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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan· yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. ................................................... 

San Sebastien' e ·Taarruz 
·En Şiddetli Devresine Girdi 

\ Fransa ile L ta 

Hükumet kuvvetleri de şiddetli bir bombardımanla 
• 

asilerin hücumuna karşı koyuyorlar 

Asiler Alkazar 
bu unanlara 

sarayında muhasara altında 
tayyare ile erzak attılar 

Londrada yarın toplanacak otan bitaraf tık kongresine iştirak kararile 

A manya Ingiltereyi memnun etti 

San Sebastkn'<h asll<>re karşı koyan lıükumet k.uvrctleri. (Sağda): Gene ml JJ/ola askerlerini teftiş ediyor 

Kral Balgarlstanda 
Halkın tezahüratile karşı/ana~ V/11 nci 

Edvard Sof yal}a hareket etti 
Sofya. 7 (A.A.) - Bulgar ajansı bil

diriyor: 
Sofya, 7 <A.A.) - Bulgar ajansı bil

diriyor: 

(YJ\7.ısı.ı 2 incı sayıfada) 

Bir Cinayet 
Bir sabıkalı, bir 

oda kirası yüzünden 
Haydar adında bir 

marangozu tabanca 

ile vurup öldürmüş

tür. Bu feci hadise -

ye dair tafsilitı ü -

çüncü sayfamızda 

Katil San Hüseyin bulacaksıruz. 

Bu sabah saat 8.30 da majeste seki
zinci Edvardı hamil olan hususi tren, 
Svilengrad hudut istasyonuna varrruş -
tır. Majeste Edvard, durakta, Bulgar 
hüklimeti adına hariciye bakanlığı pro

tokol şefi Bay Petrov Çomakof, polis 
direktörü B. Solibov, eski Zagre mın -
takası direktörü B. tvanov. demir yol -

Majeste ıekizinci Edvard'ı hamil o -
lan hususi tren saat 11.15 te çiçeklerle 
İngiliz ve Bulgar bayraklan ile zengin 
surette süslenmiş olan Filibe durağına 
vasıl olmuştur. Majeste, durakta mahal- -""'"-"------------

Hindistanda 

lan direktörü Bay Kalçev ve daha di -
ğer sivil ve askeri makamat mümessil
leri tarafından selamlanmıştır. Gerek 

şehirden gerek etraftan gelen binlerce 
halk, İngiliz kralının vürudunu görmek 
üzere durakta toplanmıştır. Ufak bir 
tevakkuftan sonra tren Sofyaya hare -
ket etmiştir. 

li yüksek devlet memurlan tarafından 

istikbal edilmiştir. Durak etrafında top 
lanmış olan kesif bir halk kütlesi, İngi
liz kralını sürekli alkışlarla selamlamış
tır. Majeste kendisine karşı gösterilen 
hüsnü kabülden dolayı teşekkür etmiş -

tir. Svilengrattan Filibeye kadar olan 
seyahat esnasında demiryolu etrafında
ki mahaller ahalisi majesteyi "hurra" 
larla selamlamıştır. 

Saat 11.27 de tren alkışlar arasında 
Filibeden hareket etmiştir. 

Ellşlerlal b·maye 
Sanatkar,ar bu mevzu üzerinde 

düşündüklerini an.atıyorlar 

-~ 

AnketJmi.ze çe.vap oerwı Bay C alılt (Yazısı dördüncüde) 

lngiltere aleyhine 

isyan çıktı 
Londra, 7 (A.A.) - Daily Mail ga

zetesi, Hindistanın şimal batısı hudu -
dunda yeni bir isyan hareketi olduğunu 
bildiriyor. Bu gazeteye göre, Filistin is
yanından harekete gelen mühim bir 
müslüman kütles1 hudut bölgesinde top
lannuştır. Peşavar bölgesinin bütün sev
külceyş noktaları İngiliz kıtaatı tarafın
dan işgal edilmiştir. Bu kıtaat yolu mu
hafaza altında bulundurmaktadır. Hu -
dut kuvvetleri bombardıman tayyare -
leriyle takviye edilmiştir. 

SULB 
Kongresinde 
Sulhu muhafaza için 
her şeyi 11a11mak 
taah züt edıLdi 
Brüksel, 7 <A.A.) - Cihan sulh kon

gresinin büyük şenliği Heyel stadyo -
munda yapılmış ve bunda takriben on 
beş bin kişi hazır bulunmuştur. Hazır 

bulunanlar arasında kongre azalarından 
başka komünist İspanyol meb'uslann -
dan Bn. Passionaria ile eski İspanyol 

nazırlarından B. Marcelino Domingo da 
bulunmaktaydı. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 

Askeri işlerde biribirlerine nasıl 
yardım edecek~er? 

Bu hususta/{,i anlaşma parafe edildi 
Hitler Fransız - Leh 
kında elçilerinden 

temasları hak
maliimat istiyor 

Varşova, 7 (A. 
A.) - Pat ajansı res 
men bildiriyor: 

Dün Fransa cu -
mur başkanı Lebrun 
tarafından Rambuy -
ye şatosunda general 
Rydz - Smigly şere
fine verilen öğle zi
yafetinde, Fransa-Le 
histan ittifakını can
landrrmak maksadile 
teknik ve finansal 
teşriki mesainin şek
lini tesbit eden bir 
anlaşma parafe edil
miştir. 

LEH GENERALİ 
PARtSTEN AY -

RILDI 

Paris, 7 (A.A.) -
Leh ordusu umumi 
müfettişi general 
Rydz Smigly saat 
21,15 te Paristen ay-Lelı generali Rı,•dz Snıinl11, Fransız /ıaroiy.<: nazın Bay 
nlmıştır. DaladLcr Ue 

HiTLER MALÔMAT ALACAK Bu iki zatın Bay Hitler'e iki senelik 
Paria, 7 (A.A.) - Alınanyamn Pa- askeri hizmet kanunu ile, İspanya va • 

ris sefiri Kont Velczek, beraberinde a- kayii ve general Rydz smigly'nin Pa • 
taıe militer general Von Kehlental ol - risi ziyareti hakkında şifahi rapor ve • 
duğu halde Bay Hitlcr'i görmek üierc rccekleri tahiiilii edilmektedir. 
Berchtesgaden'e gitmiştir. (Scmu: Sa. 6 Sil.5) 

,----....... ----------------------------
Resimli müsaba amız-
da hediye kazananlar 
Büyük resimli müsabakamıza gelen cevapıar.ırı 

tetkiki bitmiştir. Hediye kazananların listesin1 
qarınki sayımızda vereceğiz. 

' ~ 
Amerika - Avrupa yolu 

19 saate indi! 
Lindbergin yaptığı rekor çok mü
him bir ,arkla kırılmış bu unuyor 

Bir Amerikalı ar
tistle yine Amerika
lı bir tayyarecinin, 
N evyork - Londra 
hava yolculuğuna çı
kacaklarını ve bu 

~\~~?i.i;~~i'~~jıtJ~~~~ mesafeyi 33 saatte 
gidip gelmeğe çalışa-

,~~.·:.; c · ~Jnnı yazmıştık. 
Artist Dick Me • 

ı: ı (Dik Mc.ıl) ve 
tayyareci Harry Ri -
chman (Hari Riç -
man) geçen çcır~cım
ba günü, tayyarele -
rile, Paris snatilc 
21.37 de hareket et -
tiler ve perşembe 

günü, saat 16 35 de 
İn3'ilterede yere ın -
diler. Fakat, henüz 
Londraya gelmemiş -
lerdi. Mctördeki bir 
arıza yüzünden yere 
inmek mecburiyetin
de kalmışlardı. 

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz). 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Çıplak kadın artık 
örtülü kadındır! 

Bükreş barlarında garsoniar 
nasll çağrıhrlar? 

l{olorado barın· 
dan içeri giriyo
ruz. Dekor oildi
ğimiz del.or, caz 
bildiğimiz caz ... 
Numaralar blldi -
ğimiz numaralar .. lr.t.MW 

Bar, işlerin a.
zaldrğı hir devir
de Avrupanın i
cat ettiği kadın 
enflas}onunun. ta 
kendisidir. Koca 
sı işten çıknnlan, 

kendisi iş bulnmı· 
Yan bir siirü ka
dın Yilcu~lnnnı ya 
vi.~ki, yahut ~am
pan~ a, şnrnp satı
şının canlı rek- , 

• lamcı.sı haline ko
yuyor, yahut c·p
lak bedenlerir. tür 
lü, türlü mari
fetlerile para ha
line getirmiye ça
lışıyorlar. 

İşsizliğin göl
gesinde boy salan 
kadın enflasyonu 

!tloladavya kıyafeti ·Uc ROJrwn kadınları 

insanların asnbını değiştirdi, göz
lerinin hassasiyetini ) edi yuttu. 

Artık, çıplak bedenin sade, 
basit bir surette teşhiri örtülü, ya
hut sokakta rast gelinen her hangi! 
bir kadın tesirini yapryor. Enfla~yon 
dan doğan rt'kabet çıplak bede
ne harfüulfıdeliklcr, garabetlerden 
!.l!JgÇ\ll: ua1eh~Uu ı uıuU.ıl~a. :c.aruri 
gÖrüJor. 

~dın enflı1syonu şehirlerde, nis-
bcten hala kazanç sahası sayılan 
muhitlere doğru kanallaşıyor. 

Bükreş barlarında, Almandan tu
tunu?: Japona varıncaya kadar her 
cins enflasyon mahIUklarına rast 
gelirsiniz. 

Macar, Romen, Rus, Alman birin
ci plandadır. 

Koloradoda bir kadın çıplak gö
beği ile önündeki masanın üstiin
de acayip marifetler gösteriyor, is
kambil kfığıtlarını göbeğinin bir ke
nari!e çeviriyordu. 

Bu kadın harikulfıdc bir maha-
retil~ alkış topluyordu. Halbuki 
enflisyon senelerinin dişinda bu gü
zel kadının çıplak vücudunu sade
ce şöyle müphem bir tül altında 
görmeğe bir senet tcrkedecek nice 
insanlar vardı . 

Bugün kadın çırıl çıplak orta-
ya çıkıyor, im kafi gelmiyor, karnı
na acayip zekfı marifetleri yaptırı
yor. Ye karnını zeka gibi kullana
rak ~eçinmeğe çahşıyor . 

Pal('o]og gözlerile locaları araŞ! 
tırryor. Lizeti görmek istiyordu: 

''- Dünya diyordu acayip şey, 
entell~ktiieller hl'r yerde zekalarını 
i~i barsak dolu bir kadın haline ko
yuyorlar. Bu kadın ise aksini yapı
yor.,, 

Barda arada bir öpüşmeye ben
z~r, acayip sesler çıkıyor. Bu ses
ler garson çağırmadır. 

B~kreşte, fraklı garsonlar böyle 
kuşlar gibi öterek, yahut bir öpüş
menin sesine 1Jcnziyt:'n bir ahenkle 
çağmhyor . 

Paleolog ihtiyar petrol krallarjle 
genç metreslerinin ve genç adam
larla yaşlıca kadınların çekildikleri 
localaı:a bakıyordu. 

Localar bir ha) Ji kalabalıktı. Ka
ranm, ve gül kol.usu, lavanta, pud
r~, ispirto buharına karışarak acayip 
hır yaz gecesinin dekorunu tamam
lryorau. 

Kalea Viktoryada memeleri dik, 
emprime elbiseleri içinde yarı çıplak 
dola~n kadınları scringa1arın 
kokuları ile sarho~ olarak takip e-

den c:apkın erkeklerin çoğu burada 
hazırdı. Oğuldayan kalabalık içinde 
türl;i türlü insan göze çarpıyor

du. 
Ciddi tarırh yaşlı başlı adamlar, ge 

niş omuzlu elhlselerile göze batan 
delikanlılar, cins, cins f~ki kadehle
ri başında tüneyen kadınlar loca
ların dekorlarını canlandınyorlar -
dr • 

Merak ediyordum~ lkinci \"İ.<ıkiyi 
~ekerken, Pnleolog sorduğum bir 
sualı: cevap verdi: 

- "Her memlekette olduğu gibi, 
her sınıfa mahsus bir mutavassıt 

vardır. 
Sokakta toplu iğne satan fakir 

Yah'..ıcliden tutunuz, şoselerde, en 
hiks otomobillerle dolaşan insana 
!cadar bu işin ehli yardır. Güzel ka
dınlarını zengin dostlarına peşkeş 

~elcen gençler mi? Bu gençlerle mü
nasebet tesis ederek işlere ikinci el
clen müdahale eden fakir kıyafetli, 

insanlar mı ister.siniz hepsi nrdır. 
Bükreş adında bir eser yazan Pol 

~Iorana göre, karısının aşıkına "ka
rım ıkimizi de aldatıyor,, diye şiki,.. 
yet edenler, \"e papaslardan mü
kemmelen bu işi yapanlar vardır. Ben 
bunbrı biraz mübalflğalı bulurum. 
Pol l\lorana göre, Sainte Virene pa
pasına her ~uma günü se,·dalı kadın
lar imzasız kflğıtlar verirler. Azize
nin l\cndilerine filan veya falan 
adamın sevgisini bahşetmesini niyaz 
ederler. Papas merasimden sonra bu 
mektupları aynen okur.,, 

Paleolog üçüncü kadehi çeker
ken: • 
"- Hah, dedi, buldum ... Tam dibe 

oturmuşlar. hala da fena değil, sa-
bahki delikanh da beraber.,, 

Yine gülümsedi: 

"- Elli senedir meşhur bir söz 
vardır. "Her kadının gönlünde bir 
J\foldavyalı delikanlı yatar.,, • 

Buğdaylarımız gibi; Tunanın ba-
lıkları gibi . 

P21lt?olog feylesof başını başıma 
yaklnştırdı: 

"- Dostum dedi, bu kadınlar orto
doksturlar, kiliseye giderler, rahip on 
ıara sorar: 

"- Çok mu günahlarınız var? 
"- Çok, pek ~ok derler ..• 
Sonra sorar: 
"- Bu günahlar aşk günahı mı? 
Bu kadınlar gözlerini yere dik-

mekle iktifa ederler • 
Günah ne kadar büyük olsa. af 

ondan daha büyüktür. 
Yabancı memleketler kadınlarına 

K•ltlr r,ıerl 

Nakledilen 
öğretmenler 

43 öğretmenin isimle
rini neşrediyoruz 
Kültür Bakanlığının bir vilayetten 

diğer bir vilayete nakledilen öğret
menlerin kadrolarını yaptığını yazmış
tık. İstanbul kültUr direktörlüğü em
rine verilen kırk üç ö~>Tcbnenin isim
lerini yazıyoruz: 

Aliye (Konya), Feriha (Ordu), Ve
dia (Sıvns), Nimet (Tekirdağ), Naz
miye (Zonguldak), İstanbul tatbikat 
okulundan Mukaddes, Talat, Fatma, 
Dürriye, Münire, Mükerrem, Hidayet 
Rauf, Şükrü, Sami, Faik, Ahmet, Re
şat, Fikriye, (Çorum), Fatma (Bolu), 
Aliye (Bu,rsa), Makbule (Edirne), 
Mes'ude (Bursa l, Bilal Şükril (Edir
ne), Hatice (Giresun), Mela.hat (Kars) 
Besime (Kocaelı), Ragıbe (Samsun), 
Saime (Seyhan), Kemal (Seyhan), 
Neriıne (Seyhan), Hacer (Seyhan), 
Sadri (Tekirdağ). Müveddet (Çanak
kale), Azize (Trabzon), Muammer 
(Bolu). M. Nedim (Bolu). 

Bu öğretmenler 1stanbulda açılacak 
olan yeni öğrebnenliklere tayin edile
ceklerdir. 

Bu yıl İstanbul öğretmen okulun
dan veya diğer vilayet okulundan me
zun olanlar İstanbul ~lk okullarına ta
yin edilmemişlerdir. 

Köq okulları 
Kültür Bakanlığı köy ilkokullarının 

durumile yakından meşgul olmaktadır. 
Yapılan tetkikler neticesinde bugiln 
bir çok köy okulları spıhi okul bakı
mından noksan oltiukları görülmüştür. 
Bu vaziyet karşısında. bütün ilçebay
lıklara bir tamim yollanarak bundan 
sonra. yapılacak köy okUllan için ba
zı şartlar gösterilmiştir. 

Her köyUn asri ve tam teşkilltlı 
bir ilkokulu bulunacaktır. Fakat bütçe 
darlığı dolayısile şimdilik bunu yapa
mıyan köylerin Uç dört tanesi birleşe
rke müşterek bir okul yapacaklardır. 
Bu oku1un planı belediye millıendisle
rne kllltUr dlrekt' lüğtl tarafından ya
pılacaktır. Yeni köy okulları köylü, 
belediye ve killtUr direktörlüğünün 
yardrmile vUcuda getirielcektir. 

ilk okullarda ka gıt 
başladı 

Biltiln ilkokullarda dilnden itibaren 
yeni talebe kaydına başlanmıştır. Ka
yrt ayın 21 inci gün akşamına kadar 
devam edecektir. Bu yıl ilkolmllara 
yeniden alınacak talebe için kültür di
rektörlüğü bir semt için bir okul tayin 
etm.i§tir. 

AZLIK OKULLARINA. YENi BiR 
TAMIM 

Kültür direktörlUğü bütUn yabancı 
ve azlık okullarına yolladığı bir ta
mimde Türkler hakkında yanlış maJO. 
mat veren bazı kitaplarla harlta, ve 
sair tedris vasıtalarmm kaldırılması 
ve talebeye okuttunılmamasmı bildir
miştir. 

Bu emre aykırı hareket edenler ce
zalandmalcaktır. 
BtJYtJKDEREDE ITALYAN OKULU 

KAPANDI 
Büyilk~erede bulunan İtalyan oku

lu bu yıl bütçe darlığı dolayısile ka
panmıştır. Bu okul binasında yeni bir 
ilkokul açılacaktır. Bu suretle Büyiik
dercde oturan çocukla.rm uzak yerlerı:> 
gitmelerinin önU alınmış olacaktır. 

aşık ihracatı yapardık. Şimdi bu iş· 
te ccmubi Amerika rekabet ediyor. 
Seyahatler güçleşti, bir memleketten 
bir memlekete geçmek adeta bir 
cepheden bir cepheye geçmek gibi 
bir şeydir. Dün) a kontenjanları aşka 
da hudut çekiyor. 

Kadınlar nyafa kalktılar, yan
larındaki delikanlı da •.. 

Paleolog b.ı.na işnret etti: 
"- Jlnydi ... 
"- Cevap verdim: 
"- Kadınlar bu delikanlıdan kur

tulamadılar, hep beraber gidiyor
lar! 

••- Sen öyle bil, delikanlı atladı. 
İşi vasıta ile haber aldım!,, 

Buradaki aşk entellicensi servisine 
bayıldım. 

Barın yan kapıı:un dan çıktık •.. 
lki kadınla karşı karşıya idik 
Paleolog se\irnli ve muntazam 

beyaz "saçlarla . süslenmiş başını 
mıUndı: 

"- Bana innn dostum dedi.,, 
(Arkası var) 

S EYLOL 1936 3-KURUN ~ 

Oda kirası yüzünden 
Sabıkalı Sarı 

tabanca ile 
Hüseyin kiracısını 
vurup öldürdü 

Evvelki gece Unkapanmda bir ci
nayet işlenmiş, bir marangoz öldürill
müştür: 

Bir cinayetten on beş seneye mah
kum olan Sarı Hüseyin isminde bir 
katil Uç ay evvel hapisten çıkmış, Un
kapa.nıııda 65 numaralı kahve ile üze
rindeki hanı kira ile tutmuştur. Sarı 
Hüseyin lıanın odalarım bekarlara ki
raya vermiştir. 

Odalardan birini marangoz Hay
darla arkadaşı Emin ağustos başında 
tutmus. av dolunca kirayı vermemiş
lerdir. 

Sarı Hüseyin kirayı istiyince iki 
üç gün mühlet istemişler, Hüseyin bu 
mühleti de vermiştir. Evvelki akşam 
dokuzda Haydar kahveye girince Sarı 
Hüseyin karşısına dikilmiş: 

- Aylığı ver, yoksa canını yakar, 
kapı dışarı ederim demiştir. Haydar 
herkesin içinde hakaret edilmesine kız 
mış, San Hüseyine küf retmiş. bu yüz
den aralarında kavga çıkmıştır. 

Sarı Hüseyin bir aralık fazla kızın
ca tabancasını çekip Haydara bir el 
at.eş etmiştir. 

Çıkan kurşun Haydarm sol böğrü
ne girerek ağır ı:ıurette yaralamıştır. 
Haydarm yere düştüğiinü gören Sarı 
Hüseyin hemen kaçmış, yaralı sıhhi 
imdat otomobili ile Cerrahpaı,ıa has
tahanesine kaldırılmışsa da biraz son
ra ölmüştür. Zabıta tarafından sıkı 
bir surette aranan katil dün gece geç 
vakit müddeiumumiliğe gelerek tes
lim olmuştur. 

Bir çoban kogunları ile 
fren altında kaldı 

Dün sabah saat &ltı buçukta Kartaı 
çimento fabrikası civarmda bir tren 
kazası olmuştur: 

Kartal çobanlarmda.n .Ah.Dıet silril
sü ile erkenden Kartaldan çıkmış, 
koyunları otlatarak fabrikaya yakın 
tren yamı ma gelmiştir. 

Ahmet buradan koyunları g~irir
ken ilk tren ansızın çıkagelmig, Ahmet 
kaçarnamI~, üç koyµnln birlikte trenin 
altında kalarak parçalanmışlardır. 

Kaza. iU.erine tren durmuş, Ahme
din cesedi çıkarılmıştır. Koyunlar da 
parça parça olmuştur. Makinist neza
ret altına alınmış, tahkikata Üsküdar 
müddeiumumiliği el koymuştur. 

Kocakarı ilô:cile ölüm 
Kasnnpaşada. Hacı Hüsrev mahal

lesinde Mezarltk sokağında kuşçu Sa
lihin evinde kiracı Zebranın çocuğu 
olmnmaktadır 

Zehra evvelki gün bir ahpabmın 

evinde rastgeldiği bir kadından akıl 
danışmış, bunun tavsiye ettiği koca
karı ilacını yaparak kullanmıştıı. 

Aradan bir saat geçince Zehra san
cılar içinde kıvranmıya başlamış, dok 
tor yetisinceye kadar ölmüştür. Zeb
ranın cesedi morga kaldırılmış, iliı.cı 
tavsiye eden kadın yakalanmıştır. 

Bir ceset bulundu 
Diln sabah Sirkecide deniz üzerin

de bir cesedin yüzdüğü görülmüş, za
bıta memurları tarafından sahile çıka
rılmıştır. • 

Ceset elbisesizdir. Başı ve ayaklan 
kolları parçalıirunış, kemikleri çürü
müştUr. Hüviyeti tesbit edilememiştir. 
Ceset morga kaldırılmıştır. 

Yarış yaparken boğuldu 
Çukurcwnada Cami soka..:,<Tında o

turan balıkçı M.ehmedin çocuğu 12 ya
şındaki oğlu Necmi dün arkadaşlarile 
Floryaya gitmiş, orada Tacettin ismin 
de b'ir çocukla yanş yaparken taka
ti kesilerek boğulmuştur. Çocuğun ce
sedi dalgıç Mehmet tarafından çıka
rılmıştır. 

DEM!RLE YARALADI - Kadı
köyünde Yoğurtçu parkına doğru gi
den sobacı Niyazi tramvay yolundan 
yürürken 151 numaralı vatman Ah
metle kavga etmiş, Ahmet demirle so
bacıyı başından yaralaınıştır. Yaralı 
NUınune hastahanesine kaldmlmıştır. 

TAVAN ÇÖKTÜ - Kızıltoprakta 
Ihlamur caddesinde 53 numaralı kah
venin tavanı ~km.üş, içinde yatan 
berber Pnnayot ankaz altında kalarak'. 
yam.lanmıştır. 

LAF A'ITIOI 1ÇlN - Nuruosma .. 
niyede 70 numaralı evde oturan ur
gancı İbrahim ile karısı Nazmiye ev
velki gece Beyazıtta havuz kenarında 
nhırurlarken Bursalı Nakkaş Ali NM 
miyeye laf atmıştır. Nazmiye bu !'i

0 0 z.. 
lere kızmış, ayağından iskarpinini cı
karıp Alinin kafasına indirmiştir. Bu 
yüzden Ali ile Nazmiye arasında bıv
ga çıkmış, buna Na.zıniyenin kocası 
İbrahim ile Alinin arkadaşı Mus fa 
da karışmıştır. Sonunda Mustafa bı
çakla İbrahimi sağ kolundan vurarak 
kaçmıştır. Ali yakalanmış, yaralı has
tahaneye kaldırılmıştır. 

GOLLE ATARLARKEN - Rume
lihisaıında Karakol sokağında llh mi 
paşa. arsasında Orhnn, Halfık. ı::: b:ı
hattin, Namık isminde dört nrk ş 
gilUe atarlarken Orhanın attıITT giille 
Namığm başına isabet ederek arYrr su
rette yaralamıştır. Namık hastahane
ye kaldırılmıştır. Orhan yakalanmıır 
tır. 

Ortaköy Şifa 
Birinci 

Yurdu'nun 
Yıldönümü 

On 

Toplantıda bttlmıan d.avetlilcrdcn ba::ılan 

FESTIV ALCILER ŞEREFiNE 
ZiYAFET 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu
nan Balkanlı fcstıvnl heyetleri şere
fine dün gece Pakotelde bir akşam 
ziyafeti verilmiştir. 

Balknnlı misafirlerimiz bugünden 
itibaren memleketlerine dönmiye baş
lıyacaklardır. 

SIHHAT VEKiLi GELiYOR 
İzmirde bulunan Sıhhiye vekili Re· 

f ik Saydamın bugünlerde şehrimize 
gelmesi beklcnmektcd·r. Vekil lstan
bula gelir gelmez Trakya.ya gc"ecek 
ve orada. g~en işlerini teftiş ede· 
cektir. 

Ortaköy Şifa Yurdunun on birinci 
yıldönilmU mUnasebetile evvelki gün 
miiesscsenin parkında güzel bir top
lantı yapılmıştır. lstanbulda bulunan 
saylavlardan bazıları, İstanbul cumu· 
riyet müddeiumumisi, Üniversite yer
li ve yabancı profeı:ıörleri, avukatlar, 
bir çok doktor, eczacı, diştnbibi ve re
fikaları hazır bulunmuştur. 

Askeri bando Istiklfıl marşını çal
mış. Yurdun sahibi ve b~hekimi dok
tor Ahmet Asım Onur ve doktor Sü
reyya Kadri Gür birer nutuk söylemiş
lerdir. 

Davetliler büfede izaz ve ikrnm e
dilmi~, kendiler"ne hastah~nnin pav
yonları gezdirilmiR, buradaki sıhhi 
tesisat gösterilmiştir. 
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Gezintiler 1 
oğu.an boğulana! 

Yugoslavyanın Küçük Kralı 
Torbalrdi Cellat gölünün kurutma 1 

~~:~c~~&0! 1~~:~ş =~:~1
1Majes e Kral Piyer sporu çok sever ve Yugos-

~ır:~,_~~~~ad::f~ril~~ağea i~ı~~~;~ lav gençliğinin spor faaliyetinin merkezi 

Hangi gazeteyı açsam, "dün 
bir çocuk boğuldu!,, , "iki kiti 
dalgalar arcuında çırpınarak öl· 
düler!,, , "denize iki kurban da
ha verdik!,, gibi acı bCJ§lıklarla 

karı ılCJ§ıyorum. 

Hemen her yaz, havalar biraz 
lazlaea ısındı mı, hemen bu u
ğur.uz haberleı- de sütunlarda 
lüizlenir. 

Şin~dıyc kadar eeııat gölündeki Sokol teş'<ı·ıaA tının şef·d·r 
sulardan çekilen miktar l,33 metreyi r 
bulmuştur. Gölden her gün bu kanal 
vasıtasiyle denize dökülen su miktarı 
2 ~anf metredir. Kış yaklaşmakta ~1-
dugundan bu sene kUçlik Mcnderesın 
taşkınlığına mani olmak için tedbir 
alınmasına b~lanmıFaır. Müteahhit 
ana kanalı açmış olduğu için scki_z k~ 
zı l"lakincsini Tire knzasına ge<'ırmı~ 
ve T renin Işıklar, Rahmanlar köyleri 
arasında asıl feyezan kanalını açtır
maöa ba.c:lamı~tır. Bu sene Cellat gölU 
civarındaki kövler su tn<>kınmdan za
rar ~örmiveccklerdir. Göl kuruyı.ın<'n 
miihim miktarda mlinbit arazi mevda
na <'ıkac.ak ve köyler halkı da sıtma· 
dan kurh lacaktır. 

zm r panayırı 

lstanbul pavyonları pa
naqırda çok beğeniıdi 

lzmir sergisinde lstanbul Ticaret o
da.Tını" pavyonlanna nc::arct etmel.: 
~ lzmire gitm~ bulunan Galip Bah 
tiyar dün §Chrimi.36 dönmü§tür. Galip 
Bahtiyar fuar ve I stanbtıl pavyonları 
hakkı~ mttharririnıize şunüın söy
Zemi§tir: 

l.tanbuldaki ka:z.a ölümleri sa
yılıyor, ayn bir yekuna bağlanı

yor mu bilmem; fakat ıuna ina· 
nıyorum, ki eğer böyle bir sayım 
varsa ve günün birinde onunla 
kar§ılCJfırBak, korku ile titriyecr 
ğiz. 

Anadolumuzun boı topralcları
nı zengin bir aJam tarlcuı haline 
koymak için her zoru göğüsledi
ğimİ2 bir çağda bu valo.itıiz 
ölümleı-, hepimizi deli etse 
yeridir. Sırcga diiftükçe, nü
luıtan ağız dolanı konuıur, 
bütün kallnnqı ondan bek
lediğimizi söyleriz. Kemiyet 
ile keyfiyet üstünde durmayalım. 
Onların arasındaki derin ayıılılr, 
ancak bQfluı alanlGTda konufula
bilir. Yurttcq sayısı, onun yeri 
değildir. 

Bizde çocuk sevgiai mi yok?. 
"İzmir fuan, Türk iktisadiyatmın 

kalkınmasını çok canlı olarak bütün 
ziyaretçilerine göstermiştir. !stanbul
dan 82 firma iştirak etmişti. Odamızın 
hazırladığı pavyonlarla aynca tUccar
lanmız taraf mdan hususi şekilde ku
nılan pavyonlarda 1stanbulun ticarl 
ve sınai vaziyeti canlı olarak gösteril
di. Elektrikle süslenen grafikler, dik
kat ve alaka ile takip ediliyordu. Bir 
müzeyi andıran Trakya pavyonu müs
temıa. İstanbul :pavyonlan ziyaretçile
rin gözlerini çeken ?.engin dekorlu pav
yonlar arasmda ilk safta geliyordu. 
~1""'Y1 isin çok çalıştık ve muvaffak 
oldt•k. 

Ortada Majeste kral Piller, solunda ı•e Bağında babasile dedctll Ana babayı bu bakımdan eksilt 
bulabilir miyiz? •• Hayır. Bizdeki 
sevgi belki bQfka ülkelerdeki a
nalGTla babalardan çoktur. Fakat 
pek acı bir çürük yanımız var. 
Sevgiyi zehir yapıyoruz. Yulka 
yürekliğimiz, çocuklarımızın ö
nünde bira felaket uçurumu gibi 
derinlqiyor. Seviyor, kıyamıyor, 

örselemekten çekiniyor, incitmr 
ğe elimiz, gücendirmeğe dilimiz 
oarmıyor. Ve sonunda çocuklar 
ıımanyor, söz dinlemez oluyor
lar. 

Pavyonlanmız arasmda lstanbul
d'Ul gönderilerek yapılan itfaiye kö
~si, lzmlrliler Ur.erinde çok iyi intiba
lar bırakmıştır. 

Gelecek seneler için daha mükem· 
mel ve bugilnkünden kat kat Ustün 
neticeler almacajh muhakkaktır. Fua
r:ı iştirak eden tüccarlanmızla yaptı
fımız temaslar sonunda da neticeden 
<;ok memnun olduklarını öğrendik ... 

YOL PARASI 
VERMIYENLER 

Yol parası vermiyenlerin yollarda 
çalışmaları kararlaşmış, bunların lis
teleri kaymakamlıklar tarafından ha· 
zırla.n.mışb. 

On beş eylUlden fü1'aren bu gibi 
mükclle!lerin yollara sevkine başlana
catkır. 

SATILIK EV 
Kocamustafapaşa Ali Fakı mahal

lesi eski Sarny önU sokak No. 59 hane 
beş oda b"r mutbak iki kuyu beş yü7 
nrc;...,, ha """<ıi il(' br,..., 'ı('t' aı:ıhl•lrhr 

I eftıka No. 53 

Dost Yugoslavyanın kralı ikincı ( 
Piyerın, dün haber verdiğimiz gibi, 
yıldönümü memleketinde büyük te
zahüratla kutlulandı. 

P!yer, bugün 13 yaşına basm ş bu
lunuyor ve doğum yıldönümü ilk de· 
fa bir milli bayram olarak kutlu
lanryor. 

Bu genç kral, bundan iki ser.e ev-, 
vel, Marsilyadaki bir suikaste kur -
ban giden babası üçüncü Aleksandr 
öldüieten sonra babasmın yerine 
geçmiş, fakat memleketi kral naibi 
sıfatile amcası prens Pot idare et
meğe başlamıştı. 

SiYAHLI ADAM VE KARA 
HABER 

ikinci Piyer, bundan iki sene ka
dar ~v\·el, lngilterede bir ko!ejde 
oku) ordu. O gün l hçede arkadaşla
rile futbol oynuyordu. 

Birden, siyahlar giyinmi bir a
dam •anın geldi ve ona: 

- Prens Piyer Kara Georgeviç; 
dedi. 

Prens, bu adamı tanımıyordu Sor 
du: 

- Ne istiyorsunuz? 
Fakat. sebebini bilmeden kal

bi çarpmağa başlamıştı. Siyahlar gi
yinmiş olan adam: 

- Anneniz kraliçe Marya Pari
se. ı\endisinin yanına gitmenizi isti
yor. 

Kiicük prens fazfa tafsilat isteme 

YA'I.A N: KA DH~CAN 

- Ne gibi? 
- Bu iıten vazgeçsen daha iyi o-

lur. 
- Niçin? 
- Çünkü seni maskara eder. 
- Adam sen de, !:fen böyle şeylere 

karşı pişkinim .•. 
- Sen bilirsin!. 
- Danlmayacaksın değil mi? 
- Söyledim ya ... 
- Söz mil? 
- Söz! .. 
Azizin elini tutmuş ve sıkmıştı. San· 

ki bir bahse tutuşmuşlardı. 
Lakin Azizin kalbi de korku ile çarp

maktan geri kalmıyordu: 

- Ya benim umduğum gibi olmazsa 
Ye Şeref onunla sevişirse? .. 

Bu DzllntUsUnU belli etmemek için 
kendisini epeyce zorlamak lazım geli -

yordu. 
Şeref Azizin genç kızla görüşme ve 

konuımalan hakkında daha çok bilgi -
Jer almak istedi. Fakat Aziz bunları ol
duğu gibi söylemeyi hem doğru bulma
dı, hem de gönlü razı olrQıadı. Bahsi ka
patmış olmak için sordu: 

_ tatanbulda başka neler yaptınız? 
Çok eğlendiniz mi? 

Anlattı. Umdukları kadar eğleneme -
mişler. Hatta Karşıyaka oradan daha 
gUzel ve daha cana yakınmış! .. Bir ara
lık dedi ki: 

- Keşke Nejatla Feride de haber ver
miş olaydım 1 Beraber gezerdik ve son
ra pUijda denize girerdik. Geceleri de -
nize girmek pek iyi ve hoş oluyor. Flor
yada iki gece kalmıştık ya... Onu hiç 
unutmam doğrusu ... 

Aziz dönmek istedi. Çünkü daha ileri 

di. Babasının Fransaya gittiğini bi-( 
liyordu. 

Piyer, bir saat sonra vapura bin
miş, Fransaya gidiyordu. 

Parise ayak basar basmaz onu 
bir otomobil karşıladı. Annesini a
radı: Yoktu. Adamlar telişh ve 
kederli görUnUyorlardı. 

Prens: 
- Ne var? Ne oluyor? Diye sor

du. 

Ona yalaıs: 
- Anneniz elçllfk binasında bek

liyor, dediler. 
Birisi llbe dti: 

Hitler Logd Co1c'a 
Almanqaya davet 
etmışti 
Lloyd George (Loit Corç) un Al

manıaya yaptığı son seyahat büyük 
bir siyasi ehemmiyette görünmekte -
dir. 

Fransızca Le Jour gazetesinin Ber 
lin muhabirinin bildirdiğine göre, 
Hitler, evvelce Lloyd George'u Al -
manyada bir tetkik seyahatine da,•et 
etmiş ve bu da,·et Bay Von Ribben
tropun son Londra seyahatinde ken
disine bildirilmiştir. 

Lloyd Georg'un Nürembergdeki 
nazi kongre.sinde misafir sıfatile bu
luna<'alYı tahmin ecHlmektedir. 

giderlerse Gülerle arkadaşlarına rast -
hyacaklardı. Halbuki bu iyi olmazdı. 

Şeref dönmek istemiyordu. Ona se
bebini anlatmak lazım geldi. Buna da al
dırmadı: 

- Adam sen de.. Düşündüğü şeye 
bak 1 Geçici bir ağn imiş, dersin. Olur 
biter ... 

Aziz daha çok zorlıyaınadı. 
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Fakat korktuğu başına geldi. Konu· 
şarak, gülüşerek dönmekte olan dört 
genç kız, göründüler. Yolun deniz ta -
rafından yürüyorlardı. Aziz arkadaşını 
karşı tarafa doğru çekti. Evlerin, par -
maklıkların ve ağaçların dibinden yürür
ken tanınmaları hemen hemen mümkün 
değildi. 

Buna nığmen tanıdılar. Hem de ilk 
olarak Azizi gören ve tanıyan, Güler 
olmuştu. Nevine dönerek biraz yüksek 
sesle: 

_ Ağabeyin de gezintiye çıkmış ... 

Dedi. 
Şeref Azızın ı<oıunu sıktı: 

- Duydun ya ... Artık iş işten geçti.ı 
Haydi onlann yanlarına gidelim. 

Gittiler. 
Şeref zaten Nezihe ve Nuranla görli-

- Cesaretinizi toplamanız lazım , 

prens . 
Elçilikte annesi onu: 
- Yavrum! yavrucuğum? diye 

boynuna sarılarak karşıladı. Çocuk 
evvell şaşırdı. Sonra, annesinin üze
rindeki kara elbiseleri görünce, dök 
tilğii göz yaşlarının sevinçden ol
madığını daha iyi anladı ve haykır· 
dı: 

- Babaml 
Prens, kendi.ilne Dir şey siylen

meden, babasının öldüğünü anlamış· 
tı .... 

KOÇOK KRALlN HAYATI 

Kral Piyer, sporu çok sever. Ce· 
sur, macera heveslisi, canlı bir ço· 
cuktur. Her sabah erkenden kalkar 
Annesile n iki kU;ük karde ile kah
vealtı eder sonra dördü birden çı

karlar. Sarayın koruluğunda dola -
şırlar. 

Ondan sonra kral biraz spor ya· 
par. Hemen her türlü sporla uğra
şır: Yüzer, kayak sporu yapar, ba
lık a,·Jar, ata biner. Bu itibarla. Yu
goslav gençliğinin spor faaliyetinin 
merkt.-zi olan, Sokol teşkilatının şe
fidir. Bu teşkilat yarım milyondan 
fazla Yugo lav gencini bir araya top 
l:ımaktadır. 

Kuçük kral seyahati de çok sner 
Sık ık köyleri dolaşmağa çıkar. 

Bugün, memleketin idare.sini eli
ne 31aca"?ı ıri'"«' hrz•rl!lrımnktadır 

şürmiış. Nevını de sabah akşam vapur
da gördükçe selamlaşırmış. Yalnız Gü· 
ler onunla hiç konuşmuş değildi. Güler 
onunla tanıştınlınca, hiç çekinmeden ve 
herhangi bir kız arkadaşı imiş gibi elini 
sıktı. Eskiden her genç erkeğe yaptığı 
gibi şöyle baştan ayağa kadar şüpheli 
bakışlarla sUzerck çekinmeyişine yalnız 
Aziz mana veremiyordu. Yoksa Şerefe 

karşı ötedenbcri uzaktan uzağa iyi duy
gular mı besliyordu? 

Gıiler hemen Azize sordu: 
- Başınızın ağnsı umarız ki geç -

miştir. 

- Evet ... Geçici bir seymiş! ... 
- Bazan bende de olur. 
Azizle eğleniyor muydu? Yoksa on. 

mı böyle geliyordu? 
Şeref, güzel konuşan, zeY.J bir gen~ 

ti. Hnzır cevaplığı, nükteleri. şen hika 
yel rile herkesi güldürüyordu. Artık 

ond~n bıışka konuşan yoktu. 
Bir aralık Nezihe dedi ki: 

Sonra deniz kıyılarında gör 
den, ölçüden rızalı yıkanan yarr 
rular, ıimanklıklarını ölümle ö
derlerken oturup ağlıyor, saçı

mızı baJımızı yoluyoruz. 
Şuurmz sevginin sonu budur 

İ§te. Yoksa çocuklann sokaktaki 
lalalığını Ja hükumetten mi bek
liyonız? 

Denizde boğulan, kuyuya dü
ıen, otomobil, tramvay altında 

kalan miniminilerin ana babaları 
da onları e.zen makineler ve yır 
tan dalgalar kadar suçludurlar. 
Analık yalnız doğurmakla bit
mez. Bakıp büyütmek yelden, 
güne~ten eııirgemek de gerek-

,.._~.,.-·" 

mak altındır., sözünü ben de bilirim Fa
kat Aziz gibi dişimi sıkıp da bu doğru 
söze uyamıyorum. değil mi Aziz? 

- Fena konuşanlar için söylemişler 

onu ... Sana gelince o sözü tersine çevir
mek gerek: ''Susmak gümüşse .. ö \emek 
altındır.,. 

- Sen daha güzel konuşursun ü'lla, 

bugünlerde üzüm plyas;ıc:ını. !! t '1rın 

nasıl baslayıp da nasıl devam ed .,ini 
düşiinmekten vakit bul~t: un y ~-

Nevin sô::e kanrtı: 

- İş ad mları sahiden hep a :.:mu
şurl:ır. Babam da öyledir. 

Güler giılümseyerek tasdik e~ i: 

- öyle ya... Aziz Bey de ar~ lıir 

(is a&ımı) dır. 

(İş ad mı) sözünün üzerinde .ı an 
durur gibiydi. Sesindeki alnylı a· r in 
her halde Azizden başka kim e f rl:ına 

varmamıştı. Yahut da vardılar dw ::ıez -
dirmedılcr. 

- Yeter artık . Hep c;izi mi dinliye Güler o gece de Azfale eğlen o. c!u. 
ceğiz? Bütün av katlar hep böyle ise O kad:ı.r ki eğer ynlnız olsalardı bu 
ıeı lıukiın1erln vdy hallerine... uy al v kuzu gibi delikanlı bi~d n ire 

Şeref bu rö !eri de hemen karşıla kalbinde kop:ın fırtınaua kapıl"r ': b\l 
dı: vüzcl, evimli ve tatlı "esli küçük :: •ıza 

- Ne yapalım' Alış..,ış 7 ••• Huy ca zorlu bir ~:ımar atacaktı. 
nın alttndadır •. ''Söylemek gümüşse sus-lr ( Ar,....ası var) 



Kleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
Heyecanlı Maceraları 

nwa;ArııauldGalopba - 36- Çerirer..: Y. fııi. 

Kmıdilile alay edildilini anlamıttı. 
Otomobilin arb penceresi~en bak
tnn: Etrafına bakınıp o da bir otoato
blt arıyordu. ftbt balafbacll. Kimbi
ur ne kadar 1mmqtırl 

Bu adam Wmdi? Randalın beubaıa 
MlıPn cuualardan biri i~ her halde. 
P«n* ki Randal, Holandaya giderken 
riinin etrafında gözcülü~ edecek biri -
aint 1nrakmqtr. Bu casus, benim belki 
Dilde beraber eve geldimiği, içeri gtr-
llilid IUni&UftG. 

O htıl\W~ Ramlal ıeUr gdmu me
eoleyi anlatacaktı. Onun için, vakit ~Y 
~mek ve bilhuaa Ran~ asır
mamak 14$dı. 

$ofa* teliti gttnl wr adres wrmtf
tfiii. Fdift iirbmdan gele olımldriJm 

~ ...... ıaı ... bi s~ - ild 
4'kika IODa'a °'elinWı ~e ini• -
duın. 

Otei mGdfiril talhfrta idf. $e1üi ver
'Wm ve bana me'ktılp gelip~ 
~ 

oma..e,._ı 

- aa,.. -·- HaıveJ, de'di. 
Ben de mekup gelmiyeceğini bill -

~';'JD- FQ&t tüccar olduğuınu s8yle
_41ltnl için bir yeftfen mdtııp bekledi -
~ ~k llıtımdr. 

Odp çrlpnca 1ıa.a eoyadua. 
pt.lima airfıim. ltendhni 80ll derece 
prpn Jıisle4i1ordum. Yataı ~ u
JU1Bca~ eamyoı-dum. F;tpt g8rimU 
bile kapaymmyord\bn. Zihnimden bir 
alay di11Uııcetet ~'ordu. 

Evveke, bu Klerana Teına hldlH -
tıini çab11caak bitirecoihai ....... -
tan. Fakat gimdf. ca~um ki. daha 

4>ir çok manUerm ~ sıkm•k ihti -
mali vardı. 

~•• :#~~.; ... .ı~.....ı·~uu ... .;;:. 
Ertesi sabah yedide kalkmqtim. He- Miralay: bir an durdu. Sonra: 

Avcılar Birliğinde l ı ... __ o•_u_ı•_c_••-•n_ım_zd_•_..-_... 
Kongre yapıldı. Yeni 

idare lıegeti aeçildi 
latanbal AvCilar ve AtıCllar birlip 

qmnml herö dtın1oplamqbr. Kongre 
refAHğlne secilen operatör Bay Murat 
lbralllm Cankat mtlakereleri idare e~ 
mtetır. taare heyeti 've hesap rapor
lan ~ '9' ~ eclilmift!t. 
Jlnntlaıı 80lll'& ymli idUe ~eti seof
mine nçijpı!f'V;. Neticede eski reis 
Bay Aili'al ~dtm 8dlJıl ~tinin 
mUSaadesiZMll iebebile ve kendi arzu-
• ile -~ pkllmMi i1pine u
Suml h81)11etçe kenlllalnden laig olmazsa 
!ahrl reiaUi1 kabul etmesi rica edilmfı 
ve Detlcede mumane,ıı tarafmdan blr
JJlhı fahri relılllll kabul ecllJmillir. 

Bhincl Bay Ali, Udne!1 rm-
Ule ~ Bil be-
rine lDlllDDİ 

Susuz 'Vapur! 
Akay id•resi dikkatle 

' okusun 

dört yI1 geçmek prttır. Dört yıl ser 

Fransa, Lehistan 
(0., ,,.. l lndıR) 

Bay HhledD. Fruumn Fruams 
Sovyet mjybıa ne derecede ehemmi 
yet atfetmekte oldu1Un11 8irenmek 
suamıda bu>undup da annedilm 
dir. 

Yakında Nllrembe~de aktedilec 
konpe.te mnum1 llyMet mk1nnda 
bllhaua RuıfSJ& n dilııya kom 
alqhlne yapılan mllCacleleye dair 
al1ltrlren bu melt\ınat kendiline pek 
yade faydalı olacaktır. 

LEH - ÇD GBRGtNLtOt 
ltAUılADI 

Parla, 7 (A.A.) - Bu .. bab hi 
eren nuırlar- fıs.timi_., 80llwada lSire 
nildiiüıe ıöre B. Delbee. barid vui 
hakkmda vermlt oldup iahat na& 

11nda Leh generali RJ* Smiıt 
Leh - Çek hudtıchmcla iatürktmat 
p etıqek plAmm terketmit oldup 
dair olan beyanatı lndlıe iki mcmle 
ket anamdald ı~ tamamen 
il oldupnu l&Jltmllftir• 

ESKi trrll"AJC YAŞIYOR 
Vaqova, 1 (A,A.) - Pat aJanaı 

diriyor: 
Yan reaml bir tefaiıdc. ccneral Ry 

Smigly'nin Parla n,aretinin milhim 
mav~ tetkl eıttl~bQdirili)'Or. 

"Generalin Pranm htikdmeti bat 
kan ve- ualadle pbal temaaı, Lehis 
taiafmdaıl ~ latr aldan tered 
kartd-lltlfl~ ~ -Leh it 
tifakıpm yqadıpu tnblt ve muphed 
,. ~ vermlttif. 

0en..ı. ~ •= ı.r.tın 
ldfetan ııoktal --- bllJlk mik 
yuta anlqddt .. c8ıu'8fdr. 
tarda mlıbet neticeler eNe edilmMI 
na1ı1~rillmekte idi ki, bu bal, mfia 
nre n~ hbnttabul ha .. • n 
~ Ud anıc\ fatDdiBntD 
meafaatleri ~ lr.iqlh1dı 

tnen bmnm doymdum. )'1.)-ndr• mü -Peki. dedi. Yann tevkif ederiz, lSJ· 
yajımı tekrar yaptım, sonra giyindiaı. leyse. Delil mi? • 

mmda bir IJatida ile mayıa :ve ~uz ----~~~~-.-....~-~ 

Cill;ı'e &itmek istiyordum. Niçin? Se- _ Y&lnız, dofriıctd dolniJa Ora· 
beblni pek iyi bilmiy,ordum. Tatniz, bel- •esead'a mı pdecek, yona Lanclraya 
ld bir ıey daha 8freneblllrlm dfye dtl - gelecek. bunu QreDmek bkyıar. 

~ - Pabt ne de olu emıe naıl olta 
Sonra de ıairaley Brcın'Ja Wupp 

Soken tat oc:a1danna gidecekti~ Ben ge~:bit. 
..-u pe~ ihtintlı bir hareket sa7=7.or - Bı- de evinde tevkif ettlrlrk. 
~ ÇUnkU caıualan bUtOn bütihıe kut LA 

~ncbrac:aktık. VDyam :Snnı'u Ranclal - Herif kendini mUdafaa edecektir. 
fiiv1df ~ iOnra arald daha iyi Fabt &ldürmek lttemem do~ .. 
olmaz mıydı? - Dinleyin. SWh emir~ de ya-

h aJm. mlraJa~ da atiyliyeoektim, nmma ahnJ. 
~.. - JWet, bunu ben de diltllniyordum. 

YJlsUmtl bu sefer bapa biçime eolı:- - Ben Cimi de beııaber &ctitiımek ı.-
tum, tobfa çd:tmL tlyoı'\IDl4 

ntltilndGllm glbL Cim daha kalk - Bu biru .UW4 ~,. kartı 

aylarmda ıautur BakanJığına 'bepu
t'Ulur. Xayıat& Jllt1racaat edenler ha
ziran c1evresı lDWlıaDlarm&, temmu. 
d& mtlracaat edenler de eyHll de9reei 
fmtihantarma kabul eldUrler. Bilbn
bfa lstfd& ne blrlUttAt ort.6m ~ 
mul, ukert kamp ~ <• 
taokuldan alman) anrt: yıl mUddetle 
galıp1an m&e818Beden vesika, (ba ve
sika pc;>lia tarafından tucJilc edllleek
tlr) nUa lifıctnun aurel:l :ilmndJr. 
Bunları dnderdiliniz takatrde u... im 
tlhamaa hbul ·edınnlni& 

~. Kapıyı çb-Ca yataıct.D fırla· w.-- -''- elm ··-'- lııir:'--i 
~e ---t-..a: • --rı• lıı:::ıa I es ODuuaa .......... ffUiaal iclared•n awfık Uan emeJdi Ye öksüzlerin lwJil 938 
1IM,. ---- ibtimal c1ablliaWir· - •. J · 

- ~ ~? (.\l'Pıl ,,..) ijf a~ 8 eylül 936. aalı pnün dan itibar-. Ziraat Baabam-
B!:":C:.~ Ae-galiba herka _l~ ___ ......., _ _._,....._,,____ 6n ..u...ldir Aı'bk tÜiplerin in bankap müracaatlan illn ohr 

ten korkuyordu. Sonra kapıyı açtı. UÇAlt HAFTASI MONASEBETI- nar. (B) (1979) 
Benı gCSrunce Sdln'tettL Deh fÇen tE'VERllER"'MOSAMERE"VE H..-iae 40 lira f9ıat tahmin edilen E'dirnekapıda Kantar 

pdikten sonra kapıfl kapadı, •Urme - KONFERANSLAR Jm1ubeai •nkan acık arttıımqa kon tar. jarblamesi leva-
Jedi. Sonra alçak l>ir inle bana: Uç'ak haftam mlıtıeebeW. Hava zan müdlrlqonde ılrillti. istekli ~- teminat mak-

- Yeni havadislerim var, dedi. kurumunu. Alemdar plu taı'Jtmdan baz veya mektuhile beraber 22 glı sdtlü taal lir de 
- Ya? tertip edUen Uçak haftası ejleııoeleri 
_Evet. Edvara Douvres•e gitti. O - m.uv&ttakiyetle bitmlatir. daimi encümende bulunı ... lıdır. (8) (IOS ~ 

ndan Randal•ı alacak. Yarm O.tende Batta içinde Dd nıisamel'e bir icm 
ııenı ile gelecekler. ferana 'V'el'tlnılftlr. Kaııa&nimı Jıdiı1I.. EmiNSnG bymabnt11iuıdan : tiuhıbup td\i ,119-,...,.~IUllll .... .-~.ıll" 

- Kim sCSylecli sana bunu. ;:::a~==~··= mubafazara alınan 3277. markalı köpeii1t ~ ile ttliP 
- kimse. Bir kapının arbamda dbl- tama ea. IOll •kpmı da Sarayburnu almaaı ilin olunur. (B) (1080) 

lecliğim kori~ 8frendim. Sidn Pm: gailııoBuııcb. bir balo verilı:nfetlr· 1-----------------------1.~ 
verdığum tavsiyeyi tutuyQrWD: Her· MUAMELE VERG1$1 TET: p T T b• ) 1 
•og'u ve Edvarda'ı gidip g6rmekte de· Jella..ıERI • OSta • • JD8 81' ~ e\'8Zt'lil 
nm ettim. Yine onlarla beraber oldu '-

umu zannediyorlar. '.Pabt. beni orta • dill~==e~=: müdfRIAiitnden: 
tan kaldıncaklamıı alylemifth* ya? miayonlarm faaliyetl devam etmekte- . 

una benim 4e inanacalım geliyor. Ed- dir. Sanayi umum mtıdtırll Bay Reşat 1380 liıa maha•llllWQ kıywtli 2&000 _.. ~-.. ~ 
"• lı h4!r uman bana bir vazife veteli- Oda genel aekreterl Bay Cıevat Nizami mile 3000 metre yiae çift b6ldlmlG ıa.tikli balar tel 'Wr iaraba ve 1190 

r d. H ~hemen ve sana~ 111ebsl cllrektörll Bay Hakkı ha tli 1.1L --'-"' lü __ -.a:.......ı "!I..: L!:. _.ı:.,. lü • .L ha .tr nu sc ~r verme ı. an• Ne&iht {~ mensucat ~ erbabı lira ~mmen kıyme- Ull" ~ 100 RDVU ..., Ull" ~~ 100....,.. 
lJı>mı hıç konu1~dı .l>De. ile görUferek dileklerini teılbif eh1'1.. ~ de &Jn bir prtname ile açık elrailtmqe kon~. 

- D d J ..nc:•uJd eyjne mi gittin? lerdir. Ayni komisyon dftn de f~ye- Her iki ekaikme 12 birinci tepia 36 tarDıiade ~POll& T. 1, .. JJ. 
ö-:. !I :·r~ Herzog'un yazıhanesinde ~~.Ye çorap fabrikatör- rf. lüiiiDde 1a,1emink ..... ,. .. ~. latıelrJıı ........... ..., Yakaeıkta sablık 
- Sakın yanht obnaımı? Randal'm 0Z0M KURUMU BAŞKANI he ruth)'an Pmrtem sGnü muanm ..ta kadar ..hra bblom w llılıiPD ar&alar 

ec:etlııl lJlCe- bbıyor mU81111? tzmır 'CzUm kurumu bqkaiıı eski toz lallll'al ft parallnel' isin de 87 lindm a.nt munldaat •ıi-llr 
- Tabtt. Kulapnla l!ittim- ticaret umum m1l4ttrll tsmaU Hakla n ayn eyn idare vemesine Jabnp alaaklen mu'nldsat ...W.. ft1a Bm Yakacalm • ma.ı Jli'l OlaD a.-
- Edftntl .c-di gltmfı midit acaba? dün 1elırbldme gelmiftir tamaD Hak- ka • t __ • ....a..._1..;... _...__ __ L-de __._ '--• sı_ ı.._L...:..: natoryom caölhılt ""-'.,. 

r- kı bir k8'J gün ~ kalaeakbr. ......,. lllelHUUI& ve w-~ .r.-u .-uuua ftlPane ~ ~ l&tdık\1r. 
: ~:.1':~ alcfam gelir seni tekrar tzmlr 'CzUm kurumu başk-:U.mm bu a- mezkGr komitJOD& münaat etmeleri M'llD!cllr. Şartnameler Aüareda Ana .aenler f8ref. otel -~ 

c8tlrilm. Belki bir fe7 daha Bire* • rada ~ bulunan lkt18!1t veki- Posta T. T. lnuım Müdiirlüiünden latanbuJda aJ'IÜ1at muam&lioMn ! .. clrioe_._~ __ ._ ........... _. - ~ı:wı~. bazı direktifler al- plrlJIS olarak lftlilir. (129)., (7•). • 
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11 SAl.1 Çarıımıba 

'"f akvim s Eyıuı 9 Eyıuı 

8 EYL'Ol: '1936 -

1 
_ ======t·.? 1 C. Ahır .2 C. Ahır 

Su kovası 221 Adet 
Balta 35 ,, 

Kanc... 33 ,, 
Kürek 14 ,, 
Kazma 6 " 
Hortum 45 ,, Metre 
Yangın söndürme aleti 7 adet 

Şartnameleri mucibince yukarı da cinı ve miktarları yazıh malze· 
me 21 - IX - 1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme parnsile birlikte Kabe.taşta Levazım ve Mübayaat 
şubesinde Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (1005) 

lstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
Hasanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığma birinci dere· 

cede ;potek edilmi~ ve yeminH üç ehli vukuf tarafından tamamına 
(1886) lira kıymet takdir olunan cumaıtesi pazarında Akşamsettin 

5 S4 5 34 
18,32 18,82 
4,49 4 50 

GUD c1~U 
Gtbı ball§l 
8abab nama&l 

Oğle namazı 

[kindi namazı 
Akşam n&maz:ı 

Yatsı on.mazı 

Lmsa.k 

1212 1212 
15,48 15,48 
18,32 18 32 
20,0l 2007 

Yıl1D geçen gllıılert 
Yılm kalan J;tlnlcrl 

!'1,50 3,50 
252 253 
113 112 

Beylerbeyi İskele Tiyatrosunda 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 de 

ŞİRİN TEYZE 
Yann akşam 

Beşiktaş Suat 
parkında 

ŞtRIN TEYZE 

== 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan a~ğıda yazılı ( 4) gurup 

malzeme hizalamıda yazılı tarihlerde Haydarpaşada 1 inci İ§letme kornis· 
yonu tarafından açık eksiltme ile aatm alınacaktır. fs:d<lilerin malzeme 
hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye mnnii kanuni bulunma • 
dırıa dair beyanname vermeleri la zundır. 

Bu iıe ait §Uhlameler Haydarpaş ada 1 inci i,letme komisyonu tarafın· 
dan parasız olarak verilmektedir. 

1 - 2540 adet muhtelif eb'atta su tesviye §İtesi, 150 adet yassı su tes
viye şi,esi muhammen bedeli 1145 lira 63 kuruş ve muvakkat teminab 
101 lira 25 kuruş olup 14--9-36 pazartesi günü saat 10 da 

2 - 40 adet vagon için çerçevesiz mustatil ayna, 30 adet çerçeveli bi
ıute ayna muhammen bedeli 173 lira 45 kurut ve muvakltat teminab 13 
1İra olup 14-9-36 pazartesi günü saat 1 O da, 

mahallesinde Çukurçeşme halen keçeciler fırın sokağında kay den es =--------------
ki 63, yeni 83 numaralı üstünde üç numara bulunan ve satılması- B R S A 
na karar verilen bahçeli evin evsafı aşağıda yazılmııtır. Zemin ka-

3 - 140 adet muhtelif eb'atta dübl süt beyaz cam, 155 adet ye~il, 50 
adet kırmrzı dubl cam, 13 M2 kırmızı ve ye~il adi bina camı muhammen 
bedeli 1250 lira 5 kurut ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruş olup 14-
9-35 pazartesi günü saat 1 O da, 

4 - 2850 U demiri çekme boru 1 l /2 ve 2 pusluk muhammen bede • 
li 1897 lira 50 kuru~ ve muvakkat tc minab 142 lira 35 kuruş olup 14-9 
-36 pazartesi günü saat 1 O da. ( 72 1 ) 7. 9 . 935 

tında: Zemini kırmızı çini bir antre, ahşap döıemeli bir sofa üze- 11----------------r 
Dhalarm<la yıJdrı lptttll ol1ullar, Qse 

rinde üç oda, bir hela, bodrum katında: Zemini toprak bakkal 
tavanlı iki oda ve bir göz ocak yeri, gömülü bir küp ve bir kuyu ve 
zemin katındaki sofanın altında bir kömürlük, bahçede meyva a
ğaçları mevcut olup pencereler de mir parmaklıklıdır. 

HUDUDU: Sağ tarafı Takunyacı Hacı Mehmet efendi ve 
hissedarı Akşamsettin mektebinin bahçes] arkası kabristan ve bostan 
kapısı, sol tarafı merhum Şeha bettin ve Numan vereseleri bahçe· 
ai ve Kamil arsası ve Mustafa ve mahlul arsası, cephesi Çukurçeş
ıne sokağı ile mahduttut. Mesahası umumi 554 M2 olup bundan 71 
M2 bina zemini, kalanı bahçedir. Binarım dışı sıvaaız kagirdir. i
çinde elektrik tesisatı vardır. işbu bahçeli ev açık arttırmaya vaze· 

rtnde muamele görenlerdir. Kakamlaı 

IUUl& ıı: de knpanı:ı ıı.ııtı:ı fl,y11Uıın m. 

p AR AL AR 
•Sterlin oK() •Şilin Avus 
•Dolar 11!6 turyn ~4 -. 
•Frank ltıb- •Mark 1:10.-
•Liret 171) - • Zlotl l!8 -
• Belçika Fr. .. 4.- • Pengo 1!4 -
•Drahmi ~.- • Ley 16 -
• 1.sviçrc Fr. :'IID,- •Dinar tıa-

•Leva l:!b,- •Yen U4 -
•Florin h4,-· •Kron tH-
•Kron Çek. \t2 - • Altm \ltıl -
• Pezota ltı - •Banknot ~42 -

Eskişehir atelyesi için atağı dı sanat derece ve ücretleri yazılı 
21 işçi müsabaka ile alınacaktır. İmtihan Eskitehirde yapılacağın· 
dan isteklilerin yol masrafları kendilerine ait olmc.ı.k üzere hüs
nühal kağıdı, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile millet mek
tebi phadctnamelerini ve ıon çalıştıkları yerlere ait bonaervislerini 
alarak Eskişehir atelyesi müdürlüğüne müracatları. (767) (1053) 

Adet Derecesi Sanatı Ücreti 
1 ikinci sınıf usta Kazancı 90 lira 
1 birinci sınıf işçi ,, 77 ., 
2 ,, ,, ,, Tesviyeci 77 ,, 

dilmiş olduğundan 27-10-936 tarihine müsadif salı günü saatıı---------------ıı 
ÇEKLER 

8 ikinci sınıf i~çi ,, • 59 ,, 
4 birinci sınıf işçi Tornacı 77 ,, 

14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması içra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni buldu

ğu takdirde müşterisi iıizerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
leİndit edilerek 11-11-936 tarihine müsadif çarıamba günü saat 
14 te!l 16 ya kadar keza dairemiz de yapılacak ikinci açık arttırma
sında arttırma bedeli kıymeti mu hammenenin yüzde 75 ni bulma
dığı takdirde satış 2280 No. h kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satı~ peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti 
,.nı,uhammenenin yüzde 7,5 nispetin de pey a1"..çesi veya milli bir ban
J;,~mıı..~minat mektubunu hamil bulunma arı azımdır. a ları tapu 
sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifal= hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarım evrakı müs biteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalll'lar. Müterakim vergi, tenvi
riye, tanzifiyeden m ·· tevellit bele diye rüsumu ve vakıf icar esi ile 
20 senelik vakıf icaresi tavizi be deli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malUm.at almak istiyen ler 10.:-10-936 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art
tmna şartnamesi ile 934 - 2485 No. lu dosyaya müracaatla mez-
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1059) 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalma komisyonundan: 

1 - KapaJı zarf eksiltmesin de verilen fiat pahalı görüldüğün· 
den 163.000 metre yazlık elbiselik kuma§ pazarlıkla aatın alına

caktır. 

2 - Metresi 52 kuru§ tahmin edilen yazlık bmatın. ilk temi· 
natı 5488 lira şattname bedeli 424 kurut olup pazarlığı 24-9--936 
perıembe günü aaat 11 de yapılacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. Pazarlığa girmek isti
yenlerin tartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka 
mektupları ile belli gün ve ~aatin de komisyona bat vurmaları . 

(766) (1051) 

Maliye Vekiletinden: 
2466 No. lu buğdayı koruma karıılığı kanununun 2643 No. lu 

kanunla değişen dokuzuncu madd esi;in B fıkrası mucibince vergiye 
tabi değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının kurşun 
mühürsüz ve nakliye te~keresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede 
öğütülmüt olursa olsun bu unların mühürsüz ve tezkereaiz satııa çıka 
rılmuı yasak olmasına rağmen bazı kimselerin kanunun bu hükmü· 
ne riayet etmedikleri ve kurşun mühürlü unları nakliye tezkeresi2 

nakleyledikleri görülmektedir. 
Nakledilecek unların hem kurşun mühürlü olması ve hem de na· 

kil satıcısının elinde usulüne göre verilmit nakliye tezkeresi bulun 
ması §arttır. Bunlardan biri ,bulunmadığı takdirde sahip ve nakil
lerinia mılan müsadere edilip vergileri üç kat olarak alınacağı gib: 
haklarında ayrıca da Türk ceza kanununa göre takibat yapılacağı 
alikadarlarca malfun olmak üzere ilan olunur. 

,(740) (954) 

• Lon<2nl t1:-rı • • Viyana i.1960 
• Nevyork J.7!l2b • Madrfd 678~9 

• Parll tl?J)fl • BerllD ı.uua 

• Mll!no 10.19 6 • VarJOV8 4 2lR:ı 

• BrUkseJ •. 69&1 • Budape§t. ~.2ö60 

ır Atlna ~S.'ılb • BükrOI 101,1562 
•Cenevre ıL41lol> • BeJgrad 84 7C>67 
•SOtya 6i!,c:8SS • Yokobama 2.&:ıb 
• Amsterdam 1.17 • Moaltcma 24 &7:ı 
•Pral 111.21 • Stokholm B.0071 

ESHAM 

• 1ş Bankası 10. Tramva) ıı.ı)lı 

•Anadolu 1:!4.80 •Çimento 1260 
Reli 180 Onyon OeL JOO 
Ştr. Bayrty lb,(XX) Şark Del >.CJJ 

"' Merkez Bank S l ( O Balya J 00 
u. Sigorta .00 Şark m. 8C2'A J 00 
Ponomonb 112b Telefon J.00 

tetlkrazlar Tahvlller 
• 1933 T.Bor. 1 ~S 6b Elektrik W,().. 

• • • • n 22.10 TramV&J 81,70 

• .. .. .. m22. Rıbtnn U,Oö 
Istll.t.DabllJ ll62b Anadolu ı 48 llb 
Ergeııl IstJk. U7,7b Anadolu Il 48.H:ı 

1928 A u 10.0J A!ladolu m •7~ 
S. Erzurum ıuo. •UUmaHO .A 4b00 

5 ikinci sınıf işçi ,, 59 ,, 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Karacabey merinos 
çiftliği müdüriüğünden: 

yetiştirme 

1 - Karacabey Harasında müteşt:kkil Merinos yetiıtirme çift 

ta&anbol uaareı " sa1ı1re bonaamda da. }iği için iki memur evi açık eksiltmeye komnuttur. 
muamele (Oroa (kllo) maddelerı 2 - Beherinin ketif bedeli 3368 lira 77 kuruttuı 

Zahire satışı 

ltf. P. 
li:ıı ~ 

3 - Eksiltme 14 eylül 936 tarihine müsadif ;>azartesi günü 
Ne•'tı saat 15 t~ Karacabey harasında yapılacaktır. 
Buğday (yumaııaiı) 

n (sert) 
Arpa ( Anadol) 
Ku!ycmi dökme 
Nohut bpanya 
Susam 

5,5 
5,5 
4,S 

5,20 
5,13 

4 - Muvakkat teminat miktarı her iki ev için 506 liradır. 
5 - Bu ite ait evrak ve şartname ıunlardır: 

iç fmdıık 

11,5 
11 

A - Mali şartname 
B - Fenni tartname 
C - Proje, 
D - Nafia şeraiti um miye si. 

Tiftik (mal) 

14,10 
55,20 
95 100,20 6 - isteklilerin şeraiti umu miyeyi haiz bulunme'iı ve 2490 

Yapak <Karabiga) 
Zeylinyağı 1. ci ye-

66 No. lu kanunun tarifatı dahilinde eksHtmeye ittiralr. eyle eri i 4 

meklik 50 53 
lan olunur. ( 1048) 

Çavdar 4 

Akyazı askeri 
kem~~~=: /Jırinci Sulh Htıkuk ]Jfcü- müdürlüğünden: 

~ereste fabrikası 

Evvelce 25/4/936 tarihli kararla Aky A k k f b • K kı d Küçük Muazzeze ablası Şckürenin vasi azı s eri ereste a rıkasının \.Ürt nğı ormanın an 
tayınine karar verilmiş ise de biliihare T okurcundaki tubeaine yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatı is· 
vasi Şektirenin mahkemeye müracaat- teklisine ihale edilmiş ise de 2490 sayılı kanunun yedinci :nadde
la kcndisinın vesayetten azlile yeri- sindeki kayıt ve •artlara göre ilanatı yapılmamasından ihalesi bo-
ne kUçUk kardeşi Hayrinin Küçük Mu- :r 

a.u.eze vasi tayinini talep ve kiiçüğün de 2ulmuş ve 20 ağustos 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
şikayeti. üzerine usulen vaki olan şi- yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
kayet muvafık bulunmuş ve esasen de 
vasii mezbure de vesayetten azlini ta- Eksiltme 11 Eylül 936 cuma günü saat 14 de Adnpazan mali-
lep etmiş ve talebi vaki de muYafıkı ye dairesi binası içinde yapılacaktır. 
usul ve kanun bulunmuş olmakla vasi N k"l me.zbure Şekurcnin vesayetten azline a ı edilecek tomruk ve kereste ( 6000) M. 3 dır. Ve beher 
ve küçiiğün umur. ve hususatını gör- metre mikabının muhammen b~de li (285) iki yüz seksen beş kurut· 
mek ij,zere biraderı Bayındırlık bakan- tur. Muvakkat teminab (1?.83) liradır. 
lığında katip Ali Hayrinin vasi tayi- ı kl" . . · 
nine 28/8/936 tarihinde karar veril- ste ıler ıstcnılen temınat mektup veya makbuzları ile belli 
miş olmakla tarihi tebliğden itibaren günd~ saat 13 de komisyona kapalı zarflarını vermeleri ve "arlna· 
(10) gün zarfında bu husustaki itirnz • · ·· k · · ı Ad d " ~ ve itizarlarını mahkememize milraca- mesı:11 gorme ıstıyen er apazarın il askerı kereste fabrikası yol· 
atla. bildirmeleri ilan olunur. } lama memurluğuna müracaatları. .(643) 
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'l'Drld)'eldn ber posta merlleslllde llUBON'a aboae JUdır 

YAZI VE YONETIM YER/: 

lat&Dbul. AAkara C&ddeal l ~ AIU'I l"Ul'dU) 

1'elefoıı lldıan Ml'lt I Yazı tşıen 2)QJ 
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İSTİKLAL LİSESİ • 8 
Ey~ü~ 

5

~
1

~ ~~": ~k~amı IE 

Bel vü Bahçesinde 
Kemani Necati Tokyay'ın 

DIREKTOALDGDNDEN : 
1 - tık, orta Ye liae kısımlan için im ve erkek, yatıh ve yatısız talebe kaydına batlaıumıtır. 
2 - Kayıt için hercGn 1Ut 10 du US ya kadar okula milracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan YCya taıdilmame ile aynlan talebenin yerine u miktarda yeni taıebe ahnacak-

tır. Okula girmek iıtiyenlerin bir in evvel mUracaatlan tav.iye olunur. 
4 - EyUllün on be1:ne kadar kaydını yeniletmiyen etki talebenin milnc-.. tlan kabul edilmiyecektir. 
5 - tstiyenlere kayıt prtlannı bil diren tarifname g8nderilir. Şehzadcbap, polis karakolu arkasında 

••••••••••••••••Telefon: 22534••••ımiılliı•••••••••• 

• llml = Nipntaşı•da • Tramvay ve Şakayık eaddelerlnde ~ • 

1 vAT• iŞ işli Terakki Lises • GcNcDz 1 
ANA .. iLK ·ORTA - LISB 

KIZ J'E EBKEK TALEBE iÇiN yanyana n senit balıpli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI vardır. Mev-
cut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIYCE k111'8lanna doku yqınclıaa itibaren her talebe iştirak eder. 
Mektep her sin saat 10 - 17 aruında a~ıktır Kayıt iflerfne CUllA, PAZARTESi, ÇARŞANBA gönleri bakı. 

• lır. Telefow: 4251'1 ~ 

o 

• KUMBARA BiRE', 
1000 

• 

·-
--" ....... _ -

' Posta . T. T. 8. ve Levazım ı--0--.--1-1 - .. 
enızyo arı. 

Müdürlüğündenı 1 , L E T "" E s ı 
Ambar ihtiyacı 80,000 tue 2 No. hı deminiz ponelen fincan 

Acenteleri: Karak8y - Kaprilbqı 
iapalı zarfla ebiltme1e konulma ıtur. Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

Eksiltme 14-10-936 tarihind~ ve saat 15 de .Anbrada .. _. Han telefon: 22740 •-• 
Posta T. T. Umumi miidürlQ6Dde toplamcak komiqonda ppıla-
caktır • 

Fincanlarm muha"""ell defe ri 7200 liradır. Talipler 540 lira
dan ibaret muvakkat teminatlarm ı idaremiz vemeaİDe tellim ede
cek ve alacakları makbu vep kanunen muteber banka temi
•t mektubu ve tartnamecle yuıb belıelerle teklif mektubunu ila
tin edecek olan kapalı ve milhir lü sarflan mezker tarihe teaadüf 
eden Çarpunba ıGnil saat 14 de kadar .azü ıeçen komİIJOD reiali
iine vereceklerdir. 

Şartnameler Aııkarada leva zım müdürlülü ile latanbalda le
YUllll ayniyat muavinliiinden par un olarak verilecektir. 

, 
Bu Haftaki 

Mersin Hattı Postaları 
Yalnız bu haftaya inabs 

olmak üzere lstanbuldan 8 e 
lül salı ve 10 eylül pertemb 
ıünleri kalkması lazım ıele 
Menin hattı postalan birer 
sün teehhürle ~alkacaklardır. 

t9 uncu •1111'•1 JlldlnUmU gl ceeldlr. Bu gece: ye bUtUn 
mualkl ••n'•tkarl&r1 l ... rek edecektir. 

~~ı--ım•mıım 

iŞ 1KL1 --------·-----~ 
NEON 

REKLAMLA~t 

Ucuz ve taksltle 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

kASADA 
SAICLAOIÔINIZ 

DArLA 
KUl2U 
BiR 

(~ŞM[ 
VAZİ Y 'TiNDEDill 

ONU rAiZtıl:: 
... DANlc'AYA-VERI N.Jz 
• 

• • 
~ususı SARTLARIMİZI 

SOAUNUZ 

ı..IOLANTS[ 
QAN~ ONIN. 
ICAIAltÖV l>ALA~·ALAl.EMci .NAN 

Türkiye Ziraat . Bankasından: 
Bankaımzca alınacak ıaeben bet a<!et portatif yazı maldneı: 

(664) (1057) 

Akhisar Urbaylığınt"an : 

Buna nazaran 9 eylül çar
f&mba saat onda kalkacak pos
tayı ERZURUM vapuru 11 
eylül cuma saat onda kalkaca 
postayı da GÜNEYSU vapuru 

palı zarfla ekailtme1e konulaıuttur. Eksiltmeye ittirak ~: 

1 
1 - Teklif mektubu "tealim müddeti tasrih edilmeli.tll'.,, 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzen teklif edilecek malr.iae 

ien bir adet. 

Fen ıubeaine aıt iıleri ıö.rmek üzere Güzel Sanatlar abclemı· 
amdeu diploma almıt bir mimara ihtİJ&CDDIZ vardır. 180 lira iicrel 
yeriJecektir. Veaaiki kanuniyelerıle birlikte illeklilerın Akhisar Ur. 
1.9!lma bat vurmaları ilb olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri 
... ıitt-lık Bakanlıima aittir. 

yapacaktlr. (1075) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 

Nqriyat Direktörü: Refik A. Sevengi1 

3 - Müteharrik tkaamm analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek akaamm ayn ayn fiyat listesi. 
Ankarada banka levazım mü:IGrltltGne verilmeHdir. 
Eksiltme müddet 15 Eylüı 936 alqUD saat on diirde kadardır. 
Banka tercih hakkım muhafaza eder. (1035) 


