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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 

Almanya müstemlekelerini istiyor ! 
''Alman milletinin 
lıakkz lıaqati için,, 

Hit)er bunun lcizım olduğunu söylüyor! 

Dün Nürembergte ~ inci Nasyonal 
Sosyalist kon~resi açıldı 

B. Bitler nıa.'lyonal sosyalist kongresi 

Nüremberg, 9 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalist partisinin 8 inci kongresi bu -
gün B. Rudolf Hess'in bir nutku ile a
çrlrruştrr. Müteakiben B. Adolf Wag
ner, B· Hitlcr'in kongreye hitap eden 
beyannamesini okumuştur. B. Hitler, bu 
beyannamesinde nazi rejiminin son dört 
sene zarfınclaki faaliyetini gözden geçir
mekte ve Almanyanın şimdi artık da -
bili sulhtan müstefit bulunmakta oldu
ğunu bey:m eylemektedir. 

Bay Hitler, dört senelik yeni bir plan 

nin bir lçtimaında nutkunu söylerken 

yapılmış olduğunu bu planın tatbiki so
nunda Almanyanın şimdiye kadar ithal 
etmek mecburiyetinde bulunduğu ipti
clai maddeler bakımından tamamiyll! 
müstakil olacağını haber vermektedir. 

Bu planın tatbikine. yeniden silahlanma 

programının tatbiki hitam bulduktan 

sonra başlanılacaktır. 

B. Bitler, bundan sonra Alman mil • 

]etinin hakkı mayatı namına Alman müs 

temlekelerinin iadesini istemiştir. 

Asilere 
Alman 

Italyan ve 
yardımları 

"Gözüken delillerle teshil olunabilir,, 

Bitaraf lzk komitesi 
dün toplandı 
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Portekizde lzmir'in büyük bayranu 
• 
ısqan 

Nasıl başladı, 
nasıl bitti ? 

Londra, 9 (A.A.) - Lizboudaki 
bahri isyan hakkında Röyter ajansı

Dün büyük tezahürat · ve 
törenlerle kutlulandı 

Güzel lzmir kurtııluşunu borçlu olduğu Bül]ük 
öndeı 'e, ismet lnönü'ne ve kahraman orduga 

minnet ve şükranlarını bildiriyor 
na g{'len \"C henüz teyit edilmemiş o- • 
lan •rÜtl·mmim haberlere göre Al
lıiik ·c•k ile Dao'nun tayfalarından bir 
ı, 1 m 1-.panyol hükumet kunetle
rine !ltihak etme!• üzere Valanı-iya 
ve Malagaya gitme~e karar vermi~
lerdir. Fakat dört zahit vekili. kar- • 
g-nşa.ıldan istifade etmi~ler H 'ün• 
rek ... P..hile sıkmışlardır. 

nunlarııı beyanatlarının tesiri 
tıahrı~ e nazın, ~ahildeki kalelere. 
limaı1dan ~ıkmak teşebbüsünde bulu
nac:ıı< hiitiin gemiler üzerine at,.· aç
ması eml'lnı ,·ermi~tir. Bombardr
man !':etices indl' a~ılcrden on k\,inin 
ölm:i~ ,·e yirmi inin yaralanmış oldu

ğu söylenmektedir. 

iSYANIN /JIAHIYETI NE iDi? 

Li.ıbon, 9 - Diario da Manha ga
zctc.o;;ine göre, i~~ nn teşebbüsü, komü
nist ajanlarının i~idir. Bir kısım 
bahriyeliler, kızıl lspanyol filosuna 
ynrd m için \'atanlarına ihanete kal
kışmı lardır. 

Maraş saylavı
nın sıhhatı 

OTOMOBiL KAZASI T AHKl
KATINA DEVAM EDiLiYOR 

Şoför Emin 

Evvelki kün Kızfltoprakta Ihlamur 
caddesi üzerinde feci bir c>tomobil ka
zası vukua geldiğini, otomobilin içerisin 
de bulunan Mara§ meb'usu Mitat A -
lamın başından yaralandığını, refika -
sının da hafif surete sademeye uğradı
ğını yazmıştık. Hemen ayni dakikada 
Haydarpaşa Nümune hcı.ttanesine kal
dırılan Mitat Alam, başının çok şiddet
li bir surette çarpılmasından dolayı bay
gın bir halde bulunmakta idi. Refikaları 
iyileşmiş bulunan kıymetli meb'usumuz 
dün de aynı şekilde yatmıştır. 

Diğer taraftan tevkif edilen şoför E
minin isticvabı devam etmektedir. Şo -
för yeniden verdiği ifadesinde kazanın 1 
elinde olmıyarak vukua geldiğini ve o-I 
tomobili kat'iyyen hızlı sürmediğini id
dia etmiş bu sırad~ . General Kazıma ait 1 
hususi bir otomobılın yolda kendi sür -ı 
düğü otomobilin önüne geçtiğini, bu -1 
nun da iddiasını teyit edecek mahiyet-! 
te olduğunu söylemiştir. ı 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Kurtuluıur.un yıl dönümünü kutlu lıyan lzmirden güzel bir görünü:; 
lzmir, 9 (A.A.) - Bugün 9 Eylül, gömüiü olduğu bu ) erde aziL ~l'h:t

lzmir kurtuluşunun 14 üncü yı! dö- lerimizin mezarı başrnda Halke\ i a
nümü olmak münasebetile şehir baş- dına lstanbul edebiyat fakülte. inc:cn 
tan oaşa donatılmış, resmi ve hususi Abdüikadir Karahan tarafından ga
biluır.um binalar, kara ve deniz nakil yet veciz bir söyle\' \'erilmiş ve çe· 
vasıtaları bayraklarla süslenmiş. bü- lenkler konulmuştur. Şehitler anıtı 

yük müe~sat , .e bankala t~virat karşısında yer alan atlı müfreze ko
için l<.>rtibat almı~lardır. mut:ını da bu söyleve çok alkışlanaa 

lzmirin bu büyük ve tarihi günü· bir Cc\'ap vermiştir. 
nün kutlanma.~ına iştirak için komşu Söy)evlerden sonra muzik istiklal 
il ve ilçelerden elli binden fazla marşını çalmış ve süel müfreze ha
yurttaş gelmiştir. Caddeler, insan- vaya üç el ateş etmek suret.ile santı 
dan bir sel manzarası arzediyordu. ödeviııi yerine getirmiştir. 

Biri sabaha ait ve diğeri de öğle- Saat 10 da Kışla balkonundan il· 
den sonra olmak üzere iki kutlama bay \'e Parti Başkanı B. Fazlı Güleç 
törenı yapılmıştır. Sabahleyin saat hükQmet meydanını dolduran on bin· 
sekizde lzmirde bulunan sayla-vlarla lerce vatandaş huzurunda bir SÖ) lev 
ı·esmi daireler erkanı, özel kurum- verdikten sonra Halkapınardan ge -
lar mümessilleri, şarbay ve uray len askerlerimizin önünde yaya gel· 
erkaıır, Parti yönkurulları ve Parti miş olan atlı müfreze komutanı ta
örğfü ieri, hasın, banka, resmi ve rafından hükumet ve komutanlığa 
gayri resmi tecimsel kurumlar baş- şanlı bayrağımız çekilmiştir. Bay. 
kanları ve direktörleri ve mümessil - rak çekme töreni sırasında müzik is
lerinin C.H.P. merkezinde ilbay ,.e tikl:il marşını çalmıştır. 
:nrti başkanı Jt'azlı Güleç.in ba:;;ka'nlı- Mar tan sonra bir geçit resmi ya
gındı• toplanarak otomobıllerle Hal- pılmıs Ye böylelikle birinci törene son 
kapınardaki şehitliğe gidilmiştir. \'eritmiştir. 

hmirin istirdadı günü şehre gi- /KiNCi TÖREN 
nrk~n bir fabrikadan atılan bomba ikinci tören, saat 15,30 da Kışla 
ile şehit düşen Mehmet~iklerimizin (Lutfen sayıfayı çeviriniz• 

Bir yaradılış garibesi 
Yedi çocuklu bır kadın hem insan hem de kurbağaya 

benzigen bir ~ocak doğurdu 
Topkapıda oturan ve şimdiye ka -

dar tam sıhhatte olarak yedi çocuk mey
dana getiren bir kadın, evvelki gece tam 
manasile bir hilkat acibesi doğurmuş • 
tur. Dokuz ay on günde doğduğu hal
de tabii bir çocuğun ancak yarısı bü • 
yüklügünde olan bu mahli'ık dünyaya 
ölü olarak gelmiştir. Bir taraffan insa -
na bir taraftan da kurbağaya ve may • 
muna benziyen bu galatı tabiat ayni za
manda müthiş bir koku da neşretmek -
tedir. Uzun kolları, iri bacakları, iri el
leri vardır: ve kafası bir kurbağa gibi 
vücuduna yapışıktır. Alın ve çene yok
tur: deliksiz ve küçük bir burnun tepe
sinde iki göz bulunmaktadır· Kafanın 
ensiz kısmında da tıpkı köpek balık -
larında o!duğu gibi dudaksız ve dişsiz 

açık, bir ağız, küçük ktrmı .. ı bir dil var
dır. Kulakların arasınrla b•ynin bulun
duğu kısım patlamıs ve burada siyah bir 
çukur açılmıştır. 

Bu hilkat garibesini doğuran kadının 
sıhhati yerindedir, Top_kapıda doğan garibe 



E 2-XURUN 

ltalyaalarla Almaalarm lapa· 
yol asııerlae 1arduaları 

"Hergün gözüken delillerle tespit olunabilir,, 
Bitaraflık komitesi dün Londratla top/antlı 

Fransada Faşistlerin 

Dahili harp 
tecrübesine kalktıkları 

söyleniyor 
Paris, 9 (A.A.) - Gazeteler Mi

ellellr. fabrikalarının ve onu takiben 
Pref elik binasının i•ali hakkında u
nn uzadıya mtitaleaJar serdetınekte
dlrler. Pref eliğin ifrali üzerine 
Prefe B. Trouvellot'ya işten el ~ekti
rUmft ve adliyece tahkikata girişil
IDlftlr. 

Bumanlte diyor ki: 
Bu hadise, faşistlerin bl r dahili 

brp tecrllbesldlr. 
tn'UZ BiN AMELE GREVDE 
LDle, 9 (A.A.) - bugiin tfmaldeki 

aeuueat aanaJil mıntakalarmda 30 
llladen fazla amele ırev )"&pmıftır. 
:Amele, bu aabalıtanberl fabrfkalan 
... 1 etmekte ve meal aazınma laa
kemltll Jle )'llpılmıı olaa ltilUm tat
Mld ile leretlerlma arıtmhaasnu ls
temeldeclfrler. 

Kral Edvard 

Londra, 9 (A.A.) - İspanyaya gi- -------------
den gönüllü seyyar hastahanenin ba- ltalganlar Habet:iatanda 
şında bulunan Vikont Churchill, 1span r 
ya tıbbi yardım komitesi başkanına K l ı · -
çektiği bir telgrafta, "ltalyaııların ve 8 18 m 
Almanıarm 1Çanyadaki aailere müte
madiyen sil&h vermekte olduklarına 
dair her attn g&Uken deliller mevcut 
bulunduğunu, bildirmiştir. Bu telgra
fın bir l!Ureti, Plymouthda İngiliz sen-

yapacak /arını iu1n 
ediyor ıa1 mıı 

dikaları kongresine başkanlık eden B. Londra, 9 (A.A.) - Necaşi, bütün 
Citrine gönderilmiştir. dünyaya hitaben neoretmif olduğu bir 

HUKUMET KUVVETLERİ BJR beyannamede ltalyanlarm Habeşista-
ŞEHRl ZAPTEDİYORLAR nm üçte ikisine haklın olmadıklarım 

Madrit, 9 (A.A.) - Hükumet kuv bir kere daha tekrar ve memleketin 
vetleri, Talevera cephesinde taarruza garp kmnmda muntazaman bir hükQ
geçmişler ve Uç kilometre ilerlemiş· met mevcut olduğunu ilave eylemekte-
lerdir. dir. 

Buglln yapılacak mu,terek 1ıareki· Beyanamede deniliyor ki: 
tm bu tehrin u.ptmı teahD et:meıd bek- itayla, Haı.....:.tandaki tahakkü-
lenilmektedir. ~ VlEDo lMD münü tayyare'leri aayesinde muka/aza 

O KOŞUY~~INA etmektedir. ltalyan tayyarecileri, yağ. 
murlar mevsimindeft sonra katliamlar 

Burgoı, 9 CA.A.) - Nuyonalistle- yapılacağtttt beyatt eden ve halkta bir 
rin bir kuvveti, Ovledon1m cenubu gar n-'L J,~17-~ t ' t d W•ı • 7.

blahıde hafitçe ilerlemlf, ba tehrfn ce- a_,':f .'·~fM' ~ egt mi§ n;...

nubU prklsinde Palmatarna tepesini naatını teyıt etmege ugraıan beyan.. 
zaptetmlştlr. Bir çok kuvvetler, blrbi· nameler atmaktadırlar. 

~~~r"--At8tü~-
Mola ile General Franco kuvvetlerinin • • 
iltisak peyda etmeleri beklenllemkte /ngılız Kralı 
oldutundan Taleverada mtlcadelenin 
tlddetlni kaybetmlf oJduimm radyo arasında 
ile blldJrıbı,tir. 

BtTARAFLtX XOMtTESt TOP- r aaii edilen telgraflar 

AN KARADAN 

Ankara. 9 CTelefonla) - Ziraat ve
kileti Trakyada olduğu gibi, İstanbul -
da da belediye hudutları dahil olmak ü
zere Çatalca, Silivri, Usküdar, Kartal, 
Beykoz, Şile, Yalova, Bakırköy, Be -
yoğlu, Sarıyer ve Fatih kazalarını birer 
Ruam aavaı mıntakası ilin etnıİf tir. 

Savat tetrini evvelin birinde batlı -
yacak ve en geç şubat sonunda bitmit 
olacaktır. Savaşa tabi tutulacak hayvan 
sayısı, on bini belediye ve on iki bini 
vilayet mıntakaaı dahilinde olmak üze
re takriben yirmi iki bindir. 

İstanbul vilayeti dahilindeki müca -
deleyi baytar direktCSrü B. Etem ve be
lediye hududu dahilindeki mücadeleyi 
de belediye baytar müdürü Bay Eaat i
dare edeceklerdir. 

Viliyet savaş mıntaka umum müfet
titliii iae müfettit B. Adil ve belediye 
huduttan içindeki tetkik tefti§leri de 
hayvan sağlıp küçük sıhhiye memur 
mektebi muallimlerinden bakteriyolog 
B. lbsa ilmail yapacaldardlr. 

la.at isin eliler vDayetlerden 15 
baytar •• 20 19 yabl pi,acle " aUvarl 
ıarcliJU De klçUk adıhiye memuru ıe
tlriJecektlr. 

Gerek latanbal " ıeretme Trakya 
mlcadele fwlednln IGll misyonunu 
yapmak isen Trakya umum mlfettit • 
illi baytar mllpvirl, Abidin •e Çanak • 
kate .,_,_. relaled ile baytar mtiettiti 
Adil " baktedyolol Rua hm•Uin it • 
tiralderl De &Jm OD lllddnde hayvan 

bncaya kadar vaziyet fimdild ıekilde 
dare edecek, yalnız yayım ve pr,.....,..-.• 
larında bazı ıslahat yapılarak radyon 
riyatı memlekete daha faydalı bir ha 
le getirilecektir. 

Balkan Tıp 
Kongresi 

Şehrimizde toplanıqor 
Ankara, 9 (Telefonla) - Teşrin 

evvelin yedisinde lstanbulda "Bal• 
kan Tıp Kongresi,, başlıyacak .. 
tır. Bu hafta zarfında yapı

lacak olan kongreye, Balka• 
anlaşmasına dahil olan bütan me• 
leket doktorları iştirak edecektir. 

lstanbulda beynelmilel bir tıp kon• 
gresi toplanacatı haberi handan ga• 
tattır. 

Sılılıige Velcilimiı in 
7 ralcga teftiılerı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Sı 
ft ı___. Yardm Vekili Dr. B. 
tik Sa7dam, IMla itleri umum al• 
clilıJ B. Cndetla refakatlle, c1ld 
sbl TrakyaJ& hareket edecektir. a. 
Vekil orada bir hafta atlreeek bit 
teftişte bulunaeaktır. 

An karada i•tenofraf gtı 
mektebi açılıgor 

aalklı ktlçlk lddü,. ..,ur mektebin· Ankara, 9 (Telefonla) - Burada bit 
de bir toplantı ,.pdacaktır. Bu toplantı atenotrafya metkebl açılacaktır. Anka• 
Ziraat veklleti aalpa hutabklar ıube- raam yeni bir lhtiyac:nu karp)ayacak ~ 
il mOteb•- DoklıDr B. Ceftt Akker- lan ba mektebin ruhutiyellne alt mu • 
mama batbnhluıda yapdlcaktır. Bay amele maarif nlrlletinc:e bitirilmek tl • 
Cevat Akkermu •Jlft on ,..UaiPde h- seredir. Mektep mUelllll Ankara dak • 
tanbula hareket edecektir. d1o kunu m'14artl B. KAma Arar'~. ,ıtvasturga Cumur 

Reisile görüştü 
Virana, 9 (A.A.) - tnglltere krab 

sekizinci Edvard, Cumur bqkanmı zi
yaret etmiştir. iki devlet adamı bir bu
çuk saat görüşmüşlerdir. 
BULGARISTANDAN AYRILIRKEN 

LANDI 
Londra, 9 <A.A.) - tapanya i§lerine 

karl§mamak için alınan tedbirlerin kon
trolU ile mqgul olacak olan beynelmi • 
Jel komite bugün ilk toplantısını Bay 
Morriaon'un batkanlığında yapmııtır· 

Portekizden başka bütün Avrupa dev -
letleri bu toplantıda temail edilmekte 

Jstanbul, 9 (A.A.) - Cumurreisi Glloen 901'1 ltoopwatili Bir ltalgan arkeolo"anıın 
Atatürk ile Majeste Sekizinci Ed- I 1 

lf 
vard arasında apğulald tel&raf- Ankara. 1 <Telefonla) - VeldJler tetkik geai•i 
lar teati edilmiştir: heyeti (Ankara Ollven yapı kooperatifi) Roc!oa adası abık mllle direktlril 

Ek#lw Kam4l Atcdiirk nbı .... mubTelealnc!e buı delfllkHlr. ltalyan arkeoloklar h.,.el tefi l!n,or 
Jatanbıd ter yapımf ve lktılat Telrlletlne koope- fDr. JacobLmaar!f ~illedne mUraeaat 

Sofya, 9 (A.A·) - Bulpr ajana bil
diriyor: 

Soba. 7 ratif illerinde ıen mtlrabbe aaWdye- ederek Anadoluda yapacalı ald eHf-

Ttirk topraklarından·--:a::y::r':'lıJ=::ır:ık-:~en~~mantr-l~kl'fjoo~.uow..ıra•.:•,0rtaklarmılllıiiı,..ltllıı-.fe"vliıbJ&cl.-.e•t11ııop..,"il.r.m.-'1111ıt.lım..:nm~iiDmmafttC;ı. 
İngiliz krab majetıte sekizinci Ed -

nrd. Bulgar krah Boriı'e bir telgraf 
~ekerek, Bulgaristanda kendisine kar -
p gösterilen hararetli hüınü kabulden 
dolayı samimi te§ekkürlerini bildirmi1 -
tir. 

idi. 
ToplantI~n sonra aşağıdaki tebliğ neş 
rediimiıtir: 

bana karp aösterdilderi dostane lan....., _;:;; .. ":._..,._....... etmİftir. Vekilet bu teklifi kabul e~ 
tar• kabulden ve ıerek ekselans- ... .,. -..---· rek yanma lromlaer olarak Ankara mil• 

Komitenin salihiyeti hakkında ce -
reyan eden bir müzakereden sonra, muh 
telif heyeti mur.:ıhhaıalara müdahale e
dilmemek i§i baklanda hükitmetleri ta -
rafından alınan tedbirler hakkında ko -
miteye en lasa zamanda malQmat verme 
teri. teklif edilmiştir. Kom.ite, Fransız 
hükQmetinin diğer hllkQmetler muvafa
kat eder etmez, ademi mUdahale hak • 
kında teati ettiği notaları neşredeceğin

lan, gerek makamatı resmiye ve Anlcora radgo•rı ftlll mtldllr maavlnl Bay CelmH tayiıl 
Türk miııeu tarafından tahsnna Na6:a elinde etmftdr. 
karıı izhar edilip beni çok müte· i/ 

11 
ltllyan arkeolob memJebdmül ıo-

hassil eden itinalardan dolayı ek- Ankara, g (Telefonla)- Ankara rad· çen sene ele c1o1..,..., fakat tetkik ıesi-

HABEŞLER 
selanslarına çok samimi teşekk6r- yoau dOnden itibaren nafta •eldletlne llai tamalllhyamamlftı. Ba Mneki ıe .. 
ıerhnl takdim etmek isterim. ıeçmit bulunuyor. Gayet kunedl uzun sillnln Nifde, Ka1tamonu •e Yoıcat 

Milletler Cemil}eti mü
Tiirkiyede ilk ikametimden pek ve lma c!alplı zavl,e merkezleri yapı • villyetlerinde olacatı haber almnılıttır• 

zakerelerine 
iştirak ettirilmigecek 

Londra, 9 - Komadan bildirildi-
11.ne göre, B. Avenolun Romadaki te
maslanndan sonra Habeşlerin önü
müzdeki Cenevre toplantısında mü
zakerelere iştirak ettirilmiyeceği 

den malQmat almıştır. 
Komite mUmkiln olduğu kadar ça -

buk toplanmak arzusunu izhar etmiş • 
tir. Başkan, lüzumu kadar malzeme top 
layınca komiteyi tekrar toplanmaya ça
ğıracaktır. 

M'f'kU bir utıra aüafau ede
eetta. llluettarbk ifadelerime 
terdlfea 8lse en 1)1 temennilerimi 
11111&rDL 

Bluıelaunnzm aeaüatle bana 
taı..t. ettikleri huUll tren aye
alade Ml)1lk bir konfor l~ade ... 
,.ahat edlYoru. 

muhakkak gibidir. --------------
BDVAllD il.,_.,,,_,., Fiil 

[ Kıaa H~ricl Haberler J Y,,._ Bunun için Habeş murahhas he-
7etinıa mümessil sıfatını tatiyamıya
eaiı Milletler Cemiyeti tarafından 

kendilerine bildirilecektir. Yalnız, 

Bu murahhaslar asamblede rey ver
mek hakkını haiz olacaklardır. 

* KONT ZEPPELtN balonu dün ak- MaJtltelerlnln, Tlrk toprakta. 
rmdu &Jl'lbrkea hua ala.._ek 

!lam 13 üncü cenup Amerikası ıeyaha • aeaketlade IMlluclakJan telıraf, 
tine hareket etmiştir. Bütün yolcu mev- beal derin aarette altebulll et. 
kileri tutulmut ve mühim mikdarda poa- mlftlr. Ma,llltelerlahl mealekeU. 

bahçesinde toplanan Parti ör'"'tlerl. ta ve yük vardır. ID!sde blse •k kıa _.__ l'--
su • KUDUSTE bir kaç saat süren bir ..- .,..._ .. -· 

ilkokul talebeleri ortaokul ve liseler- ü d d .. 1 .1. 1. . . ··ıdu metleri enumda, Tlrk mflletl, 
1 Öx... k lla i ·ı . k m sa eme e uç ngı ız po ısının o - h kla da besi di~ "ksek kdi e 5 .. etmen o u rı zcı erı ve u- ğil bildirilmektedir· a nn e a• yu ta r 
nunların mümessilleri tarafından * .. . ! ve lhtiramkAr muhabbet hislerini 
vüeuda getirilen muazzam bir alay K çı~~E, ':apıla~ a~·a'r::ta ıı;enne, 1 ifade edebilmiştir. Majesteler! bü-
tarafmdan yapılmıştır.. k·uı angsıbyı çlaevıretın an ın a 1 çe • ttin kalpleri l:endisine cezbetmiş-

ı m~ye aı mış r. tf 
Onde Miistahkem MeYkl bandosu * FtNLANDiYA Feldmareşali Man r.B .... __ b .be b 

Oldu.._ halde Kıtladaa hareket eden h b Unl".k b. . t k en, - .. .,en, u cazı -t, 6-
... ner aym, on et g u ır zıyare ma tU ti Y"'"lü fi h'--t in 3 1 

bu ala7 Kordon tlzerlndea ola binler- sadiyle butaya gelmittir. Ziyaretin be •

1 
n ş mu e - men büyflk 

ee hallaa bulundafu Cllmurlyet ala- d f" ı u· illi .. d f ull . i zevkini duydum. Şereflf hlktlm-e ı, ng ız m mu a aa uı enn n 
mncb Gazi heykeli lnllae nrmıılar- tetkikidir. 

1 
dar hakkında beslemekte oldufum 

clır. Heykel lahde ~iman istiklal • B. LLOYD GEORGE Atmanyada 

1 
samimi dostluk hisleri, ba ilk ve 

m&l'fllldan sonra Parti adına blr söy- bir ~ok endüstri müeaaeselerini ziyaret krsn teli.kinin brraktıfı ~utulmaz 
lw verllmft, ve Halken adına da ga- etmiıtir· 

1 

hatıra ile tebelltlr etmfı bulunu-
1et gUıel bir manzume okunmqtur. • AKDENiZ yüksek komitesi, ilk yor. 
Heykele tirenle çelenkler konduktan toplantısını yarın yapacaktır. Majestelerine, bittin kalbimle , 
10nra ala7, Mustafa Enver eaddealne -------------- • çok gQr.el bir seyahat ve paytaht
kadar yflrtlytlfilne devam etmft ve o- u k r a y n a d a ! larına mesut bir avdet diler en 
rada daiılmıftır. ı· samimi temennflerlmf kabul bu-

GECEKl TEZABVRAT karışıklık•. yurmalannı riea ederim. 
Geee p,t Mb11k bir fener alayı İ K. AT ATORIC 

yapıldılı slbl 7er 7er halk elleneele- Finlandiyada Hetıinkiden Le Jour -
rl de tertip edflmlftlr. gazetesine bildirildiğine göre Ukrayna- --------------

1-lrHler, barllafl yaratan B6yük da köylüleri nizama sokmak için Minsk
Öllcier .ltail"rke Ye &met tnönBne ve deki Kızıl Ordu kıt'aları gönderilmek -
~ •"'1a •fnnet ve tlkran· tedir· 
lanm 8"1n~ siz yqlarfle izhar et- Diğer taraftan, yine ayni habere gö
mekte Te buıtUnUn şehitlerinin aziz re, Helsinkiye Leningnttan gelenler 
ru~ıvu taziz etmektedirler. yolda Beyaz deniz mmtakaaına k8y1U • 

terin sevkedildiğlni ı6ylemektedirter. 

Bu gibi pyialara ne dereceye kadar 
itimat edilebileceli malQmdur. Çünkü, 
geçenlerde de ayni mesele üzerinde bir 
şayia çıkmış ve reamt Sovyet Ajansı1 
Taas tarafından tekzip edllmi§tl. • 

Küçük Anlaşma Konferansı 
Konf eranata nıiihim meseleler gör iiıQlecek -
Prag, 9 <A.A.) - Küçük itilif kon -f 

feranu, 13 eylQlde bafhyacaktır. Uç na
sır, evveli 12 eylQlde B. Beneı'i ziyaret 
edeceklerdir· Kapanma celıeai, 14 oy • 
lülde aktolunacaktır· 

Görilımeler, bilhasaa Milletler Cemi· 
yetinin reformuna ait projelerle Lokar 
nocu devletlerin müzakereleri baklanda 
cereyan edecektir. Tuna havzasına ait 
meseleler cörüşülürken Avusturya me· 
selesi, geçenlerde aktedilnıit olan Al -
man - Avusturya itilafı ve Avusturya 
nrtlusunun tqekkülil dolayısile, müza
keratın merkezini tefkil edecektir. 

Leh ordu şefi 
Viyanada 

Viyana, 9 (A.A.) - Lehistan ordu 

su genel espeketri General Rydz - S 

m.igJy bugün Venedikten buraya 
• 

gelmiştir. General bu akşam Varşova 

ya doğru yoluna devam edecektir A 
vusturya devlet adamlariyle hiçbir mü 

lakat mutasavver değlldir. 

Papa hn stiyanlan harbe 
davet ediyor 

Sofya, 9 - Busun Bulıar gazetele· 
rine Romadan bildirildiiine göre Papa 
bir beyanname neşrederek bütün ka -
tolikleri bolşeviklere kartı harbe çağır
maktadır. 

Bu beyanname 0%erine, Lehfstanda 

da piıkopoalar, kendilerine tabi hırla -
tiyanlan harbe davet etmiglerdir. 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Cenevrege qideı ken 
Atınaga uğrıgacak 
Miaetıer Cemiyetinin önUmUzdeld 

içtimaında bulunmak iiıere gidecek 
olan Türk murahhas heyeti yarı• 
şehrimizden hareket edecektir. Hr 
yete Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştb Aras riyaset etmektedir ve 
Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sek 
reteri B. Şükrü Kaya, Milletler Cr 
mlyeti daimi mümessilimiz B. Nec• 
mettin Sadık ve Cumurreisliği Gen 
Sekreteri B. Hasan Rızadan mürek 
keptir. 

B. RttştU Aras, deniz tarikile gl• 
decek ve Atinadan geçerek Yuna• 
başvekllf B. Metaksas ile görüşecek• 
tir. 

B. Tevfik Rüştü Aras ve B. Şükr• 
Kaytı Cenevrede bulunduğu müdde 
çe k~ndilerlne Hariciye Vekaletinde 
ve Parti Genel sekreterliğinde Ma• 
arif Vekili B. Saffet Arıkan veka~ 
edecektir. 

Leon Blum'u n 
memleketimizi z~yareti 
Fransız Başvekili B. Leon Blum 

yakında memleketimizi ziyaret ede
ceği haber verilmişti. Ankarada 
bfldir:ldltfne göre, Hariciye \'elıRlt 
malıfellerinde bu huaaata hi!. b 
malQmat yokturs 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Bükreşte milli tiyatro 
Bir çocuk sahibi olduktan sonra 

kendilerini hadım ettiren 
rus arabacılar 

Bugün, kaldırımları üstünde ye
mekten, aşktan, politikndnn, bahs
edilen, modanın hassas müş'iresi. 
a.ske:i komploların gizli gesidi, ana
ların babaların haberi olmadan ah·J 
nan ,.e ,·erilen ilk öpüçüklerin yuva· 
sı olan, buğulu kahve camlan arka
sınd:! her cins insan! lmrındıran, po
litika kombinezonlarına, edebiyat 
münakaşalarına, gazeteci faaliyet
lerine, tütün dumanına ve Yemen 
kalwl'sinin buğusuna bürünen yaya 
kaldırımlarında süril sürü halkı a
yakLı. tutan Cle.a Viktoryadan, Eflaki 
be.rl1.1rinin bir Osmanlı paşası gibi 
geçişıeri bu caddenin tarihi garabe
tini i)iraz dnhil arttırdığına şüphe 

Yoktur. 
Bugün Clea Viktorya eksantrik 

manzaraları ) anında htlla, kalabalı
ğını muhafaza ediyor. 'Krizlere rağ
men Clea Viktor)ada bir dükkan ıo;a

hihi olr.ıak mühim bir şeydir. 
MiLLi 1'/Y ATRO ,UEYDANI 
.Milli ti) atroyn Ilükreşliler 1832 

senesinde ka.vusmuslardır. Büyük 
:ı> :. 

harbe kadar Romanyanın yegane !"a-

nat ocağı idi. En büyük Romen ak
törleri burada çah;;mış, en meşhur 
ecnebi artistler sanatlarını burada 
göstermi~lerdir. 

Bütün dünya dillerindeki şahe

serler burada oynanmıştır. Daha ön
ce burada boyarlar salonu ,·ermiş, 
Rivayete göre bu binanın şöhretine 
vesile olan mesele de bu salonda 
hiı.metçiler için ınr c.öanın bulunma
ı;;ııhr. 

Romen kültürilnde, sanatında e
hemmiyetli bir destek olan millt ti
yatronun meydanı da Clea Viktorya
ya bir ş:ıh damarı gibi bağlıdır. 

.ımrn tiy.ıtro meydanından bera
bere~ geçtiğimiz arkadaş anlatıyor: 

- Siz, diyordu, bu meydanı harp
ten ii:ıce görmeliJdiniz. Meydanın 

~imd : zarafeti kalmadı. Meydanın 

güze!!iğin! veren Uus arabacılardı. 
Bunların sırtlarında göğsü fişeklikli, 

Dağıstanlılara \'e yahut Ka7..aklara 
benziyen elbiseler rnrdı. Kışın tır

naklarına kadar uzıyan gocuklar gi
yerlerdi. 

Arabacılar, kıyafetlerinden ziya
de \'Ücutlarile de göze çarparlardı. 
iri yarı heybetli adamlardı. Bunlar 
bir erkek çocuk sahibi olduktan 
sonn kendilerini dini merasimle ha
dım ettirirlerdi. 

Rus arabacılar arabalarının üs
tünde dimdik dururlar, gelen geçen 
müşterilere: 

- Boyar, boyar, diye bağırırlar. 
Bir taraftan kamçı şaklar, bir yan
dan (l;ı mü~teri bulma!\ i~in arabala
rile meydanı devrederlerdi. 

Burada bir müsterinin arabaya 
binmt~i. bir şeref, bir kahramanlık 
sayılırdı. Herkes onu takdir ederdi. 
Çünkü şose üzerinde bir gezinti, on 
altm frank tutardı. 

Şimdi bunların yerini otomobiller 
aldı.,, 

KAPSA 
Itomanyada bir asırclır politika, 

sanın. a~k Klea Viktoryada Kapsa 
ile Lipcani arasındaki kısa yolda te
k:i.<;üf etmiştir. Kap a, ehrin hem 
topoğrafya bakımından, hem de ha
yat bakımından kalbidir. 

Uükre~in kalbinde bir otel, bir 
~kerlemeci, bir lokanta ve bir kah· 
\"e "·.ırdır. 

Bütün Bükreş öğleyin saat 13 den 
sonra Kapsada toplanır. Kapsa Bük
reş dedi kodularının kulnk zarıdır. 

Kapsa Bükreşin en meşhur pasta
hane."idir. Orada bir hm·yarh san
öüviç yemek, adeta bir medenilik a
JA.meıt ayılır. nana birar. da bizim 
Tokathyanı hatırlattı. 

Burada petrol krallarının metres
lerine, vaktiJe meşhur ihtiyar kadın-

)ara, hariciye memurlarına, poli -
tikacrlara, tanınmış avukatlara, na
zırlara, ediplere, ~.airlere, artist
lere, ca:,,us kadınlara rast gelebilir
siniz. 

Ilu ~aydığ·m insanlar buradan ge
~erkt'n diinyanın en büyük iltifatları
nı toplarlar. Halbuki Bekreş sokak
ları böyle Cazla iltifatlı sözlf'rden 

hoşlanmaz. Caddelerde atalarının ma
zisin1 birbirlerine arılatmıya c;ahşan 
bir "Ok in~anlara tesadüf mümkiin-

~ ı-dür. Bereket ver.!"in düello usu u 
yok da c;ahucak sulh olurlar. Hattf. 
~ar~:ya çıkarken bir dost bana şu 

ta,·siyede bulundu: 
- Bir dükkanda ~ize, Mösyö. 

dom·ıi diye hitap ederlerse halin ki 
bir hilehazlığa kurban . gidiyorsunuz. 
Pazarlık bir az da kavga eder gibi 
çeki~e çekişe yapılır. 

Kapsa Pariste şek'.?rcllik öğren
mişti. Kendi.si Biikreşli idi. Memle
ketine dönünce Avrupadrl bir çiko
lata mağazası açtı. 1~35 Osmanlı -
Çarlı~: harbinde Rus ordusunda erka
nı h'\Tbiye riyasetinin pastacılığına 

tayin edildi. Epey zengin olmuştu. 
Kazaklar bütün kazancını elinden 
aldılar. Sonra Bulgaristana geçti, 
gül şurubu yapmıya ba~ladı Bir Ya
hudi gibi çalıştı, bir Bulgar gibi 
yedi. Böylece zengin bir adam ola
rak :t>emleketine döndü. 

Kı.ıpsanın lokantası da pastahane
si ı:t"ıbi entere.s.c:ıandır. Uestoranın 
husu~i kabinelerinde ye:.11 k&dlfe, 
Rus usulü oba, abanoz kanapeler, 
yaldızlı kadrolar içinde aynalar var
dır. llulfısa Kapsanın bu kısmı kla
~iklik i~inde yüzer Bu kabinelerde 
19 uncu n~rın bütün siyasi ve mali 
entr!kalarrnın izleri sanki damgalnn
mış zibidir. 

(Devam edecek) 

FRANSIZ SEYYAHININ 
OTOMOBiL/ 

Dün şehrimize Fran~adan otomo
bille bir seyyah geldiğini ya?.mıştık. 
Bu seyyahın otomobilinin fücrinde 
(Fransa - Kürdistan) kelimeleri ya
zılı bulunuyordu. 

Kürdistan adında bir memleket ha
~al~e bile meyc~t o!madığına göre bu 
ısının otomobıl üzerınden silinmesi Tu 
ring Klüptcn kendisine tavsiye edil
misti. 

Fransız seyvaht bunu htisnünivet
le dinliverek Kürdistan kelimesini o
tomobilinin iizer"ndcn çıkramı:>tır. 

!rfADAM KOLONTAY 

Dünkü sayımızda Fransızca Paris -
Soir gazetesinden naklen Amerikanın 
Danimarka cicisi Bayan Ruth Oves
dcn bahsederken Stokholmdaki Sov
yet kadı?? elçisi Bayan Kollontay'ın 
da Troçkı meselesinden dolayı vazife
sine ~iahyet. v~rildiğini kaydetmiştik. 

Dun şehrımız Sovyet mahafilinden 
tavzih edildiğine göre Bayan Kollon
tay'm vazüesine nihayet verildiği do;;
ru değildir. h 

TÜRK - ITALYAN TiCARET 
MÜNASEBET/ 

Roma ticaret ataşemiz Suphi Ziya 
dün Türkofise gelerek ihracatçılar a
rasında yapılan bir toplantıya başkan
lık etmiş ve TUrk - İtalyan tJlcari mü
nasebatı etrafında görüşmüştür. 

GENERAL SEYFi 

Güınrilk Muhafaza umum kuman
danı General Seyfi dün gümrük mii
dürlüğünc gelerek muhtelif dairelere 
uğramış ve teftiş etmL~tir. Umum ku
mandan bir kaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

ÖLÜM 
Amasya Nakliyat şirketi sahiple

rinden Bay Fahrettin Sezgin vefat ey
lemiştir. Cenaze merasimi bugün sa
at 12 de Teşvikiye carniinde yapıla
rak Feriköy me7..arlığında aile emzar
lığına defnedilecektir. 

.Amsaya Nakliyat §irketi 

' 10 EYLOL 1936 3 - KURUN!""!""'!!!!! 

Ali Rızanın karısı da yak tan mı öldü? 
Orta yaşh ve soğuk kaniı suçlu kadının ~~a!p 

durmasından öldüğünü iddia . ediyor 

Muamele vergisi 
1 oplantılara on beş eün 

kadar daha devam 
eailecek 

Muamele vergisi hakkındaki kanun
da yapılacak dcğişiklikiere esas olmnk 
üzere İstanbul sanayi erbabının fikir
leri ve dilekleri alınmakta devam edil
mektedir. Evvelki gün makarnacılar 
toplanmış, dün de ıtrlyatçılar dinlen
miştir. 

Toplantılara on bnş ~n kaılar da
ha devam edilecek ve bütün sanayi 
Rubeleri dinlendikten sonra Ticaret o
dası sanayi şubesi direktörü Hakkı 
Nezihi tarafından mufassal ve esaslı 
bir rapor hazırlanarak vekalete gön
derilecektir . 

Hazırlanacak olan yeni tarife kanu
nu ile vergi kaçakçılığının önü sureti 
knt'iyyede alınmı3 bulunacak ve dev
let hazinesi bugünkünden bir misli da
ha fazla varidat temin edecektir. Yeni 
kanunda iptidai maddelerin tabi ola
cağı vergi de tesbit edilecekeir. 

Polls Haberleri 

üzüm yüklü kayık 
Fazla l/Ükten 01takö9 

•çık/arı nda battı 
Üsküdar iskelesinde çalışan Cevat 

Yemişten kayıkla Üsküdara üzüm gö
türürken kayık Orta.köyde fazla yü~ 
almasından dolayı batmıştır. Batma 
neticesinde kayığın içinde bulunan ü
zümler denize dökülmüş fakat Cevat 
kurtarılmıştır. 

Sirkecide bulunan ceset 
Bir müddet evvel Sirkecide deniz 

kenarında bir cesedin bulunduğu ya
zılmıştı. Polis tarafından yapılan tah
kikat neticesinde cesedin Kasımpaşa
da oturan Akay rnavuna dümencilerin
den İbrahime ait olduğu anlaşılmıştır. 

ANBARA DÜŞTÜ - !stinyedeki 
havuza girmekte olan bir vapurun a
melesinden olan Apostol adında biri 
vapurun anbarına düşerek vücudünün 
türlü yerlerinden yaralanmıştır. 

PENCEREDEN BAKARKEN -
Samatyada oturan Makbule adında iki 
yaşlarında bir kız çocuğu evinin pen
ceresinden dışanyn bakarken birden
bire mü vazenesini kaybederek yere 
dilşmUR ve yaralanmıştır. 

BİRBİRİNE ÇARPTILAR - Bele
diye çöp kamyonlarından şoför Rüş
tünün idaresindeki kamyon saraçhane 
başından geçerken şoför Nazımın ida
resindeki otomobile çarpmıştır. Çarp
ma neticesinde otomobilin önü parça
lanmış, içinde bulunan Halit adında 
biri vucüdilnUn muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

OTOMOBİL ÇARPTI - Şoför :Me
cidin idaresindeki otomobil Üsküdar
dan geçerken Söhret adında bir ka
dına çarparak türlü yerlerinden yara
lamıştır. 

AYAKKABI DOLANDIRIYOR· 
MUŞ - Evlerden ayakkabı dolandı
ran Dimitri adında bir yankesici, Ga
lata.da Voyvoda c"'ddesinde otururken 
yakalanmıştır. 

TARTILMA KAVGASI - Eyiipte 
fabrikada çalısan 15 yaşlarında Mu
ammer ile ayni fabrikada çalışan NC'· 
cati arasında baskülde tartılmak yü
zünden kavga çıkm1'} ve kunduracı bı
r.nğile Muammer Necatiyi yaralamış
tır. 

Kadıköy su şirketi 
Müfettişin llazırladığı 
, apor tetkik ediligor 
Kadıköy Su şirketinin sat.Jn alınma 

kararı münasebctile bir müfettiş tet
kikat yaparak bir rapor hazırlamıştır 
Vekalete gönderi~miş olan bu raporun 
bir sureti beledıye sular idaresi mü
dürü, sirketıer koimseri ve ıınfia ba.§ 
mühendisinin iştirakile toplanan ko
misyonda tetkik edilmektedir. Komis
yon tetkikatını tt.~irdil.ten sonra ayrı
ca bir mütalea ilave ederek Vekalete 
gönderecektir. • 

Küçükpazarda beraber yaşadığı Dil 
ber'in ölümüne sebep olmaktan suçlu 
Yuvan oğlu mühendis Bodos, diğer 
ismile Ali Rıza, dün akşam üzeri po
lisc:e adliyeye getirilmiş ve milddeiu
mumi. Şefik tarafından, Sultanahmet 
birinci sulh ceza hakyerine gönderil· 
miştir. 

Suçlu, orta yaşlı, zinde ve soğuk
kanlı bir adamdır. Yapılan tahkikatı 
tesbit e-den evrakta yazılanlara göre, 
bu adam. son zamanlarda Dilberden 
başka bir kadına istek duyuruyormuş 
Dilber de, bunu kıskanıyormuş. Vak'a 
giinii, Dilber, o kadının evine gitmiş, 
erkeğini içeriden zorla çıkarmış, ara· 
larında dövUsme olmuş. Ve suçlunun 
dövmesinden iki saat sonra da, Dilbe
rin kalbi durmu~. 

Belediye doktorunu çağırmışlar, 
kadını muayene etmiş, memesi üezri
ne ampül tatbik etmiş ve gömülmesi
ne izin vermiş. 

Vak'a, sabahleyin olmuş. Kadın. 
akşam Uzeri gömülmüş. Fakat, kadı
nın kızı, dayak atıldığından bahisle 
şikayette bulununca, ertesi gün, ceset 
mezardan çıkarılmış. morga kaldırıl
mış. Suçlu da, yakalanmış. 

Hakyerinde, hakim Reşit tarafın
dan sorguya çekilen suçlu, şöyle di
yor: 

- Kavga ettikse de dövmedim. Za
ten kalbinden rahatsızdı. Kendiliğin· 
den dü~p öldü! 

- Ne diye alelflcele gömdürdün? 
- Kavga, sabahleyin saat beş, peş 

buçukta oldu. Dilber ölünce ve doktor 
da izin verince, saat dörtte de gömül
me isi yapıldı! 

Morg raporunda. Dilber'in kalp has 
tahğından muztarip bulunduğunda?' 
bahsediliyor: doğrudan do~ruya döv
mek neticesinde ölmemeklc beraber, 
kavı:;n ve dayaktan mütehassıl heye
can ve teessüriin, kalbin durmasında 
herhalde amil olduğu yazılıyordu. 

Hakim Resit. ceza usulünün 125 in
ci maddesine göre, su~lu hakkmda tev 
kif müzekkere~i kC'silmesine karar ver 
di. Suçlu, tevkifhaneye, dosyası dn 
müddeiumumili~e gönderildi . Oradan 
da müstantikJi~e g-önderilerek, araş
tırma derinleştirilecektir. 

Karışık bir mesele 

Hafız Zeki paraları 
aldı mı almadı mı? 
Hafız Zeki adlı biri, Satılmış adlı 

birinin, 38 lirasını aşırdığmdan şik:'t
yet etmesi tizcrinc yakalanarak, dün 
akşam Ü?.eri Sultnnahmet birinci sulh 
ceza hnkyerine çılrnrılmıştır. 

Hafız Zeki, bab:ı.sınm Hüseyin lh· 
san, anasının Zfı:fer isimlerinde olduk
larını, 314 doğumlu bulunduğunu, sey
yar esanscıhk ettiğini söylemiş, bu su 
retle hüviyeti bclirtildıkten sonra ha
kim Reşit, şöyle sormuştur: 

- Satılmış ismind~ biri. 38 lirasını 
aşırdığını iddia ediyor. İddiasına gö
re, Yükubun meyhanesinde beraber o
turmuşsunuz. Sen, ona masraf ettir
memiş, fakat buna mukabil cebinden 
parasını aı:nrmı~sm. Ne diyeceksin bu 
iddirt ve ~ikfıyete? 

1riyarı, boylu poslu bir ndam olan 
Hafız Zeki, Ru cevapları verdi: 

- Ben. bu Satılmnu Eskişehirden 
tanırım. Baktım, Yalmbun mevhane
sinde oturmus, etrafında bir sUrü ka
dın, ''er vansın masraf ediyor. B!r yan 
dan. siRC ~ise kki ~elivor, bir yandan 
be!-ılık. onluk banknotlar gidivor. P.s
kişehh·den tnnıdı~mdan ötürü kenifi
sine böyle bo~una nara tüketmemesini 
trı.vsh·e <'din. mcvlıaneden cıknrdırn. 
Bir otomobile bindik: onu Taksime 
kadar götürdüm, orada otomobilden 
indi. benden ayrıldı. 

Ben esans satıp b<>ni J"eciodirec<'l· 
parayı kazanıvorum. Cenabı Hak. ha
ram para ansip etmesin bana! 

- Peki, sen onu boğulmaktan kur· 
tardınsa. ne diye sana fenalık etsin? 

- Efcnd:m snrhostu o o zaman .. 
Sonradan ayıldı. Parah.rınm ne suret
i~. nereye ucmuşsa uçmuş oldui!unu 1J'r 
runce, ~aşırdı, meYhanevc citti, orada 
da "Senin vanında Hafız Zeki vardı· 
onunla birlikte çıktın,. dediler, kend!· 
sini kuşkulnndırdılar, benden şüphC' 
etti, anlaı:;ılan ! Hatta, karakolda mü
vacchede de. ''Ben nsırdığını görme
dim: bana öyle söylediler de! .. falfuı 
dedi. Pofüılere "Bu ifadesini de zapUı 
gecirin., dedimsc de .. 

Hakim Reşit, Hafız Zekiyi serbest 
bıraktı. 8 tc~rinievvel sant 14 de, ikin
ci sulh cezada §ikayetçi ve §nhitler 
dinlenilecek! 

lrak Hariciye Nazırı 
Yarın murahhas 
heqetimizle birlikte 
Cenevrege gidiyor 
Şehrimiz.de bulunan Irak Hariciye 

nazırı Nuri Sait paşanın, yarın, Ccnev
reye doğru hareket edecek olan Hari
ciye vekilimiz Bay Tevfik Rüştü Aras 
heyetile birlikte şehrimiz.den ayrılaca
ğı haber alınmıştır. 

Bay Tevfik Rüştü Arasın riyaset 
ettiği heyet, Dahiliye vekili Bay Şük
rü Kaya. saylav Bny Necmettin ~a
dık ve cumur başkanlığı genel sekre
teri Bay Hasan Rızadan mürekkeptir. 

= 
Gazi köprüsü 

Yeni köprüden geçecek 
tramvay hatları 

İstanbul tramvaylarının sabah ve 
akşam kalabalığından yapılan şikayet
ler, Gazi köprüsünün in.sası dolayısile 
yeniden meydana çıkmış bulunmakta
dır. Bilindiği üzere tramvaylardaki iz
dihama sebep olarak, hatların yalnız 
bir yol üzerinde toplandığı ve bu yo
lun Karaköy köprUsUnden geçtiği ileri 
sürülmekte idi. Buna çare olmak üzere 
de Gazi köprüsünün yapılacağı gün 
bekleniyordu. Gazi köprüsü im~aat sı
rasında olduğu için mesele yeniden or
taya atrlmu;tır. Evvelce düşünüldüğü 
gibi tramvay hatları Karnköv ve Ga
zi köprüsü üzerinden olmak üzere iki 
ana hatta tefrik edilecek ve bu suret
le trarnvavlar sabah ve aksamlan köp.. 
rü üzerinde fazla beklcrniveceklerdir. 
Bununla beraber heniiz bir fikir halin 
de olan bu projenin tatbiki Prostun 
lstanbula avdetine brrakılmı.,tır. 

Klltllr ;,ıerl 

Orta tedrisat 
kadroları 

Orta tedrisat kadrolarının alakn· 
darlara vaktinde bildirilmesi için Ba
kanlığın hazırlıklarda. bulunduğunu 
yazmıştık. Bu işle meşgul olmak üzere 
şehrimizde bulunan orta tedrisat di
rektörü Bay Avni dün Ankaraya git
miştir. 

Küllü1 Bakanının 
riyasetindeki toplantı 
Kültril Bakanı Bay Saffet Arıkan 

dün Parkotelde kültür mensuplarının 
iştirakile bir toplantı yapmıslardır. 
Toplantıda ilk, orta ve liselerin y~ni 
yıl durumu etrafında ~örüsiilnıii<ıt .. r. 
·Bay Bakan pazar günü Ankaraya gi· 
decektir. 

Filme alınacak 
müesseseler 

Bir film şirketinin Türkived<'ki 
kiiltilr hareketlerini filme almak i tr
diğini yazmıstık. Şirket avni zalt'~t da 
bu filme kültür müe0eı;elerind n b -
ka diğer müeseseleri d<' alacnktır. 

İrnar p1oiesın1n iık t ısmı 
famanılanmak ü2ere 
Floryanrn imar projesinin ilk l ı mı 

bir aya kadar bitirilecek ve ikinri kıs
ma da bundan sonra br..şlanac::ı.ktır. 

İkinci kısımda mevcut knb"nclerin ar
knlanna bir sıra kabine daha yapıla
cak, trenin arkasında yapılacak y ni 
evler de yaz aylarında ııltışar aylık ki
raya verilecektir. 

Alman Elçisi 
Şehrimiz.deki Alman büyük elçis 

Fon Keller Nürembergdeki milli sos
yalist kongresine istira.k etme!: üz~rc 
Almanyaya gitmiş bulunmaktadır . 
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Hergün bir hikaye ----

Bu Yaşta, Bu Zeki! 
[Avrupa Postası] 

Filistin meselesi 
ve lngiltere 

Kleraaı Terraı 

ESRARI 
Çocuk sofrada 

boynunu bükmüı o
turuyordu. Anasile 
babası kavga eder · 

lerken o hep böyle 
yapardı. Dört yaım· 

da olmasına rağmen 
her i§oC aklı eriyor. 

her şeyden anlıyor -
du. 

O ,un babası an· 
nesine: 

- HO\'dkaten çok 
münasebetsizsin di · 
yordu. Bu manto -
nun lüzumu var mıy 
dı timdi? ... Senin ko
can benim gibi bir 
mühendis değil, Rok 
fener olmalıydı, Rok
feller ... 

Annesi de: 
- Neler söylüyorsun, canım! diyor

du. Ben senden blşka bir erkekle nasıl 
evk nebilirdim 1 Seni ne kadar sevdiği -
mi ... 

Çocuk bir anasına bakıyordu, bir 
babasına .. Babasının böyle hiddetli hid
detli bağırması botuna gidi • 
yorllu onun .. Fakat annesine de darıl . 
mıt olması da c:ınını sıkıyordu. Baba
., QIN da ara sıra bağırırdı ama, o hiç 
ağzını açmaz, bir kenara çekilir, so -
murturdu. Halbuki annesi babasının söz 
lerine cevap veriyor, hiç somurtmu . 
yo1'41u ... Onun için annesine hayretle 
bakıyord-.ı. 

K~v!"..a babası evden çıkıp gidince · 
ye kadar devam etti. Babası o ka&ar 
hiddetli idi ki çocuğunu öpmeyi bile U· 

nuttu. Çocuk o anda kendini sokak or
tasına atılmış gibi hissetti. Bir kenara 
çekr..di, beb:klerile oynamağa batladı 

• • • 

Anlatan: Vır Guı 

babası meraktan her şeyi unutmuşlar · 
dı. 

Çocuk: 
- Karnım aç, dedi. 
Annesi babasına sordu: 

Fi1iıtin kantddıldar• son aünlerde 
yen.iden fazlalaıb· lnsiltse bir hrka aa
ker ıöndenneğe ve meseleyi kat'i te • 
kilde hallebneğe karar verdi. 

Bu huıuıta Fransız Le Joumal ı• · 
zeteıi bir makalesinde ıöyle diyor: 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
Hel}ecanlı Maceraları 

Yazaıı: Arnauld (,illopın -37-İngiltereyi İspanya hadiseleri kadar 
Filistin meselesi de alakadar etmekte • 
dir. Hatta, İngiltere mandası altında - Gözden kaçırmam: Bizi aldatma • de ne bulunursa bulunsun, tngilterel 
bulunan Filistindeki karışıklıkların ken- ğa kalktığını görür görmez beynine bir de adalet denilen bir ıey vardır. ŞI 
disi iiçn Avrupa meselelerinden daha kurşun yerleştiririm. Fakat, buna mec· yet R.ın&al yalnız Betsi Hogart'ı öld. 
tehlikeli olduğunu düşünüyor. bur olacağımı hiç zannetmiyorum. Cim milı olsaydı belki itin içinden sıyntrıf 

Filistinde örfi idare ilan edileceği Klerans Terras meselesinde kabahatli Fakat sizin oğlunuzu m o öldlirmilJ 
söyleniyor. Bununla bera!;;~r İngiltere • olduğunu biliyor, hapse girmemek için tür. Vilyam Bıon İngiltere ordusud 
nin kuvvetini, kullanmağa mecbur ol - elinden geleni yapar... en mümtaz zabitlerinden biri idi. Ka 
mamak iiçn göstermesi de mümkündür. - Ben de öyle zannediyorum. Fakat lin cuı &örmeden kalmasına kimse tr. 
Bunun için, ümit edebiliriz ki yeniden ihtiyatb bulunmalı. Nasıl hareket et · hımmül edemez. 
gönderilen k•t'alar sükutu temin ede - mek niyetindesiniz? - Onu bıraklllar bile yakasını bt 
cektir. - En basit şekilde: OtomobilJe Grı· nim elimden kurtaramaz. Yapacağ--

Fakat sükutu temin etmek kafi de • vesend'e gideceğiz. Randal'ın köıküne birilim ben. 
ğildir. Araplarla yahudileri bir arada gireceiiz ve onu tevkif edeceğiz. Uç ki- - Ran:lal ne kadar yükıtk kimseld 
çalıımağa da alıştırmak Iizımd•r· Bu - ti başa çıkanz zannediyorum. den himaye ıörilrse gönün, beraet ı 
nun için, milli bir yahudi yurdu pren • - Sonra? demu. Bayle bir h&disede beraet euJ: 
sipini evvelce düşünülen bir ''sclf go • - Elini ayağını bağladıktan sonra ı- rezalet olur ..• Esa1en, onu mahkem 
vernment" (kendi kendini idare) pren- lırız onu otomobilimize... teslim etmeden evvel otele bir iki gaj( 
sipi ile birleştirmesi icap eder. ingilte- - Ee ?.. teciyi çığıracağım ve onlara mesel 
renin azim göstermesi lazım. - Getiririz benim otele... anlatacağım. Ertai günü yazarlar, iş I 

Fakat, diğer taraftan, İngiltere, İm· - Sonra da polise teslim edersiniz... çığa vurulur: bu suretle, hadisenin 
- Yemek versek mi, vermesek mi a· paratorluğu altındaki seksen milyon - Tabii. bas edilmtk imkanı JCalmaz. 

caba? müslümanı kendi aleyhine kaldırmak - Göreceksiniz, k<1bahatsiz çıkarmak "Bundan baıka, bugün Randal'ın bil 
- Bana mı soruyorsun bunu? Dok - da istemez. için nasıl uğraşacaklar. den daha büyük bir düımanı var: tn-' 

tora soraydın... YENi SEYYAHLAR - Kabahatsiz olduğunu isbat etle · Jicens Servis. 
- Unuttum ... Aklım başımda değil - mezler ki. Bizim akaini isbat etmek için - Ne biliyorsunuz? 

di ki... Dün şehrimi7.e bir ()tobüsle Viya- elimizde bu kadar delil var. - Tabii. tntelicens Ser'vis Stevano 

S . kl b nadan 12 kişilik bir seyyah kafilesi - Stevanof'un elinden her fey aelir 
- enın zaten ne zaman a ın aşın- gelmiş, Alp oteline inmiştir. • müdafaa etmez ya ... 

dadır! Kızının sıhhatile bile alakadar Brükselden gelen bir otobüsle de bunu unutmayın. - öyle demedim, fakat... . • 
olmazsan artık, senden hayır mı gelir... 17 k" şilik bir seyyah kafilesi gelmiştir. - l1nutmuyorum. Fakat, onun elin · Miralay bir şey sö}liye: ekti, söyl• 

Çocuk annesinin hüngür hüngür ağ- medi, lakırdıyı çevirdi · 

~:~ağa batladığını gördü. Yanına koş· Yüksek Ziraat Enst. tüsü ru:. Artık gidelim, vakit geldi sanıY' 
- Niye ağlıyorsun, anne? İğne yut- - Soken'e mi? 

madım ki ben 1 R k t •• ı •• "" •• d - Evet, -dün &ize beraber gideriz, il. 
- iğne yutmadın mı? e or ugu n en : mi§tim. Fakat sonra düşündüm: :lhi 
- İğne yutmadın mı? yatsız bir hareket olacak bu. 
Annesile babasının bu iki şaşkın ıu- Bu yıl Ankar• Yükıek Ziraat Enıtıtiııünün Zira.t Ba1lar fakül - Neden? 

ali karıısında çocuk gözlerini yere in • telerınc kız ve er"ek ve ormarı fakültHıne yalnız erkek tJa"lı ıı~ yall - Çünkü. siz de biliyorsunuz ki, 
Öğleden sonra halasile yengesi gel- dirdi. lı, paralı yatılı le\ li ve yatııı7 talebe alar.acaktır. Enıt:tü)~ ~azılabil zim Soken'de yapacağımız araıtırma 

di. Halası ona yine şekerler, çikolatalar Annesile baba11 biribirlerine bakıştı- mek için aıağıdak: J&rtlaı 8 uymak ıereklidir. " ~özden kaçırmıyacak olanlar var 
~etİ!'mitti. Yenıesi de kucatına aldı, lar. Gülilftüler. Sabahki ve biraz evvelki . • . . Etrafımızda dola98n hafiyeler bunu 
sevdi, okşadı. Güzel sözler söyledi. kavgalannı unutmuşlar ve bu çocuğun 1. - Lı .. meru~ıpet ıml hanuu Yererals~iot7asamb.UbDl!l!Y!t-l_.'111Me,~ı .... t.hintn w-- -..a:.. 

Ço:uk bu sözlerden yalnız bir tane. cnlan biribirlerine nasıl bağladığım veya lııe olıunluk dıplomaan~ı almıt olmak Bakaıoryas.1 ı \f&pme lunduğu yeri söylediğini anlıyacak 
ıini jyice anhyabiliyordu: ;onlamıtlardı. Biribirlerinin kollarına mıt ~eya olıunluk diplcmaıını almamıt olanlar En!lt:tüye •hnruaz, ve Randal'a Londraya gelir gelmez 

"Dünya bahçesinin en güzel çiçeği... atılırlarken çocuk, fırsattan istifade, ve Türk tabiyetinde bulunmak lizımdır. ber vet'irler. Randal bunu haber a?ı 
Sonra, yengesi onu birdenbire ku - bahçeye sıvıştı. "l - latanbu! :iniveraiteıinin fen fakültesinden nakleıı ıeleceı ona g6re hareket eder. evine gelmed.ı' 

cağından aıağıya bıraktı ve: Babası· I I d ku ..l ki ~., d ff 1_ l I ·k· yine yabancı bir memlekete kaçar, 't11 · a an ar ora a o ı::a arı ~meıtrefer ""n, muv• aa o mut at . H ı ' 
- Hadi git te oynar dedi. _ Bu yasta. bu zeki!' Hayra alamet de onu ele ıeçiremeyız. 
"Hadi git oyna!,, bu ne soğuk söz • değildir pek, diyordu. ~i kaoul edilerek Baytar, Ziraat ve Orm•n fakültesinin üçuncü Sö "'önce onu bir ele geçirelim, son 

dü! F;kat Çocuk bunu annesinin hemen -~-......:.----------- mestrt"lerine alınır!ar. Ancak Baytar faküiteıine ıitflnlerin bu f1tküt istediğimizi yapanz Doğru değil mi? 
her misafirinden ititiyordu. Bu sözü on· YALANÇI ŞAHiTLiK SUÇILE tenin birinci ve i!<inci Sömestrl'lerindt: okunan An.-ıom• dP.rsine df - Hakkınız var. Fakat Soken'de 0 

lar elbiselerden, kumaşlardan, yeni mo • BiR KADIN TEVKiF EDiLDi ayrıc~ devam etmeleri ve Ziraat fakü!ıeaine ıirenl~rin Ziraat dajr lumun cesedi yoksa? ... 
dadan bahsedecekleri zaman söylüyor- Sultanahmet birinci ceza hakyerin- 01 yapmaları gt"re':c.Jidir - Böyle bir ıey aklımdan geçmez bl. 
tardı. de dün görülen bir davada ~ahitlik eden E I d S nim. Cim yalan söylemedi ya. .J 

Çocuk bebeklerini alır, bir köşeye bir kadın, ifadesi. yalan yere şahitlik 3 - n&titüvt' girec.ek ta ebenin yaıı 17 en aı•fl ve ı teıı yu• _ Peki, dediğiniz olının, Mister Dil! 
çek-:lir, fakat anr.esile misafirlerinin ko- ettiğı kanaatini uyandırdığından. hak karı olmaz. Niharı talebt yüksek yaf k•ydına bailı JeğilJ;r. 

yeri salonunda tevkif edilmiştir. 4 p 1 l L-d ik' · · ı·· ·· t d ı· b son. nuııuklanna kulak kabartırdı. Ee 1 ser- Meli.hat Ahmet ismindeki bu ka- - arasız yatı ı ta f'ue en ert . erının uz.u'!I ıos er : 1 f' _ O halde, miralıyım, Randal'ı tıı 
de kadınbk vardı! O da elbet annesine dın, 29 yaşındadır. Sürmenelidir. Ha- den kabiliyeti ve ıailaml.klan hakkında lam tetf'kküllü bir haıt• e,,. tuyoruz, şimdi, değil mi? 
halasına çekecekti... kim Reşit, kendisine muhtelif sualler kurulunun raporu lazımdır - öyle. Ne zaman ıidiyoruz. Od' 

K\lmaş ve elbiseden sonra, erkekle- tevcih etm~ş. doğru sövlemesi için ih- • E • •. • • • • • • "'l lc ese d' , 
tarda bulunmuş ve neticede hakkında "' - nstıtuye yazılan talebe ıkı •Y ıçıntle yenıder saı ı v• v n e. 

rin fena huylarından bahis açıldı. Bu 11· - Hemen bu akpm. Kapının öriUd 
rıda 90tuk kota kota yanlanna geldi: tevkif mü7.ekkeresi kesilmesini karar sağlamlık muayenesinden ıeçirilerek erliklerinin lüaum ıiitterdif· de ıeldiğim otomobil duruyor. Had 

- Anne, hani benim mavi boncuklu altına almu•tır: Meli.h~tddA~met, ijll!-~- bede.l kabiliyetin. ıöatermiyenlerin Erıtitüden mı: ti kea;lir menı·zıe söyletin·. Saat dokuzda ıe 
darma refakatınde mu e~.umu~ ıge • .• • • • • 

bebeğim vardı, nerede?... oradan da tevkifhaneye gonderılmiş- 6 - Zıraat fakulte11ne ıırecek talebe Ankara~• Orrı1ar. ç.ftl• sizi alsın. 
- Görüyonun ki konuıuyoruz. Ha- tir. jinde 10 ay ıtaj ıörmeie mecbUYdurlar. Bu ıtaj mCddetince t•lebe Sonra aklıma birdenbire bir ıey 

di git oyna ıen... ISTANBULUN iKTiSADi ye 30 lira aylık ver:Hr. Yatacak yer çiftlikte parasız •aflann . .. ~taji• di: 
Çecuk, canı ıılalarık, kötesine git· VAZiYETi yer talebenin yemesi, içmeai de Emtitüce aajlandıiı takdirde ken - Yok, yok, dedim. Vaz geçin. 

ti. Uç kadm yine konuımalarını devam bu tofarden biraz şüphe ettim. Buıt 
İstanbul C. H. Partisi §ehrin ikti- dileriı e bu 30 lira verilmez.,. 

ettiler. sadi vaziyeti hakkında bir rapor iste. 1 p J b • • . • . da bir hafiye olmak ihtimali var. O 
Bir aralık çocufun sesi ititildi: mİ.§t.i. Bu raoprun hazırlanması için - arasız vatı t• e eıınden ıtaı veya okuma dev.e•• •cınd• mobil kullanan emin blr bildiğiniz 

- Anne! iine yuttum! belediye iktisat mUdUrile Ticaret oda- ıonradan meydanb ıelerı miic'bir halle!' dııında olmak üzere, kendi· mu? 
Annesi, yengesi ve halası yerlerin- s~dan bir kaç. zatın iştirakile Parti liiinden stajını veya okuma.ını bırakanlardan veya c:esel olarak çr - Yeğenim var. • 

den flrta~.1-r. bınuında dün ılk toplantı yapılmı,tır. ı.t··k ll Haber '-rln ıel., 
uua MEZARLIKLAR ISLAH karılanlardan hükumetç" yapılan muraflan adeyec1:kleri hakkında - u emme ""' ";;A 

- A!... ·ı k - N Ik d'kl b" k i I I Belki bize yardımı da dokunur. C 
_ Aç bakalım ağzını 1 EDiLiYOR verı ece nümuneye gon. oter i ten taı ı i ır e a etname a ınu bir cenç midir? 
_ Tükilr... Belediye bütçesinin gelmesi milna- ı~ - Enstitüvf' girmek iıtiyenler yukanda yazdı rapordan haakı _ Oo! Bunun için diyecek yok 
_ tnce miydi, kalın mıydı iğne? sebetile tehir dışındaki mezarhklann nüfu.s kiğıdın. . ıfı lcifıdın . pc liı veya uraylardan alacu!arı uz· Belki iıitmemipiniz: Adı Fred Cef 
Çocuk, öksürüyor, tükürüyor, ağzını temizlenmesi için _icap. ed~ tedbirler gidim kağıdını o,.tıı mel.tep ve liıeleı de ıörmüt oldullan ıUe. dir. Harpte Uç denizaltı gemisini ba 

k . k d.1. • .. . d alınmıştır. Öğrendığimu.e gore Karaca ' • . • • • . , . •1 · · k ı 
açıyor, üçu 1 mı gosterıyor u. ahmet, Edimekapı, Topkapı mezarlık- derıltr hakkınd~kı eblıyetnameleruhıtırı.erek el yazı.arı ıle yazaC'•kla ran "Platon., torpı cemısıne um 

- Ne yapsak timdi?... lanmn etrafı büyük duvarlarla çev- rı pullu bir dilekçe ile ve alb tane fotojı·afı ile birlikte dofruca An ediyordu. 
- Babasına telefon etmeli... rilecek ve mezarlıklara kimse sokul- k d y··k k E t"t•• kt"" 1 .. 1

.. b I T 1• l d"I L....... - tptmez olur muyum hiç 1 Va 
- Evet. O belki bir çare söyler.. mıyacaktır. ara • u ıe nı 1 u re or u •ıne .ı~vurur ar ~ ıp eı 1 e~ bütün gazeteler kendisinden bahse 
Çocuk, batını halasının göğsüne da- DEFiN iŞLERi lerindt hangi fakü:teye kayıt o!u"mak istediklerini bildirmelidirltt. ti. Yine vazifesinde mi? 

yımış, annesinin telefonda ıöyledikle - öIWerin belediye tarafından gömül Akıi ~kdirde dilek~eleri hakkında bir muamele yapdmaz - Hayır, geçen sene istifasını ve 
rini dinliyordu: mesine bütçe geldikten sonra başlana- q - Pulıuz teya uıulü dairesinde pullanmamıt olan ve 8 incı Şimdi babasile beraber Riçmone'de 

E t ıg- t N yapa caktı. Fakat yeni bütçe geldiii, halde d..ı d 1 k i 1 ·1· 'k d d"l k 1 1 • 1 T 1 f der aetirtirim - ve ... ne yu muı... e - bu iş henüz yapılamamıştır. Bazı ha- ma -:ıe e yazı ı a ıt ana ı lft oıma ıtı ı e çe er ıe memıt A)I n turuyor. e e on e • • . 
cağımı bilmiyorum ... Yok, gelme sen... zırhklann ikmalinden sonra bir teşri· ve bur.lar ha"kınd• hiç bir m"amele yapılmaz. - Pek ili. Yanımızda 0 da oldu 
ben doktora gö~ürü!ü":... nievvel.~ işe bas~anacak, o günden J O - Vaktinde tam kiirtlari, le b2'4vuranlar araılndan pelc iy sonra bir feyden korkmayız. Emir 

sonra olWer belediye vasıtalan tara- · .• d 1. I 'h d·ı· K b I d'I lr I be d" I niz de güçlü kuvvetli bir genç. 
Doktor röntgende muayene etti. 

- Bir şey göremiyorum, dedi. Belki 
rac!yoğrafya ile resmini aldırsak iğne -
:ıin nerede bulunduğunu görürüz. Size 
Wr adres vereyim. O doktora gidin ... 

O doktorun muayene gUnU değilmiı. 
En geldiler. 

Alqam babası da erkenden g~ldi. 

.Yeınet nktLı~ ıesi7oictu. Annea 

fından kaldınlacaktır. veya ı)"I erece ı olan ar tercı e . ır. a u e ı.ece ta e ıp O' Randal değil, yanında Edvards vey 
SUR DiŞi YOLLARI ma dereceıine ve batvurma ta:ihlerine '-öre ıeçilir!er Kadro dulma hafiyelerden biri bile olu yine bat' 

Sur haricinde Edimekapıdan Yedi- dığı :okdirde orta dereceliler de bqvuıma ııra11na ıöre &bnabilir- bnz. 
kuleye kadar gidecek olan yolun in- ler. ..Hadi, pdi Allıı.hı ısmarladık· 
ısası bir zamandanberi tatil edilmişti. 11 _ Cevap ııtiyenler anıca pul >JÖndermelidirler. - Güle güle. Ben ıize Fred'den • 
Bu yolun Mevlinakapıya kadar olan calım haberi telefonla otelinize bil 
ve lrumıen yapılmış bulunan kısmmm 12 - Ba9vurr-ıa zaJT.anı Aiu•toıun birinci ıünü11den EylGlün o- ririm. Yalnız, yeni isminiz neydi, 
t.amamıanmasma karra verilmiştir. tuzuncu ıünü alqamına kadardır. Bundan aonraki bqYUr111alaı übaı miyorum. 
~~ı mevsim aonuna kadar bl- edihiıez. .US) 



BUO ON 
öCLE NEŞRİYATI 

Saat 12,30 - 12,50 Plakla Türk 
musikisi, saat 12,50 - 13,05 Havadis, 
saat 13,05 - 13,25 Plakla hafif müzik 

Bafra Halkevinin Sinop yolculuğu 
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1
fGezintiler1 

Balık avında 
Sabah, henüz ıalak aöküyor. 

saat 13,25 - 14, Muhtelü plak neşri· • k • 
yatı. I ı 

AKŞAM NEŞRİYATI şehir gençleri arasındaki kibar ve samimi temaslar 

Tan yerinde kızaran bir kaç bu
lut parçcuı. Altımıula ölü bıı c!e-
niz. Sandalda oltalar, yerr.ten
mif pcıraketeler, misinalar, zo. 
kalar, kurıunlar. 

Biz., zevk için çıkmııtık. Su
ya clüıen kıl örgülerin parmağı
mızın ucııncla karmakarııık bir 
telg. ai' çekmesini bekliyorduk .• 
Fakat Beykoz önünü dolduran 
kayıklarda audan ekmek çıkarma
ğa uirO§an yanık yüzlü adamlar 
vard,. Derileri tuzlu rüzgôılarla 
kavrulmuı, kabuk haline gelmif 
adamlar. Gün açılclıkça da.ha iyi 
aeçüiyor:lar. Çapardarı sallıyan 
kollarında imdat istiyen bir rar
pınıf var gibi. Derinlikleri kulaç 
kala; yokluyorlar. Livarlar, te
nekeler, sepetler bombof. Bıı yıl 

Boğaz. çok cimri. Ne yatkın ba
lıfa, ne zengin corum/ara rcuf· 
/anıyor. Bülbül umarken karga 
tutanlar aibi, lüler zokasında 
trakonyalar çıkıyor. 

Saat 18,30 - 19,30 Çay saati - dans 
musikisi, saat 19,30 - 20 Spor müsa
habcleri (Eşref Şefik tarafından), sa
at 20 - 20,30 Rifat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, saat 20.30 
21 Safiye ve arkadaşları taarfmdan 
Türk musikisi ve halk sarkıları, saat 
21 - 21,30 Pliıkla keman solo: (Ya
hudi Menahem tarafından calınmıştır) 
La Capriooza, Plakla piyano solo: 
CLeopold Güdofski tarafından <;alın· 
mıştır) Liebcstraum. Plakla san: Sal
yapin tarafından söylenm:rtir. Don 
kiş0tun ölümü, saat 21.30 - 22,30 
Stüdyo orkestrası: 1 - Strauss: Ges
chichten ausden Vienenvald (Valzer), 
2 - Delibes: Silvia (Rolo violi avec 
orch), 3 - Granados: Dansa Espagno
le, 4 - Biezt: Suite Arlesienne 2, 5 -
Lebar: Oh madchen, oh madchen, 6 -
Lehar: Elasser - Kind , 7 - Verdenfel· 
ser - Landler. 

Saat 22,30 - 23 Anadolu ajansı 
haberleri. 

YARIN 

ÖCiLE NEŞRİYATI 
Saat 12,30 - 12,50 Plakla Türk 

musikisi. 12,50 -13,05 Havadis, 13,05 
13,25 Pllkla hafif müzik, 13,25 - 14 
Muhtelü plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 
Saat 18,30 - 19,30 Çay saati, dans 

musikisi, 19,30 - 20 Konferans < Dr. 
İbrahim Zati tarafından), 20 - 20,30 
Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafından 
Ti.irk musikisi, 20,30 - 21 Mürur Nu· 
rettin ve arkadaşları tarafından Türk 
nıınükisi ve halk şarkıları, 21 - 21,30 
Plakla sololar, 21,30 - 22 ,30 Stüdyo 
orkestrası, 1 - Suppe: Duv. Dichter 
und Bauer, 2 - Offenbach: Der Gold
schmit von Toledo serenade, 3 - Dvo
rak: Danse slave No: 2, 4 - Dvorak: 
Humoresque, 5 - Gunod: Fauts (Parr) 
6 - Glinka: Der Zveifel, 7 - Zvei Git· 
taren romanz. 

Saat 22,30 - 23 Anadolu ajansı 
haberleri. 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

~itap halinde basılıp çıktı. 

100 Kuruı 

Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphanesi 

r=~.: ~,~; k~l~~ndond" I! 
Fiyatı 35 kuruştur ı 

1efrika No. 55 

Nevin akşam döndüğü zaman epeyce 
yorgun ve düşünceliydi. 

- Nen var, basta mısın? 
- Hayır ... Fakat ... 
- Fakat? .. . 
- Bu herü sahiden buz gibi... Öyle 

manasız smtı§lan var ki. .• 

- Kime? 
- Bana değil, batkaıına ... 
- Gülere mi? 
- Babasile annesine de ... 

Nevin anlatıyordu. AY§e Hanım bir 
aralık onun kulağına §Öyle söylemi!: 
"Ne diye geldik buraya? Ne bulatık• 
yılış·k adarnmq bu!., 

C--1 D.na dönilftc Halil Tokluya 
ginnlt, üpm yemeğine orada kalacak
DUf. 

Bu herif Gülerin onunla bir arkadat 
&ili koıı111m11mdan ümitlcnmit ve Ha· 

Bafra, (Hususı) - Halke\'imiz, 
'"'inop llalkt:\'İnin ge~en yıl yapt•ğı 

ziyart:li iade için otuz bir kişilik bir 
kafile ile Sinoba gitmiş ve ki gece 
kaldıı.. tan sonra avd2t et mi tir. Se~ a-
hat c.eniz yolu ile yapılmıştır. 

Karşılama ve uğurlama töreni<'~; 

c;ok ~mimi ve hararetli ol mu 't• :Sı· 

noplufar çok mi. afirpen·erlik gö tcr
mi:.lcrdir. 

Kafile Sinol:a çıktığında do•!rucn 
Atatürk anıdına giderek merrusimle 
çelenk koymuştur. 

Misafirler şerefine deniz yarışla
rı ve yüzme müsabakaları tertip e
dilmi~tir. lki HaJke,·i sporcuları a
rasınrla iki \'oleybol maçı yapılmış \'e 
berabere kalınmıştır. Bafra llalke
vi gösteril kolu tarafından bir tem· 
sil v':!rilmiş ve temsilden önce kafile 
rei.qf Urbay Zihni Lokman ile inop 
HalkC'vi dil, tarih n edebbat başka
nı Di1aver Can mütekabil sözler söy-

Bafra Halkevi gen~lui Sinopta. 

lemişlcrdir. 
Ertesi gün hareketten ev\•cl de 

Cumhuriyet alanına gidilerek deniz 
şehitleri anıtına merasimle çelenk 
kon:nu~ \'e kafile ile çok yakından il· 
gilenmiş olan ilbay \'e Parti Ba:.kanı 

B. Süreyya Yurdakula ve Belediye, 
Halkcvi reislel'ine v<:da edilmiştir. 

A\'dette Gerzeye çıkılarak Halkevi 
ziyaret edilmiş ve bir kaç saatlik mi
safirlik esnasında Gerzeliler çok mi· 
safirse\'erlik göstermişlerdir. 

Bu kedinin asıl sahibi kimdir? 
Havranda iki komşu bu yüzden mahkemeye gittiler 

Edremitin Havran nahiyesinde 
gari]> olduğu kadar şayanı dikkat 
bir kedi vakası olmuştur. 

Havranda kedi meraklısı iki kom· 
şu, bir kedi üzerinde sahiplik iddia· 
s•nı Heri sUrmUşler v.e bu vaka nahi· 
yede oldukça sürekli bir dedikodu 
ya sebebiyet vermiştir. 

Bu kedi meraklılarından biri ite· 
diyi lıir sene evvel lstanbuldan ge
tirdiğini iddia etmekte, diğeri de 

Son Mektup 
Genç ve değerli muharrir Feridun 

Osman, on beş kU<}ilk hikayesini. bi~ 
araya toplıyarak ''Son mektup,. ısmı 
altında neşretmiştir. Feridun Osmanm 
ince temiz uslubile kı;vvetli görUşü 
yerli mevzular üzerinde işliye:e~ zev~ 
ve alaka ile okunacak yurt hıkayclcrı 
vucüda getirmistir. Tavsiye ederiz. 

• GENÇ RUS KIZI ARIYAN -
Claude Anet'nin bu gü7.el romanı F"t· 
hi Varal ve Feridun Osman tarafın
dan dilimize çe\Tilerek Kanaat kitabe 
vi tarafından temiz bir ı;ckildc b:ıstı
nlıp çıknrılmıf}tır. Tavsiye ederiz. 

HOLLlVUT 1STANBUL MAGA· 
ztN - Bu mecmuanın 10 eylill tarihli 
nüshası çok zengin vazıl:ır ve güzel re· 
simlerle çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

altı ay en·el bu kedinin kendi kedi
sinden doğduğunu söylemektedir. 
BilhaE'Sa iki tarafın kadınları ara
sındıı asabiyetle ileri sürülen bu id
dialaı nihayet kedinin yaşının tayf. 
ni için baytarhğa müracaat kararı
na dayanmıştır. 

Kedinin yaşını tayin etmek bay
tarlık~a da nadir vakayiden bulun
ması hasebile imkansız görüldüğü 

G~miı Kar unlar 
10 EylUl 1923 

ALM.ANYADA FIRTINA 

Bütan gazete m.iirettipleri tara.
f mdan yapıl.atı umumi bir grev üze
rine gazetemiz ikdam, Tevhidi Ef
kar, ileri, Vatatı ve Tanin gazeteleri 
ile m~terek olarak "MÜ§terck ga
zete11 ismi alttnda ?IC§'rcdilmeğe bq-
1.anmı,ştır. Gazetenin 10 eylül tarihi
ni taşıyan sayısında llçüncü sayı/a
dan {tU haberi cüıyornz: 

"Rigadan Tayrnis guetesine ya
zıldığına göre eylülün üçüncü günü 
Moskovada mühim bir komünist nü
mayişi yapılmıştır. Askerliğe erecek 
yaşta bulunan bütün gençler bu te
zahüre iştirak etmişlerdir. Rus<!a 
lzvestiva gazetesi nUmayiş hakkın
da tafsilat verirekn harp cephesinin 
şimdi de Ror, Berlin, Londra, Pa-

MU H ASEBEC I ARANIYOR ris, Bilkreş ve Belgrat sokaklarında 
açıldığını izah etmekte ve bUtUn 

Bir müessesenin muhasebe işlerin· Avrunayı altüst edecek bir fırtına
de çalışacak bir zat aranıyor. istekli· nın Almanyada hazırlaı.makta oldu
ler hüviyetlerini, vasıflarını bildirir ğunu yazmaktadır. 
bir mektupla İstanbul posta kutusu • ....,, ..... _..._ __________ ..: 
46 adre.,in" vazab'lir. 

1il Beyin de borçlu olduğunu fırsat bile
rek bir iş mi yapmak istiyordu? 

Aziz bu kara düşünceyi kafasından 
kovanuyordu. 

Erkenden odasına çekildi. 
Gül:r piyanoda prkılar çalıyor ve 

··ylüyordu. 
Erteıi gün her gece gibi gezintiyi 

yapmak için gelen Güler arkada§larına 
yeni bir haber de getirdi: 

- Yann annemle beraber Yamanlara 
gidiyoruz. 

Sonra ilave etti: 
- Orada canım sıkılacak l 
- Neden? 
- Siz yoksunuz diye ... 
- O halde gitme! ... 
Bunu Nevin s8ylemiıti. 

- Babamın bir tuhaflığı vardı bu -
gün .•• Gitmek istemedim diye neredeyse 

beni dövmediği kaldı. 
Şeref hemen cevap verdi: 

- Biz de geliriz ... 
Nejatla Ferit ve Nuran da bu fikri 

alkışladılar. Güler seviniyordu. Nevine 
ııordu: 

- Sen gelmiyor musun? 
- Bilmem ki, annem bırakır mı? 
- Kandrrırız. 

Nejat araya girdi: 
- Aziz de gelseydi! ... 
Güler hemen karııladı: 

- it adamlarının öyle yerlerde işle -
ri ne? ... 

Nevinin yüzü asıldı : 
- Ne yapsın? Babamı tek baıına bı -

rakamaz ya ... Sizin gibi olsa o da .. 
Güler onu yatıttırdı : 

- Hakkın var ... Şaka söyledim, ca • 
nım. 

Sonra bepıine birden §U kararı bil -
dirdi: 

- O halde gezintiyi bırakıyoruz. 

Herkes evine dönecek, kabil olursa ya
nn olmazsa en yalan zamanda gidebil· 
mek iizere ne yapmak lazımsa yapıla • 
cak! .. 

Şerefle Nejat gezintiyi bırakmak is
temiyorlardı. 

Fakat azlıkta kaldılar. 
Nevin ıene anneaillden korkuyor -

takdirde kedinin Ankara Baytar fa
kültesine sevkedileceği n bu suretle 
kedinin yaşı tayin edilerek bir ya
~un dan fazla ise lstanbuldan getirdi
ğini iddia eden zata, şayet altı aylık 

ise evinde doğduğunu söyliyen zata 
ait olduğu anlaşılacaktır. 

Havranın kadın, erkek, işçi, me
mur hemen bütün halkı bu mUhim 
hadise ile meşguldUr. Mesele bir ta· 
raftan da adliyeye intikal etmi~tir. 

lstanbtit tcrcı H<ikimliğhıdcn: 
Konkordato için kendisine 1 7.936 

tarihinde iki ay mühlet verilen Kır
zade Şevki ve Ş. sı şirketi hakkında 
komiser raporunda münderiç ve tem
dide müteallik talep muhteviyatına 

göre mühletin inkızası tarihinden iti
baren 'iki ay temdidine ve işbu temdit 
kararının ilanı ile beraber kanunen 
tebli/:ini lazım gelen mahallere usulen 
tebliğine karar verildiği ilan olunur. 

ACELE SATILIK EV 
Feriköy Rum kilise yanında Keşfi 

efendi sokak 2 numara. Miiracaat ayni 
mahalde. 

SUADtYE PLAJ "f'fVATROSUNDA. 

HALK. 
OPERETi 

Yarın akşam 
21,45 de 

Ş1R1N TEYZE 
Büyük operet 
3 perde 
Cumartesi 

Büyükdcrc lskefo Ti.,., .... 

du: Onun genç kızı göndermiyeceği he
men hemen biliniyordu. Bunun için ön· 
ce Azize söyledi: 

- Orada pek o kadar eğlenemiyece· 
ğime şüphe yok. Fakat gitmeyi çok is
tiyorum. Sen bana yardım et 1 ... 

Aziz buna cevap vereceği yerde: 
- Gülerle Şerefin araları nasıl? .. Ben 

iyi görüyorum. Sen ne dersin? 
Diye sordu. 
Nevin sarardı: 

- Bunu nereden anladın? 
- Öyle görünüyor ... 
- Yanılıyorsun 1 Güler hiç bir zaman 

Şerefle anlatamaz. Boş yere üzülüyor · 
sun! 

Sararmak sırası Azize gelmitti. 
Genç kız sanki onun kalbindekilerı 

olduğu gibi okuyordu. 
Nevin sözü birdenbire değittirdi: 

- Ne yapayım da annem benim git· 
meme engel olmasın? Şimdi bunu dil· 
§Ün elim. 

- Ben söylerim onlara ... 
- Teşekkür ederim. 
Genç kızın bakışlannda §U sözler 

okunuyordu: 
- Zaten yalnız senin için gidiyorum. 

Lakin Azizin aklına batka bir ıey 
geldi: 

- &nınm ki Şerefi ıeviyor. Fena d~ 

Tan durgunlufunu keskin bir 
gün Joirunı bcutırJı. Sular ür
perdi.. Şamandıraların çevrai 
1töpürmefe baflaJı. Bu defifme, 
balıkçıların yüz/erini de kırtJılı
lar içi~e bıraktı. Avın tavı ge
çiyor, iğneler bOfluktan kartula
mıyorJu. Sağda aolda tek tülı 
oltalarını uıranlar, kealıin aicim
lerle parmakların: zedeliyenler 
görülüyor. Bizim üç paraketetle 
uıatlerce yemlenmiı aekiz yüze 
yakın iinemiz vardı. Mantarlara 
Mmldılı. Çekiyoruz. Key/i lai~ 
bitmiyen bir arlıaclcq, aandalda 
liiimelenm .icim yığınına baka
rak: 

- Balıklann ela aptalı kalma
mq! 

Niilıtuini ıavurclu. Gülüftülı.. 

Fakat ötetle bir facianın zehiri a
kıyor, ıon ekmek paTannı yeme 
veren zavallılar kan aflıyorlardı. 
Biz Jönüıte :engin bir sofra bul
mUftulı. Onlar, clönmeğe katla
namıyorlar, be.iıiz yavrularının 
ümitlerini bu kadar erkenden öl
dürmek iatemiyorlardı. 

Eğlenmek için çılım11tım; içim 
zedelenmİf döndüm. 

s. Gezgin 

18ünıbul 6 uıcı icra Memurlırnğıı• 
dan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrar 15 çift erkek iskarpini ne 50 
çift kundura kalıbı 15.9.936 tarihinde 
saat 13,30 da Sandal bedesteninde i
kinci açık arbrma ile satılacaktır. Ta
liplerin mahallinde hazır bulunacn.k 
memuruna milracaatıarı ilan olunur. 

(V. No. l~ 0!'11\ 

ğil ... Bu benim de işime gelir .•. Gitsin l. 
• • • 
-40-

0tobüs kıvnla kıvnla çamlı tepelere 
tırmandı. Burası yüksek ve büyiık ç"m• 
larla dolu yeşil ve oldukça dik bir ya • 
maçtı. Bazı yerleri biraz düzelmiş, ııon
ra bir uçurumla biterek teras haline 
gelmişti. Sekiz yüz metre yükseklikten 
uzaklara bakıldığı zaman sayısız çam • 
lar, kayalıklar, yeşillikler. kır çiçekleri 
ve ta uzakta bahçelerle evler, deniz gö
rünüyordu. İzmir seller içinde yan ya • 
rıya kaybolmuıtu. Hemen hemen bütün 
körfez durgun bir dağ gölü gibi küçil • 
lerek güneı veya ay ışığı altında parlı • 
yordu. 

Çamlar altında küçük kulubc cı. iri• 
1i ufaklı çadırlar bulunuyordu. ~urotdr 
kol kola gezen bir çift, ıurada mar:clo
linle prkı söyliyen bir gençlik g:upu, 
ötede oynıyan çocuklar ve daha uz:.lr • 
larda kayalann yahut çimenlerin üst6 • 
ne oturarak deniz tarafındaki güzel 
manzarayı seyreden bir kaç kiti ... 

Salıncaklar, saklambaç, koşmaca ... 
sir almaca gibi oyunlar ... Çan ça'ındı • 
ğı zaman herkes ıofra batına ko§uyor •• 
kampın lokantasında bUyük bir iştahla 
yemek yiyor. 



--6-KURUN 

Res · mli müabakamızda • Pel"JPmbe CUJ\tA 
Takvım 111 Eyıo.1 11 Eyıu1 
======ı..?J C. Ahır 4 C. Ahır 

Kazananlar 
Gllıı doğlıfU 

Gtın batıfJ 

ogıe namazı 

lkindl namaz> 

586 536 
18,28 18.26 
4,49 4 50 

1211 1211 
15,46 l 5,4S 

1 - Şartname ve planları mucibince (22500) lira muhanılll., 
bedelli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla ıatın alınacaktır• 

2 - Eksiltme 29 - 9 - 1936 tarihine rastlıyan salı günü saat 

15 de Kabataıta Levazım ve mübayaat ıubesi binasındaki alım "' 
ıabm komisyonunda yapılacaktır. 

18,28 ı 8 26 

600 
A. kşam naması 

fatm aamam 
lmaa.11 okuyucumuz 
Yılm geçen gtlnlerl 

hinı: Aksarayda Çakırağa mahalle- Yı.lm kAlan günler1 

hediye alıyor 2003 2001 
~.S.i :l.54 
254 25!i 3 - Şartname ve e>lanlar 120 kuruı mukabilinde sözü ıeçen ıa 

beden alınacaktır. Bir ay süren resimli müsabaka

mu:a iştirak edenlerden altı yüz o
kuyucumuz büyük, küçük birer 
hediye kazannuştır. Bunlardan bir 
luammın isimlerini dünkü sayı -
rruzda yazmıştık; be§ lfunbah rad
yo, portatif gramofon, elektrik a
v:zesi, tuvalet tabını, likör takı -
mı, cep saati, masa saati kazanan
ların isimleri c!e bu arada İntişar 
etmİ§ti; diğer hediye kazananla -
nn isimlerini de ne§re devam edi
yoruz. hediye kazananlardan h -
tanbulda bulunanların önümüz -
deki cumartesi gününden itibaren 
bir hafta içinde her gün öğleden 

sonra Ankara Caddesinc'.e V AKIT 
kütüphanesine müracaat ederek 
hediyelerini nlmalarını rica ederjz. 

i.stanbul dııında bulunanlann 
hediyeleri adreslerine gönderile -
cektir. ...._ ___ * ~----' 

BÜYÜK LOSYON KAZAN ANLAR 

' 1 - İsmail Sadık: Harilas Trlkopi 
sokağında 4 numarada Camatini grccc 
2 - H. Ozbülbül : lzmirde Ticaret ve 
Sanayi odasında daktilo, 3 - Rüs-
tem: Bolvadinde kahveci, 4 - Vey
sel: Amasya vilayetnde idare heyeti 
başkfltibi, 5 - Hasan Sertkaya: Kas
tamonuda İnhisarlar veznedarının oğ
lu, 6 - Ziya Günay: Klrkağaçta tiı
fckçi Şemsettinin oğlu, 7 - Cem Öz· 
ler: Turgutluda Cumhuriyet okulu 
öğretmenlerinden Tevfiğin oğlu, 8 -
Hasan Atak: Bcrgamadn ortaokul so
kağında. (1-3) numarada, 9 - Tev
fik Çetiner: Bursada Tophane cadde
sinde 24 numarada, 10 - Sami He
kimci: Ankarada gümrükler tetkik 
memuru, 11 - Turgut Can: İnegölde 
öğretmen, 12 - Hasan ve Yunus Ok
tav! Salihlide evkaf idaresinde, 13-
Ahmet Gündüz: Bilecikte Pazarcıkta 
berber, H - AtiHi: Dörtyol müddei
umumisinin oğlu, 15- Recai Kortam: 
Samsunda Kale mahallesinde Tophane 
sokağında 8 numarada, 16 - Ali Os
man Tan: Knstnmonuda İsfendiyar 
mahallesinde (1. B.) numarada, 17 -
Taluıin: Bursada İrfan Boğarcı, 18 -
T 1·r Erdi! : Lilleburgazda ilk okul 
b - 'Teni. 19 - Hüseyin: Simavdn 
Ş c rıan?ar caddesinde 28 numarada, 
b tb r. 20 - Sırrı J{aradoğan: Eski
sch"rd "369 numaralı simcndifcr tes
' vc"i. 21 - Mehmet Cetinbaı:ı: Mer
sinde Ticaret bankasında, 22- İhsan: 
Il" n J ö~retm n, 23 - Mustafa A
r. 1 · Ni -dede Ziraat ban kasında me
mur. 24 - Suat Sınar: Eskişehirde 
Y ri,.,."'n sokağında 10 numarada, 25-
~ :ı'hn ümütürk: Fethiycde Astarcı 
sokn -mda 3 numarada. 

KÜÇÜK IJOSYON KAZANANIJAR 
1 - Mustafa Vahdettin: Eyüpte 

Kızrlmesçitte 13 numarada, 2 - Jira
yir: Kumkapıda Arapzade sokağında 
8 numarada, 3 - Leman Güzel: Ya
lovada inhisarlar satış memurunun kı 
zı, 4 - Nezahet Altan: Uzunköprü
de Hakkı Altanm eşi, 5 - Halil Mor
gan: Burdurda varidat katibi, 6 -
Tırcboluda Altmsu Spor klübü, 7 -
Umutcan: Bigadıı Çavuş köyünde ka
tip, 8 - Ali Dcmiral: Ilgazda asker
lik şubesi muamelat memurunun oğlu. 
9 - Mustafa: İzmitte Buğday mey
danında zahireci. 10 - Cavit Orhan
öz: Tar~usta itfnive komutanı Sabri
nin eliyle, 11 - Ekrem Aker: Anka
ra h istatistik umum müdürlliğUnde 
ta nif subcsinde, 12 - Semscttin Öz
giil: Eyüpte Kızılmesçitte Değirmen 
sokağmda l numarada, 13 - Tnlllt 
Ccnt: Kadıköyünde Leylek soak~nda 
11 numarada, 14 - Makbule: Eren
köyd" Etemef endi caddesinde 113 nu
maradl. 15 - Bedri Tepeköy: Sirke
cide Meymenet hanında 19 numarada. 
16 - S yami Ucak: Kad:köyündc Sö
tfütlilçeşmede 185 numarada, 17 - N. 
Güncrör: Belediyede ırazaj katibi, lS
Murnde: Taksimde 32 numarada, 19-
Ali: Fenerdt> SnrıJlaJif edt> 14 numara
d . 20 - Ncclfı: İstanbulda 10 uncu 
ilko'·ulda 5-A, 21 - S. B.: Arnavut
köyünde Mumh ... ne sokağında 13 nu
marada, 22 - İ mail Özköçc: G:ıla
tada Yamkk<ıpı oknğında 16 numara
da, 23 - Gilncy Turnç: Şiı:ılide Sa
manyolu sokağında Emmn apartıma
nında, 24 - Tahsin Tuzun: Ycşilkö
yünd Güvercin sokağında 7 numara
da, 25 N. K.: Şi 1i ista ycmunda 15 nu
mnrad-ı. 

PUDRA 1\AZANANLAR 
l - Rıflrı: Beşiktaşta tramvay de

posunun karsısında 80 numarada, 2-
Müb.,hnt: üsküdarda Fıstıkağaçta 
Söğüt sokağında 1 numarada, 3 - Fe-

1 sinde Cami sokağında 18 numarada, ~----111!1111-----.---.-:ıı-
4 - Hatice: Üsküdarda Tomurbağı =--------------~ 
caddesinde 23 numarada, 5 - Leyla 

111 110 

Saner: Kadıköyünde Vişne sokağında 
33 numarada, 6 - Vitali Sunar: Ga
latada Meyit yokuşunda 1 numarada, 
7 - HaJil: Kadı köyünde Ozerlek so
kağında 24 numarada, 8 - Necdettin: 
Nişantaşında Büyük çiftlikte Ferah so 
kağmda 2 numarada, 9 - Perihan: 
Cağaloğlunda Zeki bey apartımanmda 
14 numarada, 10 - Nahide: Maltepe
de Okul sokağında 13 numarada, 11-
Mürüvvet Aker: Kadıköyünde Yoğurt 
çu çayınnda 36 numarada, 12 - Sa· 
cide Alevcan: Ankarada Yenişehirde 
Tuna caddesinde kimyahane apart1-
manında 13 numarada, 13 - Macide: 
lnegölde Uzun sokakta 5 numarada. 
14 - Saadet Özkal: Unkapanında 
Çeı:ıme sokağında 9 numarada,15 -
Leylft Hüsnü: Halaskar Gazi caddesi 
Şafak sokak 79 numarada, 16 - Sa
hire: Balıkesirde Muratlı mahallesin
de Sırlı soknğlnda 2 numarada, 17 -
Nezihe Bars: Fatihte Macar kardeşler 
caddesinde kuru kahveci vasıtasile, 
18 - Güner Erik: Bcyoğlunda Meş
nıtiyet caddesinde 217 numarada, 19 
- Muradoğlu: Taksimde Lmartin so
kağında 36 numarada, 20 - Sevim: 

BORSA 
o. o . 93& 

ll1zalannda Jddn lpftUI olanlu, Qu 

mele muamele ıörerılerdlı. Kakamlaı 
... u ele kapanlf •lif fl.J'atJanıa. 

p ARALAR 
•Sterlin !!84 w • ŞJlln Avuıı .,., -
•Dolar ·~ . turya 
• Fra.n1c tt\b- •Mark ııo.-
•Liret 171J - •Zloti ~.-

• Belçika Fr. -•.- • Pen&'O H-
•Drahmi ~- • Ley 16 -
• tııvtçre Fr. --~- •Dinar lı2 -
•Leva ~- •Yen IU • 
•Florin 4.- •Kron 8;i -
•Kron Çek. b8 - •Altın »M -
• Pczeta ın - •Banknot 'l48 

ÇEKLER 

• LOodra tihb. •Viyana .JOO 

• Nevyorlr &W2.'ı • lıladrtO 7 lUi 
• Part8 12.111\ • Bertin unsu 
• MllAoo ıoın • Vaflôn 4.2Lll~ 

•Brük ... • 6997 • Buda~ ,,2M\ 

•Auna tli 8:'.>if> • BUkret 107.1 62 

• CenevTt ~.41J\! • BelgnsO 1i4 7M7 

• 8otya ti.~~B& • 'folrotıama 2.68~ 

• Aauıterdam 1.11~ • Moaka.a ~' 67~ 
• Prağ 1!1.21 • Stokbolm HOıb 

Osmanbcyde Kır sokağında 36 numa
rada, 21 - Saadet: Cihangir cadde
sinde 4 7 numarada, 22 - LA.misa: tz.. 
mirde Karşıynknda Mitahtpaşa cad
desinde 65 numarada, 23 - Muzaffer l-----E-&_H_A_M 
Sağlam: İstanbuda telgraf muhabere 
memuru, 24 - Pakize: Kadıköyünde iş Bankası ıo. rramva, 11. '' 
Bahariye caddesinde 128 numarada, Anad•>lu ı!4. rı •Çimento 12 !I() 
25 - Nihat Özkal: Kadı köyünde Mo- R.eıt ı su Gnyoo Del J uı 
dn caddesinde Halisefendi sokağında şır. Rayr11 ıfl<xıı $ark Del Wı 

4 - Muvakkat teminat 1687.50 liradır. 
S - Fiatsız teklif imalat resimleri ve montajdan sonraki vaziyel 

planları münakasaya, girmek üz~reeksiltme gününden on gün evveli• 
ne kadar müskirat fabrikalar şubesine verilmesi lazımdır. 

6 - istekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %.7,5 m1I'" 
vakkat güvenme paras! ile birlikte eksHtmeye iıtirak edcbilmeıi içio 
oradan alınacak vesikadan maada eksiltme kanununun üçüncü mad• 
desinde yazılı vesaikle birlikte yukarda sözü geçen komisyona miİ" 
racaatları. (297) 

12 r 14 - 8 - 936 çarşamba ve cuma günlerinde yapılan imti
handa muvaffak olanların imtihar.a girme numaralarile adları aıair 
da yaılıdır. Bunların tayin olundukları mahal ve vaifeleri öğreD" 
mek ve haklarında iktiza eden muameie yapılmak üzere evrakı 
müıbilelerile hemen idaremiz memurin ıubesine müracaatları iliO 
olnur. 
imtihana 
gırme 

Numarası 

Adı 

Adnan Hızır oğlu 
Zati Tekhnn 
M. Nedim Güney 
Hüıeyin Asutay 
Bürhan Bürsan 
Mahir Yetik 
Hilmi Hız 
Suat Ali Eren 
Zeki Berkkan 

(840) 
imtihana 
gınne 

Numarası. 

Adı 

73 
78 
83 

Ramiz Aktüre 
M. Fikret Atadeniz 
Hüseyin Avni 

Ruhi Çalıt 
Nüzhet Çağlar 
O. Nevzat Nemli 

·Nuri Erten 

13 numarada. 26 - Şaziye: Şişlide Merkez Ranlı 81 l O Balya ı otı 
Perihan sokağında 91 numarada, 27- u. sıgora .m Şark m. ec7.a 100 

37 Mes'ut Savcı: Suadiyede istasyon cad- Pooomoob w ~ Telefon ı ıwı 

6 
8 

14 
16 
18 
19 
20 
25 
26 
27 H. Ki.mil Bulak 

Sami Pek Türk 
Fethi Saygın 
Hilmi Oral 

98 
99 

101 
103 
109 
113 
119 
120 
123 
129 
130 
145 
149 
155 

S. Sırrı Özyurdan 
M. Şevki Aslay 
Rıza Oral 
Mehmet Tülbek 
Faik Erkmen desinde 20 numarada. 28 - Erhan Te- !--------------- 38 

zcl: Kadıköyünde Bahariye caddesin- ıstlkrazlar Tehvlller 39 
de 20 numarada, 29 - Münir Uslan: • 1933 T.8or. 1 ~s 76 ıı:ıektrtk w.uı. 
Liseler muhasebe memuru, 30 - Nev- ....__ aı.1u 40 

• • • • D ~Jl ......... YaJ 
zat: Tapkapıda Taşmektepte tram- • • • • m 2'l80 Rıhtım u.u:ı 53 
vay durağında 21 numarada, 31 - uUk.Dablıt ll6 2b • A.Daooın ı 4f> 4U 54 
Necdet Erconk: Nisant.a§ta Muradi- Ergeni htJk. u7,1b A.Dadolu n 4ıuı:ı 
yede Söğütlü sokağında 9 numarada, 1928 A y tıı.uo Anadolu m 47 4b 55 
32 - Jale Caner: .Ankarada Işıklar e. r;nurum ıw. • No-.NU,. 6,tt> 56 
caddesi üstünde eski Osmanlı banka-

62 

Vedat Yalman 
Nazmi Özel 
M. Emin Akdeniz 
Kemal Seçmeer 
Cemal kay 

sında 11 numarada, 33 - Mürüvvet: .... _. İ • 
Üsküdarda Dolap sokağında Mektep da, 20 - Emin: Üsküdarda hsamye- 63 lbrnhim Ertunç 
<;ıkmazında 29 numarada, 34 - Saim de Orta sokakta 78 numarada, 21 -

Tahir Sarucan 

Ali Basri Vural 
M. Cavit Gümrükçü 

·Mehmet Balkandı 
H. Cahit Tarancı 
Oıman Moraç 
Selahattin Aktutifulay 

· Bülend Ergil 
Sezai Yılmaz 

·Mehmet Tevfik Vargon: OrtaklSyde Dere boyunda 129 Mehmet Tevfik: Ortaköyde İmamlar 66 İbrahim Aykaç 
numarada, 35 - Abdullah Paftalı: sokağında 7 numarada, 22- Sami Çe- 67 Cemil Türk eri Feridun 
Bcşiktaşta Şcnlikdedede sporcu Adil tiner: Sirkeci Ebussuut caddesinde 68 M. Nurettin Tansukalp 179 Kemal Kocabey 

190 

174 
176 
177 
178 

sokağında 18 numarada, 36 - Orhan: 70 numarada, 23 - Saim Tanja: Bc-
Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Uzun şikatşta Dizi sokağında 16 numarada, 70 Osman Doğan 184 Fehmi Yazıcı 
Hafız sokağında 204 numarada, 37 - 24 - Şemsi: Gelenbevi ortaokulunda 72 Hamdi Bayrakçı 186 Nedim Okyay 

~mM:rutün~&~~~~~ ~~marad~~-~te:Thfil~~~~~~===================~~~~~~~ ğmda 7 numarada, 38- Mustafa: Un- üçilncü ilkokulda öğretmen Bayan Nı- .. ~ 
kapanı cndd sinde 22 numarada, 39 _ met vasıtasile, 26 - Mürüvvet: Kara-
Hayret Çiloğlu: Divanyolunda Cebe- gümrükte Armutlu caddesinde 60 n~-
ciler soakğında 44 numarada, 40 - marada, 27 - Seniye Sczener: Yedı-
V. Accmyan: Pangaltıda Zafer soka- kulede Şişmanağa sokağında 22 nu
ğında 5 numarada. 41 - Mari: Pan- marada, 28 - Şadiye .Altın: ~ultanah 
galtıda Ökçek sokağında 179 numara- mette Dizdariye çeşmesi sokagında 13 
da, 42 - Emin Tecimen: Bcyoğlunda numarada, 29 - Bahaettin Sakarya: 
Papas köprUsünde 1 numarada, 43 - Aksarayda KUçilk Llingada Sulubos
Tarık Karapolat: Kasımpaşada Küçük tan sokağında 24 numarada, 30-Hüs 
Piyalede Ağaçkönrii sokağında 21 nu Tav: Beyazıtta Soğanağada, 31 - A· 
marada, 44 - Neriman: Antalyada kif Sapta: İstanbul erkek lisesinde 
Fener caddesinde <'lkmaz sokakta 39 ( 4-B) 1723 32 - Cafer Önen: Top
numarada, 45 _ Mahzade: Taksimde hanede Boğa'uescn caddesinde 180 nu 
Ayasoaşada Osmanpaşa apartımanın- marada, 33 - Yilcel: Aksarayda Mil
da. 46 - Bilseyin Kahvaoğlu, 47 _ Jet caddesinde 521 numarada, 34 -Ra 
Nermin Yüccer: Nişan taşında F"crah uf: Hukuk fakültesinde, 35 - Sadet
npartımanmda. 48 - Tahir: Şişlide tin: Haydarpaşada Çayır sokağında 
Osmanbcvde 37 numarada, 4!) _ Ça- 100 numarada, 36 - İhsan: Beşiktaş
kulga: Sirkecide Hoca paşada börekçi ta Tunus boyunda Ihlamur caddesin-
fırını karşısında 15 numarada. de 110 numarada. 

Satılık Mahliil Emlak 
Dt:ğeri 

Lira K. 

932 

979 00 

Pey parası 
Lira K. 

71 00 

74 00 

Kaııınıpaıada Hacı Ferhat camii 
508 metre 37 santim araaaının ta• 
mamı 

Toph ... nede Ebülfadıl mahallesin• 
de Kılıç Alipaıa camii imamına 
mef ruta 178 metre arsanın tamamı• 
Tophanede Firuzağa mahallesin• 
de H"cı KılıçlO - 8 ve Terlikçi 10" 

kağmda 19 No. 443 metre 44 ıa~ 

BRIY ANTIN KAZAN ANLAR 
KREMPERTEV l(AZANANDAR ı _Erberk: Tahtakalede 49 nu- 327i 68 

marada, 2 - Ayfer Eti: Suadiyede 
Halim ağa sokağında 2 numarada, 3-
Şak'ir Acarlar: Manisada Hükfımet 
caddesinde tütün ve müskürat bayii, 
4 - Necip: Edimede İstanbul cadde
sinde 24 numarada, 5-S. Sanifor: Fa
tihte Firuzağada 1 numarada, 6 -
Fevziye: Şchzadebaşmda 91 numara
da, 7 - Leyla özban: M'.alatya lisesin 
de felsefe öğretmeninin kızı, 8 - Os
man: Fatihte Koku1ubaharda 8 numa
rada, 9 - Nebihe Atakan: Bostancıda 

l - Mehmet Turgut: Sultanahmet 
te Akbıyıkta 27 numarada. 2 - Maci
de: Fatihte Sofular caddesinde 137 
numarada. 3 - Nazım: Bakırköytindc 
Yeni mahallede tayyareci Sadık soka
ğında 33 numarada, 4 - Nuri: Bos
tancıda Bost&ncı yolunda 8 numarada 
5 - Hasan: Kütahyada Ziraat ban
kasında m'uhasip, 6 - Vergin: Kum
baracı yokuşunda Tercüman sokağın
da. 8 numrırada, 7 - Niyazi Gökalp: 

250 00 

Eyüpte Fethi Çelebide Otakçıbaşında 
3 numarada, 8 - Aziz Kaplan: Tarab
yada. 79 numaralı pastacı fırınında, 
9 - Nasır: Bcşiktaşta Serencebcy yo
kuşunda 19-1 numarada, 10 - Nafia: 
lstikliil caddesinde Postncılar sokağın 
da Şap apartımanı 3 numarada, 11 -
Talat Oktan: Ortaköyde Simon kalfa 
apartımanında 9 numarada, 12 - Ni
gar Münip: Suad iyede 380 numarada. 
13 - Şevki Güvener: Fındıklıda Meb· 
usan yokuşunda Nahit bev apartıma
mnda 5 numarada, 14 - Erer: Gözte
pede Birinci orta sokakta 16 numara
da, 15 - Muzaffer: KUçUk Çamlıca 
caddesinde 7 numarada, 16 - Zeliha 
lhsan: Bakır köyde Vapur iskelesi cad
desinde 34 numarada, 17 - Hacer: Sa
atçi Mehmet eşi, 18 - Nedim Topo
C'an: Samatyada rurbedar sokağında 
5 numarada, 19 - Ömer Lutfi: Aksa
rayda Şekerci sokağında 29 numar~ 

141 60 11 

2~8 80 15 

00 

00 

tim a:-ıanın tamamı. 
Beyoğlu F eriköy mahallesinde 
Akasya ıokağında 14 No. h hane' 
nin bmamı. 
Kasımpatada Hacı Hasan mahal 
lesinde Hacı Hasan camiinin 139 

üıııklidar caddesinde 2 numarada. 10- metre 20 santim anasının tamanıı. 
Makbule Tazıl: Yeşildirekre Çeşme- d il ı 29 t 
gir sokağında 2l numarada, 11 _ rur- Yukar a yazılı ma arın miilki yetleri pe§in pa;ra i e ağusto 
kan Bayramıçlı: Bcyazıtta Yeni Safa 936 gününden itibaren açık arttı- ma sı.tretile satılmaları uıatılmıt" 
apartımanm?a 1 numarada, 12 --: M. tır. !halesi 11 eylül 936 cuma günü saat on betde Komisyonda ys" 
Fatma: Oskildarda Çınar caddesındc . • . . w vl 
23 numarada, 13 - H. Öulemir: Bur- pılacaktır. Talıplerın yüzde yedı buçulc pey paralarıle Bcgog 1' 
sada Revhan Yeni pazar sokağında 3 Vakıflar direktörlüğünde mahliilat kalemine gelmeleri. (875) 
numarada, 14 - Sabrı Güler: Heybe- ----------------------------
liadada Sanatorvomda ikinci binada, 
15 - Nurettin:.Vcfada erkek li~f'sin- lst Posta T T Başmüdürlüg" ünden: 
de 360 numara sınıf 3-2. 16 - Nejat • • • 

Qe~~göz~l Ko1n7yadaS~~rylamu;:gu~et: Yeni ;.icret tarifesi mucibince 6 Eylül 936 tarihinden itibuellf 
cısın n og u, h' d 1 k 1 d h·ı· h , BC!?iktaşta Kırca Ali maha1lesinde Çit- şehir içine olan mektuplarla şe ır ıtına o an art ar, a ı ı av• 
lcnbik sokağı~da 34 numa:ad~, 1~ - Jenarne değerli mc:ktup temin iye le rile; <1cğerli, değeniz paket tenıi• 
Mehmet Denııralp: Kayserı lısesınde . . .. ,. . , 
ikinci sınıf 2 şubesi 944 numaralı, 19- nıye ve naklıye, uçak murselatı, poıtl\ abone kutuları ve dıier b• 
Nuri Mehmet Ayson: Diş hekimi Ağa zı mi..iraelit ücretleri tenzil edilm ittir. Arzu edenler tekmil tube-
camiindc Bursa sokağında 1 numara • . d • b d h · l'"' ı bT 1 (981) (Devamı yarınki sayımızda) lerımız en ıca e en er nevı ma umatı a a ı ır er. 



Kilo 
Bir kilosunun 
muhammen fiatı Cinsi 

240 18 K. İrmik 
6630 16 Un 
500 80 Kuru kaysı 

6090 4,5 Tuz 
700 11 Bulgur 

1870) 
22 

Şehriye 

6880) Makama 

tik teminatı 

3,25 
80 
30 
21 

6 

144,50 

200 9 Bürülce 1.so 
1400 50 Kaşar peyniri 52,50 

630 22 Nitaıta 10,50 
1440 18 Yoğur\ 19 

Belediye hastanelerile müesses atına yukarda miktar ve cinsleri 

7-KuRUN 10 EYLUL 1936 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
5/9/1936 

AKTiF Lira 
Kasa: 

Altın safi kilogram 17.~8~.296rl.24.0'l7.616.27 
Banknot, ,, ,. ,, 11.991.858.-
Ufaklık, .. " ,, 901.840.ıa as.921.314.40 

DahlldekJ lluhablrlc.r : 

TUrk Urası: " 
Harlçtekl wubablrJer: • 

Altın safi l<lloı;ra.t 4,398,2'4. ı 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

L. t.88.427.47 

6. 186.482.30 
1 

427.500.73 

8~8.427.47 

Diğer dövizler ve borçlu gtll 
9.356.4j().9S 15.970.434.02 ring bakiyeleri , • , , , 

Baz.ine tnhvlllerf: 1 
Deruhte edilen evrakı naktiye 

kar§ılığı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve S inci mad- j 
delerine tevfikan lle.zlııe tara
fından vaki tedlyo.t. " 12.064.611- 146.683.952-

vaziyeti 
Pt.\SiF 

l:it>rrnaye , , • • , 
lh Uya t akçesl • , 1 , 

Tedavüldeki BanknoUar: 
Deruhte edilen evnıkı cakUyc 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan bazlne tarafın
dan vaki tedlyat, 

Deruhte edilen evrakı nakUye-

L158.74~.E6t· 

L. 12.C64.61 I-

bnklyc .. ı. L146.683.952-
Ka.rşıııg-ı tamamen altın olarak 

Llraı 

1 ~ .OOP .COO
ı .e51. lfi2. 3 

tedavüle mı.vctec vazedilen L. 16.GOO.GGO- 162.683.952.
Tllık LlrR ı l\lc\'duatı 15.899.798.61 
Di.lvlz TaahhUdatı: 
Altın tahvili kahtı dlMzler 
Diğer dövizler ve alacaklı ki· 
liri.'1 haldyelerl 

4.703.265.CS 

Senrdat cüzdanı: 
yazılı olan erzak ayrı ayrı pazarlığa kcnulmuttur. Şartnameleri le- Hazine bonotıın, " " " ,,_ 2.177.750.-
vazım müdürlüğünde görülür. İstekliler 2490 N, h kanunda yazılı Ticarl senetler , , , , • • " 16.328.521.17 18.506.271.17 

l\lııht lif . ' ' . L.27.t00.868.26 31.704.133.31 
58. 148.608.47 

vesike ve hizalarında gösterilen ilk tem'nat makbuz veya mektubile F..shnm ''c Tnhvıınt cüzdanı: 1 
b b 9 93 d 

~Deruhte edilen evrakı mık- ı 
era er 21 - - 6 pazartesi günü ~ aat 14 de daimi encümen e A ıuyenın karşılığı esham vrlL.34.081.633.05 

bulur.malıdır. (B.) (1016) ~tabvUAt itibari kıymetle 
B Serbest esham ve tahvilat .... 4.173.234.18 38.25~.867.2~ 

Avanslar: 
Altın ve dlivlz Uzcrtne avans 
Tabvllı'l.t üzerine avans. 

L. 88.693.11 
L.16.988.707.06 17.077.400.17 il 

Ulsscdıırl:ır 

l\lubtcllJ 

Balat atelyesinde 32 beygirlik 190 vl'lt 1435 devirli bir motör sa
tılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu motöre 90 lira bedel tah
min olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İs
tekli olanlar 675 kunıfluk ilk tem inat makbuz veya mektubile ben:.· 
her 28 Eylül 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bu-
lunmalıdır (B.) (1158) 

4.500.000- ~ 
6.185.(08.4 l 

2~.987.b74.92 
4P >r_.=z•~ 

Yekfln 

2 Mart 1033 tarihinden 1Ubııttıı: 

284.987.674.9'l 
~ 

Senelik !lluhammen 
k:rası 

ilk te
minatı 

Iskonto haddi yüzde ıs J..2 - Altın Uzerlne avnnıı yüzde • 1-2 

Beylerbeyinde Çamlıca caddesin· 
de 3 • 5 N. h eski Hamidiye mek
tebi. 60 4,50 Muhammen kirası 

Eyüp!e Camii kebir mahallesinin 
O N d 90 Lira Ylln.:akçılar sokağında 6 . a 
arsa. 24 1,80 Şehzadebatınc!a Şehzade camii ittisalinde Vefa caddesinde Ev 

Yukarda semti senelik muhammen ve ilk teminatları yazılı olan kaf matbaası teslimi tarihinden it ibaren beı sene müddetle ki.raya 
mahaller teslim tarihinden it,baren 937 veya 938 - 939 seneleri verilr.:ıek üzere açık arttısmas1 uzatılmıştır. İstekliler 14 Eylül 936 
mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arthrma· pazartesi günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
ya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Hi. Akarat kalemine müracaat ederek şartnamesini görebilirler. fstekli
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber lerin teminatı muvakkate olarak (162)) lira nakden ve yahut ban-
29 - 9 - 936 sah günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı- ka mektubu getirerek teslimi vezne eylemeleri lazımdır. (1137) 

O) <
1165> Türkiye Ziraat Bankasından: 

Ke§if b~~eli 734 lira 4 kuruş olan Beyoğlu 37 inci mektebin du: Bankamızca alınacak seksen beş acet portatif yazı ma!~inesi ka· 

dır .. 

nırın t 1 " k 1 K . f k . amırı pazar ıga onu muıtur. eıı evra ı ve prtnamesı palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye iıtirak şartları: 
~vaz~~ müdürlüğünde görülür. istek!= olanlar kanunun tayin etti- ı - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilmelidir.,, 
.gı vesıka ile fen ifleri müdürlüğünden vesikası ve 55 lira 5 kurut 2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler 
ılk te=ninat mal"buz veya mektubi le beraber 28 - 9 - 936 pazar- den bir adet. 
fesi ~ünü saat 14 de daimi encümenm~ bulunmalıdır. (1.) {1159) 3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 

Belediye makineleri için lazım · olan 62000 litre motörin yağı a
çık eksiltmeye konulmuıtur. Bir litre motörin yağına 6 kuruş fiat 
tahnıin olunmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde göriiliir. 
İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 279 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25 - 9 - 936 cuma günü ıaat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1156) 

1050 kilo ldrofil pamuk Cerrahpaşa hastanesine beher kilosu 155 
kunııtan teminatı 122 lira 10 kuruf. 

300 kilo ldrofil pamuk Düıkün ler evi için beher kilosuna 140 
kurut ilk teminatı 24 lira. 

Ce:rrahpaşa hastanesile Dütkün ler evine lazım olan yukarda mik
tar lan ve bir kilosunun muhammen flatları yazılı olan ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şart nameleri levazım müdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar hizalarında gö~terilen ilk teminat makbuz 
veya rnektubile beraber 29 - 9 - 936 salı günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (1166) 

Yeni cami sebilinin tamiri. 
Yalova kaymakamlık binasının 

tamiri. 
Ertuğrul kıılasının açıkta akan 
mecrasının ana mecraya bağlan

ması iti. 
iktisat itleri müdürlüğü binasının 

Ket if bedeli ilk teminatı 

348,75 28,85 

3367,48 253 

970,60 72,80 

alt katları tamiri. 1886,12 141,46 

4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiyat listcr.1. 
Ankarada banka levazım müdürlüğüne verilmcl\d:r. 
Eksiltme müddet 15 Eylül 936 akşam saat on dörde lmdardır. 

Banka tercih hakkını muhafaza e:le:. (1 O~fi) 

C. H. P. Genel Sekreteriiğinden: 
JO Ağustos tuihindf' miic.akasası ı 1 an edilen S ,ema makineler 

ve sair malzemenııı münakasa günü bazı firmalar tart.f1.1dan bu 
müddet zarfında ·eklif ye.pılamıyacağı anla~tldığındtıı ve .,artname 
de bazı tadilat yaı;•ldığ.ndan dolayı 15 - 9 - 1936 tarihir;~ k~dar 
temd1t edilmiştir. 

\'eni ~artname!f:r 5 - 8 - 1936 tr.rihindcn itiinuen hnkR· adP 
C.H.P. Genel Sekreterliği ve lstan bulda C.H.P. llyönkurul Başkan
lığı brafından parıuız .>hı hk verile cektıı ( 111) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 699 lira bir kuruş tan ibaret bulunan Beyoğlunda 

Tarlabaıı caddesinde Beyoğlu ma lmüdiırlüğünün işgalindeki 78 No. 
h binanın onarılması açık ekeiltm eye konulmuştur. İsteklilerin ve 
mukavele, eksiltme, Nafia işlerL umumi, hususi ve fenni şart
nameleri ve ketif hulasasını görm ek istiyenlerin 24 - 9 - 936 per
şembe günü saat on dörtte en az 500 Ji .. aJık bu işe benzer iş yaptığı
na dair Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Tica
ret odası vesikaları ve 58 lirahk m uvakk&&t pey akçelerile defterdar
lıkla Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatları. 

(M.) (1168) 

lstanbul Asliye Üçüncü Huku1' 
lt!ahkcnıcsindcn: 

Beyoğlunda Sakızağacında 19 nu .. 
marada oturan Mnri tarafından koca~ 
sı Bcyoğlunda Snkıza.ğacmda 41 nu· 
marada oturan Liğor Bileviç aleyhine 
mukaddema açılan ve adliye hariki 
do1ayısile yenileme suretilc mahkeme
mi.re tevdi edilmiş olan evrakı dava 
ürerine 15.6.936 saat 13,30 duruşma. 
gilnü olarak tayin ve müddeaaleyhin 
adresine tebliğat yaptırılmış ise de 
davetiyenin mezkur adreste Bileviç 
namında kimse olmadığı ve bılen de 
bulunmadığı şerhile iade edilmesi üze
rine duruşmanın 14.9.936 saat 13.30 
za bırakılma.sına ve keyfiyetin ilanen 
karar verilmiş olduğundan müddeaa
leyh mumaileyh mezkur günde mah
kemeye gelmez veya bir vekil kanuni 
gönderme?.Se hakkında gıyap kararı 
ittihaz olunacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(V. No. 18041) 
-------~~----__;------~--

lstanbul Asliye S füıcil Htt1.'1.ik Ma1ı· 
kemcsitu!en: 

936/ 727 numara ile Beyoğlunda 
Taotro sokağında 24 numaralı hanede 
ikamet eden Alfred Frnyvalt zevcesi 
Anna alyehinde ikame eylediği boşan .. 
ma davasında Annanin Kuloğlu soka· 
ğında 22 numaralı haneye gönderilen 
dava arzuhali biUl tebliğ iade olunma· 
sına binaen usulün 141 ci maddesi mu
cibince dava arzuhnlinin ilanen tebli• 
i?ine karar verilmiştir. lşbu ilan tari• 
hinden itibaren on gün zarfında malı .. 
keme kalemine müracaatla dava ar .. 
zuhalini tebellüğ ve cevap vermesi lü· 
zumu tebliğ makamına kaim olmali 
iizerc ilfın olunur. 

(V. No. 18052) 

ZAYİ 
Gazi Osmanpa§a ortaokulundan, 1935 

senesinde ve 2 sayılı aldığını belgeyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdım es· 
kisinin hükmü yoktur. 

826 M1ızaf fer Ataç 
(V. No. 18058) 

ZAYİ 
Fener nüfus dairesinden aldığım 

nüfus tezkeremi zayi et.tim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur, 

U11kapanı Vskilıılü caddesi Tla,,. 
raççı Kara Mehmet maJıallesi 

39 1ımnarada Hasan 
(V. No. 18049) 

Beyoğlu Birinci Sulh Htt1."Uk Ha
kinıliqindcn: 

Telli ile Galata Ba1ıkpazarmda 
Kurşunluhan civarında 32 numaralı 
mağazada çalışan Bekir oğlu İbrahim 
arasındaki alacak davasından dolayı 
miiddcaaleyh namına gönderilen da
vetiyenin rnumnileyhin tarihten iki 
sene evvel alfıkasmı keserek elyevın Yukarda ketif bedelleri yazılı olan mahaller tamir ettirilmek Ü· 

zere ayrı ayrı açık eksiltmeye kon ulmuıtur. Keşif evrakı ve ıartna
meleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (fen ves1kaıı 
bulunması şarttır.) 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ile 15--9-936 
salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (966) 

k 1 
nerede olduğu bilinemediği şerhiyle 

mak Hzere ayrı ayrı açı eks\ tme ye konulmuıtur. Keıif evrakı ve mlibnşirl tarafından bila tebliğ iade 

Keşif bedeli llk teminatı 

şartnt'.meleri levazım müdürlüğün de görülür. (Bu iş!ere giı ebi!mek kılınması üzerine bitt.alep devetiyenin 
için fen vesikası şarttır.) İstekli olanl&r 2490 N, h kanunda yazılı yirmi beş gUn mUddetle ilanen tebli-

~ino karar vcrilmh:ı oldu~dan 6 1 O. 
vesika ve hizalarında gösterilt!n ilk teminat makbuz veya mektubile 936 tarihine müsndif sah günii fi"' t 
beraber 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümen- 10 da milddcaalevhin bizzat ve n b i
de bulunmalıdır. (B.) (lOl5) vekfılc mahkemede bu1unmadıJ?ı t k· 

dirde hakkında gıyaben muamele ir a 
Btr metre murabbaına 3 lira kıymet biçilen fatih yangın yerinde olunacağı tı>bligat makamına kaim ol

mnk Uzere ilan olunur. 
lstinye- iltisak yolu şose in,aatı İskenderpaşa mahallesinde Dellal adaları sokağında 128 inci adada ---------------

im 2646 21 199 375 t' ··ztu" 91 t 34 · ' -b h Beşil•t~ ikinci Sullı Htıkul: H · 1 · ı yapı aıı. , san ım yu me re santım murau aı sa asındaki arsa liğinedn: 
Salkım ıögütte Hüdavendigar cad· satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ihale gününde iıtekli bu- Alal hnstalığilc mnH'ıl ve Or ı 
desinde Karaki Hüseyin Çelebi ca· lunmadığmdan eksiltme 11 - 9 - 936 cuma gününe uzatılmıştır. de Fıstıklı köşk sokak 2 sayılı l 

1 

S 1 d 1 
t oturan Kcmalettinin hacrile mt 

mfl minaresinin yol üzerinden yı- ~artamesi evazrm mü ür üğünde görülür. ıstekli olanlar 20 lira 56 leyhe ayni hanede mukim nnnsı <" 

kılıp içeriye yeniden yapılması. 799,25 60 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazı- yenin vasi tayin cdilmi~ o1d·ıw 
Yukarda keıif bedelleri ve teminatlc..tı yazılı olan tamirleri yapıl· lı günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1157) ~!f~f.~~C:l:n~~~m olmak üzere ı. · -



~8-EURUN 

Sümer Bank Enılak ve Eytam 
Bankasının kurumu 

Sigorta 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G o V EN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolayhklarile yapar. 
~ Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 

.• · . . •• ~ •,• ' • : • 'ı ~ . . ' . . . ' ':~ . 1 • "~ . • 

iŞ 1KL1 ------------~ 
NEO 

---•·----·REKLAMLARI 
Ucuz ve taksntne 

Fena havalar yaklaşıyor 
Bunu~ içi~: Elbise ihtiyacınızı EK s El s y o R 

tımdıden Galatada ' 

BUyUk Ellılr• Tlc•reth•n••lnden Temin Ediniz. 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

En mahir makaslarlar tarafından biçilmit ve en mükemmel kumatlarla kr 
mali itina ile dikilmit kadın, eTkek ve çocuklara mahıus ELBiSE, P ARDESO, 
MUŞAMBA ve PALTOLARIN en zengin çeıitlerini bulacaksınız. 1 / ~, 

l~~~~~~~~~~~-1 ~~ Jr~'tngı"lı·z ~uşamb~lar 111~ liradan itibaren 

lstanbul Emlak ve Eqtarn Bankası ilanları .., \"\ l // , ~ 
~~~~~~--~~-~~~ · ~ , ~ ~-} ~ardesüler 1~1~ 

Kiralık Emlak ~~ m~bili~e}Pardesüleri 
,, 

,, 
" ~ Gao~rdın 

Mevkii ve nev'i Depozito ~\ 

· ~ , ~ l Paltolar 
Esaı No. ıı 

17112 
13112 

435 Eyüpte Şah sultan maha!leainde Bahariye 
sokağında eski 3.ı! - 36 yeni 48 • 50 No. lı 

eski Araba f abrikaaı nın diier kısmı. 60 Lira 
Tafsilatı yukarıda yazılı yer bir yahut üç sene müddetle kiraya 

verilmek üz~re açık arttırmaya ko nulmuttur. 
isteklilerin ihaleye müsadif 16 - 9 - 1936 çarıamba günü sa· 

at onda ıubemize ıelmeleri. (402) (1027) 

Kiralık Depolar 

" ,, 
Çocuklar için zenıin çqitlerde PARDESO ve MUŞAMBALAR d11 vardır. 

"I ürkiyenin ve bütün farkın en büyük elbise ticarethanesi olan Galatadaki EKSEıLSYOR 
rnamulitının nefaset ve mükemme1iyeti sayesinde mevcut dünya buhranına rağmen aatııı yiizde 50 nisbetinde artmııtıı 

GECEL • GUNSEL- KIZ - ERKEK 
Eski: inkılap 

Kur•nı ve DlrekttlrU: Nelll oııu H•mdl Dikmen 

Kayıt muamelesine bqlanmııtır. Cumartesi Ye pazardan l:tqb her IÜJI 10 - 17 arasında okula 
Eıaı No. ıu Mevkii ve nev'i Depozito müracaat edilebilir. 

___ ---------• Cağaloilu, Yanıluaraylar - Telefon: 20019 ________ ... 
Galatada Kılıç Ali p ata mahallesinde Çöp-
lük iakeleıi sokağın da 6 No. lı depo. 36 Lira 

c. 17 

Eski FEVZIATl ·-··-----... 
Mevkii yukarıda yazılı depo bir yahut üç sene müddetle kiralan-

mak üzere açık arttırmaya konul muıtur. ihale 14 - 9 - 1936 
pazartesi ıünü saat onda yapılacaktır. 

Vatll" BOGAZi LiSELERi • 
ı Vatısız 

lıteklilerin ıubemize ıelmeleri. (401) (836) Kızlar ve erkekler i~in ayn üklertle: Ana, lllı. Orta uc Liıe N1ılları 

Kapalı zarf usullle ekslltme 

Erzurum Valiliğinden: 

Kayıdlar batlamıtbr. lstiyenlere mektep tarifnameai ıönderilir. KaJJd ve tafsilat için her gün mek· 
tebe -ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanındıı Özyol idare.hanesine mü

racaat edilebilir. Arncıuutiöy, tramvay cadJ~•İ Çiltaaravcar. Telelon: 36.210 ---· 

.. . . " . . 
iSTiKLAL LiSESi 3ı Ağustos ı936 pazartesi günü ihalesi yapılacak olan Erzurum I•••••• 

muallim mektebi ikmali intaatı kanuni bazı eksiklikler hasebile 2ı DIREKTORLDGDNDEN : . 
ıün müddetle temdit ve yeniden ilinına lüzum aörülmüttür. 

1 - Eksiltmeye konulan it Erzurum erkek Muallim mektebi ya-

1 - tik, orta ve liıe kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatıau talebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dao 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

pısının bitirilmesidir. 
Ketif bedeli; (242671) lira (48) k\irutur. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya taıdikname ile aynlan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacak· 

tır. Okula girmek istiyenlerin bir in evvel müracaattan tavsiye olunur. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak ıunl~rdır: 
4 - Eylulün on beşine kadar kaydını yenilctmiyen eski talebenin milrac;-ı tları kabul edilmiyccektir. 
5 - 1stiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaıı. polis karakolu arkasında !•••••••••••••••• .. Telefon: 22534•11İ••lllilllİlll•••••••••• A - Eksiltme tartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel tarlnam eai. 
D - lnpata ait fenni prtname. 

E - Keıif cetveli. . 

---·-------1 Posta T. T. B. ve Levazım 
Müd ürlüğündenı 

Denizyolları 
iŞLETMESi F - Proje (Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzu

rum Bayındılık Müdürlüğünde ıörebili:-ler. ) Acenteleri: Karaköy - KöprUba1: Ambar ihtiyacı 80,000 tane 2 N<1. lu demirsiz porselen fnı 

istekliler tartname ve evr!lkı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabi Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade kapalı zarfla eksiltmeye konulmu ttur. 

linde ilin mahalleri Bayındırlık Müdürlüiünden alabilirler. --• Han telefon : 22740 --.. ı Eksiltme 14-ı0-936 tari hind~ ve saat ıs de Ankar 

3 -- Eksiltme 2ı Eylül 1936 pazartesi aünü ıaat ıs de Erzurum Bu Haf ta ki 
Kültür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır M e, s l n Hattı Posta la r ı 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıu lile yapılacaktır. 
Yalnız bu haf taya mahsus 

S - Eksiltmeye girebilmek İç in isteklilerin 13384 lira muvakkat 
oımak üzere lstanbuldan 8 ey· 

teminat vermesi ve bundan batka atağıdaki vesikaları haiz olup 
lül salı ve 10 eylül pertembe 

ıöıtermeleri lazımdır. 
günleri kalkması lazım gelen A - 1936 yılına ait Ticaret O dası vesikası. 
Mersin hattı postaları birer 

B - Bayındırlık Bakanlığından en aıaiı yüz elli bin liralık bu 
gün tt:ehhürle kalkacaklardır. nevi intaatı yapabileceğine dair alınmıt vesika. 

Buna nazaran 9 eylül çar-
6 - T ekHf mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

tamba saat onda kalkacak pos· evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü dairesine getirilnek 
Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. tayı ERZURUM vapuru 11 

eylül cuma saat onda kalkaca 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddedt" ya· ı 

11\)stayı da GÜNEYSU vapuru 
zıh saate kadar gelınit olmaıı ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice 
kapablmıı olması prtbr. (1167) :,.y•a•p•aca_k.tı•r·----(•l•0•7S•)lllill 

Posta T. T. Umumi müdürlüjünde toplanacak komisyonda ya 
caktır . 

Fincanların muhammen deie ri 7200 liradır. Talipler 540 r 
dan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine teslim 
cek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka l 

nat mektubu ve prtnamede yazılı belıelerle teklif mektubunll 
tiva edecek olan kapalı ve mühür lü zai"fları mezk6r tarihe teta! 
eden Çarpmba ıünü saat 14 de kada•· sözü ıeçen komisyon re· 
ğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada leva zım müdürlüjü ile lstanbulda 
vazım ayniyat muavinliğinden par asız olarak verilecektir. 

(664) (1057) 

Sahibi: ASIM. US - V AKIT Katbaaaı Netriyat Direktörü: Refik A. ScV 


