
Yeni hir aslceri temas 
YILı 

1e.a 
Sayısı Her Y~rde 3 Ku"! 

J8TANllUL 

OA .. AMBA 
Paraaız maagene 

kupona 
Londra, 8 - Fin1ancl17A1 ordula

n °bqk• ... danı llantal Banllr
heim'in yaJmacla LoadraJ& plme
si beklenmektedir. IPlnllndlya, ı... 
gilten:re atlhhn aiWa alılarltlerl• 
de balannnıpar. 

• .a&Y . .,.. 

lngiliz Kralı Viyanada 
Uç gün k ktan sonra Londraya dönecek 

• 
lnıiliz inat Krtı p lstanbııltla gördii.ğii "Harikulade 

istilc~11,, 901c memnan : 
"Şimdi gilizlerin üyük Türk" e karşı beslediği 

d uk hissi)"atı biç bir engel sed çekemetn 
Kral &~ ewelkl CUn Bulgarfl • 

tına ..,-ı ·~ Ye Sotyadan elli kılo • 
metre ~ ira1 Bbriı tarafıtıdan kar· 
~tı. 

· . 1ofyada Kralın uraymd• bq uat, 

~ir olan aeldsincl EdYUd cliln -·~ 
llıeri Sofyadan hareket eüftit "ft liuaiı· 
da bdaı kral tarafmclan ufurlaruialttm 

~Tl'AN Q&.Ç~ 

llelpt, 8 CA.A.) - bıctJtere W. • 
la ieldsincl ~ .... t iZ U 1-
raya rllıDlfdr· ~ Mltdft'M• 
ib.i prena Pol Laprio'&n ftibMletl Un .. 
diline relakat etmlftir. Bapeldt B.~ 
)'I~ k,. veNlbl r.-.yonda kat• 
~ 

Sekblnci Uvard. naip prens Pol'lla 
~ ... toer. '"{J3,4$ 
te hareket ıtmlttlr· 

XJtlt •UDAPEŞ1 ııft: 

'llıpaşada girek 
ızlatan Aatlıseler 

Başvekilimizin 
Londra sey hat! 

Seqaliatin tap ripre me 
'aıimi .gllnte;;Me 7astla

moaı il,limtdi "o,. 
ı.a,ntere Ju.lmua tü-' IJ1'Cti ilse -

rine Bapekil ı..ı.ı·•, J.ondra • 
ya plecell hnadisiM ~ IDf.tbuatlj 
bflyilk ebmım~et .v~• ı...dald 
mlmeUilleriae tekıu ..., :t.elP,aflU 
ıandererek bu ftdyedn ~tl'i_ takip 
edllmelint ldeme~ 

Bıtveldllmiztıı ~~ıei-
decefi bawdfli LıomlıW' tekit 
edilınekt.,tsea bir MIC • k 
seyahatin mim tllS m.11t1ııı..ılmlnı 
isabet~J'ôhm.-.. 

(lap 

Japon elçileri 
Pariste 

toplanıyorlar 

Japon yaıuo Ankara büyük 
elçisi düo akta111 gitti 
J:ıpeayaaın Ankara birik elrtal 

Bay Teppnl din •kta• ekspresle 
Pal'IM dotru .. rek49t etalftD. 

JaponJ& elflll; eneJl ıı\vnppıa 
bul naeıtezlei'llhJekl Japon elçileri 
ile temu ettik• llOllra Parlate top
lanacak olan Mtlln Anupa J•pon 
elçilerlnla f~•aına ifttnk edeeek
ttr. 

ea,ı. Mr toplantı pgea aae a.. ı 
Ol•Uf .,. WM Avtapa .. takip ecli
leeek .. , .. t etraftnda J.,...,.. .. t 
Blrlfn ,._ He Londra ~çllil ara~ 
..... fMlllf tlk•rak etpltltn .. pw.; 
.. apitlttJ 1111 6Tiıi .. 

~: ... -~, 

• EYLUL 

• •• 
Bu kupondan yedflinl ~ 

tiren okuyucumu KURUN 
cJoktonma kendini ,.,... 
~ ettirebilir. 

1 Resimli müabakamızda 

Kazananlar 
Be, 18mbalı radyo bir lise tar.

besi tarafından kazanıldı 
600 okuyu~umu~ hediye alıyor 



Bir çok yerler bükômet 1 

kuvvetlerine geçti 
Madrite yürüyüş devam ediyor 
Çarpışanlar ~elılr li gaz kullanırlarsa 

Bitaraflık prensibi tatbik edilemiyecek 
Madrit teşlim olmıga tiııvet ediliyor 

Madrid, 8 (A.A.) - Harbiye na-} 
zm, httktlmet kundletinin Astori 
este ileri hareketlerine devam ftmet. 
te oJdaJdarııu Mlllt.,.Wltı *• ....... ilet .... .,. ........ 
llfHtlft llttffflft Mt .Wteza.flle ftff..
lll .. ._..., ft Leon teltttlle 3' •n. 
Mtft .-rede bulaw~n Gn4ft aı 
4taoJd kuaı.yı itpt ...,ffn,.,. 

Cenu'1a hflllwt fumet1*1 INf• 
.Wtinl talllıll • ...,..,,,,. 

Oragon eepll!l!ffate ı.ı•tıuı W. 
Telleri Haescanın ..,.. Wt 1lf•IM 
MklıB o1111aılat, utfet l8e ....... 
•erkafıte dotra ttldletell ns'9 
bftllet tertibatı ...... •nlf' 
Jat•ır. 

1't1etloda to~a kunetleri A..., 
•tr* t;oaaı.rdımaıına dnaıra ıt•tk
Wtr. 

llADRIDB TOlllJflJI OlrAll 
EIJIY<JR 

Se,·ille, 8 (A.A.) - General KeiJ)o 
de Llano, radyo ile neşredilen bir 
teb1iğinde San Sebastienin bir itct 
güne kndsr ele aeçirilcceğini Mldir
mtktedir. 

.l\fumaileyh, General Molanın ku
manda.c:t aHınakl kuvvetlerlb beta
et, v~ fakat em1tftetle ilah~ • .._ 
ru ilerlemekte olduğunu beyan et
mektedir. 

General, Endülüsdn tamaml1e lh
lllalciletll elltrlmle o~ _.tır. 
ı:ıt~akta ve bu kuvvet1ertn Pnef-Ca -
Palmara n VillalnNlca meoiltrini 
ele geçirmiş oldu1darını llaWr nr
mektectlr. 
Bl'r ARAFLIK llo•ITESI BUflON 

TOPLANftôlt 
Loitdra, 8 (A.A.) - Ademi müb-

hale komitesi, ) arın Öğle vakti ha
riciye nez.aı-cJ:nde toplanaeaktır. 

Celseler, husuf clacMiea da gö-
riflbt1frl• ...... Hfl'edileeektir. ,.,.,.,.. ........... .....z kati 
bfıt wra' .,,..._,..,, Harldye 
ıNUreU, • ......._ ,,..,_ ..,Ht
_., old.,. llflnd b1• tme4nek 
a.,lıırtfd• ..._, W•Rll?ll e.tn 
ftln P1m •rf ... M• ı•ettte
llt. 

LM•••• fld •darl• taraftan 
....... Mltfrll ...._......_tak-
4h1•4• ademi •ldahf, prnslbini 
taltakkak ........ isal etllieafn he
men hnte11 •allılllak nret&e abme
&t ....... •lwlı b .... ilnftt,,,, 

lhf ......... t.,mere .. , .. ti -
ata al• •8cla .. leye ..... ilik fs .. 
, ...... , ............... llıti-
m11tt ~ok ktn"fttHdfıo. 

YADRID tESLIME DAVET 
EDiLiYOR 

Burgos, 8 (A.A.) - Milllyetper
lerin tayyareleri ilacriAle kayrtsız ve 
şartsa tesUme davet eden .b;tanna
mefer ve milliyetperverler tarafın
._ işgal cdil•iJ ltöireleri gösterir 
hılcaıar &tmif~ır .. 

:SA.'N SEttAS'l'IBN Tl:JSLIM 
OLVTOR MU1 

Handaye, 8 (A.A.) - hrada ~o
J~n 'f>ıt ~ylılflt gtre, aft Sef>as· 
tlea müdafileri, milliyetperverler 
~~ 'll:f ttAfttlft leahhüt ettikleri tak
tlirdt şelart iallrip etmfllleyi Ye rehin 
olatak tat.lan kimseleri öldürmeme
yi naciede• .Wr beyaaaame pnder
lbqılerdf r. 

ltalya Cenevreye tekrar 
gelmiye hazırlanıyor 

ltalya müzakerelere iştirak edince 
Habeş murahhas heyeti 

çekilecek mi ? 
Boma, 8 (A.A.) - Havas ajaDBJn

ldan: 
Hariciye 11azrn B. Ciano. dün ak· 

ta• Milletler Cemiyeti umuıi sek
reteri B. Avenolu kabul etJDi~til'. 

Siyaei aahafil, ltaıyaıwı ~ 
leT Cefttiyetl hakleui4akl tmia6il Ha
beşistan harbinden ava 11. lhsoli· 
ni tarafntdan ~ 1Hfl8 a~llMla 
Daily MaU gaıetıHI mwhabtrine 18-
pdan beyanat ile fala tıe teırila .edil
miş olduğunu hatrı1atmaktadır. 

O zaman B. 1\lusolini şöyle demiş
ti: 

Milktkr Ce~/:i mevcut olabi
lir rıe olmalıdır da. Fakat txtzlf elf, 
elindeki /Cllvve'ti a.şmtllfttilı ile millet
lerin Uıtiyaçlnn ve Avrupa milletle
,.,,. -.rill/ftlnl lıflHııwla ..,.. ... .._., -""' ..... ., ..... 

Ba 1Jeıywt Wr mor• ..... 
tin ...... ~ Fakat .... -m.ıı 
metl m f~ r ... ....,. ..., 
.. ı.,tlteruia .. • ........ 
Wr teklilte ... 1 .,, • 
ltaret 1 M rz. 

........... - ..... ııw .... , ...... -· ..... 
tM'ı r•vss'' 11 ., .. ..Onar 
ıt , ............... ..... 
.. t• .. ... 
.. o 2 • 5 ...... .....,. • te· 
raft :.1tınc1a İtalyan hcyeflrftn ('enn
rede 'bahnnnuı ienitn edilmiş 
caktır.. 

B. AVENOL Ml!SOLINJ iLE 
GORV.ŞECEK 

Fransızca Le Jeur gazete&Jne C.. 
nevrcden bildirildiğine göre Jtemır;ya 

giden MflJetler Celnl}eti genel sekre
tm il. AvenM !le B. M.moltai ara
sında 11tUtlf nt bir mfttıkat elaeaktır. 

Gazete ~unları ilin .edtyor: 
''Bu görüşmeler, 'M1ttetler Cnni)'e

U konseyini• ve 17 inci asa•ble top· 
laıttllının 7U.laştlfı palere 1';88t 
gelmesi hasebile, lt:ılya He l\lillet 
ler Cemiyeti arasuıdaki münasebıet
Jed yelitfden N8w etmek gayesini güt
me.kt~dir. 

Hatırdadır Jd on ı,1er komit~ 
nitl hanştırma teşebbl.tülai• suya 
fli1=12imunberi lta11a Ceu..evrdekı 
......... - .. ,. .......... i . 

............. iPTE • ... Jant:-
_.. GIM'w -.-..i bir 

, 

2 1 nr+ ........... a.-. •e$e1e· 

tllırM ... CIMt.iM, oe•ıne 4erneji 
• .... 1 s ........... Wbiliyor-... 
.ret 6n: 

._ tı•llu ...Cvl., akJllat 
da töz 1httln4e ba1aai•ntlaeak olur
• h ~f'Mleria •••i7eti daha 
i>:i anlaşılır. 

lngiliz Kralı 
Viyanada 

(CJıtyanı ı incide ) 

Şimdi :tngÔb!kHn, o sftrb• •e nv
vetli işçi ve yılmaz bir asker ofan Tür
ke karp o zamandan8cri beslediği dost
luk hiMlyat:rna bi9 bir engel ıet ~ke -
mez. 

Xrabınııırı, tattı se)'ıibafinin 90ll aaf. 
hasım bir hatrra ve tekrar banş tiyareti 
haline getirmeği düşünmesi, her iki 
memleket için <eşref saate) isabet et -
miftit.,, 

~L BUDAPEŞTEDP! 
Budaptjte, .S (A.A.) - Majeste se

kizinci ~vard'ı hamil bulunan tren, bıu 
saban saat 8,20 de Budapqteye varlruj 
ve uıat 9.25 te Viyanaya hareket etmiş
tir. Majeste Edvard, istasyonda, tngi -
lia elçisi ve kral naibinin ve hükumeti
nin mümessilleri tarafından brplan -
mıgtrr. 

VIYANADA TEZAHORATLA KAR-
Şll.ANDI 

Viyana, 8 - Kral 8 inci Edvard bu
gün saat 13 te boraya gelmi!J ve istas -
yonda büyük tezahüratla kartılanmıştır. 

Knl hUkt\met ve tehir namına kar -
~rl:yantar ara91nda nuırlar, askeri ve 
sM1 tUcsa, ecnebi menileket ve 1ngiliz 
kolonisi namına mümessiller bulunu -

Beyaz Rusya kıtaları manevrada 
Sovgdl~r Birliği Milli MIJ.do/aa Komi..ri 

6ir nutkunda diyor ki.: 

"Düşmanlarımız varsın taarruza hazır
lansmfar, mukavemete çoktan 

amade bulunayoraz,, 
l\foelrol·a, 8 (A.A.) - Tas ajaası 

bildiriyor: 
SovyeUer Birliği mim müdafaa 

lromıaeri Sovyetler Bf rliif Mar.,aJI 
Voroşilof n keza Mareşal Tuka
ı:evski, Egorof -.e :311clennl, Beyaz 
Rus) a krtaatınrn manevralarında ha 
zır h•laamak itzere dün Mln8k'a -.ar-
mışlardır. 

Yapılan mifütgte, Voroşllof, Be
yaz Rusya işçilerini kızıl orduya blt
lqtireıt ~zülmez bağları kaydettik· 
ten sonra demlşttr ki: 

"Heniz çok dlfmaıumız Yardır. 
Düıman, fqlzm memleHtla41e yur
d1mna taarr111& ...........,.... Var
sın hazırla-. Cet --•ünberi 
ınukanmete ..... hl-1orn.,, 

VorotfW• ..a-. Mı pk defa-
lar ,... ................... -il-...... 

.................... n-
••• Claeral ı...a ...... hlıada 
bir ~ 81ef lteyetfte. Geaeral Ua-
,..,. ........... MrlaltU. ve 
Gafi ._.., ....... w9'1a! Ge -

Wl l•.,tırtn • Jt•'•• .. bir 

Ftan•z slef h.,-etf •e Minske gel· 
mtşlercttr. 

ALMAN MAf'BUATINDAKI NEŞ· 
RIYATIN ASIL GllYBSI NEDiR! 

Moskova, 8 (A.~.) - Tu ajanlll 
bildiriyor: 

Journal de Moscoa, Alınan nta~ 
buatrnın Sovyet ale)htarı mücadele
sine tahsis ettiii başmakalesinde di• 
yor ki: 

"!UltUn Alman matbuatı Sovyet 
ordusu hakkında di!nyaya yanlış ha• 
berler yaamaya koyulllluıtur. B• 
mas:?.Jları ortaya çıkaranlar askerlik 
yqını indiren kanunu vesile olarak 
ellerine aldılar. Bunlar, bu kana· 
nun, seviyesi Sovyet hiik8meti tara• 
Cından neşredilen tebliğlerle biitln 
dünyaya malQm olaD Sovyet ordu.10 
mevcudunu arttırmıyacafrnı pek 11& 
biliyorlar. 

Dünya gazeteleri, mücadelenin 
yegAne gayeıdnln, etkin .. 11miyeyl 
Alman ordusu me,·cudunu iki ml~ll· 
ne çrkarıhnaaı batlisesinden ba~ka bit 
tarafa ~evirm•k oltluğ11nu anlamakta 
ıorluk çekmediler. 

yordü. • 
Kral burada 3 gün kalacak, sonra OD 1 Kaza LOndraya dikteutkir. 

INGtLIZ KRALI ESKi ISPANYOL • l 
KRALtLı. GöauşEcEK Mıı 7 Bir mebusıımuz a l'riM·- "Pori• - Sair" , ...... i Hit/e, "'":::"" ldtaben . J d ı r 

kral sekizinti Edftrd'm Viyanada, ken· nata/ı fl'-.Ui zeVCeSl gara al! 1 _a 
di~en bir giln evvel gelmiş buluna - . ~ Teessürle öğrendık: Dun Kadı• 
H~ 1 ~ :t ~ ,__h - - ü Berlın, 1 - .... ••Bil_. ,arın <bu- k~...ccwcf• bir •eb--ala uvcesi• caıı; o an esıı;ı •-".1'" •~• on uçunc ifil ....... •- Hit.ler'" h u,.. ..... 

AlfonsW tötllllemln ihtimal dahilin· ~) r~ ~ _ ın u • nin ağır yaralanmuile •et.kele.en 
de bul_..llMu f'Ul)'or. z~:ııc açrl~ak~r. ~· 0Hıtlcr dun akşam !bir otmaobil llallMll elauııwr • 

Nuremberg e gıtmiJtir. Yaptığımız tahkikata pre n 

Başvekilimizin 
londta seyahati 

Kongre 14 ey16lc kadar devam ede - f9d•t: 
cek ve o gün. B. Bitler Al~n ordusu • Marat ........ Bay Mltat dün o 
na hitabe!1 hır nutuk sZSylıyecektir. jkiy.e doğru Bostancıda zevcesi ne 

(tJstyaoı l bıcide) 

Bu ri.ayete a&re iGener.l t.met İnö
nü inUmiizdeki yıl mayısında büyük me 
rdlı&!e ~ ciyectk olert bal l:dvard'a 
mülaki olmak üzere, büyük bir heyetin 
bapnda Lonctraya cidecektir. 

Bum ID&teUip feciJtereclen de bli
Jlll Wr ı..,tttilt Aıa1ıaraya ıelerek kra -
he tırttıdll w Wlılinıctii liiyleni
JOll ... ııe,te bir ., ............. eski 
..... ---.. V.... Çorçll'in 
• 1 • 2 ......... ,, 1 • 

ı M'r ..,... ti( C , t.;r Fethi 
--•••• ,,.. ,.,,,.,.. skmit -
& f ... rac's Aa1ma..,.. ~ de 
... ,...,. 1 •etrı•• .,. .... et..... , , .. 

_ ... 

0 6 'Crn nı1 m ce -
Mal W ·ı· )" lrnıl tılnıfmdan 
...W .._ .. anm.... tı* Mirriıe-
.__...,,,.,. ......... lmTvıet-
••• <...,.. ... ..,. r·&. 

çlleri 
Pariste 

toplanıyorlar 
( u.ı yam l flfdtfe) 

Fakat •• )avadis tı01Uadaa .tekzip 
edilmi~ti. 

Bu iti• kıpla.ucak olan JapOll 

Venedik, 8 (A.A.') - General 
Rydz Smig1y fle ınalyett c111n lftede• 
sonra buraya gelmlşlerdlr. General 
bugü!l Cenovada B. Musoltnt tara· 
fından kabul edilecektir. 

General bir kaç g1ln Montecatinf
de istirahat edecek, cuma veya cıı

martesi gilnü Varşovaya d6necektlr, 

lzmir buqün 
9 Eylül 

Bayramını kutlulufor 
lzmir, 1 (H1111Ul) - Bir hafta ,, .. 

Veİ iktisadf Yftl'bj'tal&Ul lııüfJik Ml"~
sinl açan şellrimiz ~rın kurtuluş 

bayr,a-ı kutlalı7acaklfı. a .... 
için büyük bir pl'9gram hanrknt111,_ 
tır. 

A11kara Halkninden 1-*"1 9 
Eylüı bayramına iştirak 1~n ~ltti
mize gelen kafile, 1zm1rtn tarihi -rtt 
tertnt. rwan ve şeıltri ~r~ .. 

llefet içindekt saMt1ctr ıen~. 
~ııln bir te•iJ ıJecmd, t"W• Qal 
b.r ede'bt~ai gecesi yapaf"&lı...,..,.,_ 

t B1JUl4e ..,_,tb'k aDıb•a~ f'lla:ul;. 
N .6tatlrk ... --- ......... 
,. ~ ..... ,, .. 11, .... 

.sefir.ıeri, noktai nazar teatlc:ıinde ha- hllll ....1.-J..J.u 
llWIM'~lar n l>aluad•klan memJe- .,.,,., 
ketler hakk·•tlı .birbirlerine malüın.I ••MÖllt. 
n~mlffdiı". r..- BatvftMI & ••••• 

P:ıristeki toplantıyı müteakip Ja- ı~ca., ._.. ........... _.. 
poayamn A11kara elçüNSlbiı'ya 'ff 1..,..,s+fe'llLr.. e. •- .. ,. 
Mançuko )"Dlile Tokyoya gidt>cekfir. hıÖ41f' ......,., 1tıeı.rda .,,,_.,,. __ 

Şelariaizd.eki yiikaek Jap~nı ıoaha- ı&t,r. ......... Mtıidr• ....., 
fiılıüu:a aklıiımız mal\ıraata gire, De••• 9 4a -....ı .._ .. _..,.. 
Mioatri k.onferaDSlnda te&bit edilen ~ 

1eni B.oğazlı&r mukare.IeııaaıCBi Ja- ·•••-•••-----•• 
poaya taraıfından h~n.üz ta.sdik edil-
memifH de ba,, Jaer hangi bir di
fiinc~ eseri değildir. 

fe9Uftealai.n ... ...,,,._. 
hakkak aazu.Ke W rt rlrt .. ıı. 

şaırı.izw .,.,.. "-- ~ç...._ 

nln ifleriae. ~ ~-- k~ 
dar JdBtepr 6tr x...-.... •.»
zald bakaeaJdw. aa at LMMaw 
dilnkU e~rel\le ı;•l•if*'ır· 

• • • 

m.ttt1'fl:tY:~~ . 
taDbul caddesinden ı~me11 ya 
birdenbil'e kırJ]mışt!r. 

~o.flr yaytft Jcınfdrtnn de1ta1 a 
Jamış, hemen frene 'JSP1t*ftı1l sı 
mış ise 4e freni t.ıfftrta .. mıştır. 
Bunan ütertne otomobH sai 'lenf 
clojru ller1emtş, etetttt• tllftiğia 
çarpar.ık parça1a111Dışt11. 

BJJ parçalanma .. ,_., 1ııittıl o 
elemeye uiJ"ıyan B.y 11ltat lerhal 
bayılauşt.ır. Bay Mndnl "'r ka( J 
.rinde hafif yaratar gılrtlhaqtk. 

Zavc.esl Bayan Natme de *'9tltel 
yerlerinden yaralannnftn'. Teral 
Jar derhal başka bir otaiMMRe Ha 
flarpıtp baıtaltanestne 1'a1•nımır 
lardrr. 

Şoför yalnız etind• .,anlHmı 
tır. 

ila) lWat.ı.D ,ıeç uMe •adar ba 
•"ir je,... dly.-t.J. •vcesi B 
yan Naime.. Gaziantep saylavr 
JU~ Aii.aiD laeınşiresidir. 

0.C YalrO al4ıjıı•ı 111alumata ~ 
n~ uzanın yegane sebebi şoför 

otemobiU hızlı süraıesidir. Ş.oför n 
z•tıt..,tıM ... n .. .ıı. 

GGıee yaralıların \&llyetJ bir az ,_.,..i,u,.. 
Bay Mitat ile zf'vcesine geçlll 

..... 1# •e ~ ,,_,.,. • ..,., 

Japonyada her türlü beynelmilel 
J11uluı1ıeleJ~ v.e aatlapıalar "husuf 
,.HlW., uraftnda• ieWk edilir. A•
w o meclbi.n tasvibiaden sonradır 
ki •evau bahs muka:vele :veya m•
ahffı '-:JJua.to.r~n uatlikin.e arıecll
lfr. ..,.,_ ]a.uusl mf.t.Usf,, yaz cto
lftt'wile t.atil~ bulunmaktadır. Mec
lis toplandığı 'takit Montrö mukave-

~izdeki lapcm ...,_.llterl •· 
JJay Ywemuro ,Park otelde ~ ec- 1--An-•lt•a·r~o.-•luı-i .. ~-l.•,•r-trr~; 1 
nebi .ata~nıiJitcrlerine biJ' ziyafet 
vermışUr. bagln 6 tftft sayı/ada. 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Ga 
n 

a Victoriei' de 
ler görülür? 

Vakti bu caddede Eflak beği 
toplarile sağa, sola ateş 

ederek dolaşırdı ! 
P1ıleolog emirler veriJ or: 
"- Separeye dört .andalye .•. 

şampanya ... 
Bar sahibi, garsonlar tir kral is

tikbal edenler gibi bu emri hürmet
le, m;nnetıe, ve neşe ile fraklarınm 
ucu yere değecek tarzda karşıladı -
lar ... 

&!pare sözü kadınları da mem
nun etti. Müdev'\er dar bir koridor 
dan geçerken Paleolog tr rn y nrk~ 
daşiJ~ ben de hala He beraber yürü
Yordum. 

• • • 
IAzet güJüm~iyerek anlatıyor: 
"- Kocamdan ço korkuyor. to) 

P~k ... Bir silah fabrik ının ajanı ... 
Demin s"zi tarda görünce kendi 

sine· 
"- Galiba kocam geliyor dedim 

Ye sh.i gösterdim, ahb.aplan bunlar
dır derim. Hemen kalkalım dedi... 
I\:alktık, sonra da ayrıldık. 

"- Ya kocanız dedim, siz ondan 
nası} kaçamak yapıyorsunuz? .. 

Şampanya kadehini bitirdi. Bir 
tane ka\'Tulmuş bademi ağzına at
tı. Kıpkızıl dukJ ... " açıldı: 

"-- Geceyi aramızda taksim ettik, 
O saat on birde uyur. Bir on bire 
ikadaı- uyurum. Ş'ındi o, dünyanın en 

Zeybek dansı 
Son hafta bize muhtelif milletle· 

rin milli havalarını dinletti, milli 
danslanndan nümuneler verdi. Bal· 
kan hafta~ı lotk gün kır.k gecelik ej~ 
lenoelerin şüphesiz ıen mvv.affakiyet· 
li, en manalı kısmını te. kil ediy.ordu. 
Her dan ııyn bir gtizdliğin, ayrı bir 
zevkin eşeriydi. Yugoslavlar, Ru -
ınenler, Bulgarlar kalplerimizi bir 
kere daha kazanmış elduJa.r. 

Bizimkilere gelince; onlar bu gü
zel birlik gecelerinde dost milletle -
rin bazen biribirlerine yakınlaşan 
dans ' şekilleri arasında bize yepyeni 
bir alemin kanatlarını açan nümune
ler verdiler. Sade, bnsit gömlekli Ç..o
ruh ~cukları, kara başlıklı, kara 
gömlekli Karadeniz gençleri, sonra 
sırma işlemeli çepkenli Saruhan efe -
leri a)'l'I ayrı bir heyecan kaynağı ol
dular. 

Artvinlilerin, Karadenizlilerin za· 
man zaman vücudun her zerresini 
ayn ayn, uzun uzun harekete ge · 
tiren hızları ve coşkunh.ık.ları karşı -
sında Saruhanlıların mağrur ve ağır 
tempolu danslnn ~üphesiz biribirin • 
<len ayrılıyor, ayn bir alemin çeşni· 
sini veriyordu. Fakat hareket şek -
linde ayrılan gençleri danstan evvel 
ve danstan sonra tek bir ruh ve tek 
bir his bir araya getiriyor ve bu, 
onlarm ayni yurdun çocukları oldu· 
ğunu derhal belli ediyordu: 

Alkşa değer bir şey yapmamış 
olmak hissi ... 

Ben kendi hesabıma bütün dans
ların arasında zeybek dunsma bir 
kere daha hayran olduğumu işaret 
etmed~n geçemiyeceğim. O ne mağ
rurane eda, o ne kahramanlık çizgi· 
leri ... 

Bence zeybek .dansı mülahaza -
nın, hesabın, gururun ve nihayet a· 
drılenin zaferidir. Onda hareketleri 
daha manalaştıran, omuzları daha 
genisleten, boyları daha yükselten 
ayn bir ruh, uyn bir hususiyet var. 
Buna hususiyetimiz ve ruhumuz da 
diyebiliriz. 

A. SIRRI UZElll 

mükemmel rüyalarını görmektedir. 
1y! bir iş adamı olan kocam ta' 

catı~·a on birden sonra ayakta k~l
~az. Halbuki ben a:;;ka k:ıniim. Gün 
do~madan yatağa giren bir kafada 
akıl lıulunacagına inan mı.) orum. Bir. 
tilrlü kc-ndi.sini kand1ramadım. 'fabii 
o da beni B·na edemeyince, ikimız 
c?e hiirl'İl'{1timizi kara f1 dık. 

Uala · u)gttn yapılı, geniş kalc;a· 
h, otuz beşlik falan bir kadmdJ. 
Dul olduğunu, fakat şlmdi büyük ak· 
nırntlhrı tarafından matrnazc! di· 
ye hitap edildiğini ıar ara:;mda an· 
lattı. 

Gözlerinin kenarı bir oya gibi 
scneicrin elinde işlenmiş kadın. se
neJerın ardında kalkmış olmanın 

ızt·rabını bir ne\'İ epiküridikle 
durarak telnfi etmek isti)·or. Ve boJ 
bol ;çiyor, bol bol anlatryor: 

"- Keyif nedir bilir misiniz~ 
Yaz aylarında Romanyaya ge-

lip her keyfi tatmamak, keyfi an
lamamak müml<ün müdür? 

Dostum yc~il gözlü kadına 

sabahki hikaye ini tekrar ediyor, 
rujla yazılmış kafıt par,.a ı.nı g&
teriyor. Yeşil gözlü ~adın ona te
şekkür ediyordu. Otuz beşlik ka
dın: 

"'- Keyif diy1nce ıl&kın aklınıza 
afyor. {alan geJme.inJ Çünkü J>ari.s
:te keyU denince akla :ha haş t.arJa
•--, pfr-. .. ~rhn ları 2eliyoT. Rnnn 
1 lod 'arer in INJir. Bizim keyfi
miz böyle değildir. 

Biı. afyo111 y.erJM y.az geceJerinln 
gtizcı:iğini, musikinin derbıljğini 
içeri:t Sabahlara kadar uykusuz 
kalırız. T•b;,ıtın !her şey~ iı~ye 
.cahşt,j't mevsimde ha,Yaümır.ı •u
!lıaddera ta terke.deriz. U. yB~a
nıak 'du 1.a~tı.r • 

Be.ue.e "'A(.eyi/,,, i» ~~ glizeJ (Jmsa-
11, kurbağatat'dır. \7aıın sularda ba
ğıran kurbağalardır.,, 

O, bunu izaha çalısırken, misal
ler verirken, Paleolog atıldı: 

"- Bizim tarihi tabii malfımatı
mız \lOl'--~an ... 

Otu~ beşlik kadının dudakları -
nın ıH•narrnda "bir hazin tad çiğnenir 
gibi idj. Kadın sene)eri geyeliyordu 
muhakkak ... 

~onra, bu keyif hildiyesin<len :bi
raz s:ıkıhr gibi oldu. 

"- Ben, dedi, Bodleri çok c;;eye
rim, t.eın seferle.ri ıiç.in, lı,em de ~i.m 
si~ah -ka.dıııa kendini bağlıya
hildij! ı.i~ln ... 7...amanımızda artrk sev
gi bit" siiı:ı J>ile değildir. lfayatımrz, 
ummanları, enginleri a~ryor. Fakat 
zaman denen, geminin i\ tüne bir 
Albauos ~ibi dü~yor. 1f eybetli ..Al
batr~s nasıl b~ri'•• ' 7 , deniz Ü~ tiin- .

1 
de bır nıetre l>Lle u~amıya.n, ) tik
selemiyen tayfalara oyuncak olur~a. 
biz de zamanın e-linde acayjp bir 
mask,ara oluyoruz. 

Kadını te~elli t:(tmek istedim. 
Tabii bu ne lıir mantıktı. ne de bir 
konferans; ;:;ade iki kelime: 

. . . . . . . . . 
"- Siz g-üzelsiniı, gen$siniz! ... 
. . . . . . . . 

Gün doğuken kadınları evlerine 
bıraktık ... 

Paleologa sordum~ 
"- Çek atladı, fakat kocasına 

karşı jşlediklerinden a1.ap duymaz 

mı? • 1 
Bir pazar sabahı, otelin pencere-

sinden başımı sıkardım. Kendimi bü
yük bir Amerikan kumpanyasının 
stüdyosunda sandım ve ~en(fi kendi
me .Q9rdum: 

- Acaba bir ~et mi f ilaıe alı
nıyor, diye •.. 

Btitün cadde, renk renk sırma, 

i~k, kordon, ~un beıY.az tli.Y,lti ve 

Merhum Cevdet in l 
kitapları tasnif 

ediliyor 
_.,.....--. ___ ,_, Merhum muallim 

Cw·· 2:l~!:ı !r.::ılap 
mUzesine bıraktığı 
on bin ciltten fazla 
değerli kitapların 
tasnifine başlan
mıştır. Cevdet hak 
k nda vilayet mck 
tup;:usu, değerli 
b lgınlerimiz d e n 
Osman Nuri tara
fından hazırlan
makta olan kitabın 
da yirmi beş for
mas'ı lıitirilmistir. 
Bu kitap, merhu

MrıaWm A hmct mun bütün cserle-
Oe1tıdatin isleiilği rini, hay:tt•m. mü-
n bi ha"•r7anan cadelelı-rini tetkik 

kabri etmektedir. Bay 
Osman Nuri ıld forma kadar 
daha bazı veslka 1 ar ilave ede
cek bundan sonraki kısım merhu
mu' seven, onun ilmine hürmeti olan
lnnn hııtıre.lat'ını teskil eclccektir. 

Merhum C',evdctin kabri istediği gi
bi hazırlnnmıstır. Cevdet, mezarının 
Ahmet ?.f.itat1n mezarı ~ibi olmasıl)J 
vasiyet ~tmlsti. Kendisini sevenler, 
Ahmet Mitatın mezarını yapan usta
yı bulmuşlar aYni taştnn resmini gör
dUğünüz metım yaptırmışlardır. 

BELEDiYENiN MAKiNE VE 
FEN ŞUBELERi YENi 

BiNADA 
Belediyeye gcsen. muhte!it ~a~m 

mahkemeleri ;biıwıına :bele,.dıycnm ten 
heyeti şubeleri t~m1yordu. ~rke~ fen 
heyetinin de bu binaya ta§InIDaJ>ı ka
rar~mm. .dün merkez heyeti de U· 
şınrnıştJr. . 

Bu :;uretle bcl<!Qiye~in makıne, fen 
şubeleri tamamen yeni bip.aya yerle§
miş btıluııuyor. 

sırmalı })ff$ketlerlc dolmu§tu. Çjns 
cins elbiseler giyinmiş bir plabalıJ< 
akıp gidiyordu. 

Oda ıht~mQtsi~i l;lnıattı ı 

- Her pazar böyledir. Bizde reş
nıj elb1..,e Pi:~ soktur. Zabiı}erimi· 
zin altı tür1ü kıyafetleri ·ardır, Za
bitlerimiz çok güzeldir, elbiseleri de 
şıktır. . Es.kjden kıyaf eJle.r daha s-e· 
şitıi idi ve sık sık değişirdi. Şimdi 

bu kadar .• 
- Neye ~ık ı:1ık deği1;ir? 

- Kazanç işidir. Bazan ıbüyilJ>)er-
den h;rioe bir ka.dJn ~tar. Bu kadı
ının akrabaları .çuha, sırma müU!.ah
hididir. Bakarsınız }usa zaman için
de kıyafetler deği~ir ..• 

....,. ;Sen. bunları ııe.re-den bili>·or
sun?. 

- J3ilAlifen yol<. J3,u sözl~ kaldı
rım hırda .bile kulağınıza çarpar. 

Bükr ~ hısanlar sussa, kaldırım 
.kayaları .dedi ~od\& için ayağa kalkar 

e bitRiderı' in kulaklarına bir şey
ıJ.er fıı:n1 darlaT. 

Bu büyük film stüdyosuna ben
ziyen yer, Calei V)cterid'dir. Bu 
eadde yakın Ş{lrkın şöhretli yollarıJl· 
dan Lir'dir. Romany.anın en şerefli, 
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Klltiir işleri 
Bay Bakan şehriınizde tetki~-

lerine devam ediyor _....,.........,_ .. 
Hukuk Fakültesinin dört seneye 

çıkarılması kabul edildi 
Kültür ;Bakanı Bay Saffet Arıkan 

şehrimizdeki tetkıkl rrne devam et,.. 
mcktcdir. Bay B k n Üniversitede ya
pıncak yeni cnstitiılerj, üniv~rnit9 
programlarında vücuda getirilecek dP,:, 
ğışmeleri tetkik etmi§ ve hukuk fa 
kültesinın c.löı t s neye çıkarılması İ§i 
le meşgul olmu§tur. 

FakUltenln dürt yıla çıkarılması ka. 
bul cdilmi tir. Hukuk dört yıla çıktık
tan S<Jnra mülkiye okulu tedrisatı da 
dört yıl olacaktır. 

Yeni müfredat programları fakül
tenin profesörler komisyonu tarafın
dan hazırlanmJ§tır. Bake.n}Jk bu prog
ramları tetkik ettikten sonra neticeyi 
alflkadarlara bildirecektir. Bay Bakan 
bundan başka kültür dire).ctörlüğünc 
gelerek bizzat ortaokul, lise ve ilkokul 
işlerile meşgul olmu;ı orta tedrisat di· 
rektörü B. Avni ile kültür direktörii 
Bay Tevfiğin verdiği izahı,.tı dinlemiş
tir. Orta tedrisat direktörü okul öğ
retmen ihtiyacım tesbit ctimş ve ha
zırladığı raporu kültür bakanına ver
miştir. 

Dün bu mesele c.trafrnda. görüşmek 

üzere Kültür Bakanı Bay Saffet 
kanın bat;k nlığı altında yüksek 
fa113t diretkörü Day Cevat, orta tcd 
sat cii11cktörU B. Avni, ilk tedrisat 
rektörü B. İsmail Hakkı bir topl. 
yapmı§lardır. 

Ba.kanl1k ortaokul ihtiyacını 
şılamak Uzere açtığı müsabaka 
hanının neticelerini de tef>bit et 
Fakat alman netice ile muvaffa 
öğretmen sayısı bugünkü ihtiyacı 
§ılamak kfı.fi gelmemektedir. 

Türkiyenin bütün vilayetlerinde 
lunnn ortaokullarda açık öğretme 
sayısı 5 binden fazladır. Bakanlık . 
ni bir tedbir almağı düşünmekted 
Netice bir kaQ gUne kadar belli olaca 
tır. 

lLKTEDJ#~AT DIREKTôRV 
ŞEHRiMiZDE 

İlk tedrisat direktörü Bay İsmail 
Hakkı dün Ank(l.fadan şehrµp.ize gel
miştir. 

Bay İsmail Hakkı öğleden önce 
Fındıklı 13 ilncli okulda a~ılan öğret
menlerin resim clişi sergisini geııniş 
ve yapılan işkrj tet}i:ik etmiştir. 

Festival heyetleri 1 Endişeler • 
yersız 

Misafirlerimiz dün akşam 
memleket /erine gittiler 

· 40 ~ 40 gece eğlencelerinin bit
ıncsı dolayısilc cv:ı.'eliff gec.e bcle<ıiye 
scyyahin §Ubcsinin Balkan komşu ve 
dost memleketlerden gelen festival he
yetleri şerefine Parkotelde verdiği zi
ya.iet çok parla olmı,ı§tur. 

ZiyQ.f ctte belediye reisi muavini 
Bay Ekrem rq.isnfirlerimizi takdir e
den ve gelecqk yıl Qa ayni surette top
lanmayı temenni eden bir nutuk söy
lemi§tir. Bu sözlere 'Yugoslav heye
tinden mukabc .cdilmi~tir. Sonra Bui
gar, Yugoslav, Türk oyuncuları milli 
oyunlar oynamışlardır. Ziyafet opek sa
mimi geçmiı,ıtir. 

BALICAN JJ.lS,AFlRLERIM/Z 
G/T'J'/LER 

l,lomen ;heyct,i vamır~a. Yugosla~· 
ve Bı.ılgar l;ı.cyetlcri de trenl~ dün ak
şam ,nerQlekçtlerine dönmüşlerdir. 

Heyetler belediye turizm şubesi 
müdürü Bay Kemal Ragıp ile Festival 
.komJtesi 8.zal(U"J tarafmQ,w. uğuplan
mışlar, kend,ilerinc bukeltcr verilmiş
tjr,. 

Bundan başka Sümer Bank tara
fından Balkanlı misafirlere hf'diyeler 
ve 1nhisar idaresi tarafmdnn da çeşit 
cigaraları verilmi!')tir. 

ldlsafirlcrimiz 1şfAnbuldan ~o:k 
,w.cmnun olarak ayr;t.lmışlardrr. 

Sigorta şirketlerinin 
tasfiyesi devam edıyor 
Fönlks ve Türkiye Milli sigortala

rının muamelatında yapılmakta olan 
tasfiye henUz bitmemiştir. Öğrendiği
mize göre bu Hti §irketin taşfiye işleri 
bitirildikten sonra mevcut sigorta şir
ketlerinin 250 bin lira kadar bir yar
dımı jle vaziyet düzeltilecek ve iki şir
ketin birleşmesile ayrı bir kurnı nııya 
kurulacaktı. Bu suretle sigortalı bu
lunanlarro b~arJ mu)ıaf aza edilmiş 
olacak ve lıE~rahngi bir haksızlığn 
meydan ve.riln;ıjyecekti. 

Tasfiye 13inin uzaması, her iki si
gorta ile alô.kası olanları gittikçe Ü· 
mit.siz1~e di,lşürm~tür. Bununla be
raber ta.sf.iy: nin sonu almanıamış ve 
knl'i .bir kar,ar :verilmemiş olduğundan 
şimdilik &aka.darlar ıSarih malumat 
vermemekle Pe,rabtr bu ~9iı;;clerin 
yersiz olçluğ\tnU söylepıektedirler. 

SE!Jl]}LE!J, KAPANIYOR 
:E:ırk gün kırk gece eğlenceleri mü

nascbctile açılan karikatür, halı, ..resim 
ve h,eykel sergileri önümüzdeki pazar
tesi günU kapanacaktır. 

Karikatür sergisi çok rağbet gör
mü , yilz binden fazla insan tarafrn
dan gezilmiştir. 

Halı sergisi bilhassa ecnebilerin 
rağbetine mazhar olmuştur. 

en hüzünlü saatlerini bu cadde ya~a- , 
mı tır. 1877 de Plerneden döneıı el
li J.l.itn \l key,, 18\)(l top buradan al"ış· 
lar ara~rnda geçmiştir. 

913 de Ilıılgaristanı mağlup c>tme
ye giden, faJ;\at koleradan çok tele
fat veren alaylar bu caddeden aş
itlı tır. 

91G da galip l\fakeıızen, zafer <•hı· 
ymı bu .eaddede.:1 ) avaş, yu·aş il<>r-
letmi~tir. 1 

Iuzaffer Frnnı::ız Lejyonları 918 
son baharıı.da halkın alkışları ve si
çek yağmurları içinde gene .b.ıı.radan 
girmi::;tir. 

J:-;ianbula giden ) ol buradan baş· 
lar. 

:J~vYelce tersane tcrc(mnnr iken 
sonra Eflfık beyi ~eçilen Hospoclar 
Marajeni .:maiyetindeki sipahiler ,.e 
yeni~erile.r ve clivıın cfondilel'i ile bu 
yoldan gelerek Blikreşe girmişti. 

Acaip bir adam olun eski tersane 
tc.r.climanı. EfJfı.k beyi olduktan 
sonra boypuzlnrı ~a1dızh iki l>ilyUk 
geyiğin çt>kt{ği bir falikaya binar. ta
likanın f cnerled içine gizli iki kü~ük 
top yerle;ı.;tir\r. ,bu caddede dolaşır, 
y~ ıg~.zinti mUddettnce tQPlar snğa 
-sola tcş ederdi. 

(Arbuıvar) 

Çarl)!:nıbcclaki bU;k', dikiş okulundan bu yıl mezun olwı ba11anlar. 

Çr.rşamba<laki dikiş \'e b:çki okulu
nun bu yıl ~ezun olan t.ale~lrine dµn 
törenle diplomaları 1:(!vzi edilmiş ve 
okulda bir elişi sı-rgisi açılmıştır. 

Okulun bulunduğu yerin uzaklığı
na rağmen, devam eden talebenin sa
yısı oldukça kabarıktır. 

Bu yıl mezun olan b~yanlar şun
lardır: 

Fatma, Hayriye, Cemile, Masume, 
İffet, Ha.tice, Bedriye, Mevkiye, Me
lahat, Safiye, Sehavet, Kadriye, Fik
riyc1 ~enzilc, ıBehioe,, Ved~ Zahirdir. 

Bu talebelerin vücuda getirdikleri eJ 
işleri çok ıkı~etlidir. 

Sergide kadın ve erkek elbiseleri, 
mantolar, palto, iç çamaşırları, türlu 
cinsten örtüler. Çiçek i leri büyük bir 
itina ile yapılmış eserler arasındadır. 

Yµrda an'atkfı.r yetiştirmek hu
susunda büyük muva.f fakiyctler göe
teren bu yuvanın direktörü Bayan 

Hayriye ile talebeyi yeti 'trmck husu
sunda çalışan Bayan Remziyeyi tebrik 
«teriz. 







Res:mli müabakamızda 

Kazananlar· aua•tt· 
öet'E NF..$R!YA1i'f 

Beş lambalı ~adyo bir lise tale- -W~~1

~~~~=.ı:: 

Muhasebe ve MafmüdOrfükle
rindekl yeni terfi ve tayinler 

..ı, ı~~-- 13,25 PWt1s bftf m~ 
besi larafın.dan kazantldt :.;ı~3•25 - 14·~telifplakneş-

.AKŞAll' nrAYn:tt'Nİ'P-

600 okuyucumuz 1 .:.~:.r..-=~ 
gill:I'~ ~ ıv..ı. (İl! .... ~~), Bir ay süren re.,imli mUsabakamı

za iştirak edeJ\lcrın sayısı iki bUie ys
kmlaştığı içın cevaplarm ayn ayrı 
tetkıkı, tahminimimen uzun sürmüş· 
t'Ur. Okuyucularmuzm btt gecikmeyi 
mazur gormclerini dileriz. Gelen ce
vapların ancak .39ô smda bütün sual
lerın d<>ı:,<rrtı halledıldigj görulmilşrtır. 
Gcrı kalannardan 151rdet\1 ~ kadar 
hata yapanlat'da, müsabaka esnasın· 
de.ki bazı taahih hataları dikkate alı
narakl muvatfak olmuş sa;tın'.~. 
YEN 'JltB '110 ABA.lf.t HAZIRLl-

YOil.UZ. 

D1llUl"allilt f.-«C• Mluk. Mllltlôk11 .... ...,. ZIM "fM ... ie,e-
ylndie 0.n nt ıl ' • Sf •• , !11'~ fli ....... ~Hbı1l9r -..ıD,40 
8-BdhıtMiar~~~-- 21-.ır =!all•halkpr 
Jre:Te:t• • C''SS'iıdll, 9 .- Kıllımiı • _.. 2İ - 21\,# llolo 

--..._. ~-U.~•lıL.....t. (l'Jlııw,flllw ....... .,,.) 
flok: ae;aıfılJl!a Yeni m...ueae Y~ DilııwBIMe, ~..av1 ,...,IOle: (Jorj 
•a.=n.......,ıoı--. -.... .._ ....... _ ~ 
tda~ i .l'tWr mnu•~ ~ w&ı'M tWaftauan ~"'• 1r.J .. t 
_...., ..... ........, ~ ---23,ao~cd: IW.1-
Ahmet: ,...... .ram. .Unıftdle ett~: ~- t ·-.net: 
138 n~ - fidllt; f>lcay: J'atera!ck. ~ L ..... t.e, b. 
~ ,....... ~ v.-. - ,,_ .... ~'be& (paça-

·~ *>U>NYA. &4 : ..... ts- .... : lla-

Ankara, 8 (Tdefoala)'"- ia1t titki-1 
ın kanunu t'hucibfnee' bil"eY d\!ı'eee" ft't· 
fi echn muhasebe ve ınM mücSUWerinin 
nimldinl bildi~ıitıitı . 

Umuıh müf~ttit MekıtH!t Nuri, Ma
nisa bayındırlık direktödüjilM; ikin -
ci umum müfetti§lik maliye mütaviri bi
rinci umum müfettifliie naJdcdilmit -
tir. 
TAPU MODORLOK.1.ERINE TAYlN 

EDiLENLER 
Kırklareli tapu müdürlüğüne Tekir

dağ tapu baı katibi ihsan; 1'faraı tapu 
müdürlüğüne Tire tapu sicil tasdik me 
muru Nuri; Tokat tapu müdıirlUğilne 

Uzunköprü tapu müdürlüğüne Remzi, 
Rize tapu müdürlüğüne Nurettin; Kas-

tlll!lllOiıu *l'W ıMWürU: JrUtteba DiyarW 
kir tıpu mdd'tlr!dfilne, it'attamontı tal"' 
müdürlüjüne de GUmUtfaano müdürll 
Fehmi;, Gibaüpıne tapa. müdürlüiiillll 
Tirebôluı tapu. IMlıbutu Adil, Mu§" ta< • 

pu mü"""1UttıM EminCllif. tapu bitki' 
tibl .A.ttiC ti~ tllldltttlr. 

MAi. Mt>DURLERlARASINDA 
YA»IUN N~UR 

Bayburt'e ~. llddmltınfa Ca 
İludan,.aya; lhıiY; 1Ja~U)'ll IWllMlııl 
Erdek'e Nuri, Gönea'e Edip. bbo 
ya LGtfi, Edremit'e Ali ısa, Tire'ye T 
bir. Kavaklı')'a Alt: Rıaa, Menneri' 
Haytlar .. Geıdk'c Çeofde1ı t:e,m e · 
terdir. 

Bt! müsabakanın göl'dtlgU rağbet'. 
ökuyuculartm!'ıtli'li atd~'t» ll\elrtup
Jar kendileritll meındU& etmek maksa
dile eskisinden kol y ve hediye itiba
rile eskisirtd~n da'ha zenÇ"ln yerli bfr 
lhtisiiMka ham'lamiya bit!i adeta\ teo
vık etmiş bulunuyor. Şeklini hazırle
mıya başladı~ımız bu yeni mUsabaka· 
D\m pek yakında ilin ed~i. 
llUBABAKAllJZDA KAZAN ANLJ.R 

........... - ~a!"'"'* ....... lllo: 10, 

= .... pargal*). 
~. llllii 22,38'-. ~ " ..... ajanaı 

- ...,..,.. ... 111erl. 

~ ~·~= .... ~ fi 3M MLm Nllp.ft.A.11! 
R9ıW Miiliı. Mby f 11' ... .... Saat 12,30 - 12,ISG Plllda Tllrk 

Mektep kitaplaımdaki erimler 
öztürkçeleştiriliyor 

Müsabakumızda hediye kazananla· 
rm ndlatım adresl~rile ~aber ~
ela 1MıteAkSUlız. tstanbulck bufühan 
6kuyucularmw:dan hediye kuananla
mı önilmUzdcki cumartesi gününCieh 
itibaren bir hafta 1.ftfllrft\ta öl'ed~ 

aonra Ankara cadaeaitı'.üe V AKTI' kütilp 
hanesine mtioama+- ed rek hediyaıerini 
ıln\tılarıfü r ca ea~ı~ Oil.et' ~nlyet-
1@-de bultmft!llarm H~diyelerl adraile
rine ayni müddet zarfında göndeı:ilc
cektir. 

BHŞLAJIBALIR~WYOMf!IZV' 
~AZ.MIA.lf 

Beş l&n,.00.lı rad~omuz ÜslcUdrada 
Alınıed\-yecfe Hal~ ~atfdetttnt!e d6W ntı
mara1t eVde oturl!t: Ifıa1darP111& litfe-
8i tal. bt. inr.l n B. Semi Kaneı taPa
f mdan kr.7. n•lmı'"tır. 

I'OR l..'11 ffR'AJIOFON 
Portatif gt~m6fon Fenerdo :S.yan 

'' tliye Sezer t::ı.rnfından kazanılmış
tır. 

Dl ~#- IWlcle 'f#t*rtfW'Sıllt .,....., ... ; lllblilMl. 8Mt 12,15() - 13,05 Bavadt8 
de M lllldır • #iM? n• ' ... 1G,d5 - 13,215 Pllkla Jtaflf alldk Yıl~ ii:l\I~ ıfttil~ .. - ...., 13,25 - ı., lluhteılf pl&k Miri-
~ : ~....-. c:lbld'cW yatı. 
Nuri .._ •hKı'rı • f~ ta.:. Allltft'Rl'J 
ımeibr: ~-- ._.. s....ı -•,ae.·..o.-aaa 
ğnıda 5 numarada, 8 N~iye ~ik- musik1si, saat ft,SO ~ 2b' ~ mt!ft. 
yar: Aksarayda ?ıramık R'emal cadde- habeJeti fEşref Şefik tararmdan), la· 
sinde 9 RUB19J'&Ô8, 9 - NediJne.: Hay- at 20 - 20,30 Rif at ve arkadaşları 
~a Kıoşu ~lunda 7 numarada, ta:ra.tnidalı TUrk musikisi, saat 20.30 
10 - fl'art: Fatihte Fevzi paşa cad- 21 Safije ve arlrad8Ş1art taarfmdan 
a~gıtt(fe :S:r nunıaratttt, 11 - Yalçtn TUrk mumkisl ve lia.Ik prkılan, saat 
Toker: TopkapiCla Dyasi!l!UM lfticr ş-e. 21 - 21,30 Plakla keman solo: (Ya
rif sokağmda 18 numarada, 12 .w Ya· hudi Menabem tarafından çalınmıştır) 
kup Binson: Kadıköy ünde Akif aoka- La Capriooza~ Pli.kla piyano solo: 
ğında 15·2 numarada. 13 - Neşide: (Leopold Gtıdotski tarafrlıdan çalın
Pangaltıd.ı Sii11eman Nazif sokağında Jfllşt?r) L~lSeSti'imn, Pllkla şan: Şal• 
5' ııtüil~ 14 ~ Ta!ufiil Banı: l"ft yapiıı taraHıulan söylenmiştir. Don 
faıtilltes!nt!t! P. e. N. 1~4'4 n"uniaTeı', ldıj&tun CSlbıl .. sa.al 21,30 - 22_,30 
16 - Kadri: Halıcıoğlunda Maltı& 80• Stüdyo ork"estrası: 1 - Strauss: Ges
kağında 16 numarada, 16 _ Nizamet- chıbbten aUSderı Vıenenva!d (Va:Izer). 
tın: Fatihte rre~ecilerde çeşme Sdlta· 2 - DeJIW: 811\'I& (Solo violl avec 
ğında 21" nuttiar&da, 17...;.& Neı'ime mu. oreh), 3 - Gnittados: Datısa Eapagno
gtlft.: BaJmköyt)iitf& tstlasyon t!adde- le, 4 - Blezt: Suite Arlesienoo 2, 5 -
ıihde 1numal'ada,18 - İdris~ Kuım- Leltar: <)ll madchen, oh madchen, 6 -
paşada Camiikebir sokağında .29 nu- Leliar: E'lasser - Kiıid, 7 - Veı'denfel
ma.rada. ,19 - Abdülkadir: R'.iremlt- ser - fA.ni!fet. 

Ankra. 8 (Telcfon1a) - Türk Dili 
tetkik cemiyeti terim kolu üçüncU dil 
Kurultayındaki lise ve orta mektepler -
de okutturulan derilerdeki teriıttlerin 

(ıstılahların) bir an evvel öz tilrk~eteı • 
tirilmesi yolunda izhar edilen temmrtiyi 
yerine getirmek üzere bundan ıonraki 
~alışmalanna dab.a bUyUk bir ım ve • 
recektir. 

Terim kolu tarafından §imdiye bdar 
öz türk~elettirilcn lise ve ortil mektep 
terimlerinin sayısı on Uç bin bdim!rr. 
Halbuki bu terimden tümü otuz binden 
fazladır. Geriye bdar kısmın &:: tUrkçe
leştirlimsei iti gelecek ders senesine ka· 
dCK" bitiiilrnit Olaıcalntr. -T.U.. k.oluftun 
tesbit etmiı olt!ttfu teıiflftk!IP 19'1MU- dil 
kurultayı bültenlerinde mevcuttur. 

Elektrik ışleti 
Tetkik Ula,._sinin 

talimttlnollft!si 
El "i:!K<;'Ja!K AVlltllBl ~ ıiıahal!e8~ ~al B;lıtıil~ oğ- Saa~,30 - 23 A'nadolu ajansı 

n y -ıl.Uld:ı. Bekfı.r ~afınds. 10 ~,~ D. 07.1l'g'll~. 1Yıf1'Uda'rcfti P'ftli: ' ·•:=l=l'=-~;;;-iiiıılilııi.i---~=~~~~~~~'.dafagl•), • 
.:1 -n -r..k k =~ H••mda 91 13 n m d 21 N • heyeti elektrik i~lerini tetkike baılamı ı. · ra ·..ıa .o. ı:.: ·r~m 8.7! !>"-ır. - - u ara a, - f'r- 12 - Saôa.liat: Devlet demiryollarmda s 

1UV AL8T '.PA 1111 mm. Pangaltıda Kuytitncu trfan soka- ve tetldk idaresinin talimamamelerini 
·.-k· yünde Bağlarbapıda: Meh- ğm<14' 38 numarada, ~ ~ Nik Makri- attıbai- m~tim km, 13 - MeSPut gözden geçirmittir. Neticed«! Ban üfak 

n "t C--mı·1 ,_..,znnm1tır. di: Haliç Fenerinde fncebel so1~agıv n- Öniz: Fatihte Binaemini aoll&ğmda: 20 ..... bul 
'" r • .,. n .11. ... -...~. 1..1 no.:-. .. Kamal · '"o·~ degv i•meler yapılmı ve Oç t4il - e-Ll KÔ'lt A'lf'hll da 82 numarada, 23 - İhsan Se~gin: u~--. :-s - ~-n,.. · ı _. :ır 

v . .n... 11 __ ..ı. ~·, ortaı ·· d lO T dd · d o'>' ko~da ı&esdt Me~ sokağında dilmittir. Beyoglunaa Bostanuqıuda ~ nu- coy e emmuz ca esın e <>.:> 13 numarada., 1 15 _ fnci ikan: Kala- iri ba·1 
marad:ı. Bayan ~ir.~ Jcazanmı§!.ır. numarada. 24 - Şahap: Pangaltıda Bu üç tekle göre idar'~n ,.xca 

CEI" SAATi K~ZA'NAirl.kR İnönü mahR.lelsinde 53 numarada. mt~ Dtllyft soka~ 5 numarada, vazifeleri tunlardır: 
1 - Ôrhan: Gtlzt ômituıpqa mek- RUJ KAZANANLAR le - Kemalettin: Bostancıda lç Eren- ı - Elektrik enerjisi Uzerhl .. tet -

teb 2-A. ı _ Ferdiye: Hasekide Kızılay k~y caddeeinde, 11 .o&;> Nilfifer: Yeni-
2 - Muhittı"n ·.Tokat hastalıanesin- Hemşire okulun~a. 2 - Yusuf: Beya- ll8yd'4! Raif P8f& kötldlnde, ıs - Ki- kikter yapmak. 

"'' mil Balkan· Şenlı'kdedede aaı·r Ned;_. 2 - Elektrik makine ve Met edevat de!. zıtta Çarşıkaoıda 3~8 numarada, . !l uıı 
3 _ &inad. sm~ /d't.uvihd& lbbi- 3 _ Giiney Turaç: Şi~lide S8manyol'1 sok~nda 138 numarada, 1~ - Şem- ve malzemesini gümrük tarifelerine ve 

urlar mµhaaibinjn oğlu Sölrağmda, 4 - Atıf COMtrun: Heybeli e,Wn: Aksarayda lıliJeWa Kemal cad kanunlarma göre tetkik etmek •e tet -
4 - Hasan B'rckm: Sa1r pazarlmia adada Kürekçi Bahri sokağında 22 d'e!l!'n:l!e mimar tbath~mın oğlu, 26 __.: kikler yapmak; 

Batie şitıt'etinde. numarada, 5- Zehra: Sinopta Jbm Nuri Yoker - Fatihte İskenderpaşa 3 _ Elektrik tariftlerini halka daha 
5 - Pa1tize Çolın.noğ~u: Fatihte Fev Nur kUtüp1i11n~inde. 8 - Kevtif Ei'- *'iifielresiiiie 6 nüiiMirida, 21 - Mil· 

zipaşa caddesinde 2-25 nuıruı.rada. gin: Giresunda diştabibi- Bahtiyann kerrem: Kadıkövünde Mısırlıoğlunda uygun bir ıekle koymak için memleket-
6 _ tdTi~ Arbay: zongtilctakf& Ga- kızı, 7 _Mihriban: Kuzguncukia ı~ M numarada, 22 - Şükran: Kadıkö- te ücret tarifeleri etrafında tetkikler 

zi okuhr baş öğ?etment. diyede 1 numarada, 8 - N. B. Özede: yilikte Baltelij\ede Kmastyecl soka:~ yapmak. 
MASA SAATi ICAZANA.NLJ.R. Fenerbah<'ede Eren yolunda 3 numara- ğnidıl 52 ımmarada. 23--. Emııle: Şişi~-----------!"•_. 
l - Cavit R!iştil Gülen: Üsküdar- da, 9 - Serif Salman: Aksara'Ytfa Hor lkfe Rumeli ~desinde 57 numarada, ha Okay: Kadıköyünde Celil Muhtar 

da açık türbede Uzun yofd'a !O':ıfüHJiffa Mr ~d~f~ 39 ıtumaı'ad~ 10 _.. 24 - Nurullah Ye~ök: Beşiktqta sokağında: 2& numarada, 3 - l'aik Su-
..a-. o-ıım· ......... "" .. m.- p ......... 1 .... d .. , Safau. a.....:. Kılı~alid'e 28 numarada. . kl 
uıa ~ .., .11.ı..al\a. ......... w .. a: oıv- ,..,....,..., '" t ~ baş!: Şehzadebıişmda Dıre er aruın-

. ~. - Sadrettil\ C.anka: Adanacli kn~nda51numarada,11-NecllTiner: auıuK ~l!.YZ KOLOruA da -10 numarada, (.-Melahat Ert!-
Sejfı'art cacfdesind'ie K~paDY>af ?baha!- ~ızıltonrakta Fener volu caddesinde KAZAN ANLAN, man: Samatyada demirci Osman so-
lesinde 89' numaratla: l ı numarndıı.12- Şevket: Rurnkapı M f - tinine ~vket: &stancr Xü- kağmda ~ numarada, 5 - Liltli: Otı 

8 ...... Şttttap: Pa""lt!da Uf..-86' ~an~astiida Ma\>lk ~ec:ımesi S<>ka~nda ~ :&y, 2 - GIMl": Kad~yttnde dokuzwıe.ı ilkokuld& 263- numaralı, 
kağında 53 numarada. 27 numarada. 13 - Milda.n AJYanak: Mııriı'hoihuufa 4 :dumanda; 5 - Xa- 6 _ H. Alaç: Unkapanmda Fener cad 

4' - ll'~dtb'f El'tftflt<~ ~ ~ ırNy ~tl'Mdtr ~ Bırtri- 90tca;lmda ı. rabet ~: PaııpltJda S~iW' niade 21 numarada.. 7 - Rıdvan: 
F. V. asteğmen. numarada, H- NilMer Tuirul: Niean sokağında 43 numarada, 6 Azmi: Hay- Kartal Maltepesinde Bağdat caddesın 

5 - Behçet Huar: Ank_...,a Sa U\şmdsı. Gi\v.-lbah<'~ sok~ında, 15- ca ch.tp8.şadıl Demiryollaı' matbaası me- de 26 numarada, 8 _ )'...eman: Anka
man pazarında Kırgız mahallesinde fer: Üsküdarrta fhsnni"e mahellesi~ mum, 'f - Kemaf: Kftsmıpaşadft Ye- Jiida &aımatt pdlD'Jiıda tstil(Jal mahal 
Öke sokağında. de 8 numarada. lR- K:tmilran tıımı.r: n; ~ fbMftllti.1' nıilhd.lleaintle 35 leldndıe 47 numarada. 9- İhsane Mas-

6 - Hakkı Tulay: Kadtk~ytlnde F.d1~ltıl~ıda Rulta,.hn~a'mda. 17 - numarada, 8- lmnaii: Btvoğlu tahsil br: Zaferi ıtmf otett kıaşısım!a 
Rıhtnn caddesinde 142 nunmra<IL ~im Gü~i\: :tı'atJhte Kurn'ctot ıııh'ka- mUdUrlUğünde, 9 - Fuat Gürler: Har numara (..Aldtda), JO .-. lllllii &lll.tt 
BtlYVk KOLONYA KAZAN ANLAR ğında 11 rnnovada. 18 - C...emih Be- biye okulu talebesinden, 10 - Cemil na: BabıA.lide !tılla!l lthlıı'tliıaaellıllile 

1 - Semiha: Mahmutpasada 'lan- yo~lunna Yenicarşıda- Hayrive soka- Kamı: a:ada Ce:;me sokağın- 11-. Göb&l: 'i'a.Ibiimde $1ı'8*iYldll'& 
buri sokağında 55 numarada, 4 - ls- ğında 6 numarada, 19- Şerife Devlet da 33 n , ll Sa.!lhe 'O'neri: Kar- 2S numarada, 12 :R'esa! ôrge}i: !itte 
mail: Fatihte lskcnderpaşada Muhtar matoaasmda Mübeccelin tefik8.8I, 20-- tal Maffepe ·~ ebem, ıa - 2.ekl- cide Boeapa.şac:lıt t6' numaracr, ~ 

Fransa - Suriye 
Aslaşme-ıı 6ntffln imza 

didgor 
Pa&, s (&.at.> - '*-' -

riye. mualiedesl Jailll lllY" tial'aftma 
BB. Blum, CJuu&Mmpa ft Vieno4ı 
fer ta-raftan elli Suriye: lleyect ara· 
smd'a fıitU edllftelt \te itMımyı tali 
edee~k olan itle ztyaf etm'de rnı 
)ardan başka tecim babliı S. Bü
tidl il~ Suıl)'e fevkalMle ko11118eri 
de ıt&ırtet ..., nlmmaklaMir 

t'ltlldn' l111'ı1tiıul. 

Veni bir de e 
Ralfa, 8' '(Kfntt)N)' - t>Gıt ak 

SeJAnikfie. tetefille vuilea- bir ziyafe 
te ~ekif Otmen.1 ıtetabas v~r 
li)ÜI titr' n~ eRttıtııe t61'e 

''4 ağUstosta. Yunanistaıı.da: n"ii'9tlilml 
blı' değişiklik vuk\uL ~-· 8u 
filiklik; Yunan tari1i1 ~ J*.D1 bit d 
re açmı§br. ~linği püllltimta~ 
min ~ amaa ~· t;ab 
taeltteld, lktlclarmlltı ~ k 
tir. Dtfije ellcıacmi\ ..... li.mentMıilmllll 
IHlmıeü ,,.,_.\i. kıl D ank ti 
~atfa.dır. 

f ağustosta. ~ aeJln deiifikl 
ğin ikinci ee1idt cM, Y1lllallbltaMs t 
mllıihıtlerin utmaılldn'. 

Bit, safmn son ra&!eşiae k 
vardık ve ancak arlık bir mt biltf 

. Jemek mllmkUn o1madtğ!Df &n1adJ 
mıc ama.adu' ki, ~ bir' Uldlle 
rimi yaptık. 

iz•· rcle fidcletli 
im del• 

Hu nü Sl)kağmda 11 numarada, 3 - Fıtnat: :e~yoğlnnda KurttrltıfJ cadde.; ye T~: Çjpı; 1nz 6ğretuieıt okıihııi- Meliha: Betik~ ıt~1' Yı1drZ cfd. 
Süheyla Olcay: tı:ıtanbul kıZ Ji8etftnde ıritıde 5 mnnarada. 2l: - Bedi«': P. T. ckn :a B. numera ıat, l3 ~Şefik Kilr desinde 5 numarada, 14 - Karaka" 
1895, 4 - Siyami: Certahpavrida 145 T. başmUdüriyeti muhuebesinde, 22- doğlu: Üniversite Hukuk fa.kültesi l- P. T. T. fabrikasında kasacı, 15 - Ner Londra, 8 - Filıstin meseleleri h 
numarada, 5 - Sabiha Yaşarım: ls- J<Uzım: Kurtulusta Sinem köyUnCie kinct smıfmdan, 14 - Seııiiıa Alp: Ot- min: İzmit İnhisarlar mubakemat me- h'llda ~edlfd bit IW;J\llfftmede 
tanbl!l adliyesinde haklın namzeti, ~ Kır SQka~da 35 numarada, 23 - taköy Dereboyunda Gilrcil kızı soka· moru tm, :f&-R. Sftnt1: Saitttta p.. listine blJI fatt• IU'er ,.._a 
Zişan Reşat: Yenikapıda Çeşme so- Ihmdl Uşaklı: O'skttd'Rrda Ağa hm'na- iiftda ıt nuamı'ada, 15 - Celll Ur- cı İM Rlfat ~ ıs numartda ve ta)ım edileeell b.W llo~un k 
kağında 5 numarada, 7 - Ali Rım ımnaa 22 numa.ntaa, 24-- Ahrnet Ham bay: Talhfhiıde fn5ntlnde Bayır soka- 17 _ HBcı YuBaf llelıtrıeb Pehlivan- ~b 1 n lıalle ça{ıpcağ.ı bıldirilm 
Erer: Kadık~yUnde SokuUu l!I01'ağm~ dt: Fatihte Malta yedi evli sokağında ~da 53 nuıharada; 16 - ltlümvvete: köy. 18- Suzan Adil: Kaarköyde '130· tedit. 
11 numarada, S;- Abdullah: Pendikte 16 numarada. BeşiktaRta Abbas ağa Kapancı soka- kuı't cadCiesinde 47 numa'i"i48., 19 ~ bi~er tanıtan tWfstMe ;&ıd 
Atatiirk caddesinde 38 numarada, 9-- KREJI (VAZO) KAZANANLAR ğmda 25 numarada. 17 - Gülen Yö- A"tif: Uaktıdank p~8 JM!am cadde- cek 0~ ~ tiıiıt att!I' tad 
Günav: Yereb:ıta.n caddesi 43 numara- 1 - Cavide: BeqiJdaşta Şenlikde- ceJ: BakırköyUnde Cevizlik Arpacı ıWftde 1 :nunıi.wa&, 2'r 8aliiM zeı+: Ni- nu normal hadde cıkar*Mlr t~n 
da, 10 - Yıldız Alice: Ziraat banka- dede 11 numarada, 2 - Nazire: Si'tke- kağında 19 numarada, 18 - Nerime: şantqmtk Kodaman cacldesnle S2 ribe& ita kadm' ibtiyM ldanete 
sı müdürünUn km, 11 - Yarbay Ri- cide istasyon karşısında, 3 - bmail: fstanlml kı:ı lisee'nde 1538 nmuaralı, nllft'laracia-, aı -z Kemah Galat.ada Ok- vet ollmataktırJ' 
utı: J Uçtlkayasofya ~amH 10 numari- Fatihte İskendernaRa mahallesinde 11 19 - Mehemt Ali: Rirkeci Hocapa.ftı cu Musa caddesinde, 22 _Nimet: ~ 
da, 12- Entse Kut: Beyoğhmda 'l'arla mımarada. 4 - Orhan: Beyoğlu ta~- nuamra 124, ~O - Sedaf: On beşinci lide Miko apartımanmda 10 iı'tııiiari.- ÖRFİ İDARE Jdl? 
bn md:ı 26 numarada. sil mlldUrlUğii memurlarından, 5 - flkotnld"a 420' numa:ralr, 21 - Emirt: da, 23 _ Hilmt Nayal\: tfnıta~mda Kudüs, 8 (A.A.) - lngitı. fev 

l".lRIJl KiLOLUK KOI~NYA Behice İnanç: Kurtutu~ta Tuzcu Mtı- Bevofkmda A...~aifıh~it GönM S<>'- Pif yokuşunda. ?;ı..,. ıtifnh Sirkeci de~ J'lflıltMc:lıt örfi idare 
K A ıAN ANlAR tat eokaa?ıhda 16 numarada, 8 - Şa· t:cllftıd& 14 aumdalda; 2'J - Talat To- SalJm\\&aJfitte :f() num•ada. lan edillllf elduğwm 

1 - ff. A.ğyş: Bebekte DePe 86ka- hinde Uster: Beyuıtta Sofanağada fnnJ: Hıtbtm şirketinde 1stanbm se
1
rvi• (Mabadı )Wnttkt ~""8da) dır. 

~l~nı~~1~2~~f ~· nn~a~~7-h~reN~m:A~ ~v~~~~-~~~~=~~~~~--~-~----~-------------, 
m:ııı · ı-:ıısmro:ı.~~it:ı. Küçük hamam so- sarayda Katip,.elebi .. okaitnda 5 na- nü okulunda 368 numara1ı, 2'4 -1sma- ıa•-n ... Ulun ~esi 
b ·m ıt 4 oıun-ında. 3 - Mumffer· mJLl'8da,. 8 - Fenıh Teneköv: Kadıkö- il Nact: OsküdrR 'lrtamettep affmcrtmllflllıılmııııliimiııılılı..-.- .,_. • ~ _______ ,.. 

ffuk.,Jk 'a~ü~r!fi ri?)Cİ smrfmda 5127 yünde MtsırJfo~unda, 9- sevrrn: Bo- sınıf Uılebesinden. BU'7ftf.ı muhattlttetın yfttfarll 111 H•lttlde 
aum1\n.ll., -4 - ~Jl'h Kıya~: ~treft'lezde monti ıJokak 39 mnnnracftl. 10 - Er- lftJÇtJlr BBYZI KOLONYA ı JT 
rahrf ltıtnm ııtıi"lt~~ 24 nuıM!'tda. Jran: Sftmııtnda Hacı H'Uevin ala IrAZANANL~B çıkıyor, O~Uyunua .... ._ ____ __ 
!9- Jswwill: Fatihte lskenderpiıfllll ma- sokağında 7 numarada, ll- XucldU.: 1 - Metin YUce: Cerralıpapda de.-
balesinde 11 numarada, 6 - Arif Bil- Uskiidarda lhsaniyede 42 numarada, mi sokağında 18 numarada, 2 - Meli-



• Denizyolları 
iŞLETMESi 

A'.ccntclcıi: 1'araköy - Köprübaıı 
Tel. 42362. Sirkeci Mtihilrdar Zade 

I•-- Han telefon: 22740 •••il 
Bu Haftaki 

Mersin Hattı Po5taları 
Yalnız bu haftaya mabsu 

olmak üzere lıtanbuldan 8 ey· 
lül salı ve 1 O eylül perıembe 
günleri kalkması lazım gelen 
Mersin hattı postaları birer 
gün teehhürle kalkacaklardır. 

Buna nazaran 9 eylül çar· 
şamba saat onda kalkacak pos· 
tayı ERZURUM vapuru 11 
eylül cuma saat onda kalkacak 
postayı da GÜNEYSU vapuru 
yapacaktlT. (1075) 

lstanvuı Asliye Aıt1noı Hukuk 
M ah kcmcsbulen: 

Şöhret tarafından Küçükpazarda 
Hacı kadın mahallesi Darülhadis so
kak 10 numaralı hanede iken ikamet

GUD dOğU§U 
GUD batıfl 
S&b&b namazı 
Oğle namaz> 
Ddnd.I ıuunazı 
Ak§am namazı 
ratm namazı 
lmaak 

Yılm geçen gQnleı1 
Yılm kalan gQıılerl 

5 36 
18,28 
450 

12 ı ı 
15,46 
18.28 
20,03 
3,Sil 
254 
11 l 

BORSA 
8· 9 • 935 

llhalanııclıl yılda lfaı'eUI oWılar, öze, 
ttade Dnia1Dele gOftın!erdir. Rakarılhu 
wı 12 de 1Dpa11ı11 •tıt fllatJaraur, 

PARALAR 
•Sterlin t18l>. - •Şilin Avua 

~~ -•Dolar rn6 - turya 
•Frank L67.- •Mark ti(),-

•Liret 170.- •zıou ~2 -
• Belçika Fr. 1".S,- • Penıo 2, -
•Drabml ı!8.- •Ley 16,-

• 1svtçre P'r. "l20,- •Dinar 
,. . bl:I -

•Leva ~.- •Yen ıs. -
•Florin ··- •Kron IIB-

•Kron Çek. btl - •Aitm \IW -
• Pczeta ııı - •Banknot 2411 -· 

gahı meçhul olan kocası Süleyman oğ- 11---------------ı 
lu Şaban aleyhine açılan boşanma da- C E K L E R 
va.s.nın tahkikntmda: Müddeaaleyhin 
ika!netgfilımm meçhuliyetine binaen 
davetiyenin on beş gün müddetle ila
nen tebliğine vt' tahkikatın 22.10.936 
perşembe günü saat 10 a talikine ka
rar verilmiş ve davetiyenin bir nüsha
sı da mahkeme divanhanesine asılmış 
bulunduğundan muayyen gtin ve saat
te bulunulması ve aksi takdirde gıya
bında ta.'"ıkikat ve muhakemeye devam 
~ileceği tebliğ yerinde olmak üzere 
ılan olunur. 

(V. No. 18025) 

RİRALIK KARGtR EV ve DtlKKAN 
Beşiktaşta Akaretlerde 5, 15, 18, 29 

30, 38, 41, 45 numaralı evlerle 15, 10, 20 
24, 43 numaralı dükkanlar kiraya ''e
rileceğindcn 5/ 9/ 936 tarihinden itiba
ren açık nrttırmaya komnu!ltur. 

isteklilerin 18 eylül cuma günü saat 
on üçe kadar Beşiktaşta. Akaretlerde 
54 numaralı mütevelli dairesine ve o 
günün saat on üçünden on beşine ka
dar Beyoğlunda Telgraf sokağında Be-
oğlu Vakıflar direktörlüğü ihale ko

misyonuna gelmeleri. 
(V. No. 17970) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahüiye Mütehcuııaı 

• ı.onara 6116. • VIyBtıa •.l 960 
• lfe-vyorll 0.792b • lıladrtd 6.11220 
• Parla l~Ot\ • Beı'UD l,IJ7116 
• M1J!no t0.r'967 • Vart0n 4 .2LI\~ 
• Brüksel 4.6960 • Budr.peete 4,2b6U 
• Attna t>S 8!>71> • .BWmı1 r07.1S62 
• Cenevre ıU1161 • BelgraO B4 7b67 
• Sotya de, ı:8&J • Yolrob&ıiUI 2.~ 
• Amster'dam t.111 • Mollkova 21 87:> 
• Prag 19,21 • Btokholm K.'öb12 

ESHAM 
!ş BankRSJ ıo. 
Ana~ıu ı!4.SO 

1te.ıı ı ro 
Şlr. Rayrty H>.OOl 

Merkez Jtanlf 81 l O 
lJ. stgorte .CXl 
Ponoma.u ıı.26 

ıetlkrazlar 

Tramva, 
• Çln:iento 

Un}'t'n Del 
Şark Del 
Balya JOO 
Şark aı. ecr.a l 00 
Telcfoo J.00 

Tehvlller 
• 1~ T.Bor. 1 l!S fb ıtıektrtı& \JJ,O., 
• • • • n 22. Traaıva1 ın.70 

• .. • m 21.; Rıııtmı ı.c.Ob 
nrt1k.Dahm u 2~ • Anadolu 1 n 70 
Ergeni lttlk. 97,'lb Anadolu n i \J.9!> 

1928 A 1ı1 w.oo Anadolu m 17 «> 
& Er1anııD 100. - MllmuaU ~ •b 00 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. H A L K. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa . OPERETi 
ralı husus1 kabinesinde hastalanru 
kabul eder. Salı, cumart~f günleri Bu akşam 21.,30 da 
sabah "9 1/2 • 12•• saatleri hakild fı. ŞİRİN TEyzE 
karara mahsustur. Herkesin halin .. 
gön• muamele olunur.Muayenehane n Büyük operet 

j·azlık telefon: Kandilli .38 3 perde 

S1hhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Haydarpap Emrazı Sariye Hastanesinin 1936 mali yılı ih!iyicı olan 69 
kalem eczayı tıbbiye ve bmar malzemesi açde eksiltmeye kom.dmuttur. 

l - Eksiltme 16-9-936 çartamba g.ünü aat 14,5 da CağaloğJunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür} üğü binasında kurulu kcmuyoncla 
yapılacaktır. 

2 .....: Tahmini fiat 1608 lira 67 kun11tur. 
3--:- Muvakkat garanti 120 lira 70 kuruıtur. 
4 - istekliler tartnameyi ve listeyi her gün paruız olarak komisyonda 

görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid ticaret odası vetikası ve muvakat garaıı· 

ti makbuz veya banb mektuplarile b i:-lilde belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (745) 

Yüksek mektepler alım satım 
komisyonundan: 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne 
illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız Sanat Okulu için satm alınacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynan, 6 paravana hat ay
nası, 24 küçük duvar aynası, 1 O paravana endam aynası, 6 kapı 
levhası ile muhtelff endamda manken kapalı zarf uaulile eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - ihale 24 eylül 936 perşembe günü alqamı saat 16 da lstan

bulda Cumhuriyet matbaası karşısındaki Yüksek Mektepler Muha
siplik binasında toplanacak olan Alım Satım Komisyonu tarafmdan 

yapılacaktır. 
3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 liradır. 
4 - Teklıf zarfları ihale için tayin edilen fUften bir saat evvel 

1 

komisyona •~riI?1~' olacaktır. .. . 1 
5 - Nevılerını; 1'atıflarını, kabul, teaellum ve tedıye ~artlarını 1 

anlanınk isin okul idaresine müracaat edilmeıi. .0117) 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, lSO. 200 kupona fr.hisar mamulatından LlKOR 
.l<ANYAKı LÜKS SiGARA, AY. MALZEMESi yerilir. 

. lYRIC:\ - Hediyelerle lleral:ier alacağ:ınz kur'a numaralarile yılba§ınC:la çekileceli 
BlJYOK YENiCE PiYANGOSUNDA F(.rdor Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
olomobin veya bunun yerine 'bir Ford k.amyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 

BLAVDUNKT Radyotarı, REVUE• SAATLERİ, lÇKl SERViSLERi, SOFRA TA
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 

- ·~ ... · .'.· ... ·. ~·,~. i· .. ':~: ... :j .. ·ı··.'" ·-·~ ·:.: :~·. . ..., ... ·;--. - ,,.:,. 

Sün'öet düğünlerine 
mahsus 

HOKKABAZ, KUKLA, MONOLOG, 
KARAGÔZ, INOESAZ VE S/llRE .• 

San'atkiirlar: Hayali ve hokkabaz 
Vefalı Safa, monoloğ ve hôkkabıız 
Tahs-=~ hokkabaz Avram usta köçek, 
Beyazıt Cumhuriyet caddesi tramvay 
durak yeti 36 numatalr kahve. Tele· 
fon: 23072 

/sfurtb?ll Yetımci icra Memurluğun
<fan: 

Mahcu?! ve para.ya çevrilmesi mu
karrer halr, seccade, pcroe, karyola, 
kanape, ayna, konsol, portmanto, ve 
yer musmmaları ve saire 11. 7.36 tari
hine mUsadif cuma. glinü saat 15 den 
itibaren Bkaırköyde İstanbul cadde
sinde çarşı içinde kftin 16 numaralı ha
nenin önünde açık artırma ile satıla
cağmdan isteklilerin o giln ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak otan me
murumuza: müracaatları Han olunur. 

(V. No. 18035) 

ZAYl 
1933 - 1934 dors yılr sonunda Ga

latasaray ve Kabataş liselerindeki ba
kalorya imtihanı neticesinde Kültür 
Bakanlrğından aldığım 2.5 gu_bat 1935 
tarihli diplomamı kaS>bettim. Yenisini 
a.lacağıtndan csklsinm hükmii yoktur. 

Alman lisosi Ticaret mektebi 
19SS-19S; mezunlonndan 

Jiehmte Ocmaloğlu Sacit 

Kadık&y /J..i.nci. Sulh Hukuk Hakim 
liğlnden: 

!zmir Buca.da Yukarı mahallede 
!ntikam sokağında 11 snyıb tzzettinin 
evinde mukim iken ikametgahı meçlıul 
bulanan Halime'ye: 

Kocanız bakkal Cevdet tarafından 
aleyhinize sulh teşebbüsü davası açı}.. 
mı~ ve mcskeninizin meçhuliyetine 
binaen ilanen do.vetiniı.e karar veril
miş olduğundan sulh teşebbilsU için 
25.9.936 cuma gilnU saat 10 da hfıkim
Jığimiz Odasında hazır bulunmanız teb
liğ olunur. 

Gaziantep şehri içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Gaziantep şehrine 12.5 kilometre mesafeden su hıalesi ve §ehir 

dahiHndeki şebeke için icabeden malzenıeJerinin tedariki ve boru fer
şiyatımn icran ile sair müteferri imalahn yapılması ve şehir dahi· 

linde iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - l§in muhammen bedE:li 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şar~na me, proje ve sair evrakı on iki 

buçk lira mukabilinde O cahiliye V eki.lef Befediyeler imar ne yet! fen 
§efliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 ilk tetrin 1936 tarihiı e rastJıyan cumartesi 

günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak Belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin aşağıda yazılı temi 

nat ve veıaiki nynı gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine tes
lim etmiş olrnalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
13745 lira 28 kurutluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Nafia Vekaletinden tasd ikli fenni ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu· 

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 

teklif mektuplarının iadeli teahhü tlü olmasI ve nihayet bu saate 

kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bı.: iş hakkmd:ı fazla izahat almak i5tiyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (773) (1090). 
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YdJdr 9 e.Jbk, 1 &Jldr A.11* 

llqıleketlmlzde 

TabGDcl yerlere 
Po9ta blrUğtne I 
ctrmlyen yerıereı 180 - NJO 

110 
uo 
1ICI 

TQrlllyerıtn ber poeta merllez1Dde llUl&UN'• atıoae yuılır. 

"""'"'"''•1111111'1 

Devle(Dl!m;ryolları vf!°'.Limanları işletme ~ · 
.. ~ " ..re;,,., • ' ..... l · ·. .. .. ,.: ·vmum ıdaresı .ılan arı · 

. . . 
........ "Wi __ I\;;;;;. ................... _. .................................. ... 

D.D. 84 numaralı gidit - Dönüı )olcu tarifesinin Eylül 1936 
ıonunda bit=cek olan mer'iyet müddeti Birincikinun 1936 sonuna 
kadar ve aynı şartlarla üç ay daha uzablmıttır• (791) (1114) 

-il:'· Öğref men aranıyor •-mi! 
Şehrimizin özel ılkokullarından birinde yeniden açılacak sınıflarda çalışmak 
istiycn Muallim mektcb' rr "":lmlarinın dilek ve şartlarını tercilmeihal ve sıi 

rcslerile birlikte <f• .... nh •1 r"9 posta kutu u) ıe.dreeine yazmalan. 

l\1uğla şehir içme suyu tesisat 
ve inşaat eksi.. tmesi 

Dahiliye Vekiletinden: 
Muijla şehrine 783 metre meı :ıf eden ıu iıa)esi ve tehir dahilin· 

deki ~ebeke için icap eden malzemenin tedariki ve boru ferıiyalının 
icrası ile ıair buna ır.üleferri imal atın yapılır.ası ve iki depo in~ası 
su ıaatlcri ve diğer ahit ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmu§tur. 

1 - İtin muhammen bed~li 59977 lira 82 kuruttur. 
2 - istekliler b~ ite ait 1artn11. me, proje ve ıair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Beledi.> eler imar heyeti fen tefli
iinden alabiHrler. 

3 - Eksiltme 24 Birinci teırin 936 tarifıine rutlıyan cumarteıi 
pnü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekileti binaıında toplana-1 
cak Belediyeler imar heyetince ya pdacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için iıteidilerin qaiıda yazılı temi
nat v~ veıaiki aynı gün aaat ona kada: Komiıyon Reiıliiine teılim 
etmit olmaları liinndır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uyıun 3999 
lira muvakkat teminat. · 

B. - Kamuıun tayin ettiii vesikalar. 
C - Kanunun 4üncü maddesi mucibince ekıiltmeye girmeie bir 

mani bulunmadıiına dair imalı bir nıektup. 
D - Nafia Veületinden tudi idi fenni ehliyet vesikası. 
Teklif mektupları ihale günü ıaat ona kadar makbuz mukabilinde 

• omisyon Reiıliğine verilecektir. Poıta ile gönderilecek teklif mek
luplannın iadeli teabhütlü olmaıı ve nihayet bu saate kadar Ko
misyona ıelmiı bulunması lizımd ır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak ~ıtiyenlerin Belediyeler imar 
lııeyeti fen ıefliğine müracaat etmeleri. (774) (1089) 

~ lstanbul Belediyesi ilanları 

Belediye matbaası için lazım olan muh~e!if cinı kağıt kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. Bu kağıtlann hepsine 6883 lira 40 
kurut fiat tahmin olunmuıtur. Ekıiltme 14 - 9 - 936 pazartesi 
ıüıaü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameıini iıti
yenler paraıız olarak levazım müdürlüğünden alırlar. Talip olan
lar kanunun tayin ettiği vesika ve 502 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif zarflarını yuk~rıda yazdı günde ıaat 
14 e kadar daimi encümene vermelidirler. (B.) (820) 

Jandarma genel 
kara satınalma 

komutanlığı An
komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf ekıiltmeıinde verilen f iat pahalı görüldüğünden 
35,400 metre kaputluk, 19200 met re kıtlık elbiselik kumaı pazarlık. 
la sabn alınacaktır. 

2 - Metreıi 280 kurut tahmin edilen kaputluiun ilk teminatı 
6206 lira f&rln&me bedeli 490 ku rut olup pazarbiı 21 - 9 - 936 
pazarteıi günü saat 11 de ve metreıine 265 kurut baha biçilen kıt· 
lık elbiseliğin ilk teminatı 3794 li ra tartname bedeli 255 kurut olup 
pazarlığı aynı gün saat 14 de yapılacaktır: 

3 - Şartnameler Komiıyonda n alınaıbilir. Pazarlıklarına girmek 
iatiyc=llerin belli günde tartname de yazılı belge ve ilk teminat 
makbuz veya banka mektuplan ile belli gün ve saatte Komisyona I 
bat vurmaları. (692) (881) 

1 
o-
lstanbulVakıflarDirektörJüğü ilanla,:.ı 

D ficri 
Lira K. 

Pey parası 
Lira K. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

btubul. AAllara CaddMI, l WAILD ~) 

jldıa.re: 2'37G 
lYuı lflerl: 21"11 Telefon 

r.ısraı acsr.t: KUICUN btanbul 

En Mü~:emmel ve Emsalsiz 

MOTÔRLER 

' 
En UCUZ Fiyat a 

Satılır. 

SALIPAZARINDA 

KETi 
Merkezine veya ubelerine 

Mllracaat edilebilir 

1 K "&.kı,, Fevziye Lise 
Memleketin en eski Hususi Lisesidir. 

Ana, ilk, orta ve lise loıımlan vardır Yatılı ve yabıız talebe kaydı ?çın her aüa 
müraca~t edilebilir • lıtiyenlere mektep t.ırifnameai sönderilir. 

Telefon: ..039 

1 /stanbat Emlltlc ve Evtam Banlcası ıliniarı 
Pazarlıkla Satılık Emlak 

E1a1 No. ıı Mevkii ve nev'i 

452 Beyotlunda Kamerbatun mahallesinde Top
çular ao{at:iında eıki 18 yeni 20 No. lı ev. 
(Anası 4163 metre murabbaıd11'). 5000 Li 

656 Sultanahmedde Alemdar mahallesinde Yere 
batan sokağında eıki 6 yeni 28 • 30 No. h 
219,50 metre murabbaı arsa. 176 ., 

657 Sultanalamedde Alemdar mah•llesinde Yere 
batan aokafında eıki 6 yeni 20, 22, 24, 26 
No. lı 583 metre murabbaı arıamn 96 100 
hineai. 872 " 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler ilki pqin olmak ve kalan y 
taksiti yedi senevi ve müsavi taksitte alınmak üzere petİn veya 
kiz taksitle ve pazarlıkla aablaca'c:~~r. Pazarlıkla sabldıjı ı 
ıeri bırakılan yedi taksit için faiz ve· kc;miayon almmaz. 

A:ıliplerin 18 - 9 - 1936 tarihine müaadif cuma aünü ıııat 
da ıubemize ıelmeleri. ( 403) (1099) 

---- - TiFOBiL 
%75 00 20 00 Enkaz r:or. tHSA" SAM•i -

ZAYi ZA Y1 TAYFA TH:ZRF:RESt 
936 senealne ait 203/ •1 sicil fil 

ralı tayfa 1'>.zkeremi zayi ettim. Y 
sini alacağımdan eskisinin hllkm U Aksarayda Küçük Lanıada Boıtancıbqı Abdullahağa Caınii en-• fıfo ve paratıfo hastılıklanna ruru 

kaza 14 - 9 - 936 pazartesi günü ;aat 15 te pazarlık ıuretil<' ye-ı mımıt için ığ17dın ılının tifo hıır 
rinde ıatılacaktrr. lıteklilerin mezkUr ıaatte yerinde bulunacak me-

1 
ıın~~r • lilçb~alhar~ı.lık vr5~eL~· fttr 

• ..e~ 1 1 1 ır "utusu . l nr 
munma " öileden aoma da Kom ııyona müracaatlan. ( 1103) 

İstanbul Üniversitesi Hukuk fakill· 
tesinden aldı~ım hUviyet varakasını 
kaybettim. Yenisini alacafundan eski
sinin hükmU yoktur. 

4916 Mükerrem Nedim 

(V. No. 18038) 

tur. 
lneöoı.ı. Jlvııtafa ~ JI ah 

Sahibi: A8Dıl US- VAKiT Matbıl 
Nepiyat DirekUSrll: Refik A. ~~ 


