı: birdenbire bofandım " hıçkıra 
bıpıra •llamala bqlacSım. 

Pollatllltt.1_. 

Pencereden 
diif en •luı 

İstanbullular Trakyadakf bütün du· 
raklarda çok pmiml bir ıurette selim 
lanmıt ve kendilerine ayran, karpuz 
ikram edilmek suretile ağırlanmıflar -
dır. 

... ~.Nilll--·İrlai.--...,ıj ... ..,~dt--........... _ ... __ l/ ..... ~~talc::~ =~= 
da v-ı= -U- bin Edirneli tarafmdan llillki lmnlnde bir Jradmm pencere CSnU- J oırm ~ 

ne yerletth'dlil bllyllk llak8I d_Utmllş, karp,Iaıımıflarr. Misafirler önde ken 
W ... an ~ Jıutalwıe di mudkalan ve Edime tehir bandoeu 
J9 blcbİ'lbllJİbr. old11tu halde yaya olarak tehire gel-

SOKAOA D()ŞTO _ Tabimd& Şe- mitler•ve doğru Atatürk heykeli ö-
hlt Muhtar c8ddeıalnde 35 munarah nüne gelerek anıta lstanbuldan getir
Tq a~ tıçUnctı daire8inde dikleri büyük bir çelengi koymuflar • 
oturan t.railln hbmetçlal 13 y&flllda ~· 
l'adlme, pencereden bakarken altı met Çalman istiklll marımı dinlemitler 
ro yObeldllinden IOkaja dll§IDUttilr. n bwiu miltealdp söz alan Edirne pı 
l'adlme ain" surette yaralandıfuidan bayı Ferit Edimeliler adına kafile rei-
butahane19 kaldJnbmfbr. si Ye cemiyet batkanı Hasan Tal\lin 

l'l'ILBRBll DUŞORllLEN BiR Ere.z de BalarkCSylUler adına birer nu-
ICADIN BAS'l'ANBDC OIJJO tuk vererek Eclimenin tariht kıymetin

Yefilk6ycle Salça llObimda 2> nu
maralı evde ôturan 7C5 yqmda Mart 
~ temmu güntl Panayot isminde bi
rial tarafmdan itilerek clltlrtllmUı. 
.., baeail Jonlm!lbr. Kari, fakir ol
dufmıdan YetilldSy Rum kilimeaf heye
ti tanlfmdan Balt1r11 Rum hutahane-
81ne yatmlmıftır. 

Sadm cltln ölmtlt, Panayot yaka
lamnlfbr. 
KARPUZLAR/ BiRA.KiP BiRBiR. 

LBRINE BIÇAK CEK.t!IŞLER 
KUçtlk Musta.fapqada oturan Selim 

kaptanla Kmtafa bir karpuz almak yU 
sUnden kavp etmifı?'dir. İki adam 
bıçaldarnu çekm)fler, birbirlerini muh 
telif yerlerinden yaralamJllanhr. 

Yaralan alır olan Sel"m kaptanla 
lluatafa Cerrahpqa hastahanesine 
yatırdmJelardır. 

BiR D'OeKEK DAHA - Nltanta
pnda Boetan eokafmda 24 numaralı 
evde oturan 12 yqmda Alhan lldnci 
kat pencereelnden m döker -
ken mUvueneeinl bybetmiı. 10kağa 
dOterek muhtelif yerlerinden yaralan
nuetır. , 

den babletmftlerdlr. 
Bundan sonra tertip heyetinden öğ

retmen Bayan Saadet de heyecanlı bir 
.aylevle sezinin maksat vt= maaaum i
zah etmi1t fotoğraflar çekilmit ve kafi. 
le ıruplar halinde ıehrin muhtelif yer
lerine dalılarak Edimenin tadhl a
nıtlarını nyaret etmitlerdir. 

~ ıtadında Balarköy tltildil 
İdman yurdu ile Edirne muhteliti ara· 
unda bir futbol maçı yapdmıttzr. 

Halk yeni battan iatuyon yanındaki 
ıtada alan etmiıtir. Bu mUnuebetle 
Edime bir bayram sevinci Jqamıftlr • 

Gezinti. kafilesi, cece saat 2l._ de hu
sual trenle hareket etmitler ve dün sa
bah İıtanbula varmıtlardır. 

Yabancı eserler 
iki agda aıumıze 50 

kitao çevrilecek 

Bu arada yananda bir ayak ..ı pey ------------

Univenltede bulunan yabancı dil
lerdeki ilmi eserlerin ttirkçeye çevri
leceğini yazm11tık. Çevrilecek eserleri 
teıbit etmek Uzere aynlan komisyon 
itini bitlrmlt ve raporunu hazırl&IDl§
tır. 

da oldu. Korka ile ...... kaldırdım: 

Dün 
~ 

ve Yarın Bir c61ce ya"""'an aatmr. Ba · 
111 c~1'11lDftBs Fakat s&memedkten 
celerek kaçıverdi... Tercüme Küll iyah 

Hazırlanan rapora göre Almanca, 
Franamca, hıgilizce ve diğer dillerde 
olmak tızere 50 eser türkçeye çevrile
cektir. Bu eserleri çeVirme iti iki ayda 
bitirilecektir • • Bu ldmcli m:~ musumuf J(OCNl,7 Bu ~etli ..tnıl eoaradan 

--- UlltJV a .• sQclWde - daha pahabJa tedarik 
... •,..,..._.,Her fe1İ malı ~~~ tibltle almanızı men ip, duupna. bqka güne bıra-

.... mi buluauyordum? Yaptıpm taftiyi . ._... ıulmı§ta'. 
llata, tamir edltabilir mi idi? .__._ __ .._ __ _. ___ 1 6Wllıbt~ durupnıya, emzikte 

~ füat irademi ....,__ oocujunu kueağma alarak gelmlfti. 

Kleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şeriok Holmes A'en Dik.sonun 
liegecanlı Maceraları 

Y azaa. : Arnauld t.alopin -17-

Falcat, birdenbire alrhma 1* te) 

celdi: 
Dün ıece Cim1e konupn adam ele

mek ki seyahate çıkıyordu. Sabahleyin 
gördiliüm zaman eter kendisinden 
ıUpbelenecek olurum pefine dutecek 
miydim? J>epne dUfHai kim bilir ne • 
relere bdar drlklenip aidecektim 1 

Jl'abt ne oluna oJeıan, ilin sonuna 
kadar &itmele karar vermlt delil mi)' • 
dim? Gidecektim ... 

Ylizilm& yıkamala pdiyorclum. Ka· 
pmm .dJl acı ~ plmch. Hemen pea
~e bftum. Saı.luabü bu da kim? 
diye baktım: Çocuktu. Pencereden 
baktıtmu a&'Unce: 

Kaçtı:arl c11J9 batırdı. Ama, tren • 
le değil. 

- Dur re1tıorum. 
Bayan Dototi daha kalkmamıt ol • 

duğu için, indim kendim kapıyı açtım. 
Çocuk içeri ıirince etrafına bakın • 

dı: 
- Sahiden zenıinmipiniz, Mister 

Dibon 1 dedi. 
- A 1 diye hayret ettim. hmimin Dik

aon oldutunu sana kim .ayledi? 
- Ben bilmiyor muyuıı:ı sanki 1 Ga • 

zeteler sizden bahsederken kaç kere 
adresinizi yazdılar. Buralllll bana ilk 
tarif ettiğiniz saman da anlamıttnn 

ama, M'1mi çıkarmadım. Sonra sizin 
Mister Alen Dibon oldutunu iyice an
ladım. Ama isterseniz size yine Mister 
Grip derim. Bana g&-e hava hot 1 

Odama çılmnttdc. 
- E ı anlat bakılım, dedim. Ne ol • 

du? 
- Ne oldu biliyor muaunuz, Mister 

Dik... Grip... Sabahleyin Çerin& Kr09 
.--4 .:....;-. n.ı... __ _. ......... 11.. 

bahlan erken kalkanın ben. ÇllftkG 
yunmadan yatarım ... iyi ki saat 6 da 
altmiıim. 6 yı on ıeçe o iki adam ıel -
dL .. Birisini bekliyor gibi idiler. Hep 
bir tarafa bakıyorlardı. Birdenbire bi -
riai seldi: Kurıunt pardesOHl bir adam. 
Onlara lpret etti ... Hemen yanma ait
tiler. Sonra kurıunt 1>ir otomobile binip 

aittiler. 
- Uçilde mi? 
- UçUde. Tabi! arblanndan kop -

mudım. .• 
- Peki... Al una bir lira. An sıra 

beni ıörmeğe ıet. Sana belki yine ih -
tlyac:ım olur. Ama ldmaeJ• bir tef lly· 
leme. 

- O ı merak etmeyin biç siz. Pan 
verildl. mi bana, almm açmam... Son
ra. kime bir teJ 18yliyec:eJnnlp I Kim
se ile konupıuyorum kL .. 

- A4m ne? .•. 
- Vallahi bilmiyorum, amca. «lmlal 

beni ulan \fiye çalaıyor, kimlal ~ -
cuk diyor, Yalnız babam pliba bana 
Ganı derdL 

- Annen? 
- Annemi hiç bilmlyorum. 
- Baban 61d0 m&? 
- Bilmem.. Bir üpm ne gelc!lm. 

yoktu. Kamplar "'blrileri p1dl, onlar
la beraber aitti.,, elediler. O pdenbe
rl hiç bir haber yok. 

- Poliller seni tuttu mu 1ılç? 
- Bir kere... Uç gtbıdUr atmaa bir 

teY koynwmıtım. Bir simitçinin hin
den ıeçerken çörek apnbm. Adam po. 
lia çağırch. Ama ben atik daYrUdım: 
c;arek çoktan boluımdan a .. lı hunit· 
ti ..• Uç gUn hapsettiler benL Sonra ih -
tiyar bir adam, bir daha bir teY yap -
ınıyacapna benden tas alarak lel'belt 
bıraktırdı. O cGndenberl daha bir çok 
ç5rek g3rdtlm ama, verdilim .astı ha
tırladım, kendimi tuttum. 

- Aferin, iddnG tutmak iyidir. Ha· 
di bakalım, gUle gU1e ... 

Zavallı çocuk çıktı, gitti. Ona soma 
bu'••., yerdım etmek ilti1orclum. 

Şimdiki halde yapacak bafka bir 1 -
sim nrdı. Y•k•1~dıtml ip ucu bJrden. 
~'"e konmuFt11. Cim1e o m~hul adam 
"'"""eO bfr 11•'-yeJa henıbtt ortadan kal' 
bo1~uflardı. Demek 1d bOtGn adftır • 
malanmil yeniden~ 

~de y.ıma bir hareket n 
kalmııtı: \,.&.lUQ o ıeccyi ceçirdı'1 
Fakat o evdeki adam acaba tekrar 
lecek miycül 

Çimdı anlıyordum: Kartımda 

bir cuus alayı vardı. Bunlar da1la 
vel bansettiiim o &izli cemiyettea 
dıkları e~ir üzerine hareket edi 
dı. Ben de bütün bunlara kup tek 
§lDla çarpıpağa çılmıqtım. .. 

Vlll 
Ceyms Rid'in bcnı aramsı oldu .. 

nu söylemiftim. Belki a3yliyecek 
ıeyi vardı da ıeldi diye erteli güıı 
onun evine aittim. Bir saat kadar 
nqtuk, fakat hemen hemen hiç bir 
.aylemedi. 

Ben sözü Vilyam Bron üzerine 
tirmete çahftıkça o araya hapa 
dı kal'lflmYOrdu. Bron omm ark 
idi, onun böyle bir hiyanette ~ 
er t-'ır aklına getiremiyordu. B 
beraber. o da akımdan bir tüphe 
yordu ki benim yanımda bah 
cesaret edemiyordu. 

Ondaki bu hali anladım. Fakaf. 
gitmeğe blktıfnn saman beni 
içinde bırakan bir py .ayledi: 

- insan hiç bir ıeye dotru 
bıılamaı ki 1 

Sonn illve etti: . 
- Betliııin intikamı aJmımıya~ 

ye korkuyorum. 

Bir fayda elde edemeden raha~ 
dum diye canım sıkı1mq bir halele • 
ıeldim. Hemen kanapenin üzerin• 
.sandım, pipomu yaktım. dilf'Anll ... '·1 
bqladım. 

Akınndan tilrlU türlü fikirler 

duruvordu. Bu IU'&da. ~I;~ c•ldh biri~ benimle g 
dilini eöyledi. 

- Kelli felli bir adam, dedL 
aldım, bekliyor. 

- Burada oldutumu 18yledinis ,,P 
- Evet, lılilter Dibon. 
Biru canım •krhmftl. 

- Peki, gelsin, dedim.; 
(Ar_.--~ 

1 K.- Haberler j 
• hmlrde incir ._mballj ~ 

ainin ithali hakkı Usifn kurum~~ 

rnn:....ı-.. için~ 
rabk 18l'beat d&YI& kabul -r:-~ 

• Sovyet htlk6metl Şark ~ 
rtıntwlen canlı hayvan l&tm ~.f' 
baeJımJlbr. ,,ij, 

• Galata nhtmımdakl --~ 
rin mukaYemetlni arttıralak tQlll~ 
mellerinde bulunan çamurlarm 
nJmuma devam edilmektecllr· 
rine tq dUkWmektedlr. 

• Ekonomi Bakanhtı ~ 
d#Je nlamnımeehıln 29 unea 
lhd tadil eden bir nir.amname 
buırlamalda meflU).dtlr. ~tmlf 

evvel konmuo olan bu ~ 1armmıla llllrtme euretile balık 
,..ak etmekte ldL Bunun 
fikir oldula nuan dikkate 
29 URCU madde bu yolda tadll 
tir. ___ ., 

• Son gllnJer urfıda meyv& ~ 
map. batJanmJlbr. Bllbı• 

ve karpuz geçen lellelere ~ ~ 
boldur. İyi karpu1&r bet kUI ur 
blmaktadır. 

• hmir beynelmilel panayırodl', 
ru1acalı l&hum genltllfi 38 1ılO tr 
re murabbama çdmııfbi'. BltUD~)d 
ha tn.nalt mmtaka added._. 
bancı memleketlerden gelecek 
hiç bir res1m almmıyacaktJr. M 

• Ankara.da açılacak k&nll' ~ 
ftlait .pDe meflU] oJ1D81 '1" 
aergiler umuın kltlbl Suat ~ 
rimhre gelmiftlr. 

• Ölçtl ve ayar bq mU 
rafından )'l.ptlmüta olan 111111.-.~,ı 
teftli19rl ba qm IOIUUlcla 
caktlr, 



1 iıaretler 1 
Sinema ve devlet 

gözüyle kontrol 
Sinema ük gününde iruanın 

bazı maaum hulerini harekete ge
tirmek, btaı ma.um arzularını 
tatmin etmek Üe ite bcqlıyan mü
tevazi bir aletti. Uçurtmadan 
bombardıman tayyarerıni çıkaran 
feytan zeka, sinemayı da zehirli 1 

ferz, tahrip vasıta6l, kültür ve l 
rtıhu bombardıman eden silahlar 1 
Grasına soktu. 

HtJr filmin ardında milyonlar, 
ınüyonlann gölgesinde çok defa 
Propaganda nöbet bekler. 

Yerine göre, beyazların üstün· 
liiğünü anlatır. Yerine göre iri vi 
ltuvvetliyi alkı§latır. Yerine göre 
lt.ilelıarlık faziletin yerini tutar ve 
lt.ilekar birinci planda yer alır. 

Bazan bir dinin ha11arisi halini 
fliır. Sazan, bir emperyalizmin 
lteaymuncuğu halinde kaleleri aç
ınay.:ı muvalf ak olur. 

Sine111a güzel levhaları, üstiin 
fekllik, en güzel se• yanında bu 
ltıcialan ela beraber fCJfımaktadır. 
tn güzel çiçeklerin dibinde yılan· 
ların kıvnlıp rahat rahcıt uyuduk
ları gibi. 

Sinema karfısında her sosyete 
ltendi heaabına göre bir teclbi, 
flimak, onu, kencJ: hayatile 
teu:da sebep olmıyacak bir hale 
ltoyar. Her ifte "Bı':'c,kınız. yap
lln/a.,., bırakınız geçsir.ıer,, formü
lünü ~iar edinen memleketlerJe 
l>ile film iti kollektiv·fenin sıkı 
l>ir ıurete kontrolüne tobi h•tulur 

T !ir.'-l'yenin hudutllJJ!an bir ha 
Yat telakkisi, hudutlCJ§ıln b:r dün· 
')la•:!; .. ·rii~ü var.dır. 
' 'T11rkiye •İnemcılanıırn bu gö

"İi;e aykırı bir cephe 1'alincle ça
lıir.-::Jan. cidden lacia olurdu. 

Netek;m zaman zaman yazı<."ı 

c-r 'zotfa~lar anti emp'!· valist bir 
"car~·"' olan Türkiyede Emperyalfa. 
... c lı '=met eden filmlerin göste
.,.··-. ·~:- ,re ., s:'- ~-,et eım;~lereli. 

Y :ni nqredilen li:m kontrol 
b!irı.atnamesi bu bakı.11clan dik
k.:tte 1t:1ııf.tır. Çiir?kü bu talimat
'1ct~~ her ıeyien Ön!"f yeni Tür· 
~iyen.:":! huclrıtla~an fiJ.irlerini ulu 
0 rta bin tiir~ü maksat aüden eser
lere 'ıartı koJtfnaktadı;. 

;.' er.i talimat fUnlo,, tebarüz 
'1t irıyor: 1 

T iirkiye anti emp~ryali•t bir 
""h ,ahibiJir. 1 

T ürhi ve lii.vık bir memlekettir. 

· <"- frıka No. 3 l 

Dedikleri anıaşuıyoı a ... 
Arkadaıımn yanına dönerken ufak 

tefek genç de gülümsüyor ve gözünü 
trrparak soruyordu: 

- Nasıl? Ben sana demedim mi? 
Şüphesiz ki vapurda itin böyle bit • 

'-'esine en çok ve candan sevinen Aziz-
di. 

Fakat Macit yılmamııtı: 

- Sen ne anlanın zaten? Sokak kı
ıt değil ya bu ... Elbet böyle yapacak -
tr. liatti böyle oluıu benim lehimedir. 
lt.dın t-n sonunda kendisine zıt ıeyle
t't bağlanır. At k hemen hemen her za
~n biribirlni çekememek ve beğenmc
'?ıelde hat lar .... 

- Tabii !... Avunmak llzım ... Elbet 
b<syte s5yliyecebin ! ... 

Bu ıırada GUler kaptan köprllılinün 
'-Prıı önünde küçükleri 11ralaım1tı. 

! - KURUN 18 ACUSTOS 1!)M -

1Gezintiler1 

Değerli bir yardı 
lJ~~-=:..:~rJ~-==~._l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!l••••ii~,!ll'·Ll~:.....~-~~!...-:_..)il.~J 1 Rokfeller, bümem lıangi bilgi 

Olimpiyatlarda iskrimcilerimiz ~:.::;.ü~;:~;~:~ .. ~~J;!:a~ 
d k ı ld 1 ? yurdu için müyonla · harcamı 

kimleri yen i, im ere yeni i er. ~;;::.ıh~a~:;;:;a,,8;:i',,;,!;~: 

' 

Olimpiyatlarda disk atma rekorunu kıran Alman Bayan Mauermeyer - Amerikan yüziic~ kadı~ 
' larından Lepp - - Japon Yüzücülerinden ltsuk Komya ile J. Nifida. 

Btrlin, 14 (0Jimpiyat1arl\ sureti vakya, Kanada ve lsveç bulunuyor. , Kapanma mera.simi içil! daha altı 
mahsusada gönderdi~imiı muhabiri- du. Cihat bunlardan Kanadayı yen- ay evvelden satışı bitmiş olan biletler 
mizden) - Olimpiyatların bitmesine di ve diğerlerine mağlup oldu. bugün elden ele 15 - 20 misli fazla 
tam i~ saat var. Bu kıs·.ı zaman için. Böylece ferdi müsaba!~lara işti- fiatla satılmaktadır ki, tunu bulmak 
de daha bir çok işler yRpılacak ve rak eden sporcularımız da ilk afızda bile artık çok güçtür. 
pazar akşamı, nihayet bütün dünya. tasfiyt:ye uğradılar. Almanlar: "Olimpiyat~arı başladı. 
nın iki haftadır heyecanla takip et- Binicilik neticeleri kat~ olarak aD- ğtmıLdan iyi bitireceğiz.,, diyorlar. 
tiği muazzam Berlin Of impiyııdı bit- cak yarın ve öbür gün anlaşılacaktır. Biz de buna hiç şüph< etmiyoruz. 
miş olacak. . Maamafih üç gün devam uJen ilk par. Fakat ne çare ki burada sürekli yağ 

Bu 4 saat içinde b;zi alakadar ti mı.i..qabakalara, telefonla söylemiş murlar yağıyor. 
eden ~ek bir spor hareket,, kaldı. O da olduğum gibi, antrenmanlarda bir Eter ayın 16 sında da gene böyle 
binic;Jıktir. Dündenberi haşhyan mü. atımız kazaya uğrayarak öldüğü için bir k!nunusanl içinde olursak, bütün 
sabaKalar ayın on altıns nda nihavet takım ~linde girememiş bulunuyo. hazırlıklara rağmen kapanma mera. 
bulacaktır. ruz. Bu itibarla kazanılacak derece.. siminin zevki kaçaca~ tepesi açık 

tskrimcilerimiz bugün son kılıç mü. ler ancak ferdi olacaktır stadda yiiz binden fazla insan saat. 
sabakalarını da yaparab ışlerini bi. Son gün yapılacak Konkur ipikler- terce iliklerine kadar uı:nnarak, mu-
tirdil~r de, kapanma merasimi dolayuılle azzam merasimi görUp göreceklerine 

lki gün evvel yapılan takım mü- görülmemiş bir kalabalığ-n bulunaca. ihtimal pişman olacaklar:hr. 
saba rnlarmda hakemler~" ve tertip ğı muhakkaktır. /. M. A. 
heyetinin büyük haksızl'i( larına rağ. 

men Yugoslavyayı, ls\'i ç;E"yi yenerek T ) _ • d v ı H •• • G •• 
~~~!:~ik~::'~edeı':ısr~;;;:ıup0ğ;;;: eKJr ag I USeyın: U• 
~:l~;:c~~:!~!~.bugün fe~di müsaba. reşten kaçmadim diyor 

Takımımız Enver, C•hat ve Or. ' . . 
handan müteşekkildi. 

Enverin kısmında Şili, Belçika, ts . Dinarlı ile Kara Ali T ekirdagw h ile de 
viçre. Almanya, Avusturya, Dani. ' .. 

m~rl<a ve Arjantin vardı Enver hu Mülayim karşılaşacaklar 
mılletlerden Avusturya, Almanya ve 
İsviçreyi yendi. Fakat .fiğer müsa. 
bakaları kaybettiğinden · t - 3 tas
fiyeye uğradı. 

Orhan ise ltalya, ~ransa, Ro
manya. Holanda, Amerıka, Bre,n. 
ya v~ Kanada serisine düı:müştü. Bre. 
zilya ile Romanyayı yend: Diğerleri. 

ne mağlup oldu. 
Cihadın kümesinde Ft·ansa, Ma. 

cari.stan, Şili, Almanyıı. Çekoslo. 

Türkiye bozguncu crnarıik la
aliyetlere taraftar cleği!dir. 

Kl"f disı de onların karfrlarına geçmiş. 

küçük bir fotoğraf makinesile onların 

resimlerini çekmeğe hazırlanıyordu. 

Tam deklanşöre basacağı zaman 
kapı açıldı ve orta boylu, tıknaz, kır • 
mızı yüzlii. saçları ağarmış bir adam 
göründü. Başındaki şapka ve giydiği 
elbiseden onun birinci kaptan olduğu 
anhşılıyordu. 

Kaptan. kii-:ük kızlarla Güleri r.ö • 
rn"~~ oldu~1ı vcrde gülü:nF.eyerek Hııı
du: 

- işin izi bozmayın! .. Ben beklerirr 
!'.izi... 

Güler makineyi in c'l :-rı; ve sevirır1 ,. • 

- Cördü::ıüz mü biz·' t 'd talihi ... n .-.x. 
, .. •su böyle bir (ırsnt ı-:~ kaçırılmama 
lr ... Sizi bırakr.-?'\~• ız, kaptan ... 

- Ne olacak? 
- Hazırlannuıken siz de bunların a· 

Cim Londosa karşı çıkarılacak 

pehlivanı seçme hazırlığı devam et
mektedir. Haber veriltliğine göre, 
Dinarlı ile Kara Ali, Tekırdaf h Hü. 
seyin ile Mülayim çarşamba gecesi 
Taksim stadyomunda gJreşecekler
dir. 

Çarşamba akşamı güreş mümkün 
olmazsa pazara gene sta,iyomda kar. 
şılaş:lacaktır. 

lzmittekf himaye! etfa1 güreşinden 
dönen Tekirdağlı Hüseyin demiştir 

ki: 
"-Ben güreşten kaçmadım. iz. 

ralarına gınn 1 Ne guzcl bir hatıra ola
cak!... 

- Benim için de öyle .. Tefekkür e
derim. 

Kaptan gülümseyerek küçüklerin a
rasına girerken birdenbire acınarak de
di ki: 

- J"akat, siz de bizimle beraber ol -
m • -;anız bu resim hiç bir feye benzc
miyecek ! Değil mi, çocuklar? 

Küçüklerin hepsi de bunu tasdik et
tiler. Ayni zamanda ellerini çırparak: 

- Sen de gel Giller abla 1.. Sen de 
gel! ... 

Diye bağırdılar. 
Gülerin yüzünde o tatlı gülümse -

yişin en itlenmiş ve en aydınlık hali 
görülüyordu. 

- Mademki öyle istiyorsunuz, onun 
da çaresi var ... 

Kenarda duran cantanın yanından 

sehpayı alarak maki~eyi taktı, kurdu 
ve net etti. 

- K•mtldam3yın! 

Dedi. 
Azizin bulunduğu tarafa dofru yü

ri•1•cr. oturan ve•·a avakta duranJan bir 
şim"ek h•zile fYÖ•den P'e~irivor. tikin 
anlaşılan hiç birini gözüne kestiremi -
yordu 

• 
mitte il{en davet telgrafın · aldım. Fa. 
kat ~ni oradan bırakma!l•lqr. lıtan... 
bula geldim. Gareşe lıa:ırım.,, 

Yunanlı Maksosu ye!"lcn Dinarlı 

Mehmet. güreş hakkında sonları söy. 
lemi~tır: 

.. _ Makaoau yendijimden dolayı 
•evlnç duyuyorum. Fakat benim yü. 
züm asıl Cim Londoau yf'ndiğim ıa. 
man ,ülecek!,, 

Dinarlıya yenilen Mail.sos da şöy. 
le den.ektedir: 

" - Ben ıırtınun yere r1elmemesini 
köprO kurarak temin edeıilirdim. Fa. 

•~•ch.•l v.•-·• ~uzune oatına1' ıçın ıleı· 
ledi ve hatta: 

- Emrinize hazınm 1 
Der gibi bir jest yapmış olmak için 

ceketinin önünü ilikledi. , 
Aziz de Gülerle tanıtmayı ıüphe -

siz çok istiyordu. Fakat biraz önce Ma
cidin uğradığı hal gözünün önünden 
gitmiyordu. Hayatında hiç bir zaman 
ona benzemek istemiyordu. 

Güler Macitle karıılaşan gözlerini 
hemen ondan uzaklaıtırmış, bu sırada 
dalgın dalgın denize bakar gibi duran 
Azizi görmÜJtÜ. 

Bakıştan Azizin üzerinde bir an dur· 
muı. sonra hemen karar vererek: 

- Beyefendi, şurada bir fotoğraf Çe
kiyoruz. Lutfen deklantöre basar mı -
srnız? 

Dedi. 
Aziz kendisine liitap eden bu tatlı 

sesle en tatlı rüyasına kavuşmut gibi 
doğruldu. Adeti olmadığı halde hemen 
ceketinin dü ifmesini ilikledi, genç la -
zın önünde eğildi: 

- Emredrr<ı;niz 1 
Guterin vi;"'.Ü P.enc !'ert olmu8tu. A

zizin bu halini ho§ cör:r.ccli!i besbeıı: 

idi. Ukin Aziz bunun farkında değil- ı 
di. 

ve yardım yerine ağarlıklarınc 

para dökmüıler. 
Bunları ğazetelerde oku.dukç 

imremr ve çok kere: 
-- Bizim zenginlerir; kulakla 

çınlcuın! 

Derdim. Hem hak•ız olduğu 
bile bile bu •Özleri gönlümden g 
çirirdim. 

- Niçin haksız? 
Demeyin. Y arclım adını ver 

cliğimiz iyilik Jile kolal· gelen bi 
sözdü;. lı, yapmağa dayanır.c 
ortalık karanr, yer, gök engel ha 
line gelir. Bir zengini~ yardım 

- •atlaka değil amoı - yardı 

için bütçe.ine ayn bir #asıl koya 
bilmui, çetrefü bir !"Uh meael~ 
sidir. 

Zenginlik hazmcdil?ledPn böy 
le bir fey ba.1arılamaz. ilk ör:c 
parayı yenmek gerek. Bunun k 
layca yapılamadığını ~Be hep bili
riz. Kazanca cloymok, paray 
kanmak, altının değerini gönül 
terazisinde diifürmek ~çtür 

Amerikatla yardımı, bugün 
deta bir zenginlik borcu, bir mil
yarderlik moclcuı yapan iste bu 
olgunluktur. Her vas;yetnamecle 
yer, her kazançta pa) alıt b~k 

türlü anlCJ§ılamaz. 
Bide ele eskiden tekkeleri 

genit zenginliği varken iş böyl 
idi. Bütün Türk ülke.ini dolcla 
ran ''vakıf,, lar o cömertl!ğ :n e 
güzel örnekleridir. Her konağı 
bir semti doyurması, lir alav ök-
6/Jzii giylirmesi, o V'lttit 'er tı~ 
kı ıimcli Amerikada otclu{: .. fJ:bi, 
bir zenginlik borcu s.Jvılırdı Fa
kat bugün o eski bolluktan , • .,.r[rız. 
Yeni yeni hızlanıyorm.. L .. -airr
lerimiz daha ker.dileri.ni d .. w··ra
calı kadar kazanm~clılar. A ... ..,ıa
nnd:ı iyilik, cömertlik )'arı"ı baş

lamadı. Teh tü rt cleğnli l'c-dırn• 
lara dikkat ediniz, herı or•r 1:nlli 

S. G-z ··" 
( Lutfen say~layı ;e,•i rin ·, ) 

kat yere düşerken boynu .,, f e.-ın hal. 
de in.:indiği lıçin buna muvaffak ola_ 
nıadım. Bunlan balıane di/J<' söyle. 
mlyorum. Dinarlı çok 1. un"'t li bir 
pehlivan. Cim 1.-ondos bcma ontuı nın.. 
kWJlanndan sakınmaklığ•mı sö!ıle_ 
mifti. Ben bu nasihati dinlememenin 
cezasını rektim. Güre, " Rnnsmda iki 
dişim kırıldı ... 

\.ıl ..: &.l'S A1' .bı." l-' t.'4U h v.t"• ı...,., ...., • •-·• ..., •• LJ • 

ne doğru yürürken pek ciddi olar~k: 
- Size zahmet olacak ... Kusura bak

mayın! 

Diyordu. 
Güler resim çekilirken pek ~endi. 

F akat biter bitmez yüzü gene gerilmiş
ti. 

Aziz kendi kendine şöyle düşündü : 

- işte yeni bir fırsat ... H er zaman 
ele geçmez ... H er neye mal olursa ol • 
sun bunu kaçırmamalı ve onunla ko • 
nuımalryım. 

Ve kararını verdi. 
Güler makineyi toplarken kuru bir 

sesle: 
- Teşekkür ederim, yoruldunuz 1 

Dedi. 
- Bir ıey değil efendim ... 
Şimdi genç kızın yanından ~yrıt • 

mak llzımdı. Çünkü onun gerek aesi 
ve gerek hali ayni zamanda: 

- Artık gidebilirs iniz! •• 
Diyordu. 
Aziz, onunla ıözü uzatmak ve yüz 

yüze kalmak için duyduğu sonsuz ar • 
zuyu yenemiyordu. Fakat ne söylem• 
li•-di? Kalbi gizli bir heyecanla çarpa • 
rak: 

( Arkaaı var) 
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Elizizde hergün gözle · yazılma şartları 
ı ı 

1 - İstanbul Üniversitesi falrtllte-

0•• •• 1 .. bı· . er eme var 1 lerine ve bunlara bağlı mektep ve ens-g r u ur r ı . titülere talebe yazılabilmek için; 
a - Lise mezunu olmak (Türk lise

lerine muadilliği Maarif vekaletince y otlar - Göçmenler _ Elektril< _ Hal- tanınmış ecnebi memleketler liseleri-
nin şahadetnameleri kabul olunur.) ve-

k eVİ - yeni çalışma programı ya b- Bir fakülte veya yüksek mek-
tepten mezun bulunmak şarttır. Tıb 
fakültesine yazılabilmek için ayrıca, 
Fen fakültesi P.C.N. Sertüikasıru al
mış olmak gerektir. Eczacı, diştababe
ti, baytar mektepleri mezunlarından 
bu sertifika aranmaz. 

Elô.zizdc lıükumet parJ..."l ve belediye 

Elaziz, (Özel) - Elıizizde her sa- Elıizizde kültür hareketleri de can-
hada göze göriinür bir çalı§ma var. lıdır. Lise ve muallim mektebi kaldı
Şehir, düz ve geniş bir toprak üzerinde dırılmış, bunların yerini orta mektep 
kurulmuş, sokak ve caddelerin genişli- tutmuştur. Altı yüz mevcutlu olup iş
ğine itina edilmiştir. gal ettiği bina çok haraptır. ElB.ziz gi-

Değerli idareci Tevfik Gürün bura bi yeni bir şehire modern bir okul bi-
valiliğine atanmasından sonraki faa- nası elzemdir. -
liyetle Elaziz şimdiki hüviyetini almış- Şehirde altı, her kaza merkezinde 
tır: Hususi muhasebe ana caddelerden bir ve yirmi altı köyde birer olmak ü
bir kısmını parke döşemiş, diğerlerini zere vilayet dahiJinde 38 ilk ve köy 
de döşctmektcdir. Şehrin ağaçlanması mektebi vardır. Buralarda 88 öğret
na bilhassa önem verilmiştir. Dört bah men ve 3388 öğrenci vardır. nk okul 
çe ve bir aile parkı vücuda getirildiği binaları da ihtiyacı karşılıyamamakta 
gibi yollar da süs ağaçları dikilmek su dır. İstasyon caddesinde yapılmakta 
refle tanzim olunmuştur. Baytar ida- olup bu sene açılacak olan Atatürk o
resi köylüye damızlık boğa dağıtmak- kulu beş yüz çocuk alabilecek geni~lik
tadır. örnek evler kurulmuştur. tedir. Vilayete bağlı Sivrice ilc:esinde 

Tren Elazizc yeni bir hayat vermiş- de bir okul binası yapılmaktadır. 
tir. Yol çatıdan buraya uzatılan kol Halkın mekteplere gösterdiği alaka 
masraf.nı ctkard•ktan baska kar da şayanı memnuniyettir. Köylüler, kad
tc in etmektedir. ro verildiği takdirde bina yapacakları-

Elaziz. önemli bir iskan mıntakası nı mazbatalarla bildirmektedirler. 
halin ,.,. lmektedir. 1lbayın gösterdiği Elazizden bahsedilirken İlbay Tev
a,1 • ka dolayısile göçmenler yerleştiril- fik Gürün ölmez bir eseri olan Halke
d"'cl ri emtlerde hcl) müstahsil mev- vini unutmak asla kabil olmuyor. Bü-

. lmi tir. Gö menler için bir yilk bir kUltür kaynağı olan.Balkevine 
ka'"lı , e iki katlı olmak U?..ere şimdiye Tevfik Gürün eseridir, demekte bakı,. 
kadar altı yüz seksen yedi ev kurul- yız. Çünkü, barınılan bina, Halkevı 
mu ur. Mi';:tarları beş bin altı yüze başkanı Hbay Tevfik Gürün tanzim et· 
, r n l::ırae'"1erimiz gördükleri bu ala- tiği plana müsteniden ve bir şaheser 
k d 11 çok müteh "sis olmu~lardır. olarak mevdana gelmiş bulundu~ gi-

9 5 de bütç,e i (69725) lira iken bi elde edilen haşarılıklar da sırf onun 
bu hiit<'e ini 997 bin lira.ya iblağa mesaisile vücuda gelmiştir. Elaziz Hal 
rnuv f kolan El" "z belediyesi 932 de kevi, bütün yurttaşları ça,tısı altına 
b"r n ma j)e iki ap1rttman >·aptır- toplamış, maksat ve ülküsünü halka 

·c bunlara r. rf y rdiği yüz bin li- büvük bir muvaffakiyetle aşılamış, <'ar 
ı • ....,ı.mıle ödemiotir. şaf ve peçenin tamamile kalkma.sına 
B 1 d v elel tril: tesisatına elli bin amil glmuş ve dokuz şubesinden her 

J"r ·1-. i tirnk etm f; ve şehir 327 lam- birisi üstün bir muvaffakiyft örneği 
ba p ... t 'lvir olunmucotur. Postahane haline gelmiştir. 
k .. • ınd J-i belediye parkı ağaçlandırıl Halkevi, bina önünde geniş bir mey 
nı , 1 r'c:ı kaldırım döşenmiş, yangın danı ıslah ve tanzim ederek ortasına 
t •· • ı takviye olunarak temizliğe büyük kurtarıcı Atatürkün heykelleri
öncm \J crilmistir. Temizlik ıiçin iki ara- ni dikmiş. mi\lhakata golden yolların 
zoz mevcuttur. Bu yıl Adnpazarından mesafelerini göstcr:r bir levha asmış
büvük arabalar cclbolunacaktır. tır. Bu kültür mahallesinde kurulmuş 

• Fevkalfı.de olarak toplnnan Şehir olan çocuk b hresile aile parkı ve stad 
mec · i ehrc 3. 4 ve beıı kilometre me- yom, Türkiyemizde benzerlerine he
saf d bulunun evvelce köyken mahal· men hemen rastlanmaz derecede mun
le h rne ifrağ edilmiş bulunan altı sem tazam ve güzeldir. 
ti tekrar köv haline getirerek kararını Vali Bay Tevfik Gür. Halkevi ar
vılıiyetc b"ld rmiştir. Bunda, buralarda kasında modern bir sağlık yurdu da 
ya l';nn bin be. yüz vatandaşın köy ka kurdurmaktadır. 75 yataklı ve hasta 
nunundan istüade etmeleri maksadı koğuşlarilc idare kısmı, ameliyathane. 
görülmi.ı-7tür. eczahane ve poliklinikleri tamamile 

Bel di nin 936 bütçesine. su ve ayrı bulunan mUessese, Elaziz için bU
mezb ha iı;lerile Rehir imar planı da- yük bir kazançtır. Şu aylarda bitecek 
hildir. Su projesi Mösyö 'Kova((<> tara- olan bu örnek mücssesPnin planı biz
fınd n yapılmış ve tasdik ic;in Vekale- zat llbay tarafından varıılmış ve bii
te gönderilmi tir. Eski mc:rbaha plana tün inşa.at icin yalnı7. kırk bin lira sar
uy~un olmadı-mdn.n yerıisinin inşası fcdilm"ştir. Çünkü. İlbav bunu az pa
için tahsisat konmuştur. lmar planına ra ile '7e her türlii mü külata rağml'n 
ait fonni ~artname de hazırlanmak U- kendi eseri olnrak mevdana g-etirmeğe 
zereair. karar vermfqtir. Eski memleket has-

_..,,,.... tabımesi :t1 rve ve a.sabive hastahane-
yurttaşlann eseri olclusunu görür- si dahilinde sıkıntı vaziyetinde idi. Şu 

hal ise, kadronun faalivette bulunma
sünüz. Çünkü orta halliler zengin- sına ve halkın bu ·er PJı fazla fayda· 
lerden daha kolay leclakr.rlık ecle- lanma.sma müsait değildi. 
bilirler. Niteh 0m dün KURUN da 1936 calısma programı çok zengin 

ve şUmullüdiir. 
okuduğum gii-cl cÖm:!• tlik örneği ~ ~ 

Je bunlardandır. Ankarada lıı- - M ) h f .. 
· K dl b" h as a a guzanmız maıl oçer a ı ır yurltQf, e- • 

men biitün varını Çoc1klan E•ir- Adısababadan ayrıldı 
r.cmc Dcr::eğir.c vcrmi~. 0':.-üz- Adisababa, 17 (A.A.) - Türkiye 
lcre :çinJe kayra~ B".lları fı~kıran maslahatgüzarı, Adisabahadan aynlmıJ 
y:rmi cfönümlii'l bir b:.ğ, meyve ve umumi valiye veda ederek Türk te-

beasımn himayesini kendisinden iltimas 
bah" 1cri ve b:r köşk cırmağan e- .. · etrni1tir. 
elen bu altın yürekli adamın zen- Şimdi Habegiıtanda bir tek Türk 
r,· 1 - listesinde adı yoktur. Zaten memuru dahi yoktur. 

cl~"r ·~na is~crı~niz, orıı~n adı bu- Necaşioin kızı hastabakıcı 
f.oyle bır lısteye t.ı~mıyaeak Londra, ı 7 (A.A.) - Necaşinin kı-

hc'1 r b:iyümü~ balunı:yor. Ne zı prenses Tsahai, yann Londraya ge-
moıflu ona/ Jecektir. Prenses, Wes - End'de bir 

S. Gezgin çocuk hastanesinde hastabakıcı ıtaJı 
yapacaktır. 

2 - Üniversiteye yazılmak istiyen 
lerin getirecekleri kağıtlar şunlardır: 

1 - Tahsil vesikası, 
2 - Hüviyet cüzdanı, 
3 - Sağlık ve aşı raporu, 
4 - lvi halini ve oturduğu yeri gös

terir kağıt, 
5 - Kartonsuz (4,5X6) bilyUklU

ğünde 6 fotograf. 
Yazılmak istiyen. bu kağıtlarla bir· 

Ukte Rektörltlğe hitaben bir istida ile. 
doğrudan doğruya girmek istediği fa
killte Dekanlığına gider ve oradan ve
rilecek basılmış beyannameyi kendi el 
yazısile doldurup pulhyarak imzalar. 

Yüksek mekteplerden ve Fakülte
lerden eczacı veya diştababeti mektep
lerinden çıkmış olanalnn diğer fakUlte 
veya zümreye yazılabilmeleri için as
kerlikte ilişikleri olmadığına dair şu· 
beterinden vesika getirmeleri gerektir. 

3 - Yazılma işi her yıl 1 eyliilden 
birinci teşrin birine kadar yapılır. 

Başkası vasıtasile ve yukarıda gös
terilen müddetler dışında yapılacak ya 
zılma müracaatları kabul edilmez. 

4 - Bir fakülteye veya mektebe 
yazılan talebe bunlardan ilişiğini kes
medikçe başka fakUlte veya mektebe 
yazılamazlar. 

5 - Yabancı bir devlet tabaasın
dan olan talebeden ikamet tezkeresi 
de aranır. 

6 - Üniversitenin bir fakültesinden 
öbUrUne geçilebilir. Ancak bu gec;iş ya· 
zılma müddetinin bitmesinden bir ay 
sonraya kndar ve bir defalık olabilir. 

1 - Eczacı veya diştababeti mek
teplerinden mezun olup da Fen fakül
tesi kimya VP, tabiiye zUmrelerine ya
zılanlar veyahut Fen fakilltesi kimya 
ve tabiive zümrelerinden mezun olduk
ları halde eczacı ve diştababeti mek
tebine yasrlanlar cıktıkları mektep ve
ya zümrede ayni dersler varsa profe
sörler meclisinin kararile bu derslere 
devam etmiyebilirler. 

8 - Yabancı fakültelerden Üniver
siteye geçmek istiyenlerin liseden çık· 
mış bulunmaları şarttır. 

Bu suretle yazılan talebenin ecne
bi f akUltelerinde tamamlamış oldukla
rı yıl ve sömestreler, görmedikler: 
derslerden önceden imtihan vermek ü
zere muteber sayılır. 

Yabancı memleketlerin Tıb fakül
tesi Yeya diştababeti mektebinde tah
sile başlamış olup da tnhsilini bitirmek 
ve diploma almak istiyenlerin ait ol
duklan Rubelere nakilleri caizdir. Şu 
kadar ki bu talebenin vabancı memle 
ketlerdeki - İstanbul Üniversitesi Tıb 
f akUltesi veya diştababetl mektebine 
muadil - fakülteler talebesinden olma· 
m ve bakalorya diploması ibraz etmesi 
§arttır. Imtihan vererek t?elmiş olanla
rın imtihanlan muteberdir. 

imtihanlarını vermedikleri derslere 
devam etmemişlerse bunlara devam 
etmeleri ve imtihanlannı ~nnelerl la
zımdır. Yalnız Tıb f akiiltesi ve ona haf 
lı dittababetl mektebi talebesinden 
iken fakülte dekanınm müsaadesile 
yabancı memleketler iiniversiteleri eco 
müesseselerine bir müddet devam edip 
g-elenlerin J?etirecekleri buıdikli devam 
karneleri kl\bul olunur. Yabanr.ı m<'m· 
leketlerin Tıb fakülteı:1i veva diştaba· 
beti mektebinde son imtihAnlann bir 
kısmını verenler yahut naklen p-elen
ler vevahut v11baıı,.r ml'mleketlerin tıh 
fakültesile ·~ işt., l-ırı ht>ti yvıpktE'binden 
mezun ohm dil lstı>"'bııl fhıiversitesi 
Tıb f akiiltıosi vev:\ f';c:•'lhabfıti mekte
bindı>n dinlom~ 11,.., .. 1< i~tivenler e-n a,. 
iki Sn7"'nstre der'"l"·"' devam f'der1>k 
son dn].r+"rl\ ~mtih:ınlarmın hepsini vPr 
meforl lft~mdır. 

9 - Dinlevicl olarak vazılmak fa
külte Dekanının rııüsaa'csile olur. Din 
Jeviriler imtihanlara P'iremezlPr. Fil· 
tiinhanl'. Pnstitü, seririvat. Jaboratuar 
ve sem!nelere devam edPbilmcleri rle 
nchnhğın aynca mUsaadesine bağlı
dır. Bu IT'İİR'l~~ .. ıer b"r seneye mahsus 
olun venilcnebilir. 

Dinleviciler. talebenin verdiği ücret 
ve harçları verir. 

10 - Ta1Pbeyi Üniversiteye Rektör 
kabul eder. "üniversiteye yazılanların 
talebelik sıfatı Rektörün kendilerin: 
kabul ve talcbeliklerini tebliğ etmesilt> 
başlar. Rektör b11 kabul esnasında Ü· 
niversite talebeli~inin yüksek şeref ve 
mes'uliyetlerini kendilerine ;htar ede-r. 

11 - Talebeden alınacak Ucret ve 
har<;lar her yıl tesbit ve ilan olunur 
Diştababeti mektebinin ameli kursları 
na devam etmek için mektepçe listesi 
yapılacak ve Rektörlükçe kabul edile-

Avrupa Postası 1 
~-------~~ 

Paris-Berlin yolu 
Mutl~ka Londradan mı geçer? 

Almanyanın yeni elçiı.i B. Von 
Ribbentrop 

Le Joumal'dan: 
Londra elçiliğine tayin edilen Bay 

Von Ribbentrop'un ilk sözü şu oldu: 

"Almanya, İngiltere ve Fransa araıı ıı· 
da daha dostane münasebetler kunnt· 
ğa çalışacağım.,, 

Bu işle Fransanın alakası ne? Bit 
elçinin vazifesi kendi memleketi Ü~ 
elçi bulunduğu memleket arasmcıakl 
münasebetleri temindir. Yukarki sos· 
leri söylemek biraz ihtiraslı bir sıyı· 

set olmaz mı? 
Bay Von Ribbentropun adi bir dıP

lomat olmadığı malümdur. İki sene k•• 
dar adeta bir hariciye nazırlığı etnııt • 
tir. 

Hitlcrin en yakın iş arkadaşı oJıoıt 
Bay Von Ribbentropu bugün Londrndı 
bulunması onu bu işte en mUnasıP 
görmesindendir. 

Londra bugün her zamankinden ıi· 
yade Berlinle Paris arasında mutavı•· 
aıtlık rolü alıyor. Bu rol. mahut bet• 

ler konferansının yaklaş:nası miınase • 
betile büyük bir ehemmiyet te alına~• 
tadır. 

Fakat, her millet için kendisine e1' 
yararlı olacak yine kendisidir. Farisi• 
Bertin arasındaki yolun mutalaka J.,oıt' 
dradan mı geçmesi tazım? 

üçüncü. dil kurultayı 
( U stuaıu ı ım:ıdeJ J 

]erince bir çok kitaplar basılmıttır. 
Yüz binlerce basılan bu kitaplar, 

hemen satılmaktadır. 
Sovyetler Türk tezyini sanatlarına 

pek yakınlık göıteren eski Ruı harfle
ri ve resimlerile de çok nefiı tabılar 

üzerine büyük kıtada bir çok kitaplar 
negretmişlerdir. 

Misafirimiz olan profesörler mem • 
leketlerine döndükleri v.tkit, kurultay· 
larımmn faaliyeti hakkında makaleler 
neşretmektedirler. 

KURULTAYA GİRME KARTLA 
RININ DAGITILMASINA 

BAŞLANDI 

İstanbul,' 17 ( A.A.) - TUrk dil ku
rumu genel sekreterliğinden: 

1 - Üçüncü dil kurultayı 24 ağus· 
tos 1936 pazartesi günü s.ıat 14 de De! 
mabahçe sarayının ön salonunda açıla
caktır. 

2 - Kurultaya girme kartlarının 

dağıtılmasına baglanmıştır. Kurumda 
adresleri yazılı olanlara kartlar posta 
ile gönderilmiştir. 

Adresleri olmıyanlar kartlannı Dol 
mabahçe sarayının saat kulesi önünöc
ki methali yanında milli saraylar direk 
törfüğü dairesinden alacaklardır. 

Kendilerine poıta ile kart gönderi
lenlerin isimleri liste liste gazetelere 
verilecektir. Kartları milli saraylar di· 
rektörlüğü dairesinden alınacak olan . 
Jann isimlerile müracaat saatleri de 
ayrıca ilan olunacaktır. 

3 - Ellerinde beyaz ve penbe renk 
1i davetli kartlarile yeşil renkli üye 

cek aletlerle malzemeyi getirmek şart
tır. 

Taks•tlerini vaktinde vermiyenler 
talebelik hak ve imtiyazından istifade 
edemezler. 

İmtihan harcını 10 Mayısa kadar 
vermiyenler imtihana giremezler. Bir 
zümreden diğer zUmreve nı>k''.?decekle· 
re ~ececeği zümrenin laboratuvarı ol
madıitt takdirde ödenmiş ola.n labora· 
tuvar ücn-ti rreri ver"lem('7.. Harç ver
meifo mali vaziyeti müsait olmıvan 
talebenin ana ve babasının da ll'ali va
ziyetini ""Österir 11su1Une ~Xt'e bir 111az
bata getirmesi lizımdsr. Ücretli ik~n 
mazbata getiren talebe mazbata ta
ılihindcn evvelki bütün Ur.ret ve taksit
lerini vermeıfo mecburdur. 

MlNAKKAT MADDE 
Bakalorya imtihanı vermemiş ol· 

dukları halde Maarif Veka'etince lise 
mezunları derecesinde ~avı lan: 

A - Bakalorva imtihanı konma
dan önceki resmi liselerle muadilliği 
tanınmış hususi lise mezunları. 

B - Li?elerin ktırulııı:ısından ön
ceki vedi vıllık resmi idadilC'rle bu de
rccc:fo olduğu Ma11rif Vekaletince ta
nın-ıış hl'!ill"İ idadi mezunları, 

C - Azlıklara ait lise derecesinde
ki mektenlerin 19~2-1933 denı yılın
dan önceki mezunları. 

D - Tiirkiv<'~eki lise derecesindeki 
mektcnlerin 1933-19~4 ders yılından 
önceki mezunları da Üniversite fakül
te mektep ve enstitülerine kabul olu
nurlar. 

kartları ve mavi renkli ve fotoğrafll 
basın kartları olanlar doğrudan doğı\J" 
ya kurultayın toplanacağı ön salorı' 
alınacaklardır. 

Ellerinde kırmızı ve san renkli dit'" 
leyici kartları olanlar muayede salotı\J' 
na girecekler ve kurultay konuşma!• 
nnı oradan radyo ile dinliyeceklerdit· 

Bundan önce de bir kaç kere ılll' 
edildiği gibi dinleyicilerin kurultay.~: 
lonuna alınmaları, salonda boş yer P' 

masına bağlıdır. 

4 - Beyaz penbe, yegil ve mavi re:~ 
li kart sahipleri ön salondan giri~~ 
önce kitap ve zarf dağıtma odasına ııı 
ramalıdırlar. Orada kartlarile birlilıte 
sunulan numaralı kağıda mukabil ıcess 
dilerine kurultay için dağıtılan kağıt" 
lar ve kitaplar verilecektir. 

Bunlar arasında bulunan kurult•Y 
kılavuzu ile tezlere ait örneklerin ~ 
ıöz iıteme ve takrir kag-ıtlarının kU 

"() 
tayın ıonuna kadar elde tutulması rı 
olunur. 

S - Önceden müracaat ettiği tıal~ 
de listelerde isimleri çıkmıyanlar olll 
aa telefonla gene] sekreterlikten sorı;;, 
lan, yahut ilan edilecek saatlerde rıı • 
saraylar direktörlüğünde bulundll~. 
lacalc kurum işyarın baş vurmalar• 
ca olunur. .,, 

G - Kurultaya pek az zaman kalı11'f 
ve bütün tertibler alınmış bulunduı: 
dan artık ne kurultaya gelmek ve 
de tez vermek için müracaat edilrıı"° 
mesi rica olunur. 

DlL KURULTAYINDA JAPOf'I 
MüMESStLt I 

Ankara. 17 (Telefonla) -:Mertl" 
ketimizde m:eafir bulunan Japon P!:. 
fesörü B. Okaba 24 ağustosta !s~ıı· 
bulda toplanacak ajan ilçüncü oıl -.... 1' 
rultayında Japonva mümessili olV...
bulunmaita memur edilmiştir. dJf 

B. Okaba Kurultayın sonuna ka 
memleketimizde kalacaktır. --"' 

Hitlerin soorculara 
teşekkürü 
Berlin, 17 (A.A.) - Bay ~ıtl: 

olimpiyat oyunlarına iııtirak etrxı•~, 
lan atletlerin hepsine, ayn yrı , f ce
ayni mealde bir mektup ;:öndererele 
gekkür etmiştir. 

Bu mektupta ezcümle: derıitlYo' 
ki: 

Berlin olimpiyathn:ıın olirııPif" .. 
ideallerinin kuvvetlendirilmesine _. 
dar olacağını ümit ediyorum. 

Sovyetler Birliğinde 
• 

Fransız mühendisler• rJf' 
Moskova, 17 (A.A.) - ki ta>" et-~ 

ile dün buraya hır Fransız ba\fS et ı· 
dilstrisi heyeti gelmiştir. Bu h~ti 
zası arasında. Fransız hava Jl fabtl• 
başmUf ettişi ile büvUk tayyare ~ 
kalan şefleri ve mUmessilleri, JJl 
disler ve sair zevat vardır. 



M. M. Vekiletinden: 
Gedikli erbaı hazırlama mekteple:ıne talebe alıruyo! . 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat hazırlall'.a mektep· 
• in ihzari ımıfl&rına 3 ıınıflı vegedikl:. orta kısmın 6. ıın1flarına da 
llıııUı köy ilk ırektep mezuolan alınacaktır. 

2 - Bu mekt~pler yatılı ve paruızdır. Mektebe girit ıartlar• as· 
ile ıube baıkanlannd&n öğTenilebilu. 

3 - Yukardaki tartları taııvan ve gedilki erbat olııuya istekli ?lan 
lü çocuklannm en geç 20 Eylôl 936 tarihine kadclı mena\.p olduk 
a&kerlik ıubeledne mtraC-1\at etmit ve evrakını tamamla.mıt ol• 
;-ı li.zımdır. (136) (4~9) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sat.ınalma komisyonu ilt!lnları 

Muhtelif • 
cıns makkaplar 

Tahmin edilen bedeli ( 17200) lira olan yukarıda cinai yazılı mal 
o Askeri Fabrikalır.r Umum Müdürlüğü Sabnalma Komisyonun 

30 eylül 1936 tarihiı1de çarşamba günü saat 15 te ka:>alı zarf ile 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Ta 
lerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektupları 
llıezldlr günde saat 14 e kade.r Komisyona vermeleri ve kendileTİ 

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez 
IÜD ve aaatte komiıyona müracaatlan. 

·(223) 

Muhtelif cins eğeler 
Tahmin edilen bedeli (11031) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal 
e Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun 

29 eylül 1936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
ilecektir. Şartname paruız olarak komisyondan verilir. Taliple 
ınuvakkat teminat olan (827) lira (33) kurufu havi teklif mek 
lanm mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek: veca 
ınezkt\r gün ve saatte komiıyona müracaaüan. (221) 

40oo kilo sarı sabunlu kösele 
1000 ,, ,, Yakıtı 
250 ,, Şaplı deri 
250 ,, Salmastrahk taPlı köıele 

1000 Kromlu kösele ,, ,, 
Tahmin edilen bedeli (15500) lira olan yukanda miktan Te cins: 
lı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko 
onunca l eylül 1936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarf ilea 

le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Ta!ıplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kurutu hav; 
lif mektuplanm mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad 
lerindeki vesaikle mezkôr gün ve saalte komisyona müracaatları 

(224) 

Deniz L~oazım Satınalma Kom;s11ona ilanları ...... ___________________________________________________ _ 

Millt Müdafaa V ekileti Deniz Merkez aallnalma komisyonu reis 
•n: I 

1 -Tahmin edilen bedeli 108.000 l:ra ve ilk teminatı da S650 
olan 6000 ton mazot 20 Ağuıtoa 936 perıembe giinü ıaa.t 14 de 

l arfla aatm alınm&k üztre mün.Usaya konmuttur. 
2 - 540 kuruı mukabilinde ıartname•ini almalı ~stiyenlerin An
da. Milli Müdııfaa binaam.:la milte,ekkil komisyonumuza müra 
lan. 

, .i - Münakasaya girf'Ceklerin 249C sayılı kanun hükümleri da· 
• c.e Te yukarda ya:t:ılı günde ıaat on üçe kadar kapalı l arflarını 

iayona vermit bulunmaları. (3760) 

Muhammen bedellerde miktar ve vaaıfları aıağıda yazılı 3 grup 
ıeme ve etYa her gıup ayrı ayrı ih~le edilmek üzere 20 S-936 
tembe ıünü saat 10 da 2 inci defa açık ekıiltmey~ kcnulmuttur. 
llu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte eksiltme günü !-aatine ka· 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu ite ait ıartnameler ko· 
ondan paraıız ola:-ak dağıtılmaktadır. 

1 - 10 adet yuvarlak zımpara taşı (350 x 40 x 50) muhammen 
li 140 lira ve muvakkat teminatı 10 1/ 2 liradır. 

2 - 155 adet demir levha (3 x 2000 x 1000) muhammen bedeli 
lira 40 kurut ve muvakkat teminatı 5.440 kuruıtur. 

3 - 50 adet ray bükme aleti muhammen bedeli 2075 lira ve 
-...... :ırıar. teminab 155 lira 83 kuruıtur. (405) 

lSTANBUL - 18. Senfonik musi
ki (plak), 19. Haberler, 19,15. Muhte
lif plaklar, 20. Keman solo (pli.k), 
20,30. St üdyo orkestralan, 21,30. Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

BORSA 
17- 8 - 935 

lllsalarmda Jddn lfan'UI olanlar, a. 
r!Jtde nıuameJe xöreııJPrdlr. Rakamlar 
ıuıat 12 de kapanıı ..atıı 11,yatlan. ur. 

PARALAR 
• Loncıra ti2tl . • • Viyana ~·.-
• Nevyorır 121'>- •Kadrld 16 -
•Parti ıti6- • Berlln ııo.-
• JılllADo 1ıJ6- • Vareove 2.-.ı.-

• Br11kael ~.- • Buda~~te ~" -
• Atlna ~.- • suıue, 16-
• Cenevn .. 20.- • BelgT&d M -
• Botya ı!I'>- • Yokobam• H-1 -
• Amaterdaım sı.- •Altın ıtt18 -

•Pral 112 - • Baıılmot llH -
• Btoltholm IIB -

ÇEKLER 
• LODdra ~ 00 • Vl,1aDa t.1860 
• Nevyorlı ı.791t • Kadrtd 6.1~ 
• Puü UI 081'> • BerUn l 97 
• Mll&no 10.0687 • v......,,,. • 211'ıf> 
• BrObel ı.70öO ~ Budapefte 4.2b.X.> 
•Atma 61U>2'J:ı • Btlknt 107.UOl' 2 
e Cennn ~ .'812 • Belgrad lif b91U 
• Sotya 68.0tw.l • Yokohama l!.61K>~ 
• Amaterdam l.111711 • Moakon 21 98&> 
• Pral l\l,11b6 • Stokbolm H 01'>88 

ESHAM 
ı iş Bankası 9 9U rramva1 ıı.ı~ 

• A.D&dolu ı!6.HO •Çimento ll86 
Reji ı !ll Unyoa Del. 0 00 
Şlr. Beyrty H> CXXI IS&rk Del JOO 

• lıferkea Baok 8~ &! Balya JOO 
U. Sigorta .00 Şark m. ea.a 1.00 
Ponomoob V,10 Telefcıa ı .oo 

ıatlkrazlar Tehvlller 
• lNI T.Bor. I ~ 87~ .IClektrUI 00,0lJ 

• • • • D 21,()f) Trallmlf ISl.'10 

• • . .. m2100 Rıhtım 1'.~ 

• htik.Oahllt \16 2l> Anadolu J 46 40 

l!lrgenl t.t!k. \16,00 Anadolu D ,6,tr> 
1928 A M ıo.oo ADadola m •7 U> 
& llrildtw vl.IO • Mlb& • :a f8 -

Zahire satışı 

b&anbaJ Ueare& " ab1re bo'98111da .. 
rrm•mele sana (kilo) mdıte•vı 

Kf. P. Kf. P. 
Nff'I: ICD a ICD goll 

Buğday (yumufllk) S,17,S 6,30 
6 " (Mrt) 

" (kızılca) 
Arpa (Anadol) 

Çavdar 
Fmdık iç (Ordu) 
Ceviz lmlMaklu 

TELLITURNA 
BUyUk operet 

3 perde 
Salı akşflmı 

Beylerbeyi lakele 
tiyatrosunda 

SEVDA OTELi 

5,35 5,37,S 
3,36 
4,20 & 

47,20 
14 

1 DAVETLER 

lstmıbul Müddeiunııımiliğinden: 

1 
İstanbul ve Antalya Adli ihtisas 

mahkemeleri başkiitipliklerinden açık
ta kalan ve burada bulunduktan anla
şılan Faik, Halil Rifat, Yümniye Hu
lU.si ve Kemalin acele memuriyetimi-

1 

Nafia Vekiletinden: 
Afyon - Antalya hattının Bur dur - Antalya ara11nda Barutlu· 

bel - Korucuk - Bayatbedemle si - Burhanboğazı - Y enicekah
ve istikameti takip edilmek üzere takriben 32 kiloıpetrelik Baruüu
bel - Y enicekahve arası etüdün ün yapılması 24 - 8 - 1936 pa

zarteıi ıünü saat on bette Nafia Vekaleti Demiryollar lnp.at dRire
ıindeki münakasa Komiayonunda pazarhğa konulmuştur. 

1 - Bu itin muhammen bedeU 10,000 ve muvakkat ~minatı 750 
liradır. 

2 - Mukavele projesi, etud fenni fMtnamesi, ve eksiltme ıart• 
namesinden mürekkep bir taknnpazarlık münakasa evrakı 50 ku
rut mukabilinde Demiryollar lnıaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve veıikalarJa 7 - S - 1936 tarih ve 3297 No. lu rea· 
mi ceridede ilan edilen talimatnameye göre (bilumum nalia itleri· 
ni) veya (Demiryollar intaat i§ledni) ve yahut bu gibi (etüd ve ha 
rita itlerini) yapabileceklerine dair Nafia Vekaletinden verilmİf 
müteahhitlik veıikaım' ibraz eclen ler girebilecekler. 

4 - Bu ite talip oianların 24/ 8/ 1936 tarihinde saat on beıte 
Demiryollar inşaat dsireıindeki münakasa komisyonunda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. (259) (152) 

lnhisarlar·u. Müdürlüğünden: ı 
' 

t - ldaremı ı:in Ci bş.lidek" F ııı brikasmda yeniden )'aptıracap 

23147.97 lira keı:f bedem in~&at ve l.ldilit kapalı :ıarfl~ eluiltme1• 
konulmuttur. 

~ - Eksiltm~ 19 Ağustos 936 çarıamba günü ~aat 11 de Kaba• 
tatta levazım ve mübayaat şubesindeki aıım sabm k\jmisyonunth ya• 
pılacaktır. 

.3 - Muvakbt temİruiı.t 1736.09 liraciır. 
4 - istekliler ihaledt n erJ az üç gun evvel lnhiaarlar Jl!f&at f1I' 

besin" gelerek ve bu gibi iıler1 mu vaffakiyetle yapbkl•rına c!air rer 
mi vesaik göstererek ll!S kurut mui<abili11de münakasa evrakını İltr 

yebilirler. 
5 - Teklife ait kap.lı zarflan en ıeç ihale günü saat tam 10 a 

kada.- adı ıeçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmit 
olmalıdır. (124) 

; lstanbul Belediyesi ilanları : 

Beyoğlu belediye z:a bıtaıı tarafından müıadere edilen ye sahip
leri zuhur ebnediğinderı ıebet, işporta, küfe ve buna benzer efya 
satılmak üzere pazarlığı\ konulmuştur. Bu e§yalarm hep&ine 43 lira 
5 kunıt fiat tahmin olunmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. istekli ol.ınlar 350 kunııluk muvakkat teminat makbu 
veya mektubi~e b::raber 28 ağuıtos 936 cuma günü ıaat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (8.) (339) 

Belediye tahsil tube:eri i'in liznn olan 50 tane yazı maaaaı, !O 
tane koltuk ve 50 tane de sandalya açık eluiltmeye konulmuftur. 
Yazı masasının beherir.I! 17 lira 25 kurut, koltuğun beherine 7 lira 
25 kurut, sandalyanı:ı beherine 2 lira 85 kurut fiat tahmin olun
muflut. Şartnameai levazım müdürlüğünde görülür. lıtekli olan
lar kanunun tayin ettiğı vesika ve 103 liralık muvakkat teminal 
makbu:ı veya mektubile beraber 28 ağustos 936 cuma günü aaat 14 
de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (338) 

937 mayıs ıonuna k!ldar tehir dııında teabit edilecek muhtelif 
yerlere dökülerek üzer:eri örtülmek ıur~tile ortadan kaldınlmuı Ye 

çi>plerin içerisinde kem;k, paçavra ve sair ite yarar mevaddı ayrıla• 
rak alınma11 iti kapalı lll!arfla arttırmayA konulmuıtur. Arttırma 27. 
ağustos 935 perıembe günü saat 15 de daimi encümende yapıla
cakhr. Bu ite senevi 7000 lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartna• 
mesinı istiyenler bedava. olarak levazım müdürlüğünden alabilirler. 
Kapalı arttırmaya girm:!k istiyenler de 2490 N. 1ı kanunda yazılı ve
ıika ve 525 liralık muvıa.kkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
teklif zarflarını yukarıda yazılı sıünde saat 14 e kadar daimi enctl-
mene vermelidirler. ·(B.) (341) 

Ketif bedeli 585 lira 72 kuru! olan lstanbul 19 uncu mektebin 
tamiri pazarlıia konule>uttur. Ketif evrakı ve f&rlnameai levazım 

müdürlüğunde görülür. istekli olanlar eksiltme gününden en son 
sekiz gün evvel müraco.2't ~derek bayındırlık direktörlü~nden ve
sika almaları ve 44 lirnlık muvakkat teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 3 eylül 936 perıembe günü saat 14 de daimi encümen• 
de bulunmalıdır. (1) (466) 

ze gelmeleri. ----------------------------

Jandarma genel komutanlığı 
Yeni Eserler 

MODERN CERRAHI YF. NôRO -
ŞIRVRJI MECMUASI 

Paris tıp fakilltesi, profesör Gosset
in genel cerrahi servisi, Clovis Vin
centin Nöro - Şirürji servisi ve Th. de 
Martelin Nöro - Şirürji enstitüsü sa
bık muvazzaf asistanı Dr. Cafer Tay
yar Kaakat tarafından çıkanlmaktadır. 

Bu aylık mecmuanın ilk sayısı zen· 
gin ve faydalı münderecatla türkçe ve 
fransızca olarak çıkmıttır. 

Ankara satınalma komisyonundanı 
1 - Vasıflarına uygun ve metresine elli iki kurut değer biçilen' 

(163,000) metre yazlık elbiselik 24 - 8 - 1936 pazarteıi günü 
saat ( 11) de kapalı zarf usuli ilf! sabn alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 424) kuruş kartılıfında Komisyondan alınabi
lir. Ekıiltmeye girmek iıtiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbm 
veya oanka me~tubu ilf' şartnamPde yazılı belgeler içinde bulundu
rulacak olan teklif mektuplarını eluiltme vaktinden en az bir aaat 
evvel Komisyona vermit olmaları. .(291) (206). 



ABONE ŞARTLARl 

Mcmlcket1m1zde 
Yab:ıı:ıcı yerlere 
Poeta blrllğtne l 
girmtyen yerlere l 

Yıllık 

ı~ 

180 

'aylık 

tOO 
110 
ı~ 

TUrldyenin ber posta merkezinde IU1RUN'• abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbU1. Ankara Caddeal, l ~ A.lil'I )'UTdUJ 

ildar9: 2~870 

l Yazı tşlert: 2J."1ll Telefon 

reıgraı ad.rest: &UnUN Lltaobul 

Poata ıruru.u No. te 
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• 
Bayındırlık Fen 

Okulu Direktörlüğünden: 
Bu yıl mektebe 40 talebe alınacaktır 

Mektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç. ve mecburi 
hizmet beş senedir. 

Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lazımdır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve on yedi 

yatından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı bulunmamak. 
2 - Laakal orta mektepten veya aynı derecede tahsili hah. 

Maarifçe musaddak hususi mektepten mezun ve r!yazi derle
rinden ep aşağı ala dert:eede not almıı bulunmak. 

3 - Yukarıda yazılı şeraiti haız taliplerin malfuııatı mek· 
tep tedrisatını takibe kafi olup olmr.dığı anlaşılmak üzere (Ce
bir, Hesap, Müsattah Hendese) den bir müsabakl imtihanı 

yapılır. 

4 - İmtihanlar sözlü ve yazıhdır. Sözlü imtihanda kaza
namıyan talip yazılı imtihana giremez. Ve evrakı s:;eri verilir. 

5 - imtihan 28 eylül pazartesi günü olacak \"e sorgular 
Orta Okul müfredat programından yapılacaktır. 

6 - Olgunluk imtihanını vermiı lise mezunları imtihansız 
birinci sınıfa yatılı olarak girebilir!er. Ancak bunların kayıt 

ve kabul zamanında müracaatları şarttır. Olgunluk imtihanı 

veroıiyen lise mezunları diğerleri gibi imtihana tabi hıtuhcaktır. 

7 - Taliplerin devamı tahsile ve vazifeye mani sari ve uzvi 
hastalıklardan aalim olması için mfüehassısları tam bir hastaha· 
neden örneğine uygun ve fotoğraflı tasdikli heyeti sıhhiye rapo· 
ru ile hüsnühal sahibi olduğuna dair mahalli polis t:ıhkikat ra· 
poru, aıı kağıdı, hüviyet cüzdanı, fahadetname veya bulundu
ğu mektepten riyaziye notunu dagösterir tasdikname ile 4,5 )<'6 
eb'admda 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

8 - Evrakı noksan olanların kaydları yapılmaz. 
9 - Kayıt muamelesi 1 eylül 936 dan 15 eylül 936 tarihine 

kadardır. (353) 
. . . . ~ f. ·,.. ........ ..... .. .,' '~.... - ; • ; •. 

Mütercim aranıyor 
Askeri fabrikalar umum 

müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muh· 

tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızca mii 
tercimliğini de yapanlar tercih olu nacaktır. isteklilerin en çok ağus 
tos nihayetine kadar i.1tida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müra-
caatları. (303) 

Istanbul esnafına 
lstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odasından: 
1 - Esnaf Cemiyetlerince aidat tahsiline memur edilen kimselerin 

müracaatlnrmda kendilerinden odaca tasdikli hüviyet varakası sorulma
sı ve verdikleri parayı gösterir makbuzun istenmesi, lüzum gösterildiği 
halde hüviyetini isba.t etmiyen kimselere aidat ve sair namlar altında pa
ra verilmemesi ve bu gibi vaziyetlerde derhal oda esnaf şubesi müdürlüğü
ne ve Cemiyet reisliğine haber verilmesi esnafın menfaatleri icabıdır. 

2 - Alakalı olduğu cemiyetin mühürü ile muhasibinin ve tahsildarın 
imza.sını taşıyan makbuzu alarak birlik aidatını verdiği halde henüz cüz
danları kendilerine gönderilmiyen esnaf derhal cemiyet reislerine ve her
hangi bir müşkül karşısında kalınca da oda esnaf şubesi müdürlüğüne 

müracaat etmelidirler. 

... 1 I' .. .,. • 1 a .: 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: ve eksiltme 

Istanbul leyH Tıp falebe Yurdu taıebesi için mev~ut şartname 

sindeki evsafına ve tutulan nümunelerine göre (600) adet yün fani 
la açık eksiltme suretile alınacaktır. 

l - Eksiltme: Cağalt.ğlunda İstanbul Sıhhat ve lçthnaı Muave 
net müdürlüğü bir.asındak? knmiıyonda 19-8-936 çarşamba günü 
saat (14) de yapılacaktır 

2 - Muhammen fiyat: B;r fanilanın fiyatı (150t kuru;tur. 
·ı - Muvakkat teminat: "67, lira (50) kuruştur 
4 - istekliler nümuneleri Çenberlicaı civarında Fuat~aşa türhesı 

lr:-ırşı .. ında Tıp Talebe Yuıdu merkezinoe görebilirl'!r ve ~artnamevı 
..Jf3 {)"JC.SIZ olarak alabilirler. 

S - lateklilerin cari ıeneye ait T :caret Odası vesikası ve bı. işt 
yeter muvakkat nıakbu2 veya banka ıuektuplarile val-.ti •. dt:n evveı 
komisyona gelmeleri. (161) 

1 KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız-

1 
IŞIKLI 

N 

REKLAMLARI 
lUJ«:lYlz ve '\tal}(sft'\tDe 

ER dı~ 1 1 
·--------=-----=---e111m----: Galata Sesli Han 

YAZLIK VE KIŞLIK 

Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar 
paşa S. No. 12 ev kiralıktır. 4 oda, balı 
çe, hava, manzara, konfor. Üstündeki 
14 No. ya. müracaat. 

lstanbul 7 inci icra .Memurlıığıın
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa
tılmasına karar verilen fanile ve sair 
manifotra eşyası ağustosun on doku
zuncu çarşamba günü saat 12 den 13 e 
kadar Sultanhamamında Haçopulo ha
nının cümle kapısında hazır buluna
cak memur tarafından açık arttırma 
suretilc satılacağı ilan olunur. 

(V. No. 17745) 

ZAYİ 

Mıhalıçcık Ziraat Bankasından al· 
mış olduğum 16 numaralı ihbarsız 
tasarruf cüzdanımı zayi ettim. Hük
mü kalmadığını ilan ederim. 

13eyoğlu Halepli sok.ak No. f4 
Mühendis Cove 

(V. No. 17738) 

1 

PARA 
ı-:::-:e Yarın K.itaplanndandır 1 --·· . Fiyatı 25 kuruştur 

!.<Jtanbul 7 inci icra lıfemıırluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-

• 

QANKAYA 
YAT l~ILAN DARA ~Yi . 

EKiLMi~ TO~UM Gi9i V~RiMLiDiQ. 

N. 
U OlANTSl OANr ONi V. 

KARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

karrer halı seccade, perde, karyola. Doktor alınacaktır kanape, ayna konsol ve saire ağustos 
.,;' 

ayının 22.8.936 cı cumartesi günü sa- J 

at 15 den itibaren Bakırköy\iµde Is- A k "" s b ·k j ••d•• l ••"' •• JeflS 
tanbul caddesinde çarşı içinde kain s . ~rı ~ ~ r~ a ar u~'!m ~u urı.~gu.~ ot 
No. 16 hanenin önünde açık arttırma Bın dahılıye mutehassısı ve hırı ope,rator olmak uzere uç do1'l ~ 
ile satılacağından isteklilerin o gün alınacaktır. it görecekleri yerleri ve çalışma ıartlarını öğrenJIJ . 
ve saate mahallinde hazır bulunacak üzere istida ve vesikalarile birlikte bizzat veya bilvasıta sıhhat t0 

olan memurumuza müracaatları ilan besi Müdürlüğüne ır.üracaatları.ı (304) 
olunur. ~ 

(V. No. 17744) 

ZAYt 
İstanbul Öğretmen okulundan mu

allimlik şahadetnamesi yerine aldığım 
926 tarihli vesikayı kaybettim. Hük
mü yoktur. 

Muallim R·iiscyin Rahmi 
(V. No. 17743) 

MS!W 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğtu Nuruosmaniye cad. ~o. Jı. 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Sah gÜnleri meccanendir~ 

Telefon. 22566 
'MWP'i' 

ZAYİ 
934 senesinde Beyoğlu 22 nci ilk 

mektepten aldığım şahadetnamemi 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Fethi oğlu Ke11an 

(V. No. 17740) 

r-KURUN~ 
Ga:ı:etenıızc göndertlen yazılar, gazete· 

ye girmek için ise, zıırfınnı kl\şcstne lır• · 

zete> kelimesi vazılmalıdır. 

Karşılık tstiyen okurlar, mektuplarmı 
lO kuruşluk pul koymalıdırlar. 

ı::u..cııımıyıın yazıları gen göndcr:rnekten, 
Kıyınctst1 yollanmış mektupların ıc:ıne 

konuııın parala:-ın 1<aytıolmasmdao, ıııuı 

olarak c:rkan yazılnrr1nn dolayı. dlr1>ktllr 
tük, UstUne soru sorgu almıı:ı.. 

Giinü geçmi§ sa,yı la1 5 kuruştur 

Ad re. ·.:ıı de~ştlrcn aboneler :.!~ Kuruş 

nı'lerlcr. 

1 

Un7.etı•mlute cıkan ynzılarla ·rl'!llmlerln L: ha~kı ımlt kı•ııdlııl !cindir. .J 
-

)ııhıhı: ASIM ııs - VAKl1 Mıııhııası 

Neşrıyat Direktörü: Refik A. Sevcngiı 

Sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma 
komisyonundan: 

Kuru soğan 37850 45600 
Kabamal patates 34500 43800 

ve 

Battal patates 35000 45000 Akliye hastahanesi içiO 

S1hhi müesseselerin 936 mali yılı patates ve soğan ;htiyacı k•P'' 
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. ~· 

1 - Eksiltme 26 - 8 - 936 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sd' 
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyoO 

yapılacaktır. . . . . . • fi 
2 - Tahmını fıat Aklıyenın pl\ tateai beher kılosu 4,5 kurUf 

diğer müesseselerin 5 buçuk ve soğanın beher kiİosu 3 buçuk 1'1Jl"'f' 
tur. 

3 - Muvakkat teminat 454 tir a 61 kuruştur. 
4 - istekliler şartm·.meyi para sız olarak her gün komisyond,t' 

alabilirler. ,. 
5 - istekliler her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı teklifte bulııl' 

bilirler. 

6 - lsteklile
0

r cari seneye ait Ticaret odası vesiknsile 2490 ~: 
yılı ' kanunda yazılı belgeler ve bu ije yeter muvakkat garanti ııı• , 
buz veya banka mektuplariic. birlikte teklif mektuplarını eksiltll'le '' 
atinder. bir saat evvel Komisyona vermeleri. ~ 

[!Jll w;a·;ı:wı mwu •&H&fkSEZMü ......... 

Vekaletlerin ve resmi dai--- ... 
rererin nazarı 'dikkatine 

•f 
Resmi llanlar Türk Limted Şirketi muamelatı (Tfak Maıı~;. 

Cemiyeti Resmi ilan işleri Bürosu Limited Şirketi) ,1e devrech 
miş olduğundan Resmi ilanlar Türk Limited Şirketinin Ankıa.ı:~ 
mümessili bulunan Eay Bilal Akba'nm vazifesi de (Türk Maıır~ 
Cemiyeti Resmi ilan İşleri Bürosu Limited Şirketi) Ankara Ş 
besine devredilmiştir. 

~ Resmi llanlar Türk Limited Şirke!ine ait bilcümle matlObatıtl 
tahsi!i ve muamelatın tedviri Ankara Şubesince y:ıpılacak~;~ 

4 Keyfiyet alakadarların malumu olml'\k ü:ere ilan olu:-:ur. (4 ... 

~ tğ}tJ;f'il?@.jAAGifffMMIUff:!!ı--4§i*S& •*WB rrp6' 


