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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. ....... --.-............ ----·-··· .. -

Asilerin Almanyaile ne gibi bir "dostlukları,, var? 
' (Yazısı 2 inci sayıfada) 

Yunanistanda ölüm yılı! 

Birçok devlet ricalinden 
sonra Zaimis de öldü 

Harp Patlayınca .. 

Eski Cumur Reisinin cenazesi Viyana
dan törenle memleketine getirilecek 

Almaayaaıa takip edeceği 
askeri plAa nedir 7 

B. Zaimis 

Zalmlı 
Nasıl yetişmiş, 
ne yapmıştı? 

1936 senesi içinde ölen Yunan siya
at ricali arasına birisi daha girmiı bu -
lunuyor: Alebandros Zaimis. 

Seksen yapnda ve vatanından U%ak
ta ıözlerini hayata kapıyan bu ihtiyar 

Atina, 16 (Hususi) - Son zamana 
kadar Yunan reisicumuru iken reji
min değişme.si üzerine devlet idaresi
ni kral Yorgiye te\·di eden Alek
sandros Zaimis 80 yaşında olduğu 
halde Yiyanada ölmüştür. 

Zaimis Viyanadn tedavide bulunu 
yordu. 

Son defa Yunanistanda siyasi 
bir çok d"·reler geçirilmiş olmasına 
rağmen bitaraf şahsiyeti ile daima 
devlet riyasetini muhafaza etmiş ve 
nihayet rejimin esaslı bir değişik
lik arzetmesi üzerine nzif csi niha
yet bulmuştu. 

Cenazesini almak üzere Yunanis
tandan Avusturyaya bir heyet gide· 
cektir. 

Gazeteler, Znimizin ölümü habe
rini n bu münasebetle kendisinin 
uzun siyasal hayatında memlekete 
yaptığı hizmetlerini kaydetmektedir
ler. 

Zaimisin cenazesi Atinada masra-
" · J- . .. _ • ...,. 

rılacak ve başvekil cenuelerine mah
sus merasim yapılacaktır. 

Almanların harp malzemesi 
üç yüz kırk 

Almanya ve Sovyetler birliği büyiik 
Jeri arasında karşılıklı söylenen ,.e 
etrafa şiddetli bir barıt kokusu ya
yan nutukların akisleri bütün dün
ya matbuatında devam etmektedir. 

Bu arada Sovyetierin Pravda ga
zetesi son sayılarından birinde ehem 
miyetli bir makale neşretmiştir. Bu 
makalede; "Almanfanın garptaki 
sevkulceyş planları,, başhkh bir ma
kalede Alman militarizminin Avru
pa ve ayni zamanda dünya hegemon· 
yasını ele geçirmek istediği işaret 
edildikten sonra Almanyanın harp • 
hazırlıkları hakkında izahat nrili-
yor. 

Garpta Almanyanın taarruz isti
k3metıeri makalede şöyle gösteril
miştir: 

Almanya Fransaya hücum ettiti 
takdirde taarruzu Belçika veya Ho
tanila ''aliut da 'lsvlere Uzerinden 
,yapacaktır. 

(Sona aa. 4. Sü 3) 

fabrikası 
yapan 
var! 

tam 

Noremberg 'in akisleri ne olabilir? 

baratl Ateş ve 
FiLiSTiN diplomat diğer fırka reisleri ve Yunan fzvesfiga gazetesinin bir makalesine göre 

s::;~~;~~~~~~~: Alman, ltalyan ve lspanyol Faşizmi f ngilizlere Jizım deg~ ilmiş.! 
nistanın parti kavgalan arasında ve zor Cebel·· tt k' ı· ·rmek 1•51· 0 zamanlarda bapek!let aandalyasma çı- u arı 1 e ıne geçı ıy r 
brnuı son olarak da ri~~eti cumur ma- Londra, 16 (A.A.) - Daily Tele- edebileceii miJJetleri korkutmaktan F ransanın Suriye işlerindeki hareketi 
kanuna kadar yilkıelmifti. graph gazetesi Nüremberg konferan- ziyade mevcut ittifaklara kuvvet J •

1 Aleksandroı Zaimiı, siyasi hayatında sının tevlit edebileceği akislerin ne vermektedir. . ngı tereye Örnek olarak gösteriliyor 
ilk mühim mevki olarak Girit komiser • olabileceğini tahmin ile meşgul ol- BARUT DEPOSU ÜZERiNDE 
liğini deruhte ettnif ve bu aandalyaya o maktadır. MEŞALE 

vakit Giritte çok nüfuzlu bir mevkii o· Gazete diyor ki: l\losko\·a, 16 (A.A.) - Tas bildi-
lan Venizelosun tavsiyesile geçirilmit • Alman diplomasis~ çok büyük bir riyor: 
ti. Zaimis, ada komiserliğinde Giridin psikoloji hatası yapmaktadır. Sebep lzvestiya gazetesi, "Barıt deposu 
Yunanistana ilhakı için çalııan Veni • siz yere, ayrı ayrı kendilerine hücum (Sonu: Sa. -t Sü. -t) 
zelosla tegriki mesai ettiğinden liberal ----------------------------
fırba ile daima iyi münasebette bulun-
mq ve kendilini efkin umumiyeye 
brp mutedil ve bitaraf tanıttığı için 
ıiddetli fırkacılığtn meydana getirdiği 
hiikQmet buhranlarını, mevkiini daima 
:Venizeloıa ve Venizelistlere terkeyle • 
ınek il.zere bertaraf eylemeğe muvaffak 
olmuıtur. 

Şehrimize gelecek ecnebi artistler 

Filistinde lngi
Uz idaresini ha
kim kılmak için 
yeni sevkolunan 
askerlerin ne yol
da hareket etmesi 
lazım geldiği hak
kında bir lngiliz 
askeri muharriri- •·~'M<ı.-

ııin yazdığı ma
ka leyi iki gün ev• 
vel ' ' ~forning 
Post,. gazete in
den naklen kariJe-
rimize ,·ermi., tik. 
Şimdi Fili tinin 

lngiltereye lüzu
mu olmadığı hak
kında 1..ord Bi-
Hrbruk'un ''San-

Venieeloaun Yunanistanı harbı umu
nıiye igtlrak ettirmek için ihdasına ça • 
httığı emri vakiler yüzünden kral Kos
tantinle arası fena halde açıldığı sene -
]erde Zaimis Yunan Milli Bankasını ida
re etmekte idi. 1916 da ve onu müte -
akip Alekaandros Zaimis Venizelistlere 
istinat ederek bir iki defa başvekalette 
bulunmuı 1922 ihtilalinden sonra da 
ihtilal ve buhran içinde çırpınan Yuna
nistarun bir kaç defa daha idarcsi'1i ele 

• dey Ekspres,, ga -
zetesine yazct•ğı 

bir makal<'yi alı • 

almıştır. J. lnksandros Zaimis, iktida~ /stanmtla gelecekleri söylenen yıldızla ndan Brigit Helm, Miltcm ve Mistenget 
mevkiinde bulunduğu nm?•larda bcJlı (Yazısı dördüncüde) 
~~ı~er~rm~Un dp~~rablan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
işleri bitirmeğe çalışmış, yahut kendisi- adasında vefat eden Amiral Kundor • yapmış olmamakla beraber, çok buh • 
ni istihlaf edecek hükQmetler için mec· yotisi istihlaf eylemişti. Amiral ve Za • ranh devrelerde mevkii iktidarı kabul 
lisi meb'uaan intihabatı yaptırmağa uğ- imis son seneler zarfında Vcnizelos par- etmekle vatanına büyük hizmetlerde bu
raşmııtır. tisinin zorile cumuriyetlc idare olunan Junmuı ve Yunanistanı parti milnafe • 

Kral ikinci Jorj'un Yunaniıtana av· Yunanistanm riyaseti cumur makamını retlerinin meydana getireceği muhte -
detinden evvel, riyaseti cumur mevkiin· şeklen muhafaza etmişlerdir. mel büyilk fenalıklardan kurtannafa 
de bulunan Aleksandroa Zaimis, yine Tabiatcn çok halim ve selim olan Za- muvaffak oJmuıtu. 
ba eme ~ memleketi olan ıpma imiı, l'unaniatanda batlı bqma bir it Ke. lren 

yoruz: 
"Vaziyet çok sı

kıcı bir şekil aldı. 
Bu da nazırlnrı
mızrn hata ı yü
ziindendir. Nazır
larımız kendile • 
rini ,.e milleti 
müşkül mevkile-
re sokuyorlar._ Filistindc lngiliz askfJPlfrl 

Onlann Ha~eş macerasına atıl-ı yorduk ki hükömetimlz bundan bir 
maları dolayısıle az daha .Anupa- dera almış olsun. Fakat hayır ... it-
.da bir harbe tutuşul:orduk. Umu- (Bonu Ba. ~!At 6}, 



' ············-·----...... --·-------·--ı 
' Atatürk'ün • 

! 
Yugoslao kralına ı 

tebrik teigra/ı ı 

iman ya ile lspanyol isileri arasında Ankara, 16 (A.A.) - Yugoslav
ya kralının doğam yıldlniimi mi-: 
nasebetlle emnarrelai Atatlirk ile i 
Yugoslavya naibi prens Paul ara-: 
sında aşağıdaki telgraflar teatt! 
olunmuştur: i 

~-T ı· t 1ı-k"' t "Al .. d'". J Mtıjede Udııcl ~ i ııwasgona ıs ,, u ume manganın goster ıgı uostluğıı v Yug0Blav11t11mtı11 f 
ane'lli müzahereti,, ispanyanın asla unutamıgacağını sög lügo1 Majestent7.in doı::~:il-ı 

ne gibi bir "Dostluk,, var?. 

t mü münasebetilt Pll8f saadetleri 

siler Madrit e yüz bin kişilik bir kuvvetle taarruza hazırla- . ":dost ve uil Yugoslavya milletl-
nın refahı hususundaki dileklerle! 

ıyorlar. Hükumet kırk bin kişi ile müdafaaya çekiliyor ber:ıber en hanretu tebriklerimi meEerretle arzederim. 

spanyolCumur Reisine bir suikast mı hazırlanmış Ek.sıeldna c~:::.,uu 

Bazll'laaaa llarp 
llar,ıııada 

Burgos, 16 (A.A.) - Nasyonalist 
httkemettn milll müdafaa komitesi re
fst General Cebenellaa AlınanDn. B. 
ajansmm "muhabirini kabul ederek 
kendisine Alman milletine hitaben bir 
beyanname tevdi etmi§tir. General ya
nında komite arkadat1'n olduğu hal
de bu mUnasebetle ıu beyanatta bu
lwmıuştur: 

Kızıl Ordu Vatanını Nasıl Koruyacağını Gösterdi Alman milletine deyiniz ki: Bur-
gosta bulunan İspanya milli müdafaa 

reşal Voroşilof'un askerlere ~~= :1s!.~~~~ltr 
••ytedı•gv 1• nutuk.. ğin ve anarşistliğin mUtefessih zihni. yetine k&r§I yapbfnmz m11cadelede 

Almanyanm göst:erdiğl dostluğu ve 
Moskova, 16 - Kiyefte tabiye tet manevi mtlzahere1l1 l8panyaıım aalA 

unutmıyaeağma söz veriyor. 
klkat sahasında askerlere hitaben Alm~a bizzat kendi tarih! vazi-
söylediil bir nutukta marepl Voro- fesini müdrik olarak daha bidayette 
tilof ezdbnle §Öyle deml§tir: kom1hıist ve markuiBt tecavtızüne kar

Baıp için lıir olganluk ve talim il 81.l'fettiğlmiz gayretlerin manasını 
~ geçirdiniz ve Sosyallat va anlaınıp. Mukadderat tarihin dö
;'-'~ n~ nokt.alarmda İspanyaya daima 
~ ldbmcla nuıl mllclafaa e bınnci derecede mühim. vazifeler tev-
cJ~ pstenlfn&. di etmiftlr. Bu, blhassa Avrupayı her 
-~ u h11Z11nnluklan karp- nevi istilllara karlı himaye etmek 

....... amade ftlunuyoruz. Bfs dai- lbım geldi#l vakit tecelli etmiftjr 
Bu vazife bugün de komünistlerin d~ 

• nJl tai.ıtaiı olduk ve bun~n yayı esarete silrllklemek teşebbüsU 
~ '11' oıae.I& kargısmda tezahür etmiştir. Milletiniz 
~ blflm P••etlads lMıprl Bizve §efints Şarkta nöbet bekliyorlar. 

yete &1lCak ınllln ilerlemek IJ*ln· . de bunu Garpte yapmak istiyoruz. 
Ja .. _ ... .....,,. -ı.--a_4_...._ Bizim vazifemiz Avnıpanm atisi bakı-
rmı Ye~. •-•,._ .uu-. mmdan sizin Şarktaki vazifenizden 
Memle~ ~tllr "' •da daha az millıim defildir. 
~ »* ~ lp.t 1'&r4ır • .,...dan lHTlLALCtLERtN KUVVETi OC 

ANKARA 
MaJes• }tralın bayramı dol&Jt· 

sile hararetli tebriklerltflzden feT· 
kalade mahs1is olarak ekselu. 
za ~k samimi te§ekkiirleriml ar
zederim. 

PAUL ··--------·----·----·----·-'' 
Fransız - Alman 

dostluğu 
•Harp baltas.nın gö

mülmesi kolaydır• 
Berlfn, 16 (A.A.) - Alman sana

yi amelesinin naşiri efkln olaa Deut 
sche Berlftrk Zef tunr, Bay Bastfdfn 
Bay Sdlaeht'ı ziyaretinden bahle
den yazısmda dtyor ki: 

Bay Bastid, Berline d&rt senelik 
yeni pll.mn nıiir.akereslne sirltfl
miş oldufu bir 11rrada gelmiıtlr. Mu
maileyh, hiç filphe81z ·bu plinla all· 
kadar olacaktır. Çttnktl bu plln, Al· 
manyanın bUUin lktisadt mMeleleri
ni halle yanyacak tekilde hamlan· 
mıştlr. 

Ankara haberıeri: 

Köycülük büıos 

,-ı;ıt · •s•md* * o f ,w, YOz BlN Ktst 
8&i ,. h!r m..,.~yeti- Iııwaıcnerm nır metloatXa.n '1man 

Halihazırda hukuken mflsaYI o
lan Fransızlarla Almanlar, mflteka
bil huzur ve sfiktnu temine ufrat
-• .., .... 1u ...... ~.~~~..,..., ...... .._._~ 

_._ l .:J.:.i•-' maltmat& göre General Fraiıco ile 
..., qınauıl lir •r General Mola İspanyanın Şimal ve 
becllr. Kapitalistler bunu aabyorlar merkezinde ttç yUz bin kişilik bir kuv
ve bize harp Jıaarlı:FQrlar. İft& bu- vete malik bulumnaktadJr. 
•1111 l~dir ki daha iyi plftmaya General ll'ranco'nmı J'astan aaker 
meeburUL nakline devam etmekte olduğu bildi

riliyor. 
MarepJ, kallnman kmt odunun General Mola, aakerJerlne d&j; gUn 

Sovyetler blrllll işçilerinin musll- mola verdikten llODl'a M'adrfte karşı 
hane mesailerini sekteye uğratma- bir taarruz icrası maksadiyle bunlan 
ya Hşebbtis edecekleri her an tenki- Guaderrama mmtakaama sevketmi§
Je amade bulunduğunu 'söyliyerek ~~ taarııuı on bet gUn aoan Y.8.· 
azlerini bitirmittir. ıfADRITE. HUCUM HAZIRLANIYOR 

Bu nutuktan sonra iki saat &tiren Hendaye, 16 (A.A.) _ Cadi& rad. 
bir askeri ~it resmi yapıllllJ§tır. yoıu, ııaıyonaliıtlerin Madrife karp 

Almanya 
Lokarnonun toplanmasına 

•ani teşkil ediyor 
Londra, 18 (A.A.) - Havas ajan

.. dan: 
Siyasi mfiphitler, Bay Bitlerin 

Nlrembergde stiylemiı olduğu nut
ka gayri milsalt surette karşılamış
Janlır. 

tilnkfl Flthrerin sözlerinin Lokar
no k.onferaPB1nın inikadı için bir ma· 
.ıa tetldl edecek mahiyette oldu
la miltaleunada bulunmaktadırlar. 

Bu mUphltıer, Fransa ile lngil
tereala bir Auupa hava itilafı vO· 
e•6 ı..,_tie plı§makta old ukla-
9 ..-mlyetle kaydetmekte ve 
Bay BJtter Scrg-et Rusyanm mUza
kerelet J:ıpl.olade tutulnıası noktasın 
da mar etl.ufi takdirde bu itili
fm ..,... tetlrilemiyeceğini ilave 
•1ıe..ated1rter. 

lrA.ıY .f NE iSTiYOR? 

bir turrus icrası fçia )'Us btiı kifiJik biT 
kun'tte uhip olduklanm ve cephedeki 
kunetterf mecmuunun takrı"ben yUZ el
Jf bin kiti olduğutta taırih etmektedir. 
• Speaker, ıu sözleri illve etmittir: 

flttnek bir ay IOftra bit mltyon 88· 

kerimlz olacaktır. 
HOK.OMET KJRK BiN iÇiŞi iLE 

MUDAFAAYA ÇEKiLiYOR 
Sait Jean de lus, H (.AA.) - Ha

vaı ajauı muhabirinin öğrendiğine gö
re umumt kararglblan Zuınaya'ya bu-
1~111 San Sebiltian •alisi B. 
Ort~ga, · Ml1dmietin müdafaa teıkflitı • 
Orio al 

ROaa, 18 (A.A.) - ltalya hiikA· 
meti~ Jtalyaam esas itibarile Lokar- ~ ~ .. 
llO Jıonfe~ iştirak etmeğe mu- •eftllilW ~ • .-... ,. ,..,. 
1'afakat ftleaekte olduğunu, ancak JJertifSt old~ 
1Ml kollle-.t&• evvel ihr.ari mahi- diriyor. 

.,...,.....,, 1'lıe djpt-..r müzakereler( yapıl- MADRIT Ht>KOMETI ZAYIFLIYOR 
mut meŞnt lnılundufuna lngiliz Hend8)'ej 16 (A.A.) - llaclritteki 
maslahatrt&anna bildirmiştir. anarıi•t sendika, Largo Kabatıero bO • 

kQmetine müzaheret etmenıeye karar 
Fakat ıunu a6yliyebilirim. ki, komn
nistler gehlrlerde ve sair bazı yerlerde 
öyle bir vaziyet ihdas edebilirlerdi ki 
i~iWi andıran bir vaziyetten kan 
dökmeksizin çıkmamız mUmkün ola
mudı. 

venniıtir. 

ISPANYOL CUMURREtStNE 

manya arasında harp baltasınm gö
miilmesi kolaydır. 

tır. 

Diler taraftan dokumalann mea 
•ucat formluı tetkik edilecek ye ~ 
nizllde bit boya ve arpa fabrikası 
maaı etrafın .. incelem.eler yapıla 

tır. 

Yalanda bir heyet yine bu makUi 
Kutamonuya gönderilecektir. 

Yeni o,.tcı mektep 
direkt& lerı 
Ankara, (Telefonla} - Rept 

tan, Hilmi Kaiaimn, Suat Sabih O 
iıiye, :Pikret Slinav, Tabir önye, X 
%ile, Henn Se,ılt A'tidaar, Ali 
l'ahri Ayvalık, tllun Banm. Ketml 

,·lll•al :kin Bergama, Plllk Bic•• Emin 
Cevdet Dlbce, :Mhat Siirt, Hopa 
ckft Veli Orhlif Edremit, Belbn G 
bo1u, Edime- enek muelHmilen Ali 
lus 1Stım.uıı, Balıkesir erkek 
Bedrt 8lııdl'f, ~ Gltlldan 
Şe~r.~liaemnden 
yasi Tn1-on .rkek, Strt ortadan 
Vatı orta okul dlrekt8r1Wdeilnı ta 
ım ytlbek tuc1lkten ~· 

Eclirne wıualim mektebinclen 
Bahkeiir erkek -·lllm ctirekt6rl 
ne ta~ e4ihidttft. 

Haber aldılmma ıare bmir d 
nuıalHm mektebi 'lllWdilerek Uç. 

ibaret olan talPnl Ba1ıkeair 
..lllııa» -mektebin• naldedil" milldJl 

1tlaa nehait lise oı.rü 
ve ~ hmir 1laeai 

tahaia edllecektir. Bu 
ve yeni ilk mektep 

yerl91tirmek için 
tedrisata nezaret eaıself 

lllillliılfrftBletl milll talim ... 
...,._raWtılııdan B. lfikmat 





4-KURUN 

Hergün bir hikaye -----~Şehrimize gelecek 

ALDANANLAR 
yıldızlar <llıtuam ı tncidtJ 

Nüremberg'in 
akisleri 

Filistin 
te bunun içindir ki halk, yalnız ı.eıı· 

{0$ıyam . ı incide) husıı· Mi/ton, Marta Eaert, di işlerimizle meşgul olmamız .. 
~ üzerinde meşale,, başlığı altında neş sunda hükumete d3ha bariz bir ı;> 

Jan Kipura ve Brigit rettiği bir makale ile, Nüremberg rette buluıımalıdır. 
LJ l b ki . kongresinin bir bilançosunu yapmak- Yabancı işlere giyaseten karışıtt&' Anlatan: Vır Guı 
ne m e enıqor tadır. Makalede deniliyor ki: mızın bir misaH işte Filistindir! Çiill' 

Tıpkı aşk hikayelerinden olduğu Bir nisan yaklaşıyordu. İkisi de Haber aldığımıza göre bu sene son - "Her sazından ayrı ses çıkan NU· kü Filistin, Britanya imparatorlll' 
gibi _ Bu da bir aşk hikayesi ya! - birbirlerini aldatacak bir şaka dil~- bahar ve kış mevsiminde beynelmilel remberg orkestrasından iki esaslı ğunun bir parçası değildir. ııarpteıı 
Orhan.la Muazzez bir bahar günü ta- nüyorlardr. Bulamadılar. Daha fazla şöhreti haiz sinema ve tiyatro aktör ve ses tefrik edilebilir. Memleketin dik sonra Osmanlı imparatorluğunda~~; 
nıştılar. Hem de hangi gün? bir ni- uğraşmadılar. aktrislerinden bir kaç tanesi birden katini dahilde pek de cazip olmıyan lınmış manda altında bir araııdi 
sanda! Bir nisan geldi. Çocuklarının, ken- şehrimize gelecektir. tablodan ve iaşe zorlukları çıkmazın- ki idaresi Milletler Cemiyeti tarl' 
Tramvaydaydılar. Orhan önde; Mu- Bu arada tanınmış Fransız aktöril dan çevirmek ve muazzam teslihat- fından Jngiltereye tevdi edilmişti!· 

azzez arkada, ayakta idiler. Jorj Milton da vardır. la Almanyanın savaşa hazır bulun- Orada tesadüf ettiğimiz müşküli~ 
Tramvay, son süratle giderken, bir- Diğer taraftan öğrendiğimize göre duğunu göstermek suretile yabancı atışan yahudilerle didişen araplat •· 

denbire durdu. ayaktakiler bibirlerine . "Bedavacılar kralı,. gibi çok eğlenceli memleketleri korkutmak." rasında muvazeneyi temin mecburi' 
çarptılar. 1 filmler vücuda getirmiş olan Milton BiTLERiN TAARRUZ yetinde olmaklığımızdan çıkıyor. 

Bu arada, Muazzez Orhanın ayağı- burada iki matine, iki suvare vermek i- PROPAGANDASI Ve bu mecburiyet ihtizar hallndt' 
na bastı ve, arkasına dönüp bakan çin 2000 lira alacaktır. Nüremberg panayırının ağırhk ki Milletler Cemiyeti tarafından tıi· 
Orhana büyük bir nezaketle özür di- Miltondan başka meşhur Fransız merkezi hiç şüphesiz Bitlerin ekono- ze yijkletildi. 

_Affedersiniz, dedi. aktrisi Mistenget de revüyle birlikte mi umdesi hakkındaki beyanatlann- Yakında yalnız Filistindekl arat 
_ zarar yok... §ehrimize gelecektir. da değil, taarruz propagandasında IarJa yahudilerin kavgasmı yatıştır· 
Orhan, ona bakarken, göğsündeki İstanbula bir kaç defa gelmiş ve bulunmaktadır. mak vazifesile değil, bütün dünY'' 

bir markaya gözü ilişti: Bu M. harfi Fransada muhtelif filmlerde rol alınrş Bay Bitlerin yüksek sesle ve in- da.ki yahudilerle hak, Maverayi ~ 
idi. Florel'in de getirilmesi mukarrerdir. gilteredeki üçüncü imparatorluk dost dün, Suudi Arabistaru ve Yemen }.· 

tı!ve etti: Bu yıl gelecklerin en mühimmi Mar- larrnı hayrette bırakmak sure tile rapları arasındaki münazaa ile )(af 
_ zarar yok, Bayan Muazzez. at Eggerth ile Jan Kipura'dır ki bu iki müstemleke isteğini ilan etmesinde ~ulaşacağız. 
_ Beni tanıyor musunuz? san'atkar burada konserler verecekler - tereddüt etmemiş olması bu suretle Neticede şüphesiz Milletler ceıııf· 
- Tanıdığımızı isbat etmiş bulun- dir. izah edilebilir. yetinden tekdir işiteceğiz. Filistindl' 

muyor muyum? Bundan başka Brigit Helm ile İvan Bizzat Bay Hitler, o kadar heye- ki idaremiz yüzünden zaten Cenef' 
Tesadüfün cilvesi dedikleri şey bu Petroviç'in şehrimizde bir kaç gün kal- cana düştü ki, yalnız Ukraynayı de· re teşkilatı söylemediğini bırakJTlS' 

olacaktı: O zaman, M. harfini görün-
1 

mak üzere bu taraflara bir seyahat ya- ğil, ne fazla ne eksik "Ural,, ı ve Si- mışhr. 
ce genç kıza bu harfle başlıyan bir pacoağı rivayeti dolaşmakta ise de bunu beryayı da rüyasmda görmekte ve Onun için, daha şimdiden yakil 
isimle hitap etmeği ~imşek .süratile tahkik mümkün olamamıştır. Alman toprağı üzerinde bir cennet varken, Filistin üzerindeki manda)1 
düşünmüştü. Fakat, Muazzez demezdi kurmak için bunların kendisine Ia· Milletler cemiyetine teslim edeliın· 
de, Müjgan veya Muzaffer diyebilir· yeni iskele zım olduğu neticesine varmaktadır. Filistinde niçin bulunduğumuz• 
di. Halbuk'i, dilinin ucuna ilk önce Bunun içindir ki, Bay Bitlerin d&ir şüphesiz bir çok sebepler Heri 

dilerinin yıldönümünü hatırladılar, kl · 1 cu:b J R be Muazzez ismi gelmişti. Bu bir tesadüf h pey erı o an uv es ve osen rgin sürülmektedir. Mesela imparatorJu1' 
evlendiklerinin ve nişanlandıklarınm vadıko .. g vapurları rı b kad takı miydi? Yoksa gizli bir kuvvet mi? nı - u ar Ş nca ileri gitmiş olma· ihtiyaçları bizim orada kalmakJığı· 
yıldönümünü kutladılıı.r. Fakat, bir- ki ı h 

Orhan bunu daha fazla düşünme- tıma ganaşaca ar arına ayret etmemek icap eder. mızı icap ediyormus ..• Bu saçmadır· 
birlerini aldatacaklarını unuttular. Bö ı b" · • di. Onun için ehemmiyeti olan şey, ··y e ır ınsan beynelmilel münase- Bu, Filis:in macerasına taraftar ol• 

Bunu ancak 1 nisan geçtikten ve Kadıköy iskelesinin yeniden yapıl- b t ta ın· d ·· 1 hiç düşünmeden attığı ismin isabet et· dıgyı ve bu ı·kı· •akelemn· 15 bır· ın· cı· teş- e r ın e gorü müş bir şey değil- muş bazr kimselerin emper,·alistleri bir nisan hikayeleri anlatılmağa ba§- .., d. " 
miş olmasıydı. rı·nde yerı·ne konacagıy yazılınıştı. ır. kendi noktai nazarlarına U""durmalC 

!andıktan sonra hatırladılar. ARP J 1 " İşin tuhafı, Muazzez: "Beni nere- İskelenin bütün hazırlıkları bitmiş- G Ç N DE TEHLiKE için icat ettikleri bir iddiadır. Jfİ 
den tanıyorsunuz?., diye sormadı. Bel Muazzez ve Orhan bunu, bir akşam tir. İskele yerine konarken vapurla- VAR görüşlü insaRJar bununla aldanJTll' 
kı" tesadüfün cilvesi bunu da böyle ıs-· misafirlerinin yanında mevzuu bah- rm Üsküdar iskelesinden kalkacağı B nunla b be f · · • ktı 

tt.kl . . 1 f u era r aşızmın yegane yaca r? .• 
tiyordu. Belki de, Muazzez, bir sihire se ı erı zaman, ıç erinden biri: söylenmekte idi. Bu şekil vapur se er- 1 1 d 

Zarar Yok dedı· sı·z bı·r m"sanda lerini karıc::ııklıgya ugry atacagıy ndan Ka- yayı ma yo u oğuya doğru olduğu- O keskin ' 'e iyi görüşlü insantıır 
kapılmış, aklma ilk gelmesi icap eden - ' · "' nu zannedenler müsterih olmasın- pek alil görü ... ·or kı', Fı·ı 18• tı"n bı'ze. bif birbirinizi çoktan aldatmışsınız! dıköy ve Haydarpaşa vapurlarının " 
suali unutmuştu. _Ne zaman? rıhtıma yanaşması daha uygun gö- lar. Nürembergin tehevvür dolu ve- den satın aldığından daha çok mtıl 

Üçüncü bir ihtimal: Bahar havası · rülnıüş ve hazırlıklara başylanmıştır. cit ve heyecanında Avrupa ko1lektif satıyor. Mallarımıza pJyasada faz]S 
onları daha başka şeylerle alakadar - ~~n.ıştığmız, r.iı;ıanlan.dığmız ve --------------- -emniyetini her ne bahasına olursa rağbet göstermiyor, bizi tercih etJTlİ' 

1. d N·t k" t d evlendıgınız zaman. lwlendıkten son- H ti 1- k" b k k 
~~ı;ril~· cr~ec i~:iıe:ı:~ı~ün;~ ~a. ,birbiı-i_n_i_z_i ~ arp R3 ayınca_ =~:ını:'ma~~:,;:a temayülü ha· r::·..ıB~i.~i:1:a.t~~,·:}.~ ~ı_ı.1_:1!1en .:~~ 
geniş ve tenha bir cadde ve yanyana ıyı... (tJatyana ı. inaide ) Kudurmuş halk amirlerinin bü· muş gibi davranıyor. 
yürümeğe baş1ad*ıla.r....,ı -i.-l'.=-
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Bu takdirde Isviçrenin ve Holan- tün hiddet ve tehevvürleri Fran- Amerikadan milyonlarca liraJıJc 
danın bitaraflığı Almanyarun ta.ar- sız - Sovyet yardım paktının üze· mal alıyor. Ve o memlekete bir se>' 

Arkada.~lıkları böyle b~lamıştı. fil~ ıı ruzu karşısında ehemmiyetini kay- rine çöktü. satmıyor. Almanyadan Filistiniiİer 
Bir sene sonra bir nisanda nişanlan~ :.t:.: '-------------- ffi bedecektir. Almanya, Isviçre üzerin· Sovyet - Çekoslovak paktını her satın aldıkları malın iki mislini .Al· 
dılar, ondan bir sene sonra bir nisan- Atletizm den yapılacak bir taarruzun müşkü- ne pahasına olursa olsun yıkma!<. manyaya satıyorlar. 
da da evlendiler. Ve gene belki tesa-ı • litını anladığı için iyi talimli daimi İşte, Alman fazişminin sabit fikri Bir taraftan bizim hirnayemi:t 
düfün öir cilvesi: Muazzezin de, Or· şampıyonası kıtaları yetiştirmektedir. budur. Çekoslovakyayı yıkabilmek i- ve idaremiz altında ~rbestçe ve eıtl' 
hanın da doğum yıldönümleri bahara Bunlar cenupta Isviçre hududu -çin tecrit etmek. niyetle yaşasınlar ve bize mali bif 
geliyordu. Hem de Muazzezinki de, lstanbul Atletiznı Ajanlığından: üzerinde bulunmaktadırlar. Bilhas- Rövelveri Fransamn göğsüne da- istifade şeklinde olsun bir mukabe· 
Orhanınki de nisanın birinde! 1 - 19 ve 20 eylülde yapılacak İs- sa 1935 _ 36 da bu kttalarm yaptık~ yayabilmek i~in orta Avrupada kuv lede bulunmasınlar öyle mi? Mesai 

tanbul atletizm şampiyonası için tes- ı 
Gene tesadiifün bir cilvesi: tık ço- bit edilen programa göre atletlerin ları manevralardan muvaffakıyetli vet enmek. ve malzeme itiba 1·ile pahalıya mııı 

cukları, evlendiklerinden üç sene son- muayyen saatte müsabakalara hazır neticeler alınmıştır. DUNY AYI INGJLTERE ZARA- olan mamulatı da bizden değil , ~ • 
ra, bir nisanda doğdu.. olmaları lazımdşr. Şimaldeki taarruz istikametinde RiNA PAYLAŞMAK merikadan alıyorlar. 

Onlar bu garip tesadüflerin pek Birinci gün: 15 - 100 seçme yük- bulunan Belçika ve Holanda. ise Faşizm m~stemlekeden bahset- Bu vaziyet böylece anlaşılmaktaf' 
farkında olmamı~lardı. Yalnız, çocuk- sek atlama, 15•10 - 4oo seçme, 15•20 Almanyanın ayagyı altında bulun- mekle daha ~imdiden dünyayı lngil- ken Filistini mandamız altındll 

- 110 final, 15,30 - 10,000 final 16-
larının birinci yıldönümünü kutlama- disk ve uzun final, 16,15 _ 100 final, maktadır. Almanlar bu hudut üze- tere zararına olarak paylaşmayı iste- muhafaza etmek için ileri sürdük it' 
ğa hazırlanırlarken Muazzez birden- 16,30 - 1500 final, 16,45 - 400 final, rinde büyük askeri bazlar kurmuş- mektedir. ri diğer sebepleri nakledelim: Diyot 
bire hatırladı: 17 - 4X100 final. ıardır. Bilhassa burada. hava kuv- Işte, Avrupanın göbeğinde dışına Jar ki Filistinde bizim hava üsleri· 

- Bir nisan bizim evlendiğimiz ta- İkinci gün 15 - 200 seçme gülle ve vetleri göze çarpmaktadır. kadar silahlanan süel kampın pro miz bulunmalıdrr. lşte bu da sa~ms' 
rih ' üç adım final, 15,15 - 100 mania fi- · ı · b l d d II · Daha şimdiden bu hat üzerinde Je erı un ar ır. Bu kamp, şimdiden ır. arp esnasında bu hava ii~le' nal, 15,45 - 800 final, 16 - cirit ve 

- Evet. Nişanımız da bir nisanda sırık fina1, 16,15 _ 5000 metre final, 2 motörlü ve makineli ve ayrıca ye. İspanyada harekete geçmiştir. rine hiç bir nçhile güvenemeyiz· 
olmu§tu. 16,4.0 - 200 final, 17 - 4X400 final. dek malzeme yerleştirilmiştir. Taar- Kamp, Fransanın gerilerine ka- Fı1i.stinin bize Süveyş kanalııt• 

- Sonra, benim yıldönümüm de --------------- ruzun istikametini yolların vazi· dar nüfuz ve ltalyan faşizmi ile müş muhafaza için liizım olduğunu söytU• 
bir nisana geliyor. ADLiYEDEKi KOMİSYONUN yeti de göstermektedir. A1manyanın terek olarak, Cebelüttarrkı istihdaf yorlar. Fakat Filistin Süveyş kanıı· 

- Sahi! Benimki de 2 nisanda DÜNKÜ MÜZAKERELERi esasen eskidenberi cenup ve şimal etmektedir. Avupa meyvalarını top- lından 100 millik bir mesafe kindi 
idi. 1 a·· hudutlarına giden ana yoiları var- luyor, değildir. Kanalın her iki sahili. de Adliyede top anan komisyon, un 

Bu suretle, daha geri vak'alara ini- de saat on beşten on dokuza değin, dı. Binaenaleyh bugün bu ana nat- Mısır arazisine düşer. 
yorlar ve bir çok tarihleri hatırlıyor- müzakerelerle meşgul olmuştur. Dün- Jar üzerindeki faaliyet göze az Seyyah kafi/esi bugün Fransızlar güzel bir örnek orta-
lardı. kü toplantıda, azanm münferit çalış. carpmakt-adır. h . . ya koyuyorlar. OnJar bize yolu göS' 

Muazzez: maları etrafında konuşulmuş ve teş- ~ Fakat yapılan demiryolları hat- şe 1 zmıze geliyor teriyor. Suriye üzerindeki manclıJ' 
- Bir nisanda nisan balıgıy şakası rinievvelin başından itibaren tatbiki- ·c 1 ıt· k h tl Ç kk 1 ı <AA , . t d . l ne girişilecek olan yeni cürmü meşhut ları çı t eştirmek, i ısa a arı yap- ana a e, 6 . .) - 305 ı n - an vazgeçıyor ar. 

yaparlar, değil mi? lar kanununun tatbikatı üzerinde ba- mak, noksan lan tamamlamak gibi giliz olmak üzere 314 seyyahı hamil bu- FHistinin komşu.su olan Suı+ 
- Evet. zr neticelere varılmıs, bunlar karar mühim işlerdir. lunan Arandorasitar vapuru dün sabah yeaen ..• Fransızlar, Suriyede eı>e) 
- Mektepteyken arkada§larım be- şeklinde belirtilmiştir. Gene Pravcla gazetesinde Alman Çanakkaleye gelmiştir. Seyyahlardan müşkühit ~ekmişlerdi. Şimdi bu mii; 

n i hep aldatırlardı. harp sanayii hakkmda yazılmış bir 107 si Trova harabelerini ziyaret et - külflh sona erdirmek azmindedirlcf· 
- Beni de. Ö L Ü M makaleiie harp siliihx imal eden fab· miş ve diğerleri şehrin muhtelif mevki- Bizim de onlarr hu makul yollar ındS 
- Hiç unutmam. Bir kere, en gü- rikalar hakkında şu ihsai malUmat }erini gezmişlerdir. Vapur saat 19 da takip etmemiz lazımdır. Gazeteci arkadaşlarımızdan Kü-

zel mürekkepli kalemimi almıs1ardı.. tahya saylavı Na.Şi t Hakkı Uluğ'un verilmektedir: istanbula haTeket etmiştir. Diisturumuz hiiJi..ı;;atan şu oıı:rın· 
- Benim de en çok sevdiğim mü- babası mütekait alay katibi Bay Hak- 1935 de Almanyada mevcut silah K •• ••k A l lrdır: 

rekkepli kalemim böyle bir nisan şa- kı Uluğ'un öldüğünü ve Sahrayı cedit fabrikalarmm adetleri şunlardır: UÇU n aşma Muhteşem infirad I Yabancı lıİC 
kasmda gitmişti. mezarltğına gömüldilğUnü teessürle 60 tayyare fabrikası, 45 otomobil- Macariıtana karşı ' bir devlete karşı hiç bir taahhiid 11 

- Hadi, bu b"r nisanda birbirimizi haber aldık. Evvelce gazetemizde de I' t k f b "k 70 eh' ı· f b . . k h" b" b O' 
uzun zaman emeği geçmiş olan değer- ı an a n ası, z ır ı gaz a . Budapeşte, 16 (A.A.) - Macar gırışmeme ·, ıç ır mec uriyetc s 

aldatmağa çalr~ahm... li ar;kadaşımız Naı:ıit Hakkı Uluğ'un 1·ikasr; 80 top ve diğer silahlar imal matbuatının, Küçük anJııc::ıma konfe- kulmamak, hiç bir mesuliret aJJTl:I' *•* . d d. .....,.. mateminı kendi matemimiz biliyoruz. e en fabrikalar, 15 enız harp vası- ransı hakkındaki tefsiratı açıktan açı- mak .. 

Devlet Easımevi Direktörlüğünden: 
Basımevi için nümunesi veçhile 24 X 34 boyunda 50.000 tane 

sarı zarf açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 2-10-1936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme çağından önce yüzde 7,5 pey akçesini 

basm•evi veznesine yatırmaları gerektir. 
Nümunesi dırektörlükten istenebijir. (1335) 

taları fabrikası, 70 diğer harp silah- ğa aleyhtardır. Kuvvetli bir şekilde sulhpen ·cl" 
ları yapan fabrikalar ki yekunu Pesti Hırlap ga.z.etesi diyor ki: olmak, kendi hudutlarımız dahiliııd' 

Küçük anlaşmanın müşterek cep-
340 fabrika. heS'i artık ancak Macaristan karşısın- sulhu temin etmek: halkımız ara~ıı:ı· 

Bu 340 fabrikada 600 bin amele da emvcuttur. da sulhu temin etmek!,, 
çahşmaktadır. Bu miktar harpten ev - --------------- --------------
vel Alman harp sanayiinde çalışan la imal etmektedir. Rarp sanayiinin 
amelenin miktanndan 15 misli faz- ihtiyacı olan ham madde ithal et
ladır. mek rnrurcti Almanyanm bütün al-
Alnıanyn bugün 193:J .senesine na- tın stokunu bitirmiştir. 

zaran harp silahlarını 10 misli faz- 1932 den 193:i yılına kadar ham 

madde ithalatı iki misli arttı. :Bil' 
hassa bazı cins ham maddelerin if• 
hali daha fazladır. ::\'l~"eıa nikel jt· 

halfıtı ~. rnlgram cevheri :), aluınjıl' 
yüm 4 misli tezayüt etmi~tir, 
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1Gezintiler1 lngiltere Almanyaya cevap verecek t:J<ONOMI 
B~yük meçbu~l~~: Bügiik Britanga Hitler'in istediği müstemlekeleri geri vermeğe Maden ihracın~a 
ri a':J=:.,::1:::!ua'ıa,,.. taraftar değildir. Başka toprakların flerilmesine çalışacak ne kadar resım 
lıyan lıuap Jiiğümleri ~· • • •• •• b" I alınacak? 
Çeterelü ~izgilerin, dol~, lıa- lngiltereyı endışeye duşu ren ır mese e: rln ~~~~t~~~ı:=c~~ğ~~s:t!'fm 
bartmalann manaa anı~ .. tnlf· .. k . •• "" k k • ı 
Ve fimdi bilgi dünyasının par Kanadada bir musta ıl lıukumet urma cereyanı ııe ~= ~:l t~~il~!ri::::şi:~ ~~ta:!: 
mağı afzuadaymq. Çünlıii Mmr b • r;r: • t t • • b •• t d • şiklikler daha ilave edilmiştir. Bun 
ka"'hı·nı-=-=- ilmı·, ba-J:.-len ür ır r aş ıs par ısı aş gos er ı göre bazı muayyen nisbette ihraca: 

05-• -...-a .... -, y 1 yapan müesseseler bir ton la ve ve k" 
tün, bulutlan, bugünlıii bilgi n· İngiltere, Bitlerin istediği müs. Musolini bu geciktirme işinde ken S8'1lirniyetinden şüphe etmege baş a- riple için 125, Tüvönan kömüril iç" 
nırlanmlan tlfkınmıl· AJ'Clfhrma temlt!keleri geri vermeğe taraftar disine müzaheret ediyor. mışlardır. 96 kuruş prim vereceklerdir. 

M l-' de~ldlr. Fakat, Almanyaya baalr• İngiltere nazırları, Almanyaya Binnetlce, Bitler süratle hareke- aı l " t tk •ı_ lar derinl-tirild~•ı ınr ua- .. ~ ~ ır.zegvacı ıgımızı e ı~ 
~ topraklar bulunmasına çalışacak- gönderilmiş olaıı sual listesine he- te geçmediği takdirde, diğer devlet-

rın, bugünkü en ~k riyaziye- nfiz cevap gelmediği için Bitlerin, Ier AJmanya dahil olmaksızın kendi eden heqet 
yi daha 0 oakiıler ~lı büyük bir tır.Dtlnkil posta ile gelen İngiliz ga- "sulh misakı,, ndan bahsettiği zaman aralarında bir misak imzalayacaklar- Sapancaya gitti 
kavravt•la krıllandıklan görül· t ı · d "The People in yaz dır. 

"~ l od ze e erın en " • KANADA INGILTEREYl Trakya havalisinde bir müddet 
miif. Yeri, gölü ölçüyor ar, ) - dığın.a göre, teşrinievvelin ikisinde beri tetkikatta buluna.n. meyvacılık h 
dızların araaındaki boflufu zeka- yapdacak ~an lngiliz mubafazakir ENDiŞEYE DtJŞtJRDtJ yeti şehriıniY.e dönmüştü. Bu hey 

l fırkasının Umumi toplantısında mali- Ayni gazetenin yazdığına göre, dün Sapancaya hareket etmiştir. Oğ· 
larile dolduruyor atmıf· lngiltere hükumeti Kanada domin- rendiğimize göre bu tetkiklerden alı-

. al ....... -anın alnıı· ye ..... zırt Neville Cbamberlain Al- t• 1 d . d Tü. k ::...:'-Bizım Y nız, ......... A..... yonu hakkında endişeye düş1'üş- na.n. ne ıce er, ış pıyasa a r ı.uwı• 
nı gö•termek ifİn yaptığımız tak· manyanın bu taleplerine karşı lngil- tü !erinin ta.nrtılması için alınacak tedb 

l l . d l x: tere hüktimetinin cevabını bildirecek- r.Ka d d ki dahı"li hareketlerin leri kat't surette halledecekt!ir. Mey-vimler, on arın e ın e ge eceıs~n na a a valarm standardi~inden alman i 
hal• k l tir. mahi ... ·etine dair süratle rapor ver- netı·cel alA'-adarları derece mem aynaaı ıne onu '7IUf ımq. 0 cevap açıkça şöyle olacak- "' er AA son 

l • k nl k mesi için valii umumi Lord Tuvids- nun edebilecek mahiyettedir. 
Ycqadığımız gün erın a ' arı· tır: muir'e haber gönderilmiştir. Sapancaya giden heyet orada bU. 
tıklığını binlerce yıl önce, ı o eh- 1 - İngiltere, harp sonunda alı- İngiltere kabine.sini meşgul eden hassa elmalarnnm ve Sapancaya 

nl nan Tanganika, şarkt Afrika ya- ~ mahsus olan müşkile üzümünü tetkik ramın mermerlerine kaza ar, d t k başlıca meseleler Kanadarun bazı edecek ve .:ı ... pı'yasalara tanıtmak 1_ 
E but diğer müstemlekeleri ia e e me '"9 

hepimizi ıaıırt•alar yeridir. n kA maddeler üzerinde lngiltere ile alış çin alınacak tedbirleri tesbit edecek· tasavvurunda değildir. Buna im 110 
•aflam aletlere dayanan roatha- veriş edeceği yerde Sovyet ve Fran- tir. 

neler bile, yirmi dört uatten öte· yok;u~ tngiltere, Milletler Cemiye- sız mallar:nın piyasada damping Nakliqe iicret/erinirr 
b d yapmasına müsaade ederek Ottava •ı" itoJ .. Jüllidirler. Galiba ba e- tinin nezareti altında teşekkiil e e- yu"k••lmesine sebep ne? :s-· A ticaret anlaşmasını ihlAI etmesidir. ~~ ... .--!L...!-'ı•k vnmnden aelecekten cek beynelmilel bir komisyonun 1- T-1-• k 1h b '"~ .,--- o Almanyanın ta'lepwrrnw cevap verece Meselenin en mühim ciheti şu- racat mevsimi dolayı.sile ir o.; 

lıonufmafı len yaaak etmiıtir. l• · manyaya başka toprak temini gay- olan lngiliz maUye nazırı B. N. dur: Kanadanın Kebek ha valisinde sım acentelerin nakliye Ucretlerlnl 
la k nl retlerine iştirake hazırdır. Chamberlain yükselttikleri yazılmıştı. 1stanbu1 

tikbal hakkında Ü üm vere e· Bu komisyon bugünkü günde Av- nesil itibarile Fransız olan ve Fran- Türkofis merkezi bu acentelere müra-
re bıyık altı güliifümüz, ba len rupa devletlerine ait olmıyan ve Al- sızca konuşan ahalisi, dominyondan caat ederek ihracatımızda mühim MI' 
t-biyeainin bir izi •a·-'abilir. Y• ba k • ayrılarak serbest bir devlet kurmak tesiri olan nakliye meselesinin böyle 

5
• ru. manyanın alabilecegı ş aca arazı- r 1 t l istemektedirler. hiç beklenmedik bir zamanda yükse1-

Bu,u··ne k-Jar "Dün-... n ve• 1 k M"ll ti r Cemi L Veni neşr ya ucı ,,_.. " yi müstem e e, veya 1 e e - _ İngiltere hüktlmetini meşgul e- tilmesinin sebebini sormuştur. Acen-
di acayibi,, ktırfUlnda lafa kal· yeti mandası altında Almanyaya ver U T.. k T den bir üçüncü mühim nokta da, teler, bugün bu suale cevap verecek· 
maktan bClf L- bı·r ·- vapmadık. me~ araatıracaktır. Altıncı luıal ur ıp lerdir. 

RCI s-.T " aa "S başlıca Kanada devlet ricalinin İler-
f Cif ve tunçta Akropol aanatı, Şimdi Bitlerin bu teklifi kabule- Kongresi Zabıtlan de lngilter4t bir harbe girdiği zaman iç Ticaret Müdiirii 

, dip etmlyeceği meselesi kalıyor. K d k ·· d B. ··dd tte '---= h · ·zd ~ ..... hala üıtünlüğiinü koruyor. 'T o- Altıncı ulusal Türk Tıb kongresi ana anın as er gon ermemesi yo- ır mu e nuÇn şe rımı e w1.-

ten f(amen,, in mezarından çıkan BiTLER SULH MISAKINDAN zabıtları kongre genel sekreterliğinde !undaki kanaatleridir. kikler yapan iç ticaret umum mildUrll 
GERi MI ÇEKiLiYOR? toplanarak idare heyetince neşredil- Bundan başka henüz rüşeym ha- Mümtaz dUn Ankaraya hareket et-

krtnnlere ibrede baktık OraJaki Ayni zamanda Bitler, vaktile biz- miştir. 600 sayıfalık bu büyük eseri linde olan bir faşist partisi de Ka- miştir. 
kumCJ§lar moda olunca, Jolraytr zat teklif ettiği sulh konferansının allkalı karilerimize tavsiye ederiz. nadada başgöstermiştir. Balık ihracı 
bilmek için "Rokfayr,, labrikala- toplanmasına mani olacak harekette Yürüyüş İngiliz hükumetini bu iş de ay-
rına yeni tezgahlar kurmak lazım bulunmaktadır. Bu konferansta Av- ~'"'· t . . 

2 
tcl nca meşgul etmektedir. 

M __ ...J ltcna. ıun.a. dedetlcri 11ı'ti.snrda mtltebbll •·yuruyüş,, ga.r.e eeının n sa-·--------------gefJi. unt~cırrtn nrrı, r- ynu daha zengin bltmUnderecatla çık- • • •• •• 
karanlık. EhTamlatın lıapılanna miidafaa ve ademi tecaVtfz mfsakla- ınıştır. Bu "fikir, san'at, tenkit ~aze- 1şlefJ yurutmek için 
aerilen -:-'i siperlere oerdiğimiz rı aktinl düşünecekti. tesi,, nln bu sayısmda Vahdet Gülte
~· 5 .._ İngiltere biikftmeti bÖyle bir kon- kin'in "lılilllcl bir edebiyat istiyoruz,, 
kurbanlar az değil. "Firavun,, an feransın teşrinievvelin 19 zunda Lon başlı~lı makales_ile Zahir Srtkı ~Ü- Hakkında rüşvet ihbarı 
uylamına bozanlar, birbiri pqin- drada toplanmasını ileri stirilyor - vemlı'nin ''Hececılerden Yusuf Ziya l 
den ,,;v.np mttiler. du. ve intihalleri,, başlıklı tetkiki bulun- yapı an müme.ssilin 

o-~- o- maktadır. Gazetede kitap, dil ve spor .. • •. 
M-hw "Fiaagor,, ' Mınrda Bitler ise bu konferansın tehiri- tenkitleri, "Çocuk neden cezalandırıl: evrakı gozden geçırılı IJOT 
~ • • nl istiyor. Ve buna sebep olarak da malı,. başlıklı bir pedagogya tetkikı "Türkiyede işlerimizi yürütmek için 

okumuıtu. "Kcunak,, kahinlenmn ]Azım gelen hazırlıklarda bulunması ve "Marx'a karşı Miet:Y.sche,, başlıklı ba Uf 1 k. ı .. k 
b• • H_.. 11 b. k le tercümesi vardır. zı n uzu ımse ere ruşvet verme 

ümini övmekle ıtiremez. unra 1·,.1·n henüz vakit bolamadıgı~ nı söy- ır m.a a ııı 1. d. k b. t · k 
:ı "'Tilrk inkılip gençliğinin fikir, san o.Zım ge ıyor,, ıyere , ır sveç §lr e-

cl elterind eki fU cümleye bakınız: lilyor. at ve kUltUr gazetesi,, olan "Yürü- tinin merkezinden para çektiği iddiasi -
"M«hette oakit gelince, qıklar yiiş,, ü okuyucularımıza tavsiye ede- le, hakkında ihbar yapılan bu şirketin 
kendi kenJine yanar, ortalık ar beklemiftir. Zaman .zaman beli· tiz. İstanbul mümessili Leon Alyanak hak -
J __ , J B k d. Lentline ren .·,aretler, aö•teriyor ki. henüz r ZlN. HOLİVUT 1STANB17 ULı··ıMAUGhA- kındaki tahkikatın neticesi, henüz alına-auuanıraı.,, u en ı R • _Bu mecmuanın ey u n s a-

Şehrimizden baltk almak için ttal
yadan limanımıza gelmek üzere bir 
kaç geminin hareket ettiği bildirılmek 
tedfr. Balık fiyatları her nekadal"' 
nüz ihraca müsait değilse de mevthn 
girmiş bulunduğu için mühim miktar
da 'ihracat yapılacağı umulnıaktadır. 

Bir çoculc kagbolda 
Çağaloflancla, Yerebatan mahal

lesinde 9 numaralı evde oturan BaJ. 
Huhisinin 2,5 ya§ındaki kızı Betal 
dün saat 10 raddelerinde evin kapı· 
sı önünde oynamakta iken birden
bire kaybol:ı1uştur. 

Etrafta anyan anası ve babuı 

çocuklarını bulamayınca polise mtt
rnca t etmişlerdir. Polis tahkikata 
başlamıştır. ,,..nan r.ıJJar, ne demektir? E· geçmifi anlıyacak kadar ileri de- sı güzel hiki.yeler ve g\17.el resimlerle mamııtır. Leon Alyanak, serbest bulu-

,-L._,.1.. bil• el J~ğmeden yanmaz. ğiliz. Artık dudak büküp geçmeği en son sinema haberlerini yüklü ola- nuyor. --------------
ımaTUt ak d • d.. .. rak çıkmıştır. Leon Alyanağm yazıhanesinde ya - iddiayı teyit edici §eyler bulunup bu • 
Fodora larmaa koymak İse, daha bırakar uzun oe enn uıun- • lSTANBULUN SESt - İstanbul pılan aramada ele geçen evrakın içine lunmadığı, daha belli değildir. Fakat. 
iman ~- nğmaJı. Bin bir mele bcqlamalıyız. Alay, zekanın mecmuaları arasına katılan yeni ve konulduğu çuval, dün sabah bir heyet şimdiye değin böyle bir şeye rastlanıl. 
gece ,,,,,.allanndaki uçan •ecctr bir göriinüıü değil, zekayı boğan çok güzel bir magazin olarak çıkmış- huzurunda açılmıştır. Bulunan şeyler, madığı sanılıyor. 

lı d d im k nl kt tır. tık sayısmda bir çok enteressan bı·rer birer gözden geririlmektedir. Bun- Tetkikata bugün Je devam oluna • deler hayal tezga ın a o ll80 bir ara ı "· yazılar ve gUzel resimler vardır. Oku- :ı 
bile, örneğini alacak bir oarlığı S. Qezcıln yucularımıza tavsiye ederiz. lar arasında, ihbara mevzu teşkil eden caktır. 
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- tsimlerir. · saydıklanm için böyle} 
dedim. Fakat adını söylemediğim birisi 
var ki onun kaçmlmamau 1lzım gelen , ' . . 
bir fırsat olduğuna emınım. 

- Kimmiı bu? 
-Aziz ... 
_Aziz mi? Remzi Beyin oğlu ha? ... 

- Evet ..• Neye şaştın? 
Genç kız irkilmiş ve alaylı alay~ gü-

l ümsemiıti: 
_ Doğru, şaşmamalıydım. Te~~kke • 

li ne zamandanberi Azizin methini ya • 
· ....-.· · d hep pıyonunuz. Şu iizUm sa ... ,..ıım e 

onun sözile hareket edildiği için iyi pa· 
k d ğil. ·? Onun sözile?. .. ra azandm e mı 

' · B in suf-0 söylemiş olsa bile Remzı ey 
lörlüğünil hesaba kamuyorsunuz .•• 

- Ne manevrası? 
Oenç kız ayağa kalktr. Babasrnın çe-

nesini okşadı: kUfl18% 
- Doğrusu :Azizin bu kadar 

olacağını hiç ummamııtun. Fakat ben 
kurnaz bir adamla arkadafhktan korka
rım. Çiinkil onun her an beni aldatacağJ 
ak)ıma gelir ve bu beni uykusw: bile hı· 
raJar. Bana kalına, Cemaı Dancı hiç 

1upheıis Azizden daha iyi bir kocadır. 
Tuhaf görilnilr ama, bu böyledir. 

Babasını yanağından öptU: 
- O kadar yorgunum ki hemen uyu

'8cağım. Kusura bakma, emi? 
Annesile büyük annesini de öptü. 
Onlann hayretle büyümü§ olan ba -

kışları önünde ve bı.zh adımlarla kendi 
odasına çıktı. 

Pek eskidenberi tanımış olduğu A -
zizi ve onun yaptıklanru, hep fena ve 
kırık bir men§Ur içinden seyrediyordu : 

Pısınk, sessiz, çelimsiz ve kara ku -
ru bir çocuk ... insan onu görünce kal -
bine doğan his, sevmek değil, acmıak
tır. 

Şöyle dügünüyordu: 
- Yıllardan sonra tekrar görUndü. 

Şimdi çelimsiz, kara kuru, sessiz değil
dir. Fakat kendini beğenmiıtir. Ustelik 
saman altından su yürütüyor. Başlı ba
şına yapamadığı şeyi başkalanna yap • 
tırmak istiyor. Böyldikle bir cihetten 
de benden intikam alnuı olacak 1 Va • 
purda kur yapmadığını söylüyordu, ya
lancılığı ıimdi pek aÇJkça belli oluyor. 
Benimle daha yakm olmak için ya§h er· 
kekleri çekittirdi. Kendisini doğrudan 

büyük annesinin o kadar çok istemele -
Tine rağmen Azizle nişanlanmaya razı 
olmamıştı? 

Azizin yardımı o yıl Remzi Beye en 
az yedi sekiz bin Ilra kazandırmıştı. 
Hatta bu iyi görüşlü, olgun bir tüccar 
kafası tapyan delikanlı, şimdiden bü -
tün bmirde kendisini tanıtmış ve sev -
dirmi§ti. 

Fakat neye yarar ki kendisini Güle
re ne tanıtabilmi§, ne de sevdirebilmiş
ti. 

doğruya sevdiremeyince batkalarmm Halil Bey Remzi Beye dert yanmıg-
kalplerinden dolaprak kalbime girmek tı: 
istiyor. Etrafmıdaldleri bu kadar az za. - Suç bizde ... Yüzlü büyüttük ... Tek 
manda nasıl da kandırnuı ! ... Kepe hiç kalınca bütün sevgimizi ona verdik. Fa
değiımeseydi ve on yıl önceki kara ku- kat zararını da görüyoruz. Söz dinlemi
ru ve sıska çocuk halinde kalaydı. Ona yor ki. .. Sebebini bir türlü anlıyamıyo -
hiç olmazsa acırdım. Fakat timdi o bir rum. Eğer ev~enmeyi kabul etmit olsa 
dalavereciden ba§kas.ı: değildir. şu Cemal Darıcı denilen herifle evlene

• • • 
-44-

Şerefle Nevin, Nejatla Nuran, Ferit
le Nezihe ni§&Dlandılar. İlk $ift bahar • 
da evlenecekler ve Şeref nereye tayin 
edilirse oraya gidecek. Diğerlerinin ev
lenmeleri biraJ: daha gecikecek. 

Aziz bunlara imreniyordu. 
Niçin Güler kendisine karşı hala bu 

kadar soğuk ve yabancı duruyordu? Ne
den gerek babasının ve gerek annesile 

cek de Azizle evlenmeye razı olımya -
cak. Yoksa biz de ne zamandanberi hep 
sizin gibi dü§ünüyorduk. Hatta şimdi -
del' Azizi kendi oğlumuz yerinde görii
yoruz. Soyunu, sopunu bilmediğimiz bir 
adama çatar da yavrucak bahtsız olur 
diye ödümüz kopuyor. Kim bilir, bir 
gün bir delilik yapar mı dersiniz? Hani 
krzı kendine bırakırsanız ya davulcuya 
ya zurnacıya vanr, diye bir söz vardır.J 
Ukin gözümüzü dört açıyoruz. Ger.~ 

siz bilirsiniz ama, biz umuyoruz ki oıtu 
yavaı yavaş yola getirelim. Zanneder • 
sem siz de o kadar acele etmezsiniz. E
ğer Azizle evlenmeye razı olursa aynbk 
acısı da çekmiyeceğiz. Gene bir evdey • 
mitiz gibi yaşıyacağız. Sizin de bir dil
§Ündüğünüz vardır elbet... Ne yapsak 
da gukızı yola getirebilsek! 'Ozülmeıinl 
ne istemiyoruz. Zaten çok inatçıdır. Bi· 
raz daha vakit geçince bu huylarım bı • 
rakır, daha ağır başlı olur diyorlar ama. 
acaba doğru mu? ..• 

Remzi Bey bu iyi kalpli babanın, bu 
uysal ve sevimli adamın sesindeki aul 
manayı da sezmekte hiç güçlük çekme • 
di. o. adeta: 

- Bekleyin! Hemen bundan vargeg
meyin. Ben bu fırsatı kaçırmak istemi • 
yorum. 

Diyordu. 
Aziz bunları 

şagmadı: 
- Böyle olacağını zaten biliyordum,.. 
Remzi Bey sordu: 

- O h-ılde bundan artık ümidi keı • 
meH ve ba§ka ... 

Aziz babasının sözünü ke&ti: 
- İstemez, baba ... Henüz pek erkeı~ 

Bu°la da sizin zorum ... z:la ve sizin arzu • 
nuza uymak i~in razı olmuştum . 

(Arkası OOT) 
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Otomobille Avrııp• golrıntla ~ .... Karaciğer - Barsak - Mide ~ 
Tedavisi için - - ~ - ~ ~ -

Atlattığımız tehlike 
ükreşte otel mi daha pahalıdır, 

yoksa garaj mı? 

Otte net~: 
au.t U.IA--12.80 NJda TUrk ınu.Ud8L 

12,15()-18,0S Ravadfa. '13,05-13,25 PWda ha 
fit mtızlk. 13,23-H,OO Jıfuhtellf ptlk ne§11 

~ 
ÜIMD Mfll1*t 

TUZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

16 Hazlran-161 inci Teşrin 
içme trenlerinin vapuria1ı köprüden 

e. 2s-7.40-8.40· e.os. u ·13. ••·ta. so dlr. Cmd10 Boman1a topratında ol-, 
111111 lpn burada Romanya hakkın

.otomoMUI seyyahlan allkadar e-
... ı.a fa7dalı maltmat vermek •-uu hla&edl7orum: 

Boman7a transit Tisesl 620 lm
:;p.ıtar. ikamet te aJnidir. Eter ıt. 

7a banyolannda on beş giin o
uı:sa Yi1e meceaneıuUr. (1) ley 

-= 100 banidir. 85 k'llRf& 100 ley a
• Benzinin litre.si 8 Jeydlr. ıt. 
J& toprajma sfrerken bir defa

mahsus olmak tlzere 200 ley nr
abnır. Gümrfllder gflneşin tuluan
ırubuna kadar açıktır. Maama

brneJi haYi olan otomobillere 
de muamele ppılıyor. Yolan 

takip olnur, 80ldan ileri~· 
Cvefyo R~ hemen kal'fl
da denebilecek kadar yalan bir 

badll'. Vapurumuz Curelyoya gel 
*'1 aman pflllv bOtila hı&ile 1a

du. Kaptanın Ülkeleye doğra tut 
proJmtare bakmak lmkbı )'Ok-

ta. Hemen diyebillrlm ki o kqnetli 
~ karf1811lc1a kls bbyor-

İlkele oldukça yilksekte, biz ai
lelik. Vapur bizim için hare -

ettfif nden yolcu namile yedi 
klfl nrclı. 

Bil 10Jealar da npuran iskeleye 
puuna lntlzaren otomobilin 
ına toplanmıtlar yUzüme bakıp 
dlfltilyorlardı. Acaba ne de-

laüyorlardı? 'O~ dört metre 
ıdrlllımktlkl, llkeleye ... ı pkacatımı 

d0tfin8yorlardı? Blc flplaeliz d8-
llfcek bir mesele lcU. Dem J'ft

laem de iskeleyi karaya rapteden 
duba arasındaki geçit te dardı. 
11azik ~e kibar Maear kaptanı 

hal bu dar geçidin il~fllmeslni 
ytalardan blrlne emretti. Arada on 

.......... _. • ..._Ufak tu 
eva hatası araba11 iahrip ede • 

n karanlıfmcla, T11İıamn 
... ,.. •I gibi akan sularına 

btışan bu k11netll ,..Par, sat
nnın şırııtrsmdan bafka bir 

'9k. Herkes bizimle meşpl Bir 
bk ka•tan iskelenin almDl881nı 
ettL EYft)a dedim serisin prlye 
om. 

Udnttiden kunetll bir baş afrı· 
tutuldum, bereket pnımda nev

var. hbt l~k Y&kit yok. 
daldkaldı bir maaevradan sonra 
ledea ayrılabildik. 
•atrnede geçlrdifimiz llz8ntflntln 

llmeı.1 de burada olda. Sanki lçfmiz 
~enleri aallJ'orlarmlJ gibi he
raannma geldiler ve hafka ge-

... fakeleye yanaşacaftmm aö1ledl
Tekrar sevindik. Ba dakika,.. 

arabanın Jpade dt dftmlş 
cibl bekleşen karımı, çocalamu 

-arlaadqlan arabadan indirerek 
ril ••:r•• ettim. 

Blektrlklerl ,aktua. Her fe1' ta
dı. Füat pnapıfnnız ildncl 

ele de ,.aJmMte hU. 
Hemen ftPV tayfaları. kaptan, 
pı.ap ve1huıl gemide ne kadar 

nrsa iaalfyete &eftller. lske-
llerlndekl tahtalardan dik bir ls

kmd11lar; altını da kaim payan 
..-.UU'lm beslediler. 8fmdl it bana ka-

11. Ya allah dedim araha11 tılet 
Etrafımda daran bfzfmkflerden 

r yokta. Bizim hanım kalaklannı 
hm simlerini kapamfl, Mehmetle 

n de Mr kenara ~ldbnişler, he
seyredfyorlar. 
Rem• blrlnel vitese anlarak ya-

7&ftf ilerlemete başladım. 
bu sırada arkadan bir gtlrtllta 

m. Dur de<lller. El ve ayak fre
~mal ederek durdum. Aksi 
r de stop etti. 

Yerimden kıpırdamak .fmklm yok 
Tr.m dJk iskelenin ortumda bu
yorduın .. Eğer bir kaza olsa 

im de bera.ber kurban güaem 
dı. Zihnimden bin tUrlfi feaalık 

Peirclliim sırada hareket edebi. 
imi alyJeclller. 

Arka tamponun takıldıfı tahtay: 
ltJDltler mesele kalmamJI. Tek· 

rar motörü işleterek hareket ettım 
ve bOyü. bir çatırdiyle beraber btı
tfln kuvvet ve cesaretimi toplayarak 
hızla iskelenin üstüne çıktım, amma 
benimle beraber altımdaki iskele de 
yıkıldı. Kaptanından tutun da, tay
fasına kadar elimi sıktılar; bu mu
vaffakıyetli çıkışa hayran oldular. 

Evet ufak bir hata veyahut durak 
lama hem arabayı hem de beni par
çalayabillrdi. Hepimiz heyecandan 
birbirimizle konuşamıyorduk. Gece 
olmasına rağmen Romanya gümrü -
ğilnde otomobil muamelesini 200 ley 
mukaibillnde yaptırarak Bükreşe 

Saat 18,~19,80 Ç&y aatL Dam muslld 
lıL 19,._20,00 Kolıfenu. 20.00-20,80 R1 
tat ve ark&d&§ları taratmaan Tnrk m\J8lkf'1L 
:lı0,80-2J..00 8ad,ye ve arkad&§ları tara:m 

~:.::::·::·=-Yüksek Ziraat Enstitüs 
2 - JO& eun,t, ~opatJlelı, WaJzer. 

a - 'l'ebalkoYald: ınu. u. Arte mm d. Oper R k •• ı •• "' •• d 
z«;::~ ·---)(ol e tor ugun en: 

15 - Albenlz, "Serenat&, ııu suite e8p8C 

Dol. 
6 - Fr. Leb&r, Opt. Luxeııburg (Parcalar) 

'1 - Paderevlky, Cbant du voyageur. · 
8 - RubılD.ltelD, Toreador e Andaluae. 
Saat 22,30-23,00 AJane hava.d181. 

Bu yıl Ankara Y;ibek Ziraat Emtitüaünln rıraat, Baytar f 
telerine m Ye .kek Y& 01'111&11 faJdllte.iae yalma erkek .,arasız 
lı, paralı yablı leyli ve ,.tun talebe alınacaktır. Eıutittiye 1azıl• 
mek için aıaiıdaki tartlara aymak ıereklidir. 

hmeketettlk. ,,.. ................................. .,., 1 - Lise me%Uniyet imtihanım Yererek BakalOl'JUIDI ya 
veya lise olgunluk diplomum. alanı olmak ••Bakaloryasını ya 
mıt ~eya olgunluk diplcmuını almamq olanlar Enstit&ye alın 

Yatmur elan yağıyordu. Yol fev- B Q R S A 
kallde gtlzel, geniş bir ufalttı. He-
niz yeni bir tehlike atlattığımızdan te- 9 - 93& 
otomobil altmış kllometreden fazla 11

---------------•1 
ve Türk tabiyetinde buJunmalr limndll'. 

1 - lstanbul ~niveraiteainin fen faktlltesind• miden ıel 
olanlar orada olmduklar• S&neatreterd.a, muvaffak olnn*flar iae 
si kabul edilerek Baytar, Ziraat •e OnD.ın fakültesinin iiçüncii 
meatrelerine aluur!ar. Ancak Ba1tar faldllteaine sirenlerin bu ı. 
tenin birinci ve i!linci Sömestrelerinde olaman Aa.tomf dersine 
·~ devam etmeleri ve Ziraat faküıt .. ıne airenlerla Ziraat 

sürmüyordum. 
83 kilometrelik Btikret yolanu 

11 
__________ ,.__ ____ 

11 
bir aaatte katettik ve her zaman kal
dıfnnrz Irniou oteline geldik. Gtl
zel birer banyodan sonra yatakları
mıza girmemizle uyumamız da bir ol 
du. 

Bu suretle sabahleyin karanlıkta 

hareket etmiş n gece Bilkreşe var -
mış olmakla bir günde 274 kilomet
re gelmlt olu7orduk. 

Btlkrette bir geee kaldık. Bizim i-

PARALAR 
• 8tertbı t!H,- •l}lllDA.wa 
• Dcılar tl&DO .....,. 

lrnnk l61- • Jlaıtk 
•Unt ıeo.- •zıou 

Belçika ll'r. ri4ı.- •Peago 
Dnbml ·- •LQ 

• tnlçre Jl'r. ~.- •Dfnar 
•ı.eva ıl6.- • Y• 

l'lorlD il>,- • KJ'Clll 
KJ'Clll Çek. IO- •Attm 

21'9-

.->.-
118.-
Y-
ıa.-
~-
8' -
IAS-

trı8 -

nı yapmalan preklidir 
3 - EmtitGTe tir«•k talebenln J&tı 17 elen apılJ ve tS te.ıı 

karı olmaz. Nihart talebe ylksek fal k•ydına ballı delildir. 
4 - Parua yabh talebeden ertik!erinia IGao11. ı8atedili 

den kabiliyeti ye aailamlJdan hakkında tam t•lddi.llii bu hut. 
çin iki 7atak Te ~ için de blrı•--------------·•ı 
divanlı odaya günde 320 leJ verdik. 

Peseta 10 - •Banbot 913 - kurutunun rapora lizundaı. 

Bana yilzde on senlsl de •• eder
sek Ttlık para.aile 315 bmş eder ki 
böyle blytlk ve muanam otelde 315 
kvap bir gece kaJmalr ~ aem
dar. 

Garaja da 380 le7 verdik. Ba da 
bizim para ne 350 kuruş kadar tutar. 
Ara~anın yağlanması, gazlanması ve 
temizlenm~i bana dahildir. 

HtllAsa Bilkreşte fevkallde ucuz
.._~ W.. •M M=fld .... bi :tre
çlrdik. Ve 10 ağustosda kilometre 
.. tlmls"8 de, aaat 5,'9 pıp .._.. 
ya hareket ettik. 

C•KLER 
• Llmdra 8118.oo • V'1am •.•• 
• NftJOltl O. 1911 • 11.s.td 71110 
• PM11 11.lll& • Bertlll ı,t7HB 
• llDIDO" tOJ!lB.I • v...,... 4.1126 
• Bl1Dlllll tı.'1011 • Budapeft9 t.iS:E 
• AUDa 68 0688 • BGla'tl 106 8981 
•O..ne 11.'888 • ıwp.o IJ4.718' 
• .,,,. tll,S&~fS • "........... ll.ISıll 
• ~ Lle94 • lloelrowa Sl881f> 
• Pnl 19,U • Btoldlolm 8.0fl6 

.., 180 
şar. Ba)'IV l&JXX> 

llerbs llu* lllD u....... .00 
~ .... 

ıt.IJ> 
1aa 

0QOIJ DiL IJ.00 
'9rll o.&. () 00 
....,_ JOO 
'8rlı llL ... ) 00 
Telelao J.00 

oi - EnstitOye JUJlan talebe Dd '' içinde, yeniden •llık 
saflamlık muayenesinden ıeçirilerek ertDderlnin lüzam ,&te 
bede4 kabiliyetin~ ı&termlyenlerin 'Erltlt6den illtili ketilir. 

6 - Ziraat fakült"ine slrecek talebe Aabrada Orman çt 
ibıde 10 ay staj 16rmeie mecburdutlat. Bu ltaj m8dlletince tale 
ye 30 lira aylık veri:ir. Yalacalr yer ~Dete paraıa saflanu. "!ta 
yer talebenin yemeai, içmeal de Eutltlce aallanclıiı takdirde k 
dileriı..e bu 30 lira Yerilmn.H 

7 - Paraıız ,.b talehealnden ıtaj Yeya o-- devresi için 
sonradan mey'1an1a ıelen ~hir ı.&ller dıfmcla oJmü Pzfre., ken 
liiiiıden ıtajını veya olmmamu bıralraalanlaa e olaraıt 
bnlanlardan lıılkametçe Nılaa maaraflan 6de1ecekleri. hakkın 

verilecek nümuneye IÔ1'6 Noterlilıtea tasdikli bir kefaletname al 
SAATTE 140 KiLOMETRE 
Bilkreıle Stnaya arası jam 122 

kilometre tuttu. Eeasen haritalarrla 
böyle! gösteriyordu. Asfaltın güzel-11--------~--...;..,..-11 

8 - Enstitüye sirmek iatiyealer ,akanda yazıla rapordan ha 
nüfaa kijıdmı, •t• kliı~. peliı ftJa uraylardan alac'lklan 
,idim kiiıdını, oTt• mektep •• liselerde görmiif olduLJan ı 
denler baklandaki ehliyetnameleriilittlriterek el JUı'•n ile yazara 
n pullu bir dilekçe ile ve alb tane fotolrafı ile birlikte dofruca 
karada Yüksek Enstitü tektlrlüPne b.qvarurlar. T.ılipleı dile 
!erinde hangi f akü:teye kayıt olunmak iıtediklerini bildirmelidir! 

ıatlkrazlar Tahvlller 
•ı•T.Bcır.I il.O ~ ~ 

TIUIW8) ıtt. 70 
lol,()f) 
., 8() 

Dpnl fıltDL 117,7& • AD8dohl D &f.86 
1• A il 10.lll Amdola ID 17 ~ 
8. l:nurmD 100, - • Utım.NIJ A t~ 8& 

Ahi takclude dilekçeleri llaklımda bir muamele J&pdmaz 

llflnl tarif edemem. insan gayri ih
tiyari gaza bastığı zaman arabasının 
kudntlni anhyabilmek zevkine malik 
olu7or. Gözlerinlzln alablldlline diz 
gtln ve arızasız, her iki tarafı ataç
lıklarla ve beyu taşlarla stislenmiş 
bu cennet yolunda n&11I 140 kilomet 
re silratle sitmemlniz. işte, biz del::========:;:=== 

9 - Pulaaz •e,a asultl dairesinde pallanmamıt olan ve 8 i 
maddede yazılı kliıtlann ilitik olmaclıfı dilekçeler gelmemit say 

bir an bu ıüzellfkler l~lnde kendimiz 
den geçtik, ve ceylAn ıibi dalma 1· 
ileriye atılmak lstlyen arabama ma -
nl olmadım, bıraktım istediği gibi 
atılsın dedim. Yanımda heyecanla ki· 
lome\re saatine bakan oflum Ganey 
bir an baba, )'iz kırk dedi. Hemen 
ayaflmı sazdan kestim. Motosikletı. 
.120, deniz motlrlle 24 mil, ve otomo 
bil ile de 140 kilometre yapabilmiş
tim. Bu zevki de tattıktan sonra ar
tık ağır gitmeğe başladım. 

Atır de~lliime bakarak salma ylr 
mi otuz zannetmeyiniz. pu 7ollarda 
en alır dedftimlz saatte 70 kilomet
redir. Ha'f& kararmaıla batla181ftı, 
his de Sinayaya geldik. Her aman 
gelişimde yer bulama11p ta kalama· 
dıflm Plaee • Slnala otelinde ~ 
fllktir iki oda bulabildik Ye iki kiti· 
lik bir odaya yemekli olarak (109'1) 
Je7 verdik. TUrk parasına tahYil eder 
Bek 950 kuruş eder ki bir adama 450 
kuru§ fabet edf1or. 

BUkreşln en kibar ve JUks bir say 
ffyesl demek olan Slna7ada bir lfln .. 
de en lflzel otelde kalınmak şartile 
450 k111'11f vermek fevkalAcle ucuz
dur. 

Bu para ile bizde meseli Adada 
yalnız otelde kalablliralnls. Yemek 
ylyemealnls. Bilmiyorum neden Wz
de oteller bu kadar pahalı olu) or. 
Her do]&ftıtımı• yerlerde Ttirklyede 
çok pahalılık varllllf diye soruyorlar 
da mtlteeulr ol117oruz. Memlekete 
se7yah setirmek lpa çabpeak cemi· 
yet veya mleueaenln enell bu hu .. 
saslan nazan dikkate alarak komşu 
dnletlerclen dalla ucu yapmak 

T • P ....... CUMA 
akvım ıı ıcyuu ıs Eytoı 

----==-r-0 c. Ahır ı c. Ahır 
OtlD dol'lll 
CJCID .. _. ...... __ 
otte ..... 
Dda.s ...... 
AJcpm..,. .. _ 
lmaU 

TlllD PC9 sanı-t 
Tdm ltaJaa ,anleit 

542 543 
18.14 18.13 
4,S7 458 

12.09 lt08 
15,38 15,37 
18,14 18.13 
J95C> 19"8 
4.01 4.0? 
!61 262 
104 IOJ 

şeldllerlnl dfltbmelldlr. Bunun lçfn 
de Anııpada her yerde oldutu ıfl>i 
belecllyenln muhtelif •1'17• yerlerin 
de yaptıraeatı otellerin f nkallde 

ve bunlar ha\lcnada biç bir muamele Japılmaz. 
10 - Vaktinde tam klfltlariyfe bqyaranlar aramaaau pek 

veya iyi dereceli olanlar tercih ed:&r. Kabul edilece1r talebe di 
ma derecesine •e batY111'1Da talih l•rlne clre seçllirler Kadro dol 
dıiı takdirde orta deneelU. de bapiarma ııruma ıBre a1maı.· 
ler. 

11 - Cevap iatiyenler •fl'ICa pul s8ndermeliclirler. 
lZ - B&f\"llrma zamanı Altııtoıan llttnct ,Onbden EylOIUn• 

tuzuncu sinü akıamma kadard1r. Bundan so'11'&ki b4tvurm&lar ka 
ecm...,, (ti) 

Dahiliye kiletinden 
11eas tarif eler tanzlaı ederek pro · 1 --Ankarada Y enite~ vill retler evi adrumdaki ..Un•n 
papndaya enell bu eePheden batla viye ve;lwa..,I iti kapalı Sarf uaulile eıtslltmeye konulmuıtur. 

mUı lbnndır. 2 - itin .ab•mqaen Jsetif bedeli 7071 Ura 89 kuniftar. 
Her dttlflmls mealeketlerde )'iz • 

blnleree senah slrltorn. akan )'iz 3 - Bu ite .aıt fal'blame •• •Yrilk f'llalanbr: 
binlerce Ura o memleketin imarmı A - Ekıfttme prtnam•İ. 
temin ediyor. Batla bunları glrUp B - T enl1ei tUrabl1qe ait fe mıl ..,tname. 
te l~i aızlamıJU blr Tart tasavvur C - Ke,if cetveli. 
edemeulnlz. D - Projedir. 

O canım Botazlçl, Adalar, Yaka-
cık, Saadlye, Feaerbahçe, Yalova, 4 - lati1•ler ba ıutnamel.eri ve evrakı Welsiz olarak Vi 
Florya ıtbi lnellere aıallk olan bir let Lenzım BilrolUbdan alabilırler. 
memleket otellerinde insan yerine 5 - Eksiltme 28 - 9 - 938 tarilWap,--.-5,30 da Vekil 
sinekler dolapyor. binuı içinde toplanacak aatıDalma k J&pılacakbr. 

l\lemlekete seyyah celbi mllll bir • 
borçtur. MUU iktisat namına yapıl· 6 - Muvakkat temiaat &11 lıraclır. 
mut her şeyden enel llzım olan 7 - Teklif mektuplan yubnd & 1 iı1j• ~-~td 
bir it 'f&n& o ela bu işlerin ihtisas sa- bir fll4t evveline kadar Dahiliye Y, 
hlbl olanlardan, hattA ecnebi m~te- Komisyonu Reisliiiae makbti mu ka ..u.c.ktlr. Poeta 

~=l:.rdan •~re!'1':ı:~ tldu:t gCSndetilecek teklif lllelmıpları ıen e 5 ind111&ddede ,..W aaate 
ıeyya:ı:e m:~:.:rlıfı ku::nınr ReiıHie ıelmit bul.unnııtan prttır. Ttldlf mektaplaniun dıt 
çoktu amam ıelmJttir. farı mühOr mumu ıle iyic:e kapablmıt -..ıan p.ıttır.1'.tada 

C. Er{JUn olacak ıecikmeler kabul edibaez. ,(837) .(11911 



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
12/911936 vaziyeti 

Kua: 
t\.KTiF P A. SıF Lira 

Altm ıati kllogram 17.08?.69 
Banknot, 

"""~ıra 
24.028. 1~ 1.35 Sermaye , , , , • , 

• 11.846.662.- lhtiyat akgegl • • • 1 

t i.000.000-
1.551.182.53 • 

Ufaklık, ,. ., " 885.339.39 35. 760.182. 7 4 1 

Da!ılldekl Muhabirler : 

Türk llraaı: ,. " UL. t .0'23.034.00 1.0'23.034.03 
Bariı;teld muhabirler: 

Altm sa.fi kllogre.t 4',398,244 6.186.482.30 
Altma tahvili kabil serbest 1 
dövizler. 410.099.79 1 
Diğer döv1%ler ve borçlu gtıt 
ring bakiyeleri • • • , , 9.618.550.26 16.21~.132.3j 

Bazlne tahvilleri: 1 
Deruhte edilen evrakı naktlye ~ 
karşılığı. L 158.748.56.3-
Kanunun 6 ve 8 tncl mad.. ~ ı 
delerine tevfikan Hazine tara• 
tmdan vak! tediyat. r 12.064.611- 146.68.3.952-

Seuedat cUzdıuU: ı 

Hazine bonoları, .. • ,. jL. 2. 179.250.-
Tlcart senetler , , , , , .ıl" 16.852.380.18 19.031.630.18 
Efth.am ve TA.hvilAt cftzdanı: 1 
f Deruhte edilen evrakı ııak-1 

A ı tıycnln kar§ıhfl eaham ve L. 34.110.303.05 
~ta.hvilAt ltlbar1 kıymetle 1 

ıB Serbest esham ve tahvilAt L. 4.173.234.18 38.283.537.23 
A'l&ll8lar: 1 

TedavWdekt Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 ve 8 tncl madde-

rL 158. 7 48.563-

!erine tevfikan ha.zlne to.rafrn.. 1 

dan vaki b!Wyat, L. 12.064.611-
Dertıhte edilen evrakı nakliye- il 
baklyest, .. .. .. .. L 146.683.952-
Karfllıfl tamamen altın olarak il 
tedavüle Ulveten vazedilen • 16.000.000- 162.683.952.-
'l'Urk IJraaı Mt>vduatı 15.209.979.86 
Döviz Taahhüdatı: 

Altm tahvili kabil dövizler /L 4.586.910.30 
Diğer dövizler ve alacaklı ki· J 

lirlng bakiyeleri • . J L.27, J 76.5.50.58 31.76.1.4€0.88 
MubteUf 1 ı , ı ı 58.984.485.80 

16 EYLOL 1936 

Altm ve dlMz 11zerine avans 
TahvilAt Uzerine avana. 

llı.aedaıiar 

Muhtelif 

L. 84.809.16 
L. l 6.3.38.279.45 16.42.3.088. t> ı 

Yekfın 
1 

4.500.000-
6.272.50 .93 

285.193.061.07 
2 !{art 1933 tarlh'nden itibaren: 

:takonto haddi yüzde IS 1..2 - .Altm üzerine avana yüzde 4 1"2 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları qağıda yazılı (8) 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere lıiza. 
larında yazılı tarih ve günlerde HaydE\~aşada gar binası dahilin-

1~~.~1 ru~.06-1.-0 ... 7- deki 1 inci işletme komisyonu taraf mdan aç.ık eksiltme ile sabn alı· 
nacaktır. 

Eski Maarif binasının zemin katı
nın tamiri 2849,63 213,72 

Galata yangın kulesinin harap 
yerlerinin tamiri. 1026,66 77 

Yukarda ketif bedelleri yazılı olan mahaller tamir ettirilmek 
üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmU§tur. Keşif evrakı ve şartna· 
mesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar (Belediye fen 
işleri müdürlüğünden veaika almak prtbr.) 2490 No. h kanunda 
yazılı vesika ve hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28-9-936 pa zarteıi günü saat 14 de daimi en-
eüıncndc bulunmalıdır. '(B.) (1227) 

Belediye hududu içinde toplanar~k tesbit edilecek yerlere dö· 
külecek olan çöplerdeki paçavra, kemik ve sair işe yarar mevaddan 
istifade hakkı ihale tarihinden iti haren bir sene müddetle kapalı 
zarfla arttırmaya konulmuştur. Arttırma 29 eylül 1936 saat 15 de 
daimi encümende yapılacktır. Senevi 7000 lira bedel tahmin o· 
lunmu§tur. Şartnameyi istiyenler para.;ız olarak levazım müdürlü
ğünden alabilirler. Arttırmaya girmek ~stiyenler de 2490 No. lı ka
nunda yazılı vesika ve 525 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi
le teldif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde 
saat 14 de kadar daimi encümene vermelidir. (B.) (1225) 

Keıif bedeli 908 lira 68 kuruş olan Beyoğlu 11 inci mektebin 
tamiri pazarlığa konulmuştur. Ke tif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar bu iş için bayındırlık direk· 
törlüğünden tasdik ettirilmiş ehli yet vesikaaile 69 liralık ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 5-10-936 pazartesi günü sa· 
at 14 de dabni encümende bulunmalıdır. (t) (1343) 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükadada Çankaya 
cadd6 sinde eski belediye dairesi müştemilatından 4 odalı bir heli. 
ıamıç ve mutfaklı ev teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayısı 
sonum\ kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 9 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1-10-936 perşembe 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1345) 

Emniyet işleri u. müdürlüğünden: 

PI:K MOt:SSJR 
\it'. [MINBIRTICTIR 
KUTUSU:200:KURUS 
B~SiR·Kil1Al:Mf\HHU1U:Vtrr 
tCZANhSJ SIRK[CJ 

lstanlntl 6 1ncı icra Dairesinden: 
Bir borçtan dol:ıyı mahcuz ve bu 

kerre paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif ev eşyası 22.9.936 tarihine 
milsadif salı günü saat 11 den 13 çe 
kadar Aksaray Kadir bey sokak 3 nu
marada ilk açık arttırma ile satılaca
ğından taliplerin yevmi mezkQrda ha
zır bulunacak memuruna müracaatla
rı ilan olunur. 

Mu asebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli bir 
memura 

ır 

isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince iıe 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyannae mvermeleri la
zımdlr. 

Bu İ§e ait şartnameler Haydar paşa 1 inci itletme komisyonu ta. 
rafından parasız olarak verilmektedir. 

·1 - 7000 adet ampul bayonet (muhtelif eb'atta) muhammen be· 
deli 1455 lira ve muvakkat teminatı 109 lira olup 28 - 9 -· 1936 
pazartesi günü saat 10 da. 

2 - 5800 Kg. galvanize kablo tel (muhtelif eh' atta) muhammen 
bedeli 3125 lira 36 kuruş ve muvakkat teminatı 234 lira 40 kurut 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü sabt 10 da. 

3 - 76 Kg. Galibarda mürekkep (parça halinde) muhammen 
bedeli 136 lira 80 kurut ve muvakkat teminatı 1 O lira 25 kurut 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü ıaat 1 O da. 

4 - 11000 adet kimyevi kopye kalemi muhammen bedeli 366 lira 
30 kuru§ ve muvakkat teminatı 27 lira 50 kuruş olup 28 - 9 _ 936 
pazartesi günü saat 10 da . 

• 5 - 665 adet zamklı kağıt, 1109 kutu sarı maşa raptiye (mu~
telJf numara) 200 adet roneo için mumlu kağıt 20 rulo Ferropro~
yat ~S.ğıdı, 100 deste beyaz zarf (küçük) 100 deste dosye için 
bezlı :.tarf, 12 adet yazı makinesi ıeridi muhammen bedeli 507 li
ra 57 kuruş ve muvakkat teminatı 3S lira l O kunıf olup 28 - 9 -
936 pazartesi günü saat l O da. 

6 - 130 M. bakır boru (muhtelif eb'atta) muhammen bedeli 
383 lira 48 kuruş ve muvakkat teminatı 28 lira 75 kuruş olup 5 -
10 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

7 - 100 adet galvanize oluklu saç muhammen bedeli 264 lira 
ve muvakkat teminatı 19 lira 80 kuru§ olup 5 - 10 - 936 pazar· 
tesi günü saat 10 da. 

8 - 28 kalem muhtelif hırdavat malzemesi muhammen bedeli 
310 lira 51 kuruş ve muvakkat teminatı 23 lira 30 kuruş olup 28 -
9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. (1214) 

Jandarma genel 
kara satınalma 

komutanlığı An
komisyonundan: 

l - Ankarada müstakil tabm· ihtiyacı için a§ağıda yazılı yiye
cek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında gös· 
terilen günde yapılacaktır. 

~ - E~siltme şartnameleri Jan~arma genel komutanlığı kurağın
dakı komısyondan parasız olarak alınaC.Uir. Eksiltmeye girmek is
tiyenlerin şartnamelerinde yazılı belge ve ilk teminat makbuzile ı _ 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek azı 4270 

çoğu 4ti96 takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

İsteklilerin bir fotoğrafla evvelce ça· teklif mektuplarını eksiltme vakc:i1den en az bir s"a~ evvel Komis 

2 _ Kasket dahil beher takım elbisenin dikiş muhammen bedeli 
lıştıklarr yerleri ve tahsil derecelerini yona vermiş olmalan. (681) (880) 
askerlikle alakası olup olmaclıklarını 

411 kuruştur. · 
bildiren bir mel.tupla 46 numaralı posta Cinsi 
kutusuna göndermeleri. 3 _ihalesi 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 de Emniyet 

i~leri Umum Müdüdüğünde müte ıekkil komisyon huzurunda yapı· ,.._~~IM!~~~~gm::~td~~ 
A. Ekmek 

lacaktll'. 
4 _ Eksiltmeye girecekler 144 7 lira 54 kuru§luk muvakkat temi-

r.at mektup veya makbuzile ve 24 90 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
tleierinde yazılı belgelerle birlikte tek~ife mektuplarını ihale vaktin

' Yakacıkta satılık 
arsalar B. Krımızı 

biber 
Sabun 

En az 
KHo 

En çok 
Kilo 

Tahnıın 
bedeli 
Lira 

120,000 190,000 19,000 

400 500 150 

640 

llk te- İhale günü ve 
minat 
Lira 

saatı 

1425 18/ 9/ 936 Cuma 11 
açık eksiltır 

18/ 9/ 936 Cum 14 

Öen bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 
5 - Bu bapta fazlaca.- izahat al.ınak ve ıartnameıini görmek isti· 

yenlerin Emniyet işleri Umum M üdür!üğü Üçüncü Şube Müdürlii-

Yakacığın en ~zel yeri olan Sa
natoryom caddesınde gayet ucuz f~
yatla satılıktır· Beyaz K. üzüm 

1400 
1600 

1600 
1800 405 89 63 

ğüne müracaat eylemeleri. (682) (884) 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine miiraC'aat. 

ZAYİ 1 
Gür.el san'atlar okulundan aldığnn 

diplomamı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

1573 LUt/i. Kebeci 

ACELESATILIKEv "'imi F~lsefe _ 
Feriköy Rum kilise yanında Keşfi 1 Dün ,.e Yarın Kitaplnnndand:r 1 

efendi sokak 2 numara. Müracaat aynıJ Fimıtr 40 ı~urıı"tur ı 
mahalde. =-=----J~-- :.. • 

C. Kuru ot 60,000 

Saman 50,000 

1195 

110,000 4400 19 9 / 36 C mar 
t2si saat 1 a 

80,000 1200 

5600 420 Lira 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 8 aylık a aylık Aylıll 

.lıfemleketlm1zde 750 '20 23~ 110 
Y.ooncı yerlere 1350 'l~ •OO 150 

Posta btrUğtne } 
gtrm.lyen yerlere 180 9DO ~ 180 

'1Urk1yenln her ~ta merkezinde li'U1U1N'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERJ: 

ı.tanbul, AD.kara Cadde.il. ( \' .ıUifi yurdu) 

Telefoa j~•:eıert: ~:~ 
Telgraf adreai: KVUUN l!taobuJ 

Poata kutusu No. '8 
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Yollarımızın hususiyetine 

• 
YERLi MAL 
~AIFER 

TCRKiVE 
Turing ve Otomobil ı 
Klübü tarafından 1 

193 
Senesinde tertip edilen 

ıstanbul 
yarışlarında 
Bütün Rekorları kıran 

Otomobil lastikleridir 1 

• • 
ANKARA : Çankırı yolu No. 15 

•• gore 
~ 

SATIŞ YERLERİ : IST AN BUL: Aşir efendi sokak No. 34/1 
iZMiR : Yeni manimaturacılar 3 No. il Sokak No. 12 

ve Başlıca büyük şehirlerde 
iZMiR FUARINDA 86 ve 89 No. PAViYONUMUZU ZiYARET EDiNiZ 

Sümer Bank Enılak ve Eytanı 
Bankasının kurumu - Sigorta 

Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G a VEN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

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

.~ Hi;;~dfisRü~ Bilumum Me.~teple~'. v· Has.t~neler 1 

~
' l'!ı • Sanatoryumlar ve otellere Merinos yünunden, Ankara tıftıgmden ve saır yunlcrden sureti mah-

se Pa'L~ ~ susada imal ettirdiğim battaniyel~ri mağazalarımda ucuz fiyatlarla satmakta olduğutn,u muh-
~t f!?::ı,.' ' - terem halka bildiririm. 

::;;~~ S ipahi o§ l u Hasan Hüsnü Bursa Pazarı ---~--- RE K LA M LA R ı 
Sultan Hamam 4·24 BeyoOlu lstlklAI caddçsl 376 lLJJ<CQdlz Ve '\tSl fKSltle 

ZAYİ sini alacağmıdan eskisinin hükmü N E C E 
Üsküdar 30 uncu ikmcktepten 929 yoktur. Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil İ P R S E S 

senesinde alını~ olduğum Millet mek- Nafiz oğlu lbrahitn D: 327 Sahibi: ASIM us - VAKIT Matbaas1 Galata : Sesli Han 
te'bi şahadetnamemi kaybettim. Yeni- (V. No. 18169) 


