
7 a!Jqare pigangosa. 
dün çekildi 

Yirmi birinci tertip tayyare pi
Y&ngosu dün çekildi. Büyük ikra.
nıiye dün çekilmtycrek bugüne 
kaldı. 

Dün çekilen numaralar yedinci 
sayıfa.mızdadır,, 
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Türkiye müstahsilini ve ihracatçı tüccarını 

birinci derecede alakadar eden bir mesele 

Alman parasının da düşü
rüleceği anlaşılyor 

Markın tcı'kip edeceği siycıseti HiUcritı 
arzusuna göre -vak.tile idare cdemiye

rek gözden düşen Şaht 

ita/yan liretinin sukutundan sonra, 
Almanya tecrit edilmiş bu vazıyette 
kalamazdı. Sukutun bir hafta içinde 

olacağı bekleniyor 
Paralarım dütüren memleketler, _______ ___:;.._----; 

milletlerarası aht veritinde konten -
janbnanlarm ve kliring hesaplan • 
nm kaldmlması iıtikametine doğru 
yürümektedir. Memleketimizin bu 

Altın ve 1 ürk eshamı 
yükseliyor 

günkü harici ticaret sistemi ise kli Borsada Türk ' •' esham ve tah 
ring esasına istinat etmekte oldu • vilatı yeniden yükselmeğe başla
ğundan Avrupada batlıyan yeni ce- mı§tır. Geçenlerde seksen liraya 
reyan kal'fıtmda, Türkiyenin de, kadar satılan Cumhuriyet Merkez 
parasmı sağlamlığını bozmamakla bankası eshamı şimdi doksan Uç 
beraber, mutlaka bir vaziyet alması liraya çıkmıştır. Altın. fiyatı yüz 
icap etmektedir. otuza kadar yükselmi§tır. ~Bors~-

ASIM US daki bu faaliyet dikkate d~ger bır 

1 
hadise olarak görülmektedır. 

(Bafmak.alemtzln tamamı ve teıgra.fl&r L. -----------altmcı ıaaJlf.leml.zdedlr.) 

ltalyadan sızan şayialar C,ünledn peşüulen 
Borçlular 
kazanıyor! 

Aleyhimizde bir takım 
tezvirat yapılıyor 

Olur şey mi: Sözde, Boğazlardan 
Akdenize Bolşeviklik yayılacakmış! 

İngilizce Morning Post gazetesi( 
Roma muhabirinin yazdığına göre, 
ltalya hariciye nazırı Kon Cianunun 
bu ayın 20 sine doğru Berline Hitle. 
ri ve Alman hariciye nazınnı görmeğe 
gitmesi beklenmektedir. Buna mu. 
kabil belki Alman hava nazın Gding 
de Romaya gidecektir. 

Morning Post muhabiri, ltalya ve 
Almanya ricali arasında ne gibi şey. 
ler konuşulacağını yazarken Af man. 

yanın Fransız - Sovyet paktına n 
İtalyanın Akdenizde endişeyi mucip 
bir İngiliz - Türk muahl!ftesine iti. 
razlarını birleştirecekbir mevzuun 
bir tabirle kamUnizmin behemeh:ıl 
görüşUleceğni yazıyor Ye ezcümle di. 
yor ki: 

"Romadaki bazı noktai nazarlara 
göre, Türkiyenin Sovyet Rusya ile 
dost olduğu halde Boğazlara hakim 

(Sonu: Sa. ! sa. 1) 

lnnat• frangınıtı det14Jüaayonun
dan sonrcı lsviıçre sonra Bc]fika para
sı d~tü. Onu da ltalyan lireti takip 
etti. ~imdi ymıidçn /ngiliz lircısının 
dü§mesi ihtimalleri etrafında §ayia
lar dolaşıyor. Yani son baharda sa
rarmış yapraklar gibi kağıt paralar 
dökülüyor. 

l§in miihim tarafı şıı 1ı."i ba§ka mem 
lekctlcrclo olan bu i~lcr bir taraftan 
Türk tiiccarüırına da dok"Unuyor. Pa
rası dil§en memleketlerde alacağı o
lanlar dii§'l."ilnlük tıi.sbctinde kaybedi
yor; buna mukabil borçlu olanlar ka
zanıyor! Omm için herhangi bir mem
leketin parası dü.Jcrse bu para ile ala
cağı olanlar feryat ediyor borcu o
lanlar da düğün bayram yapıyor. Her 
tarafta: 

- 14.lacağm mı var1 
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··········································-····: 
Parasız muay~ne ı= 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik-! 

tiren okuyucumuz KURUN İ 
doktoruna kendini parasız 1 

muayene ettirebilir. ! . ..•............................................... 

Zafer bayramımızı tes'it eden llatay Türklerinden bir grup 

Zafer bayramımızı tes'it eden 

Sancak Tlrklarlala 
mabakama talsllitı 

Binlerce dinlevici ırkdaşımızın top-
~ 

)andığı celse büyük bir sükun 
ve vakar içinde geçti 

Bir Ermen inin 1 ü.rklere hararetle arJukatlık 
yapması, Ermenilerin de tezimize Jeht.ar oldu
ğunu gösteren emareler arasındadır.. 
İskenderun, (Hususi) - Belen na-} 

biyesi Türkleri 30 ağustos Zafer bay
ramını tes'it ederken oradaki Türk 
anıtına çelellk koydukları ve lstiklfil 
)'118.r§ınl söy1edıklerl içm :mahkemeye 
verHmişlerdi. Bunu evvelce bildirmi§
tik . .Muhakemeyi dinlemek U7.ere san
cağın muhtelif kaza, nahiye ve köY
lerinden iki bine yakın Türk geldi. 
Davanın çok heyecaıilı olduğu hüku
metin aldığı tedbirlerden de anlaşılı
yordu. 

Fransız istihbarat dairesile uzun 
temaslara geçildi. 

buruşma safahatını dinlemeğe ge
len Türklerin ceketlerinde Türk bay
rağını taşıyan rozetler vardı. Kravat
ln.rı ve kasketleri kırmızı beyaz renk
te idi. Salon dinleyicileri almadı. Kah 
ve ve civar binlerce insaıila dolup 

-·· . •' . ., . 

Fransaya 
notamız 

"Manda devam etseydi 
Sanca§ın ayr1 bir ida· 
resi olaca•t Şfmdl San· 
cak tamamen hUr olftla· 
hd1r. ÇUnkU Suriye ve 
LUbnan mUstakll ola· 
caktır.,, 

Falih Rıfkı Aktag'ın 
maka/6$İ 

(! inci sayı/ada) 

taştı. (Sonu Sa. f 8ü. 4) ~~ ~L..A .. V..LA-AW.Çl_. ~~~~~~~---

Bulgarlar Şişliyi 3 -1 yendi 
Italyan bahriyesi 

'30 yeni harp gemisile ve 
60 bine çıkarılan 

efrat adedite 

Türkiyenin 
_Borcun mu -var1 k G l B• J""' · J Ç kk 1 
sualleri kulak.Zara çarpıyor. An arada enç er ır ıgı ue ana aıe 
Bir rnemleketm parası• dii-§mekle 

Kuvvetlendiriliyor 
ltalya lngiltere ile anlaş• 

mak mı istemişti ? 
Belgrat, 11 (Radyo) - Romadan 

bildirildiğine göre bugün İtalyan tez.. 
g8.hlarmda 30 dan fazla harp gemisi 
hazırlanmakta.dır. Bahriye efradı a
dedi de 60 bine çıkarılacaktır. 

SiLAHLANMA F AALIYETl DE 
ARTTI 

Roma. Gc 11 (A.A.) - Hükumet, 
BUeı idare kontrolü altında bulunan 
120() fabrikada çalışma saatini 60 a 
ÇI.kannıya karar vermiş ve yeni tay
Yare meydaıilan inşası için 140 mil
Yon ta.b.sis etmistir. 
"ITALYANIN-TAARRUZ FiKRi 

YOKTUR,, 
Roma, 11 (A.A.) - Dt.içenin as ke

li raporu hakkında müta.lealar yürü
tetı, gazetelerin lisanı şudur: "İtalya, 
lltüstemıekat imparatorluğunun te
l'a.kki ve inkişafı 2çin zaruri olan sul
hu .istemektedir,, 

Virgini Gayda, Noce D'f talya ga
~inde diyor ki: 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 3 ). 

Nusaybin demiryolile 

Musul petrolleri
ne bağlanması 
düşünüiüııor 

Ankara, (Telefonla) - Irak 
hilk\lmetinin Nusaybinden Musula 
kadar bir hat uzatılmak suretilc 
Irakın Türkiyeye şimendiferle 
raptı hususunda incelemeler yap
tığı haber alınmıştır. Bu inceleme
ler bittikten sonra Irak hükumeti
nin hattın inşası husus.unda bükü 
metimize bazı teklifler yapacağı 
zannedilmektedir. Söylendiğine gö 
re bir İngiliz şirketi Irak petrolle
rindeki hissemiz karşılık gösteril
mek suretile hattın inşası için la
zım gelen sermayeyi vcrmeğe a
made bulunmaktadır. Mamn!ih bu 
hususta hükıimetimize henüz bir 
milracaat vaki olmuş değildir. 

Irak elçilikler mahaf ilindc yapt1-
ğım tahkikat Nusaybin ile Musu
lun şimendifer1e raptının Irakta 
resmi bir mahiyette o1mnma.kla 
beraber hususi bir mahiyette mev· 
zuu bahsedildiğini teyit etmekte
dir. 

mutlaka bir tarafın kaybetmesi lazım 
ise şüphesiz bu tarafın alacaklı o1ma
Bı daha makul ve ma.ntı'Tı.i bir hadise. 
dir. Çünh."il borçlu olanların ayrıoa bir 
ae zarara ttğraması kanbur il.s
tiine kabur nevinden bir f allıkct olur. 
Yalnız Avrupa hiikumetlcrinin para 
dil§ürnıclc tedbirleri a.lacaklılar için 
zararZı, borçlıılar için k<irlı olıınca in
sa>ılar arasında ahM.k lwideleri bo::u
'lacaktır: Eskiden beri tüccarlar ara
sında: 

"- Borrlu olacağıma alacaklı ka-
W.yım.,, · 

Diyenler ekseriyette iken bu dafa 
bu, ek.seri yet: 

"- A'lacaklı kalacağıma borçlu o
layım!,, 

Diyenler tarafına geçecektir. Bu 
ise paralamı devalü~yonutıda ekono
mik fayda bckl"yen memleketlerin tıc
tice itibarile lrencU a1e-ı.Jhlerine çı1:a
caktır. 

Hasan Kumçayı 

lktisal ve Moliqe 
Vekillerirniz Slirtie 

S.irt, 11 (A.A.) - lktisat Vekili 
Celal Da~ar \'e l\faHye Vekili 1''uat 
Ağralı Siirdc gc lmişlcr 'c ~chri geze. 
rek bazı izaha l almışlardır. 

kupasında Kırıkkaleye 3 -1 galip 
Kasımpaşa, Bursalıları 6 - O, Bey• 
koz da Istanbulsporu 8 - 3 yendi 

Şi§li Levski ma çında heyecanlı bir an 
(Yazısı 4 üncU sayıfada) 

lzmir manevraları bugün başhyor 
İzmir, (Hususi)- lzmir rnane\Tala

rı buglin ba.şlıyacaktır. Ka.mutanlar 
gelmi3tir. Ordu, mavi ve kırmızı ola
rak ikiye ayrılacak ve ycknasak öl
çüde hareketler yapılacaktır. Hareket 

ler gece de devam edecek, tayyare} r 
iştirak edecektir. Ayın 16 ıncı cuma 
gUnU Torbalı Seyorköy yolunda bll
yük bir geçit resmi yapılacaktır. 





1 Yugoslavya inllbalan j 

Mide hastalıklarının 
~eda vi edildiği şehir 
rugoslavya Karlisbad'ı denilen 
Vranyaska banyoları bol seggahlı ve 

en çok kalabalık bir şehirdir 

Türk gaetecüerinin Belgratl elçimiz Haydar Alrtayla beraber 
çelrilmiı re.imleri. 

ıs Eylül (Başmuharririmiz )azı.l 
) or) - Sarayboanadan sabahleyin 
saat yedi buçukta hareket ettik. Yu. 
goslavyanın (Vranyaska Banya) is. 
mindekl ıu mevkline gide~flı. Vran. 
yaaka Banya mide hastalıkları ~in 
içme Jı eridir. Aynı zamanda mükem. 
mel han~ o tesisatı nrdır Bu itibar. 
la buraya "Yugoslavyanın Karl'ba. 
dı,, diyorlar. 

Sarayboenadan Vranyaska Banya. 
ya ıldea demlryolu en Arızalı yerler. 
den ıeçlyor. Tren yUı ondan fula 
ifil~fe girip çıkıyor. (Çacak) fstu. 

yonuna geldiğimiz zaman bir sürpriz 
ile kar§ılaştık. Meğer Saraybosna 
polis müdürü Ye vali muavini Türk 
gazetecilerinin geçecefinl telefonla 
haber vermiş. Çacaklılar da iki bil. 
yük kasa dolusu üzüm, erik, elma ile 
bir kaç kiloluk kaymak hazırlıvarak 
hediye getirmişler. 

Yugoslavyada köylüler kaymağı 
tuzluyorlar. Bo tuzlu kaymağı birer 
ikişer kiloluk fıçı biçiminde tahta 
kaplara koyarak .satıyorlar. Bu su. 
retle ambalflj yapılan kaymak bozu!. 
madan on, on beş gün dayanırmış. 

Biz lstanbuldan ayn lalı iki haf. 
taya yakla§tl. Bu kadar zaman zar. 
fında memleketten hemen hi~ haya. 
dis alamadık. Yalnız Saraybosnadan 

Meyvalardan Yu101Javyan1n en 
büyük ihracatı eriktir. Yuıoslavya 
eriil tatlı, çekirdetl kolay &)nhr, 
vitamini kuvvetli bir meyvedir. Onun 
için aenede bu erikten (3.00) va. 
ıon mal ihraç edlllr. Cinsi bizde ol. 
mıyan bu eriği TUrkiyede muvaffa. 
klyetle yetlıtireblllrlz. 

Vran,..U Banyaya reldltlmlı 
vakit Belfrad elçlmlı Haydar Aktay 
ile mUatepn Şetkatlyl burada bu). 
duk. Haydar Aktay, bize karp Bel. 
aradda icap eden ve mUmkUn olan 
her 19yl yapmııtt. Bundan d\)layt 
kendisine müteşekkir bulunuyorduk. 
Fakat o, kendi hesabına yaptıklarını 
kUI bulmamış olacak ki seyahatimi. 
zin son merhalesinde gene ıazetcıcile. 
ri görmek için Belgraddan Vranyas.. 
ka Banyaya kadar gelmek nezaket ve 
lütüCkflrhğını gösterdi. 

Vranyaska Banya istasyona yirmi 
dakika kadar bir mesafededir. Modern 
şekilde bir çok otelleri, pansiyonlarr. 
sanatoryomları vardır. Buraya ak 
sam tistü geldik. Yalnız gece kaldık. 
Sabahleyin Niş'e gitmek üzere ayrıl. 
dık. YoJlarda, çarşı ve pazarda gör. 
düğUmUz iyi giyimli yabancı kaaba. 
lığı gösteriyor ki Vranya.ska Banya 

büyük bir rağbete hazhar olan bahti . 
yar yerlerden biridir. 

telefonla bir defa konuşabildik. Fa. ASIM US 
kat bu konuşma ile bizi tatmin edecek --------------
umumi maliımat alamadığımız için KISA HABERLER 
son gün elimize geçen bir kaç lstan. 
bul gazetesini hepimiz merak ile göz. 
den geçirdik. Zavallı KURUN sek. 
reterl arkadaşım Sırrı Uzel1inin a. 
pandisitten ölümü ile Maraş mebı"u 
Mithatın uğradığı çok acıklı otomobil 
kazasını burada gazetelerden öğren. 
dik. 

Yugosla,-yada tren seyahati ya. 
parken buğday tarlalarından ziyade 
mısır tarlaları görünüyor. Jstatis. 
tiklere göre Yugoslavyanın en hfiyük 
zirai istihsal mısır iJe buğdaydır. 

Yugoslaı,,·ada mısır istihsalatı buğ". 
daydan fazla olduğu gibi gittikçe dl' 
artmaktadır. Nitekim 1931 senosin. 
de (26.886.533) vagon bui?day ile 
(32.~.928) vagon mısır, 1934 sene. 
sinde ise (18.596.136) vagon buğday Ht> 
(47.94j.533) vagon mısır istihsal olun. 
muştur. 

Mısır istihsalatına bu derecede e. 
hemmiyet verilmesinin sebebi bu mah. 
suı ile hayvan beslendiği içindir. Yu. 
goslav çiftçileri domuza, ata mısır 
verirler. Köylüler dP buğday ununa 
mı.sır unu karıştırarak ekmek yRpar. 
lar. 

Yugo..ı;lalyanın hayvan ihracatı 

mühimdir. ltalya en çok et ihtiyacı. 
nı Yugoslavyadan temin eder. Bu. 
l'ada (20.000.000) tavuk vardır. Sene., 
de (2.!>00) vagon yumurta ibra~ edi. 
lir. 

Yumurta sandıklanru vapurlara kın! • 
madan yWdemek için teorUbelert yapılan 
pltınactıcr muvafık ıürUlmUı ve Uman ı~. 
re& tarafından on lkl tane ııımarlanml§tır. 

c: Esnaf ceınlyellert senelik kongrelerini 
bu ay lçlnt1e yapıp bitlrt!C41klerdtr. 
* Lllmaıı idare9l umum mUdUrlU#U mav. 

na Uıtiya.cını giderm~ için 26 mavna ıımar 
lamaya karar verml;Ur. Bunlar Karadeniz 
de yapılac~1ar; klnunll8&nl içinde de 2; 
tane daha ıemarlanacaktır. 

"' Memle](ettıntzden tUttın almak fetıyen 
bir Amerikalı §lrkte rnUm~U ııebrimlze 
gelml§ ve Samsuna gltml§Ur. Orada mUba 
yaa edcce#f t11tUn mlkdarmr tesblt edecek· 
Ur. • 

~bnlyeUr.x cvmbfg!lkyU ııclllnrfdö 
• GUmrQk idaresi taratmdan liman umum 

mUdUrlUğünc devredilmekte olan antrepo • 
!ardan Galata ve 1sta.nbul cihetinde bulu 
nanlarm devri 1§1 blUrUml§Ur. Şimdi Sa • 
rayburnundakl antrepoların dvelrlerf b&§ : 
ıam~tır. 

* Bir mUddettenbert ıehrimlZde buhman 
Jktısat veklleU deniz i§lerl mUeteoarı Sa 
dullah GUney Ankaraya gitmiştir. • 

• Almanlar taratmdan ve Tante fmıl ve 
rııcn son sistem §ilep llk 9eferinl yapmak 
Uzere şehrimize gelml§tlr. Bu mUnuebetıe 
gemide bir ziyafet verilmiştir. 

• BUrp Agop haııtanealnin on eenellk he. 
saplarını tetkik etmek üzere .Ankaradan bir 
mUfetu, gönderilmiştir. M:UtetUı aynı za 
manda ermeni katoUk patrikhanesine alt 
olup idareleri yeni vakıflar kanununa uygun 
olmryan buı cmllk ve akaratm idareal bak. 
kmda da tetkiklerde bulunacaklardır. 

ı:: Ankaradan blldlrlldilğne göre mC§hut 
cUrUmler kanunu mUnasebetlle Kocaeli aulh 
ceza b!Udtııll~c Mehmet Ali isimli bir eug 
ıuya ait olmak üzere ,eten evrak tetkiki aıı. 

ilk okallarıa yeni ders saatle 
rlade de değlşlkUkler yapıld 
;·························-··································- ................... ...._ ........................... ._..._.! 
1
. Bu yll da ilk okul öğretmenlerinin mesleki 
. bilgilerini çoğaltmak maksadile tahrir, 1 

1 okuma ve imla kursları açılıyor 1 
: ............................................................ -.. -········-· ... ·---·-·······-·················· ............ . 

Tifo salgınını 
önlemek için 

Şehrin mu .,telif ger/e
rinde aşı istasyonları 

kuıu/du 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde 

son bir kaç gün içinde tifo vak'aları
na sık sık tesadlif edilmektedir Bil
hassa Samatya, Yed kule, Aksaray ve 
Topkapı cihetlerinde tifo vak'aları 
fazlalaşmıştır. 

Sıhhat direktörlUğU bu vaziyeti 
göz önüne alarak tifonun salgın bir 
halde ilerlemesine mani olmak için ba 
zı tedbirler almıştır. 

Bu arada olmak üzere şehrin tür
lü yerlerinde tifo aşısı istasyonları 
lrurulmu~tur. Bu istasyonlarda tifo 
aşısı yapılmakta.dır. Aşının bir iki gü. 
ne kadar mekteplerde de yapılmasına 
başlanacaktır. 

Polla Ha .. erleri 

24 saat içerisinde 
olup bitenler 
Başlangıç motöril makinistlerin

den Ali Karaköyde nolsta memuruna 
giderek karşı taraftan gitmekte olan 
Mua.u.ez adında bir kadını yakalayıp 
karakol& getirmesini ve kadından da
vacı olduğunu .söylemiıtlr. Memur 
Muazuezi yakalayıp karakola götür
mek ilıtemif fakat Florya motörii ma
kinlsti Salih poilsin yanına yakalaşa
rak Mu!LZ7.eZl bıraktığı takdirde ken
disine bir lira vereceğini vadetmiştir. 

Bunun üz.erine Salih de beraber 
yakalanarak polise teslim edilmietir. 

Kalp para sürmek 
ıstemiş 

Çatalcanın ~niz köyilnde mukim 
Halil oğlu Ali Kocamustafapaşa pa
zar yerinde kalp bir yarım liralık sUr
mek isterken yakalanmı§tır. 

Ali kalp parayı Yedikulede mani
faturacı Serkisten aldığını söylemig
tir. Serkis de yakalanarak ha1tlann
da kanun! takibata bqlanmıtşır. 

ERO!f.l BULUNDU - Galatada 
Serçe sokağında 13 numarada oturan 
sabıkalı Mermer Hasan'm evinde ya
pılna bir araştırma neticesinde 3 pa. 
ket eroin bulurunuştur. 

Hasan, metresi Zeyneple beraber 
yaaklan.nıı,tır. 

BiR TRAMVAYLA OTOMOBiL 
ÇARPIŞTI - Beyoğlu Halaskar Ge· 
zi caddesinden geı:metke olan tof ör 
Ahmedin idaresindeki 2277 numaralı 
otomobil 221--324 numaralı tramva
ya çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde otomobil ha
sara uğramış şoför Ahmet yakalan
mıştır. 

OYUN OYNARKEN KAVGA. ET
TiLER - Şehremini Karabaş mahal
lesinde oturan 13 yaşlarında Kadri 
ile ayni mahallede oturan Mehmet a
rasmda oyun Yli~ndcn kavga çıkmı§ 
Mehmet Kadriyi başından taşla ya· 
ralanuştır. 

TRAMVAYA ATLARKEN - Ka
bataş lisesi talebesinden 14 y~ların
da Orhan adında bir çocuk mektepten 
9ıktJktan sonra tramvaya atlamak is
temiş fakat müvar.enesini kaybederek 

cak dört saat stlrmU~ ve derhal posta ile ge. 
rJye gönderilmfşUr. Bu mC§hut cUrQmlere 
alt ilk muameledir. 
* La haye adalet divanında mUddeU do • 

iM Japon murahhnsmrn yerine namzet gös 
terilen \'8.§lngton elçimiz Bay MUnlrtn ye. 
rlne eakJ lılaarlt vekili Bay Hlkmetlıı taytıı 
edllecejtinden bahsedilmekte41r, 

Şehrimizdeki tütün ilkokulların 

derslere baeıama zamar.lı>.rile ders sa- Memleketimizde 
atlerini gösterr.~ı yeni bir program ha-

zırlanmıştır. Bu programa göre, sa-1109 müteahhit V3 
hahları okullar saat 8120 de açılacak 
ve 8,30 dan 8,45 kadar talebelerin .. • 
yoklama ve temizljk muayeneıeri ya- Bu muteahhıtie1 ın vaz 
pılacaktır. qt tinin 9eniden tesbitı 

İlk ders 8,45 tedir. Çifte tedrisat d . 
yapan ilkokulların ders saatlrei de karar verıl l 

tesbit edilmiştir. Nafia vekaleti memleketimizde 
Çifte tedrisat yapan okullar ders- türlü is yapan bütUn müteahhitler 

lcrc 8.45 de başlıyacaklar ve dört ders •vaziyetlerini yeniden tetkik ederek 
üzerinden saat 12,10 da bitirecekler- müteahhitlerin bugünkü işlerini 
d:r. Her dersin iptidasında 15 dakika bite karar vermistir. Nafia vekil 
teneffüs vardır. Öğleden sonra da nin bu karan devlete karşı nafla, 
ders yapanlar saat 12,25 de dersler<' vazım, her tilrlü malıcme, inşaat 
başlıyacaklardır. sair işlerde taahhüde girişenlere 

Cumartesi gilnlcri haf\a tatiline mildir. Vaziyet tesbit edildikten 
uymak üzere çifte tedrisat yapanlar ra her müteahhide bir vesika v 
sabah ilk derse 8 de başhyacaklar ve cektir. 
10,20 ye kadar Uç ders yaparak 10,30 Öğrendiğimize göre memleketi 
da sınıfları öğleden sonra ders yapan- de ma~me, nafia ve saire müte 
lara bırakacaklardır. Bu suretle iki di olarak 109 ki§İ vardır. Bunlar 
tedrisat saat 13 e kadar bitmi~ ola- bqka iki de etüd müteahhidi bul 
caktır. maktadır. Bu taahhüt işlerine g'r 

YENiDEN AÇILACAK lerin bir kısmı şirketlerdir. on da 
KURSLAR nebi müteahhit ve kumpanya bul 

lsta.nbul kültür direkt6rlüğU öğ
retmenlerin mesleki bilgilerini çoğalt
mak maksadile geçen tedris yılındt. 
bir yazı kursu açını3tı. Bu kurstan 
oldukça iyi neticeler almdığınd~n bu 
yıl ayrıca tahrir, okuma ve imla gibi 
kuralar da açılacaktır. 

~u ku~larda ttirkçc tedrisata ait 
pedagojik yenilikleri öğretılecektir. 
Ku~ta gösterilen uaul tabiatile mek 

teplerde aynen tatbik olunacaktır. 
TiCARET MEKTEBiNDE 

DERSLERE BUGÜN 
BAŞLANIYOR 

Yüksek İktisat ve Ticaret mekte. 
bi 936-37 ders yılına bugün ba§lıya,.. 
caktır. 

ORTA TEDRiSAT iKiNCi 
KADROLARI HAZİRLANI. 

YOR 
Ortatedrisat kadrolarının ikinci 

kısmının hazırlarıma işlerine kültür 
bakanlığında orta tedrisat direktörü 
Avninin iştirak ettiği bir komisyon
da başlanınıştJr. 

Komisyon her okulun gönderdiği 
sınıf ve öğretmen kadrOsunu göz ö
nünde tutarak ona göre çalı§makta· 
dır. 

Kadro ayın 20 sine kadar hazırla
narak bUtnn vila~t kültUr dlrektör-
1 üklerine tebliğ edilecektir 

YABANCI VE AZLIK 
KADROLAR/ 

Yabancı ve azlık okullarının öğ· 
retmen kadrolan kU~Ur direktörlUğU 
tarafından hazırlanmaktadır. 

Ayın 13 üncü gilnU tasdik edilmek 
üzere Ankaraya gönderilecektir. 

HUKUK. DERSLERi YENi 
SEK.LE GôRE T ANZIM 

EDiLDi 
Hukuk fakültesinin 4 yıla çıkarıl

maaı il7.erfne fakülte müfredat prog
ramında yapılan değişmeler ve sınıf
lara göre derslerin taksim işi tesbit 
edilmiştir. Yakında alakadarlara bil
dirflecekUr. 

maktadır. 

En büyük i§leri yapanlar araam 
7,500,000 Jiralık bir tek büyUk iş 
muş olan ecnebi ş'rket, bundan 80 

ra 5,905,507 lirahk bir tek i3 yap 
oaln bir 'l'Urk müteahhidi ve Ucn 
1,800,000 liralık bir işle bir inşaat 
keti gelmektedir. 1,500,000 liralık t4 
ig yapan bir mimanmız da vardır 

N~i&nın tetkikleıi bu a.y son 
bqlıyacaktır. 

HANGi AYLARDA DAHH 
FAZLA HASTALIK OLUYO~ 

1933 seneı1inde belediye doktorl 
nnm yaptığı tedavi adedi 44,~ 
ark tesbit edllmiştir. En fazla 
yapan yer Fatih kazasıdır. Diler 
raftan çıkarılan istatistiğe göre 
talık temmuz ve ağusto~ aylar:: le 
teşrinde çoğalmıştır. Tesbit ed 
hastalardan 12,661 1 huthane 
meccanen tedavi edilml~lerdir. 

MAYIMAHRUKATARTRE 
LAR PROJESi 

İstanbul gümrükleri baş mü 
Mustafa Nuri tarafından h&m'l 
müstakil mayi antrepolarına ait 
matnaıne projesi bitirilerek 
ve inhisarlar veklletine gönde 
tir. 

DONKO MEŞHUT COROM 
Dün nöbetçi otan asliye 3 üncü 

za ile ikinci sulh mahkemeleri k 
lerine gönderilen meşhut cU 
bakmışlardır. 

Diin sabah ikinci sulh 
sinde kumar yUzU.nden ıuçlu ol 
getirilen iki kl§inini muhakenı 
yapılmıştır. 

Üçüncü asliyede de iki kadın 
ıunda çıkan bir kavgaya bakılm 
Kavgada suçlu mevklinde Han 
davacı mevklinde de Zeynep lsiml 
kadın bulunuyordu. 

Zeynep Hanifenin gece evi lS 
Jt"elerek yakı31k almıyacak söaler 
!etmekten suçlu idi. Vak'a.da 
bulunan şahitler dinlendikten 
Hanife üç gün hapise ve bir lira 
cezasına mahkum olmu~tur. 

yere düşmüg, yaralanmıştır. Zeynep de Hanifeye ayni ı:ekilde 
HA.LA BVYV YAPAN DA. VAR- ltışık almıyacak sözler söyledlf 

Cağaloğlunda oturan Saime ismill dava sukut etmiştir. 
bir kadın Merkezefendi meurlığmda ---:------------
bir kahire §imşir kaşığlle büyü yap- BiR KAMYONUN M ARIFBTI 
mak isterken görülerek yakalanmış. Fındıklı önünde Karaköyden gel n 
tır. för Süleymamn idaresindeki 3545 

YÜK ALIRKEN KAVGA - Fatih maralı kamyon Karabaş cadı~ıt1m 
Atpa.zannda arabacı Sırrı ile Ahmet oturan Ömer adında birine 
arasında arabaya yUk almak yüzün- yaralamıştır. Yaralı hastahaneye 
den kavga çıkmış Ahmet Sımyı bıçak dırılmıı §Oför Süleyman yakal.anilllU~ 
la sol bacağından yaralamııtır. 1 tır. 
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kafası 

i f GarllO korka bastalığ~na tatald111 ı iş ar e ~ ı er. 
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Sinema yıldızlarının en büyüğü şöyle dert yanıyor: 
Bizim Be§ikt'l§ta, koca bir yo

kuıu, iki sıraya kaplıyan uzun bir 
''Akaretler,., zinciri vardır. Kırk 
elli yıl önceki :va§ayııa göre ya
Pılml§ binalar. Ama çok aağ/am, 
Pek oturaklı §eyler. Bir ara ba· 
kım11ızlık Tıer yanlarını aarmq, 
kcıpılarına aarı vergi kôğıtları ya. 
l>l§mı§tı. Sonra ansızın bir d E>ğiş. 
ine oldu. Sıuaları kararıp dökü. 
len, b!lıkonları sarkan akaretler 
tepeden tırnağa yepyeni bir kılık
tcı göründü. Boyandı, tazelendi, 
ccıddeye ıen bir seuimlilik geldi. 

-Sükunete kavuşmaktan başka bir şey istemiyorum; 
Kalabalık sinir ve korku veriyor; Herkesin 

üzerime .. atılacağını zannediyorum .. ....................................................................... •··························································•······· 

Bizde "Vakıf,, ların değerini. 
dedelerimize bunları yaptıran bü
l'iik ve aril duygunun güzell:ğini 
•ezenler azdır. Bunu bildiğ:m 
içindir., ki kendi :acmtimcle böyle 
bir kökten deği§meyi atlayıp ge
~emeaim. Sordum öğrendim. M e
ier yeni bir ''müteuelli,, ge!mi§ 
imi;. Binaları borçtan, haraplık
tan kurtaran o, bu güzelliğe ka
vıı§turan o imi§. Cadde bu pırıl 
l>ırıl akarctlcrle ırüJenince, el
bette eulerin hiç biri boş kalmadı. 
Geliri arth. 

iki üç aydanberi de gene ora
daki bir kaç binanın önü tahta 
Perdelerle kapanmııtı. Gelip geç
tikçe, "Galiba büyükce bir tamir 
Var!, derelim. Dün gene yolum 
clü§tü. Oradan geçerken faşa 
kaldım. Akaretlerin ortcuınd.ı 
Qparhmanlar peyda olmu.1, hem 
ele son 11istem apartımanlar. 

''Dünyanın büyük Gretası,, ünva
runı almı§ olan küçük İsveçli kız Gre
ta Garbonun §Öhret ve ihtişamı hiç 
olmazsa muvakkaten olsun bir sona 
eriyor. Greta Garbo, hasta, meyus 
olarak anavatana dönmek üzeredir. 

Sinema yıldızlarının en büyüğü 
§imdi bir çok sebeplerden mahzundur. 
Fakat en bUyük hüznü, artık yapıla
cak bir §CY olmamasından, zaptedile
cek kaleler bulunmamasındandır. 

O, her§Cye varan bir kadındır. Bu
nunla beraber hiç bir şeye varmamış 
sayıyor kendini. 
GARBO BUGONKONDEN DAHA 
BtJYOK YILDIZ OLABiLiR M/1 

Evet Greta Garbo bugünkünden 
daha büyük bir yıldız olabilir mi? 

Greta Garbonun doktorları onur. 
hastalığının bedeni olmaktan ziyade 
zihni olduğunu söylüyorlar. Yorgun
dur. Hayata karaı olan alakasını kav-
betmiştir. lştc o kndar... • 

Şimdi Greta Garbonun uzun za
mandanberi ilk defa olarak gazetelere 
verdiği beyanatını yazacağız. 

lngilizce ''The People,. gazetesi 
muharririne Greta. Garbo demiştir ki: 

"Son çevrilen filmde bana Karni! 
rolünü oynatmak istediler. Bu tip, 
faciavi bir §eY olduğu için ürküyo
rum. Fakat ... Başka bir mevzu yoktu. 
Ve mütavaata mecbur oldum. Görü
yorsunuz ya, hazan hepimiz, ne kadar 
büyük veya ehemmiyetsiz olursak o
lalım, inanmadığımız şeyleri de ya~ 
mağa mecbur kalıyoruz. 

Bir za.mandanberi çok hastaydım. 
Doktorlarım sıkı perhiz tavsiye etti
ler. ve hayatımı tanzim edecek tenbih
Jerde bulundular. Onların dediklerini 

Garbomm Holivuda ilk g~ldiği 
scMcZerdc 

Yorgun o7duğımıf söy1iyen 
Garbo 

bugünkü 

yorum. Size garip göriinür, fakat ak
lımdan hemen kaçıp saklanmak geli
yor. 

Nezaketsizlik ve küfranda buluıı
mak istemiyorum. Sadece korkuyo
rum. Ve bu, beni kalabalıklardan ve 
halkm gözündc-n kaçmağa sevkediyor. 

''Kamil,, filmini bitirdikten sonra 
kuvvetli bir ihtimale göre anayurdu
ma tsveçe döneceğim. Holuvudun Be
vcrbi Hils mevkiinde bir ev in~a et
meği dil§ünmüştüm. Fakat bu tasav
vurumu tehir ettim, çünkü hastayım. 
İstikbalim hakkında kat'i kararım 
yok. 

Bundan sonra artık hiç film yap
mıyacağım diyemem. Çünkü bundan 
sonra ne yapacağımı kim bilir? 

Bununla beraber şimdiki çevrilen 
filmden sonra ~u veya bu filmi Qevir
mek gibi bir angajman altına girmi§ 
değilim. 

Fakat, uzun bir müddet istirahat 
etmek ne kadar iyi '<>lacak! Memleke
timin güzel manzaraları içinde oku
mak, yürümek.. ve düşünmek. Bu ba
sit wvkler ve bir kaç iyi · arkadaş ... 
İşte hayattan istediğim şeyler bun
dan ibarettir.,, 

Greta Garbo sözlerini burada bi
tirmiştir. Ve bu sırada gözlerinin pı
narının ıslandığı göi'ülmUştür. Garbo 
çok, peli çok yorgun, tne'yils ve tsve
çe karşı b!r memleket hasreti çekiyor. 
I?o~duğu meelket ... Oraya karşı muta 
assibane bir sevgisi var. 

Garbonun tekrar Holuvuda gelme
den yapamıyacağını söyleyenler var
sa da, cunun doğru veya yanlış oldu
ğuhu za~an gösterecektir. 

Gezdim, dol~tım. iki akar.et 
birlC§tir.ilerek bir apartiman haJi. 
'1e konmug. Bütün ilıtiyaçlat göı: 
Önünlil.J'Sdutı,ılmuı, ' hepii. kar§Jan
rr.ış ••. 

tıpatıp yapmaklığıma rağmen daha------.....------------------------

iyileşmiş değilim. S ti B. 1. v • AJ..._ ( • k h a hattı 
Bir insan benim kadar süratıe ya- Oy ye ,eK, }f .,Igl • · l•llefl a aV ,. , 

Kendi kendime: §adıktan, duyulacak her türlü heye
- Acaba neden bu mcural gö- canı duyduktan sonra artık sukQncte 

iü11lenJi?. Bu deği§menin r:a11ıl kavu.5maktan ba§ka yapılacak şey 
yoktur. 

bir sırrı var? 
Cidden yalnız, başıma knlmağı is-

Diye düşündüm. Fakat dii§ün- tiyorwn. lnsanm görüşecek blr. kaç 
'nemle, sebebi bulmam bir oldu. arkadaşı olursa, i11te bunlar kafidir 
€vet, gerçekten bu değişme ge- benim bütün istediğim bundan ibaret
rekti. Mü§teriyi tutmak, gidenle- tir. Anlıyorsunuz değil mi? Kalaba-
1'İn yerini doldurmak irin, akaret· hktan çok Urküyorum. Amerikaya 
l ;ı- ilk geldiğJm zaman kimse bana ehem-
ere bir apartıman rahatı ve ko- miyet vermiyordu. İstediğim gibi her 
laylığı vermekten başka çare yok- yere girer çıkardım. 
tı.ı. Me11ele, bunu zamanında gör- Fakat şimdi bir treden çıkınca, ya
rrıek, kestirmek, ue bCL§lamaktır. hut umumi bir yere girince, halk bir
/ı adamı diye clillercle clolCI:.<r.anı den üzerime atılıyor gibi ... Bu vazi-

1 kl d yettcn §İddetle sinirleniyor ve korku-
Var ı arın a bundan başka de. -------------· ierleri yoktur. 

lıin içinde böyle bir güzel ör
ıtek olmcuayJı, belki akaretlerde
ki inkilabı yazmazdım. F akal ıu
>"acla burada kim bilir ne kadar 

uakıf malı, zamana uydurulma
dığı için göçüp gitmekte ue deulet 
hazine.inin muslukları körlenmek· 
teclir. 

S. O~z::ıfn 

Sovyctle.r Birliği sivil hna f ilosuı 
genel direktörlüğünde son günlerde 
bir konferans toplanmış Ye bu konfe. 
ranstn Sovyctler Birliği ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında bir hava 
hattı tesisi işi görüşülmüş, tetkik e. 
dilmiştir. 

Mosko,·a - lirasnoyarsk, yahut 
lrkuts - Yakuts - Aian Nogaevo -
Anadır - ·om - Fairbanks - Lju. 
no - Seatlle. 

Bu yolun uzunluğu 16.000 kilomeL 
redir. Yol üzerinde mükemmel is. 
tıısyonlar yapıldığı Ye modern siiratli 
tayyareler kullanıldığı takdirde bu 
mesafe 4 ila 5 günde katedilebilecek. 

Fenni araştırmalar enstitülerinde 
çalışan tayyareciler, mühendisler \"e 
diğer ilim a.damları, bu beynelmUel 
hava yolunun Sovyetler Birliğinin tir. 
şimali şarki kısmından geçmesi lüzu. Bu konferansa iştirak edenlerir. 
munu tebarüz ettirmişlerdir. Sovyet. hepsi de Sovyetler Birliği ile Ameri. 
lerin tanınmış tayyarecilerinden Le. ka Birleşik Dc,·letleri arasında hava 
vanevski, Levçenko ve Molokovun bu • muvnsalasrnın kabil olduğunu c;öyle. 
mmbkada muvnffakiyetıe başardık. rnişler, yalnız bazıları yol için baş. 
ları uçuşlar. iki memleket arasında ka ırnktalar ileri sürmüşlerdir 
muntazam hava seferlerinin bu yol. 
dan pek kabil olduğunu göstermiş 

bulunmaktadır. 

Bu hava yolunun şu noktalar ara. 
· sın da tesis edilmesi düşünülmekte. 
dir: 

Diyordu. 

Kırlangıçlar soğuktan 

kaçıyor 
V cnodiktcn bildiriliyor: 
Soğuktan uyuşmuş bir hale gelmi~ 

Aziz Glilere baktı. 1 efrika No. 86 Aziz a~ağıya inmek Jçin yürürken 
genç ktz da onun koluna girdi. Açtk 
mavi renkte sade bir rop giymişti. Mer

' divenden inerken Aziz'e adeta sokulu

Güler şaşkınlığını gizliyemedi. 
Aziz hemen bir cevap buldu: 
- Dülger oraya yanlı§ 'anahtar koy· 

muş. değiştirtecl'ğiın. Şimdilik böyle 
kalsın. yor ve koluna ~sılıyordu. Yüzünde de 

tatlı bir gUlümseyiş vardı. 

YA7..A N: KADIRCAN KAFLI Azizin annesine, babasına ve hatta 
hizmetçiye de gülümsüyor, onların söz· 
lerine tatlı bir sesle karşılık veriyor

cludaklanna götürüp de onunla kan sı
~an çatlaklarına ve }\albinin kurakhğı
tıa son veremiyorsun! Ne kadar zaval
lı olduğı.ınu sen d~ anlıyorsun, değil 
?tı., 

ı .... 

• * * 
-61-

'Ancak ubaha karşı biraz dalmıştı . 
Güneş odanın ortasına kadar bol ısık-
ı • 
·arını döküyor, ortalığı aydnlığa bo-
~Uyordu. 

Aziz doğruldu. 
:Sıışı kazan gibiydi. 

Ayna ile karşılaşt·ğı zaman gözleri· 
lli Şİ !!I \'e kızarık buldu. Saat ona geli
)orau. 

Gerindi ve~ 
- Düşünmek ve üzülmekten fayda 

)ok. Eğer Güler aşağı indiyse bu ko· 

metlinin belki farkına varırlar, 

etmeliyim. 
acele du. Hatta kahvaltıda Azizin ,sütünü 

Dedi. 
Banyoya gitti. 
Soğuk su ile bir duş yaptı. Gözle· 

rini ayrıca daha bol su ile yıkadı. giyin
di ve odasından çıktı. Aralıkta Güler 
ile göz göze geldi. Onun da henüz o
das:ndan çıktığı anlaşılıyordu. Genç 
kız azıcık ve lütfen gülümsedi: 

- Günaydın! 

Dedi. 
- Nasılsınız? Geceyi umarım ki iyi 

geçirdiniz? 
Diye ilave etmiyordu. Çünkü Azi

zin geceyi nasıl gl'çirdiğini her halde 
pek iyi tahmin ediyordu. 

Bu hal Azizin fenasma gitmemişti: 
- Eh... Hiç olmazsa bu kaaar in-

eaflı olsun 1. 

kendi clile hazırlamış, şekerini koy -
muştu. Sanki o gece her yeni evli ve 
iki sevgili gibi beraber kalmışlar ve 
mesut olmuşlardı. 

Durgun ve hatta asık yüzlü olan 
Aziz bile bu hal karşısında yumuşamı~ 
kendince şöyle bir kuruntuya kapıl

mıştı: 

- Gece yalnız kaldıktan sonra dil• 
şünmÜ§ ve bana hak vermiştir. Piş
mıınlığını anlatmak istiyor ... 

Kahvaltıdan sonra Halil beylere git
tiler. 

Dönüşte Fitnat hanım oğluna dedi 
ki: 

- Aziz, sizin odaların ara kapısı 
kapah. Hizmetçi anahtarı bula~amış. 
Nereye l:oydunsa söyle de, kolaylık o-
~~ -

Gülerin yüzü ve gözleri duruldu. A
zize bir defa daha bakan gözlerinde şu 
iki kelime okunuyordu: 

- Teşekkür ederim. 

öğleden sonra Fitnat hanımla Rem
zi bey giyir.iyorlardı. A§ağı indikleri 
zaman Fitnat hanım Gülere bakarak: 

- Biz bugün sinemaya gidiyoruz .. 
Kusura bakmayın. 

Dedi. 

Hizmetçiye döndü: 
- Sen ele gidebilirsin! 
Remzi bey her halile bu sözleri tas-

dik ediyordu. · 
AzLdn hoşuna gitmişti. 

Gen; kızla baş b:lşa k-lmaldan derin 
bir haz duyuyordu. Fakat Güler he
men :ioğruldu. Azizin omuzuna elin! 
l:oyarak tatlı ve adeta yalvaran bir ses
le: 

- Biz de gidelim. Çoktanberi ben 
de gitmedim sinemaya... Elhamrada 

· güzel bir film varmış zaten... Adı ne 
"'idi?. Şey... "Küçük anne,, ismlnde 

ten çıkan bir eser 
Epey zaman uardır, bir asra 

yakındır bizde mektep progra
mından bahsedilir. Fakat ne .za. 

man bir program ileri sürülse nkla 
tuhaf tuhaf geyler gelir. Ya has· 
ma kalıp bir tercüme, }'ahut dün
yayı keneli masası ba§ında ",;rar
cngiı: bir kuvvetle ke:,ıf ettiğir... sa· 

n:ın bir adamın uahiy uc ilhama 
benzer sözleri. 

Bunlardan biri /zer.dini m?a'c· 
ni dünyanın bir pcrçası şayar. 

medeni dünyaya terciime yolilc 
girildiğine kani olur. Ôtcki ken
eli fikrini dünyadan üctün bulı:r. 

Ne biri, ne öte!:zi bir ha?ika
tin ifacleıi olmu§tur. Maa.r:.c ta
rihi meydandadır. Ne bir ad .. mın 
lıafası, ne de başka bir sos'\ ~te

nin ihtiyaçları ile bu itler !tallcdi
lebilir. 

~ ıv: :{. 

Bir kaç ay euve! Ankara-la {10-

calarclan, tedrisat müleltişf,,rin
dcn, tecrübeli ve bilgili adamlar· 
elan mürchkep bir heyet topfonclı. 

Bu heyetin hu:mr;iyeti, bir sis· 
teme ve tecrübe edilmemiş esaı· 

lara istinat etmemc!1., dcjjrı.rdan 

doğruya hayata intib'lk ederek 
bir orogram hazır!çmahtı. 

Bu program; nazariycfon gö
re değil, sekiz on bin hoc,1nın 
tetkiklerine, tecrübelerine ve bil
gilerine dayanarak ortaya çıhtı. 

"ilk tedrisat,, programı bugiin 
bir kitap halinde ne§riyat hnf;lc. 
11ine katılmı§tır. 

Bizde maarif i§inin ilk ko!!ck~ 
til uerimi budur deyebilirim, tu. 
tulan uml itibarile, muhteu!l iti

barile.... Tamamen Türkiye köy 
ve ıehirlcrinin tctkikind en f'kan 
usule göre yapdan programın ya. 
nıncla bir de u•ulü dile getiren ve 

hocalara yaptıkları işin, okuttuk. 
ları dersin e11babı mucibesini an· 
latan parçalar uardır. Bun•mla 

memlekette mantıki ue psikolo
jik bir fehilde tedrisat birUğini te
sis mümkün olacaktır. 

Bu usulün orta tedrisatta da 
tatbikini gönül ne kadar arzu c -
diyor. 

Sadri Ertem 

olan binlerce kırlangıç Viyanadan 
Vcnediğe gelmjştir. Bunlara yem ve. 
rilmi~, ısıtılmış ve sonra serbest hı. 
rakı!mıştır. Kırlangıçlar sıcak mem. 
leket}ere doğru havalanmşılardr 

bir film... Hem de Almanca ... Çok be· 
ğeniyorlar görenler .•• 

Diyordu. 
Aynı zamanda cevap beklemeden 

merdivenleri bir solukta çıkarken ilave 
etmişti: 

- Ben bir dakikada hazırlanırım .. 
Hiç biri ona bir şey söyliyememiş· 

lerdi. 
Gittiler. 
Yolda, vapurda, otomobilde hep 

Azizin yanında ve onun kolunda gü
lümsedi. 

Sinemeda ışıklar söndüğü zaman 
Aziz una sokulmak, hiç olmazsa elini 
avucunun içien alarak okşamak istedi. 
Fakat o yumuşak, beyaz ve rr.in~mini 

el, bir şahinden kaçan güvercin v•wru· 
su gibi sıyrılıp gitmişti. 

Dönüşte ve akşam yemeğinde de 
Giller hep aynı gülümseyiş ve aynı 
tatlılıkla göründü. Hatta yemel:ten 
sonra annesile büyük annesi vG babası 

geldiği zaman hep bir araya topl:nan 
bu mesut insanlara piyano çaldı, man
dolin çaldı ve şarkı söyledi. He:n de 
en şen ve kıvrak aşk şarkılarını ... 

Gece yarısına doğru odalanna çı· 
karken Azizin kalbinde hala ümit cardı. 

Ölmiyen, bitmiyen ümit ... 
( Arka8ı ıxır). 
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YAZAN: lngı1izceden çeviren: 

Agatha Christ:ıe v. G. 

Mösyö Buk nefretle :- ·Hey vahşi 
hayvan hey, dedi; bu adamın ölümüne 

seviniyorum doğrusu!. 
Vlll 

Küçük Armslrong,un 
kaçırılması 

Mösyö Buk kompartımanında ye • 
mek yiyordu. Önündeki omleti bitirmek 
üzere idi.: 

- Yemeğimi burada yemeği münasip 
buldum, dedi. Sizinkini de buraya ge • 
tinıinler. Salon boşalır, biz de girer a
raştırmalarumzı istediğimiz gibi ya • 
panz. 

Puaro: 
- Çok iyi düşünmüşsün, dedi. 

Uçünün de karnı fazla acıkmıı de. 
gildi. Yemek yemeleri uzun sürmedi. 

Kahvelerini içerlerken Möıyö Buk 
meseleye temas etti: 

- Xe baber? dedi. 
Puaro cevap verdi: 

....- Maktulün hüviyetini öğrendim. 
:A'merikadan da niçin kaçtığını biliyo • 
TUm artık. 

- Kimmiı bu adam? 

- Armstrong'un çocuğundan bahae. 
dildiğini hiç işitmedi!l mi? Küçük Dey
zi Armstrong'u öldliren adam bu işte. 
Kasetti. 

- Ya? Evet, böyle bir hadiseyi i§it.. 
tiğimi hatırlıyorum. Fakat, nasıl olmuı. 
tu, bilmiy•rum. 

- Miralay Armstrong bir İngiliz za. 
biti idi. Armstrong'un anası Amerika. 
lr idi: Meşhur milyoner Van der 
Halt'in k4ı. Kansı da Amerikalı idi: 
Zamanmm en me,1hur Amerikan yıldı
zı Linda Arden. Gayet güzel bir kız • 
lan olmvıtu: Uzerine titriyorlardı. İ§. 
te bu çocuk üç yaşında çalındı. Hay • 
dutlar çocuğu geri vermek için müthiş 
bir para istiyorlardı. Neyse, uzatmıya. 
Jım, istenen iki yliz bin dolan verdik • 
Jeri halde çocuğu ölü buldular: On beş 
ıün kadar evvel öldürUlmüş olduğu an. 
Jaşıldr. 

''işin acıklı bir tarafı daha var: Ha
dise sırasında Armstrong'un kansı dün 
yaya bir çocuk daha getirmek Uzere i_ 
di. Bu fecaati haber alınca sıhhati ve 
ruhu son derece sarsıldı ve çocuğu ö • 
lü doğdu, kendisi de löhsa döıeğinde 
öldü. 

"Bu üstüste gelen felakete dayana
mıyan Armstrong da kederinden dün • 
yaya gözlerini yumdu. 

- Ne büyük facia! 

- Hadise bununla da kalmıyor. Ço. 
cuğun bir Fransız matmazeli olan da • 
dısının haydutlarla alakaıı olduğu id • 
dia olundu ve kadının itirazı kabul edil. 
medi. Kadın mahkum edilmek üzere i. 
ken bir kazaya kurban gitti. Ondan 
sonra anlaşıldı ki kadının kabahati yok 
muş ... 

- Eyvah t 
- Altı ay sonra Haydut teşkilatının 

reisi olarak Kasetti tutuldu. Hadise 
meyd.ına çıktı: Haydutlar, ele geçmek 
korkusile çocuğu öldürmüşler ve cese. 
dini saklamışlardı. Bundan sonra da, 
ceset bulununcaya kadar, para çekmek. 
te devam etmişlerdi. 

''Katilin Kasetti olduğu muhakkak. 
tr. Fakat elindeki mlithiş servet saye _ 
sinde ve kendisini tutan bir çok kimıe
lerin yardımile, ceza görmeden kur • 
tuldu. Fakat, şüphesiz ki halk haydu • 
du linç edecekti. Bunu anlıyan Kasetti 
hemen kılığı kıyafeti değiştirmiş, ve 

- Fakat, katil onu Şark ekspresin • 
de değil de başka yerde öldürse ne iyi 
olurdu! 

Puaro, Mösyö Buk'un düşüncesini 
anladı ve gülümsedi, sonra: 

- Şimdi öğrenmek istediğimiz bir 
şey var, dedi. Kasetti'yi öldürenler 
kimdir? Eskiden rakip olduğu bir çe • 
te mi, yoksa intikam almak istiyenler ., 
mı. 

Polis hafiyesi kompartımanda bul • 
duğu ve okuduğu yanmış kAğıttan bah. 
sederek: 

- Tahminlerimde aldanmıyorsam, 

dedi. Bu kağıdı katil yakmışnr. 
- Niçin yaksın? 
- Niçin mi? Üzerinde Armstrong is.. 

mi vardı. Bu da, katilin izini bulmağa 
yanyacak bir ip ucu değil midir? 

- Doğru. Armıtrong ailesinden ha. 
yatta kimse var mı acaba? 

- Bilmiyorum. Fakat, Armstrong'un 
küçük bir kız kardeşi olduğunu bir 
yerde okuduğumu zannediyorum. 

Puaro bundan sonra cinayetin ya -
pıldığı odada gördüklerini ve doktorun 
düşüncelerini anlatn. Kırık saatten bah 
sedilirkm Mösyö Buk'un gözleri ali • 
ka ile parladı: 

- Demek ki cinayetin ne zaman ol
duğunu dakikası dakikasına biliyo • 
ruı? 

- Evet. Bu mühim bir ip ucu. 
Puaro bu sözleri biraz düşünceli dü. 

şünceli söylemi§ti. iki adam dikkatle 
gözlerinin içine baktılar. Sonra Mösyö 
Buk sordu: 

- Sait bire yirmi kala Raçet'ln lrOn. 
düktörle konuştuğunu söylemiştik, de
ğil mi? dedi. 

- Evet. Bu da gösteriyor ki o vakte 
kadar Kasetti, yahut Raçet henüz sağ
dı. 

Bu sırada kapı vuruldu ve içeri baş
garson girdi: 

- Yemek salonu bogaldı, dedi. 
Mösyö Buk ayağa kalktı: 

- Hadi gidelim, dedi. 
Doktor sordu: 

- Ben de gelebilir miyim? 
- Hay hay, doktor Konstantin. Bir 

malizur yok değil mi, Mösyö Puaro? 
- Hayır, buyursunlar!. 
'Oçü birden kompartımandan çıktr • 

lar ve yemek salonuna gittiler. 
( ArkMı var) 

lrlanda 
lngillereden agrılıyor 

I..ondra, 11 (A.A.) - Sunday Dis_ 
patch'a göre M. de Valeranın önü. 
müzdeki ay içinde Daile tevdi edece_ 
ği yeni İrlanda kanunu esasisi, ser_ 
be..:ıt İrlanda ile lngiıtere krallığı a _ 
rasmda son bağlan da ortadan kal. 
dıracaktır. 

Yeni kanunu esasi valii umumilik 
makamını ilga edecek ,.e onun yerin~ 
vatandaşların hükümranlık hukukJ.1. 
nun yüksek muhafızı olan serbest 
de,·let reisi kaim olacaktır 

Riyaset makamına. gözündeki arı. 
u dolayısile hissetmekte. olduğ'ıı en. 
dişeler artmadığı takdirde. bizzat M. 
de Valera gelecektir. M. de Valera 
çekilmeğe mecburiyet hissettiği tad. 
dirde kendisine hükumet riyaa~t!nde 
şimdiki sanayi ve ticaret nazın M 
Benass halef olacaktır. · 

yalancı bir isim altında Amcrikadan u- ,--------------
zaklaşmış olacak. O zamandanberi de 
diyar diyar dolaıtığı ve elindeki para • 
Iarı veya gelirlerini yiyerek yaıadığı 
ınlaplıyor. 

Mösyö Buk, nefret gösteren bir ta_ 
'ftrla: 

- Hey vahıi hayvan, hey 1 dedi, Bu• 
adamm ammüne ıeviniyorum doğru -
IU, 

- Ben de. 

• SAKAL1N adasındi:'kl petrol imti. 
yazına ait 1935 Sovyet • Japon mua • 
hedesini S sene temdit eden bir anlaş. 
ma imzalanmı§tır. Yeni anlaımada Sov 
yctlcr Birliği ve Sovyet memurlan le. 
hine mahsus değilşiklikler vardır. 

* SOVYET halk komiserleri heye • 
ti reisi Molotof İspanya büyük elçisi 
Pascuayı kabul etmiş ve §erefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Italyan bahriyesi 
kuvvetlendiriliyor 

(Üsıyanı l incide) 
İtalyanın taarruz planı yoktur. İ· 

taıya, hazırlığını herkesin gözü önün
de yapıyor. Bu hazırlıklarda hiç bir 
gizli maksat yoktur. Avnıpanın niza
mım tehdit eden bir takım vaziyetler 
tahaddüs edebilir. Fevkalade kuvvet
li olmak demek her zaman için müs
terih olmak demektir, mümkün olduk 
ça sili.hını bırakarak Avrupa sulhu 
için meeal birliğinde bulunmak da İ
taıyannı hem hakkı, hem de vazlf esi
dir. 

"YENi BiR MERHALE,, 
Roma, 11 (A-A.) - Kabine toplan

tısından sonra çıkan tebliği reımide 

bildirilen bUyük askeri ve sili.hlanma 
hazrrlıklan yolundaki mesai 193:5 • 
nesi bidayetinde ilin edilen kuvvet 
siyasetine yeni bir merhale teıkll e
der. Tebliğ, keza Avrupada yeni b!r 
endige unsuru teıkil eden lapanya it
lerine ademi müdahale komitesindeki 
müzakereler sırasında hariçte bir te
sir yapmıya da matuf görülmektedir. 

Museolfnl 1936 ağustosunun 30 un
da Avvellenoda orduya İtalyanın sulh 
siyasetini daha ziyade kuvvvetli ve o 
derece kuvvetli olmalıyız ki her tllr
ıu ihtimale kareı koyabilmeliyiz. 

NELER HAZIRLAN/YOR 
Teblif A vellinoda çizilen prenalp

lerin nasıl tatbik edilmekte olduğunu 
gösteriyor. ltalyada mevcut 1200 
harp devuımı fabrikası tam randı
manla frslfyecek ve bu fabrikalarda 
haftalık mesai kırk saatten 60 sa.ate 
çıkarılacaktır. BUtUn gayretler bll
haaaa tayyare levazımını ve donan
mayı latlbdaf etmektedir. Buglln ya. 
pılmakta olan 30 biner tonluk iki zırh 
lıdan maada yeniden 35 ter bin ton
luk iki zırhlı ikinci smıf iki kruvazör. 
4 torpito muhribi, 18 torpito ve 16 
deniz gemisi tezgi.hlarda konulacak
tır kl, bunlar cem'an 118.375 tonilato 
eder. 
iT A.LY A INGlLTERE iLE ANLAŞ

MAK MI ISTEMIŞT11 
. Bu yeni hum.mali faalıyeti muhik 

gösteren bir çok sebepler mevcuttur. 
~eylülde İtalyan matbuatı tngıl
terenin Akdcni7.de Hindistan yolunu 
emniyet altında bulundurmaya haklı 
olduğu mUtaleasını serdetmekle be

raber Ingııterenin deniz silahlarını ar 
tırmasmdan dolayı hayret gösteri
yordu. O zaman bu neşriyat İtalyanın 
Akdenizde bir sll8.h anl~ması yap
mak için İngiltere ile müzakereye gi
ri§mek istediği şeklinde tefsir olun
muştu. Halbuki ogi.ln bugUn bu cihet 
tahakkuk etmemiştir. 

Diğer taraftan Romada beyan o
lunduğuna göre Sovyet Rusyanın ts
panya işlerine ademi mUdahale komi
tesinedki teşebbllsU ltalyayı ürküt
mez. İtalya her tilrlU ihtimale karşı 
haztr bulunmaktadır. 

Fransada ve lngilterede 

Yeni hadiseler 
Blum: "Sos1Jali$f 
proğram takip 
elmiqoruz,, d;yor 

bir 

al8kadar eden bir mesele 

Dünkü (Fransızca İstanbul) da 

Paristen alınmış hususi bir JI Aark Ja mı· 
haber vardı. Bunu ajans tel- l V .1 ~ U ~ 

grafları da takip etti. Bu habere göre 
Alman Cumurreisi ve Başvekili Hitler d •• k ? 
İtalyan liretinin devalUasyon kafile-. uşece • 
sine katıldığını gördükten sonra mar- j 
kı düşürmek kararım vermiş. O ka- Paris, 11 (A.A.) - Oeuvre gaf.tt 
dar ki Londrada haf ta geçmeden mut- sinde Genevieve Tabouls diyor ki; 
laka markın da d~valüasyonu bckleni- Alman markının kıymeti de yak 
yormuş. da indirilecektir. Fuehrcr, paral 

MalOmdur ki Leon Blum hükiıme- hakkında İngiltere, Fransa ve A:rn 
ti frangnı devalilasyonu kararını ilan 
tttiği vakit Berlin telgrafları markın 
mevklini muhafaza edeceğini bildir
mişti. Fakat İtalya frank gibi liretin 
kıymetini dUşUrdükten sonra Alman
yada bir telaş ve heyecan eseri göriln
dU. Bu tel!lş ve heyecan eseri manalı 
idi. Onun için frank dUştüğU zaman 
olduğu gibi Alman hükumetinin me
rakta olan efkarı umumiyeyi markın 
vaziyeti hakkında yeniden aydınlat

ması bekleniyordu. Aradan bir kaç 
gün geçtiği halde Berlinden hiç bir 
ses çıkmadı. 

Acaba Berlin telgraflarının bu sU
kütü Paristen (Fransızca İstanbul) 
gazetesine verilen haberin doğruluğu
nu mu gösteriyor? Şimdiki halde 
manzara şudur: 

Dolar, sterlin, frank arasında finan
sal bir ittifak vardır. İsviçre ve Bel
çika frankları frangın devalUasyonu 
üzerine derhal, İtalyan lireti bir kaç 
gtin dilşünüp taşındıktan sonra bu it
tüaka girmişlerdir. Bu suretle İsviçre 
ve Belçika franklarının Fransız frangı 
m ta.kip etmesi tabif idi. Fakat her sa
hada Almanya ile anlaşmış gibi hare
ket etmekte siyası menfaat bulan İ
talyanın Almanyadan ayrı olarak, 
hattA. Almanyaya aslii malUınat bile 
vermiyerek lireti dUşUrmilş olması 

türlü tefsirlere yol açmıştır. Bunun 
içindir ki ltalya hariciye nazrı Kont 
Ciyano Berline giderek Hitler'e ltal
yanm umumt vaziyeti hakkında iza
hat vermeğe lüzum görmüştür. 

Eğer ftalyadan sonra Almanya da 
kendi parasını dUşUrecek olursa artık 
bUtiln Avrupada altm e"asına daya
nan bir tek memleket kalmıyacaktır. 
Bundan sonra ekonomik ve finansal 
A'nzpayı yeni esaslara göre tanzim 
etmek noktasında en büyUk devletler 
birleşmiş olacaklardır. 

Fransız frangının dUşmesl Türkiye 
piyasasında ehemmiyetli bir tesir ya
pamazdı. Liretin düşmesi öyle olmıı

mıştır. Çünkü ticari müvazcne bakt
mından Türkiye Fransaya borçlu, 1-
talyadan alacaklıdır. Fakat Alman 
markının düşmesi memleketimiz tica
retini daha fazla alakalandmr. Zira 
Türkiye - Almanya ekonomik müna
sebetleri hem Tilrklye - Fransa, hem J 

rika arasında yapılmış olan mUzak 
relere iltihak edememiş olan do 
Schacht'dan memnun değil görtl~ 
tedir. Çünkü Almanyanın bugiln bıl 
devletlerin gittikleri yola gitmesi d'' 
ya nazannda adeta bir teslinıiye 
manzarası ar7.edecektir. 

D:ğer taraftan İtalyan ve Çek P'• 
ralarının düşilriilmUş olması Alman),. 
için tutulamaz bir vaziyet ihdas et• 
miştir. Londra mahafilinin miltale8" 
markın bir hafta bitmeden evvel ıcır 
metten herhalde düşürüleceği merl< 
zindcdir. 

INGILTEREDE NiKBiNLiK 

Londra, 11 (A.A.) - lng~ltere bal1' 
kası direktörii Sir Robert dün Sout
hportda demiştir ki: 

Para anlaşmasından önce, kontctl" 
janların, mübadele tahdidatınm ve !J• 
irenin ortadan kalkacağından Umidİ· 
mi kesmiştim. Fransız karan sayesill 
de ufuk aydmlanmıya başlıyor. ş..Jıet 
sabırlı, ihtiyatlı olurlar ve ayni ı.s· 
manda geniş görürlerse, dünya sıkıtı• 

tılarmdan kurtulablleccktir. 

AMERiKA DA NiKBiN 
Nevyork, 11 (A.A.) - Cumur bat 

kanı B. Roosevelt dün Saint Paul'de 
söylediği nutukta hükümet tarafıtı· 
dan karşılıklı tecim muahedeleri ve 
bilhassa Uç taraflı para anlaşmasınıtl 
akdinden ve bazı kontenjanların ı<sl· 
dmlmış olmasından dolayı pek ziyade 
memnuniyet göstermiı,, ve bu paktı•· 
rm beynelmilel barış yolunu açan vs· 
sıtalar olduğunu bildirmiştir. 

de Türkiye - İtalya münasebetlerin· 
den daha fazladır. 

Asıl mühim olan cihet Rudur J<I 
paralarım dütüren memleketler mil· 
Jetler arası all{jveri§te kontenjant· 
manları ve kliring hesaplarının kal· 
dmlması istikametine doğruyUril· 
mektcdir. Memleket:mizin bugUnkU 
harici ticaret sistemi ise kllrinl 
esasına istinat etmekte olduğun· 

dan A'TUPada başlıyan yeni cere
yan karşısında Türkiyenln parasınıtı 
sağlamlığını bozmamakla beraber 
mutlaka bir vaziyet alması icap et· 
mektedir. 

ASIM US 

selere sebebiyet vermlRtir. H 
Bilhassa Bişvillerde 16 ki§i tevkif a V 3 

edilmiştir. 

hücumlarına 
karşı BAŞVEKiLiN SôZLERI 

Paris, 11 - Lcon Blum, Metz top
lantısında söylediği nutukta şöyle de
miştir: 

"Biz bir "Halk cephesi,, hilkume
tiyiz. Sosyalist partisi ilk defa olarak 
bizim hükumetimize i5tirak ediyor, 
komUnist partisi 'ilk defa olarak bize 
müzaheret etmiştir. 

'Ben sulha inanıyorum. Harici si
yuetimi7.de daima bu bakımdan inki
§af ediyor.,, 

Baıvekil sözlerine şunları da ilive 
etmiıtir: 

Pa1isle müdafaa 
tecrübesi qapılacak 
Paris, 11 (A.A.) - TayyerE-ler• 

karşı müdafaa talimleri, 16 teşrini.. 
evvelde yapılacak n talimler esna. 
srnda bütün ışıklar sönecektir. ra. 
risin yetmiş düdüğü birden ötmeie 
Laşhyac.aktır. Tarassut tayyareler« 
manevraları kontrol edecektir. 

Paris, 11 (A.A.) Dün öğleden son
ra meçhul asker meş'alesi meruimi 
münasebetile Etoile meydanında bazı 
hadiseler olmu11tur. İki bin kişi, bir 
alay tertip etmek teşebbüsilnde bu
lunmuşlardır. Polis, bunları dağıtmış, 
ve itlerinden on kadarını tevkif etmi§
tir. 

KOMVNISTLERIN TOPLAN. 
TISINDA 

''Biz bir ıosyalist hükOmeti deği • 
liz. Takip ettiğimiz proğram sosyalist 
programı değildir. Biz bir ''halk cep • 
hesi., hUkumetiyiz v~ "halk cephesi,, 
nin programını takip ediyoruz.,, 

Saat 21,t:> ile 21,30 ar:ıBln da 1110· 
nakalAt tatil edilecektir. l\lanevrll• 
hır homha taklidi bazı şe)ler atııına1' 
ve buna karşı tahlisiye ekipleri ts• 
rafından tahaffuz fnaliyeti göster .. 
mek suretile sona erecektir. 

Hatırlardadır ki bu knbil mane1· 
ralardn ahalinin birkrsmı tarafında" 
alakasızlık gMterilmlş idi. HükQınei 
hava taarruzlarına karşı memlcketill 
selametini temin için büyük bir gaY
ret sarf etmiştir. 

Metzdeki komünistlerin toplantı
sını proteso edenlerden bazıları da 
"Yaşasın Laro'gue, yaşasın Fransa,, 
diye bağırmı§lardır. Bu sırada ada
mın biri Deroulede heykelinin kaide
sine çıkarak hatip vaziyeti takınmış 
vo halka hitaben bir takım sözler söy
lemiştir. Bunun üzerine ahali Marse
yer. marşını çağırmı§ ve "Fransa, 
Fransızlarındır. Kahrolsun Thorcz

11 

diye bağırmıştır. 

Polis, ahalinin üzerine yürümU~. 
halkı geri silrmil§ ve bfr çok kimseleri 
tevkif etmiştir. 

Strasburg bölgesinde de komünist
lerin nUmay~i ile nasyonalistlcrin 
mukabil nUmaylaleri ufak tefek hadi-

FRANSIZ MATBUATI KANUNU 
DEG/ŞTIRILEOEK 

Paris, 11 (A.A.) - Başbakan Blum 
Paris sosyalist şubesinin bir toplan
tısında, hUkumetin matbuat kanunu
nu deği§tirmek f.krindc olduğunu söy 
lemiş, parlamento toplanır toplanmaz 
hükumetin gazeteleri menabilerini bil 
dirmiye mecbur eden bir kanun layi
hasını ve keza zem ve kadh euçları 
hakkındaki kanunu tad'l eden diğer 
bir layiha tevdi edeceğini bildirmi§ ,.e 
"EfkArı umumiycyi hiyaneti vatani
yeye kadar dayanan tc~ebbüsler'n 
kurbını eden bugünkü Yaziyete artık 
bir nihayet vermek lfwmdır,, demi§
tir. 

Maarif umum müfettiş,., 
leri ieftışe çıkıyorlar 
Ankı. ra, ı: (Te~donla) - Maarff 

umum müfettişleri bu ayın on be§incl• 
ı>on bahar teftişlerine çıkacaklardır. . 

Hilmi. Kadri, Osman, Necmettil1• 
Hikmet Karadeniz sahili ve Şark vilİ' 
vctle,.inc, Salih Zeki, Ekrem RcfiJc• 
Fe• f. Jsmail Orta Anadoluya, Besir"1 

İsmail Hikmet, Bedri, Reıat Nuri ce· 
nubi Anadolu vilayetlerine gidecekler· 
dir. 
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"' Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
' r Eminönünde 1ekkollu Cemal • .. listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir .. , gışesı 

No. Lira No. Liral No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Llral No. Lftl No. Liral No. Lira No. Lira 

67 40 473 40 757 40 903 40 22 50 450 40 396 40 658 70 719 40 298 200 • 864 50 
85 50 489 70 805 50 921 40 40 70 452 40 395 10 660 40 745 70 303 70 813 40 r 89 40 508 200 813 40 954 40 45 50 455 50 420 10 689 50 195 50 310 200 917 40 
93 40 547 40 835 40 960 200 112 40 478 50 446 40 695 40 813 40 315 40 920 50 

l' 170 40 558 50 839 40 962 50 141 50 491 40 462 40 720 40 849 40 363 40 27005 50 
lf 194 40 595 40 865 50 974 40 143 50 498 50 496 40 749 50 896 70 392 70 39 50 

213 40 616 40 877 40 979 50 210 50 541 50 516 50 786 70 901 70 491 50 40 200 
~ 

229 40 638 1000 881 50 982 50 215 40 607 40 541 200 822 70 947 40 545 40 43 1000 
r 237 50 652 200 885 40 996 40 246 50 682 40 558 40 827 so 983 70 587 50 44 40 
ır 293 40 696 50 911 70 998 70 260 1000 729 40 561 200 855 40 996 50 612 40 106 70 
~ 334 40 723 70 922 40 902a 40 26fi 1000 765 40 570 50 19015 70 22162 50 617 70 110 50 
ıı 417 40 776 50 gJ4 40 58 50 276 40 767 1500 574 40 20 40 199 40 629 50 127 70 

ıı 433 50 808 4Q 938 50 59 40 294 50 796 40 580 40 26 40 236 40 658 40 159 - 70 
454 50 823 50 955 40 61 40 31 f, 40 822 40 588 70 41 40 277 40 662 40 160 '!! 40 

~t 461 40 870 40 959 50 66 40 323 40 873 70 646 70 52 40 288 50 706 50 236 r 50 
521 50 901 40 986 50 75 40 :Jo I 1 \) 905 40 659 40 98 40 338 40 713 40 254 50 

ı· 529 1500 926 40 991 40 78 40 443 70 928 50 662 50 122 50 379 40 716 70 267 40 
539 50 920 70 6028 50 84 40 558 50 972 40 688 40 148 40 520 40 740 50 295 50 
553 70 987 40 82 50 86 50 566 40 14021 70 723 40 238 50 533 40 751 50 450 50 
581 50 3006 40 85 50 167 40 577 70 57 40 775 40 248 40 540 40 754 2000 451 70 

~ 583 50 14 86 200 211 40 588 70 58 50 815 40 271 40 553 200 775 1000 568 50 50 
612 50 15 40 204 40 234 40 601 40 75 40 833 40 280 40 564 40 796 40 614 40 
615 40 16 70 229 40 243 70 641 50 84 50 840 50 290 40 591 40 814 40 622 40 
616 70 48 200 321 40 247 50 654 40 113 50 881 70 292 40 596 50 830 49 663 40 
624 50 57 70 329 50 263 50 655 40 173 50 891 70 298 40 614 40 839 40 673 50 
678 40 158 40 329 50 378 50 664 50 273 40 911 200 302 200 636 40 882 50 684 40 
680 50 211 40 348 40 380 40 665 200 301 50 934 40 332 40 683 50 904 40 691 50 
682 50 261 40 410 40 398 70 696 50 313 200 938 50 427 50 723 40 25011 50 739 40 
696 40 273 70 420 200 433 50 803 50 335 70 944 50 445 1500 724 40 45 40 740 40 
706 40 516 50 542 50 819 40 353 70 959 50 200 753 

ro 
40 309 50 490 735 50 96 SD 

72 \ 40 315 40 531 40 543 200 833 40 378 70 976 70 493 70 744 40 142 50 785 50 
797 70 316 40 579 40 568 50 841 40 394 40 994 50 507 40 783 40 143 200 860 40 
896 70 319 50 585 1500 581 50 909 50 401 70 17007 40 542 70 789 40 280 50 918 50 
918 40 330 40 626 50 599 40 921 70 413 50 30 40 5H 40 827 40 294 40 977 50 

1008 40 399 40 697 40 602 40 958 40 443 70 33 40 549 40 886 40 299 40 993 200 
16 200 404 40 783 40 641 70 978 50 459 50 89 50 553 40 934 50 307 40 28005 50 
17 70 463 40 949 50 670 50 979 40 459 50 106 200 599 50 949 70 323 50 8 40 
28 70 492 50 955 40 711 40 983 40 541 40 108 40 631 40 954 70 325. 70 58 40 
47 70 537 40 97!l 40 749 50 12000 70 544 70 123 40 666 40 974 50 331 70 85 40 
47 70 595 200 981 40 755 50 14 40 626 40 138 40 703 40 968 40 359 40 93 70 
66 40 607 40 994 70 763 40 51 40 718 50 155 40 758 50 970 50 367 40 106 70 

115 50 688 50 7011 70 783 40 52 50 876 40 168 50 859 40 23006 200 379 40 131 40 
139 50 695 40 44 40 795 40 148 50 888 40 187 50 865 50 130 50 382 40 193 70 
145 50 4173 10000 45 70 846 70 156 50 899 1000 239 40 880 40 135 70 384 40 286 40 
156 20,000 223 40 69 50 863 40 203 50 899 40 264 40 990 40 182 70 393 40 314 40 
167 50 253 71 50 895 40 200 40 920 40 271 40 914 50 201 70 481 40 371 50 

1 
40 188 40 315 40 134 50 874 40 237 40 15007 50 322 40 923 50 212 40 482 200 394 40 

200 40 326 255 50 902 70 246 40 . 189 40 331 70 983 200 228 50 485 70 395 40 
203 70 

40 
271 40 922 40 246 50 370 50 993 40 402 40 327 70 296 1000 232 40 510 50 

277 50 275 40 949 200 311 40 290 4o 395 50 20025 50 239 40 597 40 421 40 

i 
380 50 280 70 301 40 978 40 365 200 344 40 411 40 85 40 252 70 648 40 478 70 426 200 287 70 313 50 996 40 376 40 419 40 433 40 101 40 254 so 697 40 489 40 440 40 50 478 70 313 50 485 40 326 40 10001 40 396 50 426 108 50 322 40 716 40 546 50 

336 1000 401 40 37 40 397 40 443 40 514 50 177 40 335 50 734 40 574 70 516 40 450 70 537 50 359 50 562 437 40 41 70 421 40 195 50 354 50 739 40 596 50 40 
470 50 131 50 464 50 532 50 580 40 40 608 200 l 365 50 566 40 . 197 370 70 757 40 

375 50 568 40 487 so 135 40 480 40 544 . 40 59Z ~o 21Ci 40 405 40 763 50 622 50 
398 50 602 40 497 70 147 50 499 50 610 200 636 40 238 50 433 50 770 40 640 70 e 
431 40 620 50 519 50 154 70 501 50 611 50 672 50 302 70 462 50 803 50 684 50 
504 40 633 40 526 50 157 40 538 50 650 40 664 200 412 40 40 815 200 685 50 
529 50 595 50 265 70 568 40 654 40 794 50 456 

715 200 ! 1 679 50 471 40 492 70 887 40 
609 50 688 40 609 70 294 40 589 50 679 40 799 40 554 70 532 70 26015 50 744 70 
633 200 721 70 619 40 301 40 632 40 706 40 802 50 616 40 560 50 39 40 817 40 
662 40 732 50 703 so 310 40 651 200 708 70 810 40 657 40 564 50 49 70 845 40 
697 200 758 40 705 70 325 50 668 40 724 40 831 70 681 70 563 40 50 40 850 40 
719 40 763 40 726 40 341 40 645 40 793 40 835 40 713 40 517 40 55 40 910 40 
747 40 784 40 764 70 347 40 713 70 812 50 862 200 750 40 57f\ 40 58 40 934 40 
752 40 801 40 824 50 365 50 720 40 847 40 873 so 756 50 579 40 77 40 947 70 
774 40 818 50 829 40 373 40 729 50 848 50 905 70 762 40 591 40 78 50 949 40 
780 40 822 40 840 40 397 200 739 40 860 50 927 50 767 40 661 40 168 50 970 200 
888 50 838 50 859 70 415 50 760 40 859 40 930 40 77-g 70 694 70 205 200 29018 50 'f 
889 40 840 50 920 70 416 40 789 40 870 40 938 40 808 50 717 40 234 50 45 40 
936 70 851 40 8030 200 442 40 835 70 899 40 948 40 842 50 761 40 291 40 66 70 
964 40 854 40 59 40 514 40 839 40 907 40 959 50 837 50 785 70 323 200 98 40 
981 200 903 40 137 50 525 40 912 50 911 40 968 40 879 70 806 . 50 351 40 142 40 

2040 50 905 1000 142 40 530 40 914 50 914 40 973 200 900 40 810 40 354 70 161 40 
86 40 934 40 161 70 552 40 997 40 938 50 988 70 902 50 827 70 375 40 192 40 
89 40 5019 40 176 40 587 200 13019 70 997 50 18006 40 919 50 890 40 384' 50 225 70 
92 40 74 50 283 40 590 so 26 70 16048 70 138 40 937 50 906 40 399 40 207 50 
95 70 88 40 317 70 591 40 56 50 65 1500 139 70 554 40 910 50 477 so 289 40 

123 200 92 40 332 70 604 40 60 40 93 70 140 40 964 50 929 40 493 70 340 40 
146 40 108 40 386 40 615 40 74 70 102 40 169 200 21010 50 935 50 499 40 359 50 
165 70 123 70 389 50 645 50 149 40 123 70 170 40 13 40 95R 70 565 70 392 70 
197 70 141 70 391 40 649 70 171 40 134 50 233 50 28 40 964 40 569 50 408 70 
198 70 220 70 411 40 654 40 180 50 182 50 237 50 44 15000 24007 70 584 40 459 1000 
201 70 221 50 442 70 642 50 261 50 202 40 263 50 22R 50 43 50 576 40 508 50 
236 40 226 70 446 50 684 70 266 50 247 40 315 40 275 70 50 70 597 50 520 40 
272 50 . 243 50 605 50 726 40 327 40 291 50 34fl 200 285 70 55 40 654 50 627 40 
303 200 278 70 656 40 743 '10 337 50 308 40 369 70 327 40 82 50 684 40 658 40 
313 50 378 50 728 40 767 40 347 40 339 50 38Q 50 413 70 83 200 731 50 668 40 
321 70 572 40 760. 40 840 40 357 1000 343 40 425 200 543 70 126 40 761 50 702 40 
380 50 582 40 809 40 828 50 416 200 348 40 442 40 551 70 162 50 805 200 791 40 
4U 40 597 so 824 50 880 200 417 40 352 40 459 40 603 200 213 50 827 50 812 40 . 426 40 665 40 843 50 941 50 422 70 359 40 472 50 625 200 2lfl 200 830 50 829 200 
458 50 698 40 895 40 981 1000 441 50 36!i 40 51!i 200 690 200 287 50 839 70 838 40 
460 40 737 40 897 50 11011 50 449 40 384 40 603 40 715 40 296 1000 850 40 871 40 

3 ~ Putçt: Şefkat. 

r- KURUN ~' PAR A 4. - Ktikeıı: Berka.rol. Pazftrteıf SALI 
~ - Kalman: Kontes MRritza operet.in. Ta kvim l2 B. Tet. 13 B. Teş. ~ 

den parçalar. 25 Recep 25 Recep 
Gazetemize g!5rı'3erlleo yazılar, gazet• ı Dun ve Yann Kitaplanndandır Cı 

6 - Lokom: Nlnnl. ye girmek lçlı:ı ise, za.rtmm kl!şealne {g• 
Fiyatı 25 kuru§tur 

7 - Buzlpeyc;:ya: İlpllnyol serenadı ve Gtlo dOğtl§U 609 fi 09 zete) kelimem yuıımatıdtr. 
Gllo batışı 17,~4 !7,!:ı3 (J İspanyol da!ı11t. 

22.so J..Ja.nı haberleri - 23,00 ıon. Babalı namuı l'i.31) 532 Kllt'şılık lstıyen olrurllll", mektuplarına 
KADIKÖY SÜREYYADA ..la., .. 

VARIN Oğle a.aınuı 12.01 12 00 ıo kuruşluk pul koymatıdrrl&r. 
Öğle mıtrlya.u: 

ÖÖLl!l NEJR1YATI: lklo.:11 DB.m8%1 15,09 15,07 Ba.sılııuyan yamJan geri glltldemıekten, HA l K. 12,36 Pl!kla Tllı'k .musikisi - 12,50 ha.. Saat 12,3 Pl!kla Türk mualklaJ. 12,W -'k~am namaJP 17,M 17.33 ltly.<tıetstz :vollanmtt mektupla.rm tçtne OPERET/ 'Vadis - 13,05 plA.kla. hafif mllzik - 13,25 - Yatsı nıu:ııuı 1906 1904 
1 

Havad13. 13,05 PlAkla hafit' mUzik. 13,25 - konulan parnla.-m kaybotnıasmdan, nrw 14,00 muhteııt plAl{ neşriyatı. 14,00 Mubtlite plti.k neşriyat?. lmaak 4.30 4.31 olarak c;:ıkan yazılardan dolayı, dJreltUlr • Bu akşam 21 de 
Ak,am n~rlyntı: AKŞAM NEŞRİYATI: Yum gec;:eo g0n.ıer1 286 287 IUk, Ustlltıe soru sorgu atmaz. TELLi TURNA 
18,80 Çay saati. daruı musikisi - 19,30 Sa.at 18,30 Çay aaa.ti, dıı.ruı mustklııt. 19,30 YıJZl\ kal&D gUı:ıler1 79 18 

l. Galip tarafmdan hlkAye - 20,00 R1fe.t Kooferana, Doktor Ali ŞUkrU taratından. Giinü ge~miı •ayılar 5 kuruştur Pek yakında 
v earkadqlan tarafında.ıı TUrk musiki - 20,00 Türk musikisi saz heyeti. 20,30 Safi. 4 - Çaykovski: Yaban gülü balesinden Kış operetlerine 
2~,30 Vedia. Rıza. ve arkada:ııan tarafmdaıı ye v earka.da.şle.n te.ratmdan TUrk mus1ktııi .ı\dacyo. A.d~ :nt de~ıtlren aboneler 2!I ku~ başlıyor 
'l'Urk musikisi - 21,00 solo plaklar - 21,30 ve halk şarkıları. 21,00 PIAkla sololar. 21,30 5 - Mendelson: Şikerso: Bir yaz gecesi. Merler. SEYEK orkestra: Oekestra. rüyaamdan. Büyük operet 1 - Mozar: P'!ga:ronun evlenmesi, ilver- 1 - Vaber; Yu'oel, uvertür. 6 - Lehar: Tarla kuşu operetinden par. 

Gu.etemfır.de çtkan yaıılarra re~lmJerto 1 3 perde tür. 2 - Kosta: Bir plyeronu.n hikAyesl, çalar. iL b"!r hakkı Mit kendisi lotndlr. JI 
2 - Ştravwı: Kayzer vals. 3 - Maskanyi : İris operetinden parçalar. Sıı.at 22,SO Ajans haberleri. 23,00 Son. Müzik Seyfettin - Sezai Aaa.f lIZC 



ABONE ŞARTı:AIU • 1 
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Kemlüetlm.lzde 7llO &ID m 110 ' 
Tabımcl yerlere UllO '111 tOO 110 

Po9ta blrUlfne ı 180 llO llOO 180 
ıtrmıya yerlert 1 
~ ber potta mckedDd• KlJBUN"a atıooe ,.abr. 

~A:Zl Y.I.: Y.ONETlll YERıl:. ..;. 

ı.taııbu.I. A.Dkara CadcSelf. lYA..KD J'lll'dlal 

Telefon 
\idare: 1'8TCI 
IYam lflm: nw 

Tel~&I adreal: 111.tTl<UN btanbW 

Poeta kutusu N~ M 
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l Beyoğlu VakıflarDirektörlüğü ilanları ı 
Kiralık Emlik 

Ermeni Katolik kiliseleri vakfı akarabndan Eminönü Dayah2.tun 
mahalleıinde Çakmakçılar yokuıunda Sünbüllü handa 38 No. lu . 
oda. l 

Yukarıda yazılı mahal 31 Mayıs 1937 sonuna kadar kiraya veril· 
1 

mek üzere açık arttırmaya konmuttur. 
İsteklilerin 16 - 10 - 1936 günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflat j 

Direktörlüğü Mahlulat Kalemine gelmeleri. (1874) J 

Nafia Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Baladiz - Burdur araaı ihtiyacı i· 

çin mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının solundaki ocaktan 
(5500) metre mikap ocak balastı ve kilometre 7 - 13 arası:ıdan 
(3500) metre mikap toplama balastın ihzar nakil ve hat kenarı
na depo edilmesi kapalı zarf uıu lile eksiltmıye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 20-1!>--1936 tarihinde saat on 'bette vekalet bi· 
nasında demiryollar inıaat daire sindeki eksiltme komisyonunda 
Japılacaktır. 

2 - Bu itlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminatı 
(731.25) liradır. 

3 ,- Mukavele projesi, Bayındırlık itleri ıenel ıartnamesi ile 
eksiltme ıartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (25) 
laınıt nuıkabilinde demiryollar in!aal dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 No. h kanun 
mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-
1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilin edilen talimatname muci· 
irince vekaletten almıt oldukl:ın müteahhitlik vesika11 ile tekli r 
sarfl•tını mezkur kanunun tarifatı daireıinde hazırlıyarak 20-10 

1--.1936 günü aaat on dörde kadar makbuz mukabilinde demiı-yollfr 

Güzelliğin sırn 
yalnız ••• 

Necip Bey yağsız kremini KUi· 
)anmakla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi güzelliğin sırrı· 

dır. Cilde beyazlık ve güze:Bk 
verdiği gibi sivilce ve çilleri ka· 
tiyen giderir. Tüp ve vazoları h?" 
kremden ucuz ve emsallerinden 

üstündür. Her mağazada bulunur. 
Deposu Eminönü Necip Bey ma· 
iazası. 

Cenizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy - Köpriibaı: ~faal dairesine tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) (1782) 
TeL 42362 Sirkeci Mühilrdar Zade 

:111••• Han telefon: 22740 __ .. 

Haydarpaıa dalga kıranının takviyesi iPft lüzumu elan ve e· 
nke iıtasyonu civarında 66+ 450 kilometrede bulunan taılatm · Dea" 

imdan lağımla çıkarılarak kaldırmak suretlle M3. 8500 btôk ve 
'Woklann ihzarı esnasında hasıl olacak tatlardan M3. 4000. balaı· 
bn ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve va· 
pnlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçülmesi kabil he\'· 
.... , tekillerde idare memurunun vereceği talimat dairesinde kor· 
llon halinde depo edilmesi ve vagonlara. tahmil ve teslimi 24457,5 
...... tahmin bedeli üzerinden 26-10-936 pazartesi günü saat 15 

Haydarpatada gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisy.onu ta· 
mdan kapalı zarfla eksiltmeye konmuı tur. .. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat 
eleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesika· 

nı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de kadar 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait tartname ve genel tartname ile mukavele pro1e11 
yde.rpatada komisyon kaleminden 62 kurut bedel mukabilinde ve· 

mektedir. ( 1699) 

ahili ye Vekiletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 380 tenek~ benzin açık eksiltmeye 
nmuıtur. 

2 - Eksiltme 19-10-936 gününde saat 15,30 da vekilet bi· 
ı içinde toplanacak aatınalma komisyonunca yapılacaktir. 
3 - Muhammen ketif bedeli 1748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruttur. 
5 - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, tartnameıindeki mad 

ei mahausları mucibince bet tenekeden aıaiı olmamak üzere lü· 
hasıl oldukça alınacaktır. 

8 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım 

oıuna müracaat ederler, tartname için para alınmaz. 
7 - utekliler 19-10-936 günü muayyen saatte teminatlarını 

•ilen komisyona müracaat etmeleri. (1195) (1830) 

Doktor alınacaktır 
--··~--Askeri fabrikalar 

KARADENiZ 
POSTALA Hl 
15 Bir;~citeırinden itibaren 

Karadeniz postalarının prog
ramları değİ§ecektir. 

Bu tarihten itibaren Kara
deniz .postaları lstanbuldan 
PAZAR, ÇARŞAMBA ve CU
MA eünleri kalkicaklardır: 

PAZAR günü Maıl 16. da· 
· kalkacak vapur giditte Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sinop, 
Samıun, Ünye, Fataa, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir ve Trab
zona uğrıyarak Rizeye kadar 
gidecek ve dönütte bu iık~le
lere ilaveten Of ve Akçaabada 
uğrıyacak, Sinoba uğramıya. 
caktır. 

ÇARŞAMBA günü aaat 12 de 
kalkacak vapur giditte İnebo. 
lu, Gerze, Samıun, Ünye, Fat. 
aa, Ordu, Gireıoo, Tirebolu, 
Görele ve Trabzona uğrıyarak 
keza Jtizeye kadar ıidecek ve 
d3nütte bu iskelelere ilaveten 
Sü~ene ve ıinoba uğrıyacak
tJr.. 

CUMA giinü aaat 12 de kal
kacak vapur: giditte İ1'ebolu . 
Sinop, Samsun, Gireıon, Trab. 
zon ve Rizeye uğrıyarak Ho
P.~Ya kadar ıidecek ve dönüı
te bu iskelelere ilaveten Pa
zar'• uğrıyacaktır. 

Ayrıca keza 15 Birincite.f
rinden itibaren mevsimlik dör
düncü bir poıta kalkacaktır. 

SALI günleri ıaat 12 de kal
kacak olan bu ilave posta gi
ditte lnel:iolu, Samsun ve 
Orduya uğrıyarak Trabzona 
kadar gidecek ve dönüt le bu 
iskelelere ilaveten Giresona 
uğriyacaktır. (2085) mum müdürlüfünden:1 

Ankara civarında istihdam edi!mek üzere bir doktor alınacaUır. !•••••••••-----• 
ilerin iıtidalarile Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaat

(2065) 
Sahibl: ASIM US - V ~KIT Matbaası l 
Neariyat D1"ktörü: .Refik A. Sevengil 

~ -

.: a 
ilanla alakadar BanKalar, mües- \ 

sesat, şirketler ve lüccaranın I 
Nazan Dikkatine: · ) 

KURUN ve H.-'\BER gazetelerinde nqredileceh iltinlnra ait_ 

tarife aşağıda gösferilmİftİr: } 
Birinci aayıf ad!l b3tlık Kuru~ 500 il 
Birinci sayıfada santimi ,, 300 ~ 
ikinci sayıf ad:t santimi ,, 100 J 
Üçüncü ve döıdünc:ü aayıfalar<la santimi ,, 50 - 35 \ 
lli.n sayıfalarmda santi mi ,, 30 
Resmi ilanlarr-:t santimi ,, 20 J 
Kitap, kitaphctne, mektep, gaz-?te ve E 
hayır müesses~:eri ili.nalı ıantin'i ,, 20 ) 
Tüccari mahi.yeti haiz olmiya.:ı küçük § 
Hanlar yirmi ı...eiimeye kadar ,. 30 \ 
Küçük ilanları:ı bet defası ,, 100 R 
Muhtaç sanatkarla: ve it arıyaraların \ 
ilinatı 10 keHn:eye kadar meccanen 00 r.. 

Devaır.lı yapı;ncak ilinat için tenzilat ~ 
yapılır. Ü 
KURUN ve HABf.R gazetelerile ya~ılacak -=-' 
ilanlar için yalnız Ankara caddesinde 
VAKiT Yurd,.nda J 
~rv~ !:?.ca~d~li~ ~on~243E> A 1 

P. T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m ve 10 ton 2 m / m kut· 
runda galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltme 18--11-1936 tarihinde aaat 15 de Ankarada P. 
T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak k'omiıyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 

4 - Talipler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarını ida· 
remiz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen mu· 
teber teminat mektuplarını ve şartnamf'de yazılı belgelerle teklif 
mktuplarını ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tari· 
he rastlıyan çarıamba günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon 
reisliğıne vereceklerdir. 

5 - Talipler müteahhitlik ehliyet varakası ibraz edecekler 
dir. 

6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. binalar ve levazım mü· 
dürlüğünden ve İstanbulda Beyoğlunda Ayniyat muavinliğinden pa• 
rasız olarak verilir. (1125) (1729) 

Altın çiçek Traş bıçaklan bugüne 
kadar piyasada tanınmış en iyi biçak
ların fevkindedir. En sert sakalları 

bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini 
katiyı.u incintmez \'e kanatmaz. Fiatı 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe iç!n bir 
tane alırsanız Altın çiçek Traş bıça 

ğı s izin her günkü ve daimi arkadaşı· 
n:z olacaktır. 

----Dr. İHSAN SAMl __ _ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatiarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Di\'anyo-
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

tJıküd.ar 1cru. Rakimliğindeft: 

lstanbulda Kumicapı Nioaifuasın
da Mabeyjnci yok'ı'§unda emekti bin· 
başı Raşidin 22 numarıı.Iı evinde otu
ran Mehmede: 

Nafaka borcunuzu vermedif;niı 

lddiasiyle alacaklı Cemil~ tarafındıuı 

aleyhinizde açılan cem davası Uzeri· 
ne namınıza cııkarıla.I\ celpnamE; ika· 
metgahı terkederek adresiniz de meç· 
bul olduğu mübaşir tarafından şerh 
verilip geri çe\Tllmi§ ve Cz. U. M. K. 
un 35 inci maddesi -delaletiyle ha:kkı· 
nıUla ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan duruşma için ts.
yin olunan 11.11.936 günü saat 10 da 
duruşmaya gelmeniz ve aksi takdirde 
sorguya çekilmek Ü7.ere zorla get iri· 
lcceğiniz tebliğ makamında ilin olu
nur. 


