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Parasız muayene i 
kuponu İ 

Bu kupondan yedisini birik-1 
tiren okuyucumuz KURUN 1 
doktoruna kendini parasız ! 

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

• 

ayrıldı 

Şehrlnzln üç gün mlaallrl olan lng'Uz Kralı Sekizind Etloartl"a iyi yol
cuJuk ve mUlnile beraber saadetkr llemennl ederiz. 

Yolu açık olsun! 
~ u satırlar okunduğu sıralarda 

~ Büyük Britanyanın sevimli hil
ktimdan ıehrimizden, belki de 

Türkiye topraklarından ayrılmış ola
caktır. 

candan, hep yürekten geldiği 
ıunu verdi ... 

1 T •hA b. h 
duygu· ı arı ı · ır sa ne 

Sekizinci Edvard, bu ziyaretlerin
de, resmen kral ve imparator sıfatla

rını taıımıı bulunmuyorlardı. Uğradık
lan yerlerde yeter bir hazırlığımız yok
tu. 1stanbulda kalıJlan da yüksek mi
safirimizi gönlümüzce ağırlamaya el
verecek bir zaman bırakmadı. Ancak 
umuyoruz ki majestenin bu ziyaretleri 
bu hal ve ıartlar altında vukua gel
mi§ olması Atatürk Türkiyesinin 
dost tngiltereye ve dost İngilizlere 

ve onların mümtaz kralına karşı içten 
ne duyduğunu anlatmakta, resmi mu
tantan bir ziyaretin yapacağı bütiln 
gösterilerden daha az hizmet etmemiş
tir. 

İstanbul limanı Nahlin yatını hiç 
de bir misafir gibi saymadı; Nablin 
yatının haşmetlfi yolcusu da tstanbula 
hiç bir misafir çekingenliği gösterme
diler. Ne gördülerse hep kendi tabii 
akışında /?'Ördüler. Ne gördükse hep 

ıarı!
0

~:~;· ~:::~~:ik~:~~cıh::=: ·ıngiliz Krah Atatürkü Londraya davet etti, Atatürk 
na ayak baııp maziden ayrıldığı ve • 
tarihi hakkını dünyaya teslim ettirdiği 
gün, mazinin bütün dUşmanlıklannı, ta-

aynı arzuda 
~---~~~~~~~--------~;.._~~----------

buP:unduklarını izhar ettiler 
rihin ibret ve intibah havsalasına At t •• k 
atmakla kalmadı; dostluklannın da a ur Kralla deniz 

bir kokteyl parti 
yarışlarında bulundular, Floryada 

gece Kralı uğur:adılar hiç bir şüphe ve husumete yem, hiç 
bir kapalı emele alet olmamasını ge
rek kendi inki9afı, gerek dilnya sulhu 
için ilk vazife sayan samimi bir poli
tika gildüyor. 

Atatürk Türkiyesinin dostluğu te
mizliği ve erliğiyle seçkin bir Türk dost 
luğunun bütün kıymetlerine varis ol
du. Majestenin gözüne ilişen Türk 
çehrelerinde gördüğü işte bu dostluk 
kaynağında kendi öz sempatilerinin 
uyandırdığı saygılı alakadan başka !ley 
değildir. 

Ziyaretin ilk günlerini tcabit e-
den her kalem bunun İngiltere - Tür
kiye tarihinde ilk olduğunu hatırlattı
lar. Hakkı Tarık Us 

verdiler ve 
Kralın Moda kliibiindeki sözıe11. "1 ürk/erle /ngilizlerin böqle miiıtere!C 

çalıımaları beni çok mütehassis etti,, 
Üç gUndUr ,ebrimizde bulunan yük- KRAL VE ATATÜRK MODA Büyük Önderimizi selimladılar, '1°· 

sek misafirimiz İngiltere kralı Sekizin- ÖNLERiNDE tuğrul yatı da Nahlin yatının ön ta· 
ci Edvard dlln AtatUrkün hususi tre- Adalar etrafındaki cevelandan son rafından geçerek onun hizasında de· 
nile Viyanaya hareket etmiştir. ra Nahlin yatı tam saat dörde çeyrek mirledi. 

Yüksek misafirimiz dün sabah ls- kala Moda önlerinde göründü ve ya- KRAL MODA DENiZ K.LtJBtJNDE 
tanbul tarafında hiç kara.ya çıkmadı. rışlar dolayısile orada demirli bulu- Evvelce kararl~tığı gibi "88.t dör· 
Rikip olduğu ''Nahlin,, yatı, bei'abe- nan vapurlarla ~atanalar tarafından · dil çeyrek geçe kral Moda Deniz klü
rinde gelen 1ngiliz torpitoları "Glov- düdükle uzun uzun selamlandı. bünde lstanbuldaki İngiliz kolonisini 
vorm,. ve "Grafton., ve torpitolarımırr Yat dörtte yarışlan takip edebile- kabul edecekti.. . . . . 

Ad cek bir vaziyette Moda açığında demir D~a ıaat .~kıd~n. ~tıbaren lngi~ız 
dan "Kocatepe .. " atepe,, refakatin- ledi. Aradan beş dakika geçer geçmez kolonısinden yuz kışılık kadar temsıll 
de Adalara doğnı açıldı. Majeste bu AtatUrkü getiren Ertuğrul yatı da bir heyet Moda Deniz klübüne gelmi§ 
meyanda Biiyilkadaya çıkmış ve gez- göründü. Henüz susmamış olan vapur bulunuyordu. 
miştir. dildi\kleri venidr>n u:run •ızun <;nlara1" (Sonu: Sa. 4 f:ü. lf 

Dan Modtuta büyük demz yanşlan yapıldı. Kilrekçiterın, yelkeneıterin ve yüzücülerin İfUrak ettikleri bu milsabalotuarın talsUatuu ve netlceln ini I Dneil •uılanuzda okugacakaınu. 
Bu.l'ada (Soldan ıaia) kürek ve gelloen uarı§larından birer intiba Ue, müaabakakın ~ ge/ıen lngUU Kralının yalı etralındakl denlzcUeri görligo~ 
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g·tizler gülmez, yalnız gü Ü r 
İngilizlerin 1667 - 1735 senelerin

de ya.şıyan meşhur ediplerinden John 
Adbuthnot "John Bull., isimli bir 
komedi yazmıştı. Muharrir bu eser
de İngilizleri o kadar iyi taslir et· 
miştl ki İngilizler o zamandanberl 
kendi kendilerini John Bull diye ça· 
ğırmnkla hakiki bir iftihar duyarl:ır. 

Gerçi meşhur edip John Aılbut
hnot'un tasvir ettiği İngiliz tipi bu
günkü İngilizlere benzemez. Fakat 
Yalnız haricen benzemez. Çünkü 
John Bull silindir şapknh, kırmızı 
ceketli, beyaz pantalonlu ve rugen 
çizm<'li şişman bir tiptir. Halbuki 
b3yl\! bir vücuda bugünkü lngiltere
de tesadüf edeme7.Siniz. 

lngilizleri anhynn pek azdır. Bü
tün düny:ı hu milleti soö-uk kanlı, 
heyecansız zanneder. Fakat lngiliz
ler soğuk kanlı değildirler. lngiliz
leri anlamak için onların içinde yıl
larca yaşamak, onların tarihlerini, 
e:lebiratını okumak, onlıırla beralıer 
~alışmak lfizımdır ki bu suretle an
cak tabiatleri ve düşünceleri anlaşı
labilir. 

lngilfıler, eski adetlerini pek mu
kaddes addederler. Bununla bera
ber yenJliklerl de reddetmezler. Fa
kat ntalarından kalma evlerinde o
cak lıa§rnda oturarak dostlarlle soh
bet ederlerse kendilerini pek mesut 
bulurlar. 

Daha geçenlerde Sir Bald,in bir 
nutkunda: "Hayattan hnyatn alışıl
mış bazı şeyler çıkarılırsa hnyat ya
şamağa dei:rmez!,, demişti. 

Baldvin bu sözlerile ne söy!emek 
istrdi? Dunu biz tahlile ç.ahşırsak 
iki mnnn çıkannz: Birisi, lngilizle
rin yaşamak için eski Adetlerini mu
hafaza etmeleri mnna.cıına gelir. Di
ğeri i c yaşamak, yani mevcut olmak 
için hayatı yenilemek manasına alın· 
malıdır. 

Jngilizler yaşamak için modern 
ha) r.t!nn bir muvnffakiyet beklemi
yorlar. Jngilizler muvaffakiyet şart
lnıını "ciddiyet,, de yani korrekt ha-

John Bul/ ki111dir ? 
lngilizlere göre saadetin ölçüsü: 

i'ariıl.at: 20 lira, masraf 19 lira. Netice: Saadet 

Jngillercrıin 11U!§hur A~ot yan§lannda ıpotcıı lngiUz kızlan - · Londrnda Kralın Burkingam sarayı mu1ıa 
fuf'arından Horse Surdians - at yarıılannda Jngllizlcr. 

rekette aramak ve bulmaktadırlar. ( 
Sadece İngilizlerin bu "ciddiyet,, inin 
yani korrckt hareketlerinin biltün 
lngiliz milletinin her ferdin de mev
cut olduğunu da söylemeliyiz. Jngl
lizler bu ciddiyetten, yani korrekt 
hnre:tetten ayrılırlarsa kendilerini 
gülünç bir hale getirmekten çekinir
ler. Her lngiliz adabı muaşereti, 
hatta yemekte bile )'emekten evvel 
Sherry ''e yemekten sonra da Port
,·cin içileceğini pek ala bilmektedir. 
Hatta alışmamış ve böyle yaşama
mış olsa bile ilk fırsatta böyle hare
ket edecektir. 

lngilizler kendilerini gerek sul
hun, gerekse küsük milletlerin ha
misi addederek mağrurdurlar. Bu 

noktada pek haklrdırlar da. 1 
Dünyanın 1931 entt1erindekl 

buhranlı zamanlarında en mesut ve 
bol ya ıyan lngiliz milleti idi. Çün
kü lngilizler iktisatçılarından l\fr. 
ficavberin rejimi üzerine yaşadılar. 

Bu metod odur: 
Senelik varidat = 20 lira. 
Senelik masraf = 19 lira. 
.. 'etice = Saadet. 
Aksi takdirde: 
Senl" ·, varidat = 20 lira. 
Senelik masraf = 20 lira. 
Netice = Sefalet. 
Bu rejim üzerinedir ki İngiltere 

maliye nazırı Chamberlain az zaman 

isinde lngil\erenil\ mali mevkiini dü
zeltmeğe muvaffak oldu. 

İngilizler aralarında pek m~hur 
bir .ata sözüne mutabık hareket et
mel:rf de . everler: 

Hayatta üç hatayı i leme: l) Ta
mahl•fır olma, 2) Pcsatçı olma. 3) 
Kim eye fenalık etme. 

lnglllzler gibi nizama itaat eden 
milletler dünyada pek azdır. Bunun· 
la beraber "l\.fy home is my Castle" 
yani "Evim kal'emdir,, diyen ingiJiz. 
Ierln bu darbı meseli yanlış anlaşıl. 
mamalıdır. İngilizler bu darbı me· 
selle aile hayatının saadetini öyle· 
mek isterler. Çünkü aile ,.e ev ha
yatı İngilizlerin en mukaddes şeyidir. 

İngilizler gillmez, yalnız bira/. 
gUJUmserler. Bununla beraber lngi 
lizlerin gülmek bilmediklerine zahip 
olmamalı. JngiJizler gülmcği ndi ,.e 
gülfinç bulurlar. "Gillmek., ile "se
vinm~k,, anısındaki farkı Jngillzler· 
den ziyade hiç bir millet bilmeı. 

N. G. 

··········································-················ . . .... 

~ Gezintiler i . . . . . . 
~ Burıün 6 ıncı saqıfada i ...........................................•................ 

Ras Guksa 
Mussolini'nin yanında 
bütün eski nişanlarını 

çıkardı 

Lehistanın mılı i mi?da
faasını kuvvetlendirme

sıne yardım edecek. 
Paris, 6 (A.A.) - B. I>elbosün htı ~a

Önlı Ç ekoslo,·akya, Roman;> a H' \ u
go la' ya orta elçileri ve J nı:rı ltere 
büyük elçisi ile yapmış olduğu gö-

rüşmelerin gay <:i General Didz 
SmigJi'nin ziyareti münn c!letile 
Frnn~ızlarla Lehler ara ında ;>npıl-

mnktıı olan müzakereler hakkında 
mıılOmnt vermek olduğu muhtemel 
görülmektedir. 

Salahiyettar mahafilde mıUı mü· 
dafaa. ını kuvı;etlendirmek için Frnn-
nnın LehLtana yardımda bulunması 

me~elesi hakkında esns ltlbarUt> hir 
itilaf hnsıl olmuş olduğu söylenmek· 
tedir. 

Deli miydi? 

"Dünyanın en iqi düşün
cesıni,, bulan kadın 
Brüksel, 6 (A.A.) - Dünya ulh 

kongresi, dün bütün milJetJeri • ul· 

hün müdafaasına davet eden bir be

yanname kabul ettikten sonra mesa

isine hitam vermi~ tir 
Mis Vem Yiment i minde bir İn

giliz Kndını, kongrenin dün)a anne

leri birliği murahhası olduğunu söy
liyerek ve kendisinin icat etmi oJdu· 

ğu bir enternasyonal bayrağı alhya

rak oirdenbirc salonun içine girmesi 

gibi tuhaf bir hadt-.e olmuştur. 
lngiliz kadını, dür.yanın en iy: dU

şlin«Sin,i bulmuş olduğunu öylemit 

ise de odacılar kendi ini yakaladık
! n gibi kapı d :o rı ntmı )ardır 

Hirbirlcri"c bcn:iı~n yiizlerce cvlm1Lc bir 1:iiçiik lnailiz chri 

Roma, 6 (A.A.) - Guksa dün Mu· 
solinı tarafından kabul edilmiştir. 
Guksa, ,·aktile Negü ün kendı ine 
verdiği bütün nişanları ,.e bu arada 
arslan yeleli gala mantosunu, Mu· 
soliniye tevdi eylemiştir. "Erim ka'cmdir,, dil'l'n /nqilff'n•c'r bir rrto. 

• 

efrıka No. 52 

YA7.AN: KAD\RCAN 

Şeref çok şendi. Bu hal Azizin üze
rinde de iyi izler bıralanakta gecikme
di. 

Nejat ve Feritle beraber, on beş giln 
daha izinleri varmış. Fakat paralar su
yu çektiği için hemen dönmüşler. bi
nin geriye kalan kısmını da burada ge
çireceklermiş. 

Şeref, Azizle yapyalnız ve başbaşa 
kalarak söylemek istediği bazı şeylerin 
olduğunu hallerile anlatıyordu. Bir ara
lık: 

- Hava çok güzel. Şöyle Osmanza
deye doğru küçük bir gezinti yapsak! .. 

Dedi. 
Remzi Bey özür diledi: 
- Ben pek yorgunum. Haydi siz çı

kın l Bu güzel havayı ve bu mehtabı 
her zaman bulamazsınız 1 

Fitnat hanım da kocası gibi 'kalmak 

istedi. 
Bunlar Şerefin hoşuna gitmişti. 
Çıktılar. 

Henüz yürümeğe başlamışlardı. Şe· 
refin ilk sözleri şu oldu: 

- Tebrik ederim. 
- Neyi? 

- Aranız pek iyimiş. Öyle ya, he-
men hemen bir evde yaşıyorsunuz! 

- Anlamıyorum. 

- Canım, bunda anlamıyacak ne 
var? Gü!erle dostluğunuz almış yürü
müş. Ziyaretler, gece gezintileri, başba 
şa radyo dinlemek. Piyano konserleri. .. 
Yakında şerbetler içilecek desene!... 

- Kim söyledi bunları? 
- Gelir gelmez seni sordum ve bun 

lan söylediler. Hemen hemen bütün 
karşıyak:ı biliyor. Sevindi- doğrusu ... 
Zaten istiyordum. Vapura binerken pa· 

keti Celil Beyin elinden kapıp da sa
na atmakltğım da bunun içindi. Doğ· 
nısu eşi bulunmaz bir kızdu. 

- Y~mlıyorsun Şeref... Bunlann 
hepsi de kuruntudur. Yalnız bir defa 
biz onlara gittik ve onlar da bize gel
diler. Bir defa kardeşim de aarmızda 
olduğu halde Osmanz.ıı.!eye kadar gidip 
geldik. Böyle ıeylerle uğraşmak için 
bu zavallıların başka İJ ve güçleri yok 
mu kuzum? Amma şişirmişler hal .. 
Hatta sana doğrusunu söyliyeyim mi, 
bu bir tek gezintinin ve iki konuşma
nın sonunda anladım ki bu kızla başa 
çıkılamaz. Bu kızla anlaşmak imkanı 

yoktur. 
Şeref büyük bir hayretle sordu: 
- Neden? .. 
- Kendisine kur yapıldığını iste-

miyor. Onun gözünde bütün gençler, 
küstah, iki yüzlü, kabadırlar. Onlarla 
konuşmuyor bile... Ters ters cevaplar 
veriyor. Bizim beklediğimiz ve boş ye
re umduğumuz hislerin hiç biri onun 
ne gönlünde ne de kafasında var ... 

Şeref inanamıyor ve Azizin doğru 

scöyleyip söylemedeğini anlamak için 
onun gözlerinin içine bakıyordu: 

- Sana ne yaptı? 
- Bir §ey yapmadı. Fakat o halle-

rini gorunce on an uzak tluı mıya ka· 
rar verdim. 

- Onu seviyor musun? 
- : T :den yatan söyliyeyim, hoşu· 

ma gidiyordu. Fakat, artık bu his de 
kalmadı. Hem de evlenme işi gönülden 
riyade kafa ile bitirilmelidir. Aşk de· 
niten şeyin kaç günlük ömrü var ki :ı 
Evlenecek oaln erkekle kadın mesut 
olabilmek için karakterce birbirine uy· 
gun, gerek kafa ve gerek duyguca an· 
taşmış olamhdırlar. Evlenmekle ticaret 
te bir ortaklık kurmak arasında ben· 
ce büyük bir fark yoktur. Bunun için 
evlenmeyi de bir iş adamı kafasile 
tasarlamalı, tartmalı, düşünmeli ve bi
tirmelidir. 

Aziz bunlan söylerken kalbinin se
si gittikçe yükseliyor ve ona çıkışıyor 
du: 

• 
- Yalan!.. Yalan söylüyorsun! .. 
Fakat Aziz o sesi bastırmak için 

kendi sesini daha çok kuvvetlendiriyor 
du. O kadar ki Şeref ona aldanmıştı: 

- Eh ... Bu da bir düşi.lnüş ! .. Senin 
de kendine göre belki h kkın var. F:ı· 

kat sana bir şey eöyliycyim mi? İn
sanın ömrU takvimle hesap edilmez; 
mesut olduğu günler, hatta saatler 
ve dakikalarla ölçUlür. Yüz yaşına va-

rıp da yuz gun yaşanuyanlar vıJugu 

gibi yirminci yaşında yilz yaşından fu 
la yaşamış kadar hayattan tat alanlar 
vardır. Ben senin gibi kuru ve bir it 
adamı kafasile düşünmem. Gülerle an· 
laşam:ıdığın için üzüldüm. Lakin bunun 
suçu sanının ki sadece sendedir. 

- Neden? 
- Kur yapmasını, onun güvencini 

kazanmayı bilemedin. Her şeyin bir u
sulU var. Seni iyi tanının, kitaptan 
ve çalışmaktan bir an ayrılmadın. Ba
mın için bu gibi şeyleri bilmemene şaı 
mıyorum. 

A:ı:iz gillümııedi: 

- Bir de sen dene! .. Kur yapma· 
nın usullerini sanının ki pek iyi bilir· 
sin! 

- Hayır ... Bunu yapar mıyım hiç? 
Sen arada varken ... 

- Ben yokum artık ... Sana sahideıı 
söylilyorum. Nasıl olsa bir gün Gülc
rin senin gibi bir ustasına rastlayıp da 
ona bağlanacağını umuyorsun. Niçin 
bu mesut adam sen olmıyasın ! ... 

Şeref hfila bu sözlerin gönülden 
koptuğuna inanamıyor gibiydi. 

Aziz devam etti: 
- Bununla beraber sana bir arka· 

daş nasihatı var. (Arkaaı var) 
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BANKAYA 
YATIRILAN PARA ~Yi 

~KiLMiŞ TOl-IUM G~Bi V~~iMLiDi'l. 

UOlANTSl DANr ONi N. V. 

KARAKe>Y PALAS AlAL~MCi f.IAN 
----~__:.~~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~~-

Emniyet işleri U. müdürlügünden: 
1 - 936 aeneainde zabıta memurlan için diktirilecek azı 4270 

çotu 4ô98 takım elbiae maa kuk•HİD dikuni ,.inni IÜD müddetle ve 
kapalı zarf uaulile eksiltmeye kouulmuttm. 

2 - Kuket dahil beher takım elbiMDin dikit muh•mmen bedeli 
411 kunqtur. 

3 - ihalesi 21 - 9 - 936 pazartesi aiinü aaat 15 de Emniyet 
iıleri Umum Müdürlülünde müte19kkil komiıyon bumnmda yapa 
\acaktır. 

4 - Ebiltmeye girecekler 1447 lira S4 kwutluk annaldrat temi· 
r.at mektup Yeya mııkbuzile ve 2490 aaydı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yamlı belgelerle birHktetekllf melrtwpl6nnı ihale .......,_ 

\ien bir ... t enel komiıyona vermeleri ~izmıdır. 
5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve f&l'baamesini ılrmek iati· 

yenlerin Emniyet lıleri Umum M üdürlülü Oçüncü Şube Müdürlh-
iüne müracaat eyle:.ıeleri. (682) (884) 

ilanla alakadar Bankalar, mUes
sesat, şirketler ve lüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

KURUN ve H~BER gazetelerinde nefl'eJilec:elı ilanlma ait 
fllrile tıfafula pterilmiıtir: 

Birinci sayıfada batlık 
Birinci sayıfada santimi 
ikinci aayıfadl\ ıantimi 
Üçüncü ve dö• c!üncü sayıfalarda aantimi 
ilin ıayıfalana da san ti mi 
Reamt ilinlann aantimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müeueae!eri llanab santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmiya~ küçük 
ilanlar yirmi '<erimeye kadar 
Küçük ilanlarm bet defaıı 
Muhtaç ıana~ir!a: ve İf anyarılann 
ilinatı 10 kelin:eye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat için tenzilat 
yapılır. 

KURUN ve HABfR gazetelerile yapılacak 
ilanlar için yalnız Ankara caddesinde 

Kuruı 500 
,, 300 
,, 100 

,, 50-35 

" 30 
,, 20 

,, 

" 

20 

30 
100 

00 

YAZI VE YONETIM YERi: 

t ldan: Ml'7I 
I Yam ll•ertı nw 1'elefon 

J'elsraf ..... &1'at7N ı.ıu1ıa1 

En Mü!=emmel ve Emsalsiz 

MOTÔRLER 
111 

' 
En UCUZ Fiyatla 

Satılır. 
SALIPAZARINDA 

SATiE ŞiRKETi 

Mttracaat edilebilir 

.. " 
11- 0KULLAR GUNEŞI 

• <ŞemıilLnekltip), latanbulun en ald 8zel bir okuludur. P'aaıluız yarım aaırbk bir bayatı vardır. Man
zara, ban, ziya ve ıu cibetile taleba aıbhatı için epiz bir binadır. Muadeleti muuddaktır. Yun, ilk, 
orta amıraara hergiln kız, erkek, yatılı, yatıuz t•le~ ya:ı•lır. lıtiyenlere t rifn• me gönd,.rihr. 

1111!!111 Telefon: 4.2282. Bqiktaı: Yıldız iiiiiilll + :; .. :: ........ ; • : : : •• ~.:: : •• t.:.;: .. : ;_::::: 
.......... •-t ••••••• ' ••••• ·-· ....... _..... .... .. • • • • • • ......... 

... . ................. 
:. . . t:. -. J:. ~· 

KURUN 
auetemı. 1Gadert1ea ,uılar. guete

,. ıtrmek için 1.-. sarfllUll kllfelıloe c P· 
•te) lleUIDelll yuılmalıdlr. 

Kupldr a.tl19D olnarlar, melıtuplanna 
lO lcuftlllulı pul kOJIUlıdırlar. 

llalnlmJ7U JUllan ıert ICIDdermelıten, 
ıay.netala JOlluuDlt mektupların ıctne 

konulan p&ralL..ıt kaybolmumdan, U&n 
olarak çıkan yuılard&D dolayı, dlrelrt6r 
•Ok. o.tone eoru .,...u almu. 

Giinii •ermif .,.ı., 5 hıilftar 

o·a ı ,.., tdlllll ,_..... • , 5111& 

wr laallkı ..ıt llea4hl 9'1Ddlr. 

iLAN 
tyi tilrkçe ve f ranaızca bilen bir tilrk 

bayanı daktilo olarak ahnacaktu, lngi· 
lizce bilmesi pyanı tercihtir. bteldiler 
fstanbul 510 posta kutusuna izahname 
gCSndenin . 

Dr. Hafız Cemal 
Oahiliye Mütehauuı 

Jandarma genel komutanhğı / 
kara satına~ma komisyonundan: 

1 - Ankarada müstakil tab•:t ihtiJacı için aıağıda yazılı yi 
cek ve yem eksiltmeye konulmu, \ur· Ekailtmeleri h.zalannda ıö 
terilen günde yapılacakbr. 

Z - Eluiltme prtnameleri Janı!arma ıenel komutanlıiı kurağı 
daki komiıyondan pa'ralıa olarak almah:lir. Eksiltmeye girmek 
tiyenlerin p.rtnamelerinde yazılı helıe Ye ilk teminat makbuzi 
teklif mektupla:rmı ellliltme vakt:.~den en az bir aaa· enel Ko • 
yona Yermit olmalan. (681) (Sso) 

Cimi En az En çok Tahmıl\ ilk te-
Kito Kilo bedeli minat 

Lira Lira 
A. Ekmek 120,000 190,000 19,000 1425 

açık ebiltme 
B. Knmızı 400 sco 150 18 9 936 Cuma 
biber 
Sabun 1400 1800 640 
Beyu K. üzüm 16C~ 1800 405 8963 

11,95 
C. Kuru ot eo r.m> 4400 19 9138 c,, 

V AKJT Yurd•.ında ' \_ 
E Paurdan bat1ka KÜn lerde it leden 

t 10,000 
tesİ IMl 10 

PROPAGANDA 
Serviıine müncaat edilmelidir. Telefon: 24370 

- : . '~~ .J. \,..I" 

" . 

• wnra saat (2 1/ 2 tan 6 ya) kadar la 
= tanbulda l>lvanyolunda (104) nama 
) ralı huut kahtn~tnd• hutalannı 
a kabul eder. ~alı. l"Umartest cUnler1 
\ •hah '"9 I" 2 12' caıttlert hakiki rı 

kıtrava mah~u.;;tttr flt>rk••dn halin• 

Saman 50,0\10 80,000 1200 

5800 420 Lira 

~ cöre muamele olunur .Muay•n•hane ve Sahibi: ASIM US - V AKIT Matba&.aı Nepiyat Direktörll: Reflt A. Sev 
7azbk telefon: Kaaclilll 38 


