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ltalqa, AVusturqa ve 
Macaristanla birleşiqor 
~Vllsturya Başvekilinin Mussolini 
ıle son görüşmsinde karar verildi 

Habsburglar krallık 
tahtına getirilecek ! 

Değerli kadın 
tayyarecisi 

Sabiha Gökçen askeri 
tag9a1eciliğe başlıyor 

Eskişehir, 9 (A.A.) - Haziranın 

7 inci pazartesi günü Istanbul Yeşil. 
köy tayyare meydanından uçarak 
Bursaya gelmiş olan kadın tayyare
cimiz Bayan S. Gokçen bugün saat 
8,45 keçe Bursadan tayyare ile uça
rak 55 dakikada Eskişehire konmuş
tur. 

Spor tayyareciliğini ikmal etmek 
üzere bulunan Bayan Gökçen Eskişe. 
hir tayyare okulunda mensup olduğu 
bölük dahilinde askeri tayyareciliğe 
baflamak üzere orada kalmıştır. 

~iı -Japon ~ır~i 
· Başlamak üzere 

Çin ordularında sefer
berlik illin edildi 

Kanton, 9 (A.A.) - Kuangsi ilin
de kain Nanming rlen gelen bir tel
grafa göre, Kuan[(si ordusu umumi 
karargahı seferberlik emretmiş ve ,, - -
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kuponu 
·ı Su kupondaa yedilini bidP 

dren okuyucumuz KURUN dok 

1 torum kendini panaıa muayt · ı 
! ne ettirebilir. 
! (Tafrildt 7 inci 3ayıfada) 
: ............................................... ! 

l Atatürk Eskişehirde 
I T ayyarelerimizin uçuşlarını seyret
\ tiler ve memnuniyetlerini bildirdiler 
~ 

jBügük önder dün Ankaraya vasıi oldu 
1 E~kişehlr, 9 (A.A.) - Reisicumur Atatürk dün saat 10 da Eskl.şe. 

hirl ~reflendirmişlerdir. Çuk'urhisarda bir tayyare filomuz tara. 
fından selıimlıınan ulu önder Eskişehir .stasyonunda viliyet erkinı, 

· ilolordu kumandanı ve karargah erklıı ve zabitanı, belediye re(ai ve 
heyeti, Cumuriyet Halk Partisi erkim tarafından karşılanmışhr. 

Şehir baştan başa donamnıştır. Atatürk, sokakları dolduran kesif 
bir halk tabawının coşkun tezahüratı arasından geçerek kuman. 
danlık, vtllyet, belediye ve Cumurlyet Halk Partisi dairelerini 
ziyaret ve bana mUteakip hava kıta,arrnı ve te8isatını teftiş buyur
muşl:tr ve ta}yare meydanında uçuşa hazır bulanan tayyare filo1a. 
rının yanına giderek orada filolarımıun toplu ve münferit oçuşlan61 
görmüşlerdir. . 

Atatürk; b~rada müphede buyurdukları intizam ve yüksek tekL 
mUlden dolayı ·kıymetli havacılanmız• · tebrik ve Lıkdirlerini beyan 
buyurmuşlar ve kumandanlık defterke şu cüml~yi yazmışlardır: 

"Çok aevlndlm gördiJklerimdeh." 

Reisicumur Atatürk saat 12 de iswyona avdetle aynı heyetlerin Te 
Türk uçmanlarımn tazimkar tezahüratı arasında Anbraya hareket 
buyurmuılardır, 

ATATVRK A.VKARADA 

Ankara, 9 (A.A.) - Reistcamur saat 19,45 de Ankaraya teşn"f et
mişler ve refakatlerinde Bapekfl Inönli olduiu halde doğruca HL 
ridye konatıaa giderek orada toplanan icra Veklllerl Heyetine ri
yuet buyurmqlardır. 

Kamutay Başkanı Renda ile Genel Kurmay 
Çakmak da ba içtimada hazır balanmuşlardır. 

~ 

taıııı.rls, 9 (A.A.) - Oeuvre 2azete.si asamblesi ve konseyi Italyayı mem. ASKERLER HUDUDA iLERLiYOR 
Sth Yor: B. Muuolfn1 ili B. sdtu- nun etmiyecek bir takım kararlar a- Honkong, 9 (A.A.) - Kuangslde. 
llte~lg, !!On yapmış oldukları görüş. lacak, bunun üzerine Italya da . Cemi. ki kuvvetlere mensup dört tümen u
aQ "--~ababurg hanedanının 26 veya yetten çekilecek ve hiç olmazsa Tri- ker, Hengşovun elli mil cenubu,gar
ll& Ji:rıada tekrar Avusturya tahtı-ı anon muahedesinin artik mevcut ol. bisinde kiin Kiyanıcla toplanmıtlar-

lha ~ı.a-uıe :k~r~r vermlt'lerdir. maClıiım ilio ,t.ır; ........... lltf-clır• 
~ -~e~l~u~~ ~~d~H~~ ~~kk~ ~~--~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~-------= sinde 40 mil ilerlemit 1Mlluna1or .. 

YiRMi JAPON ASKERi oısv DOnkO maçiar tatsiz oldu 
Tokyo, 9 (A.A.) - KuantUJllda 

yirmi japon askerinin öldilrUldQti l b l l • A k iŞ KANUNU 
1, kanunu ev,·elki gün Kamu

bt,ın tasdikinden geçti; bun. 
te tatb' dan sonra kanun neşredilecek 
~ bq •kata geçile::ektir. Recep Pe. 
ta Pek 1•hasebetıe söylediği nutuk
~ YI belirttiği gibi bu kanun la. 
lar eırtn: hazırlanması için uzun yıl. 
ile .en çekilmiştir. Derin bir ilgi 
l~ıll 'lU d<,ğru Yolları arayıp bulmak 
hatet niırce tetkik edilmiştir. Ni • 
~ti'd en dofru görülen formüller ü
l'fle b: durularak Kamutayın kara. 
ıc,,'1ın riln kanun şekline girmiştir. 
"'>'en ·'~ ~~cı, Türkiyede iş hayatı
l~ltıa 1 

• .eJıının istediği ahenk ve an. 
~'"let .)~l~na koymaktır. Liberal 
~ >'llrt tJpı~ın çekiştirici, çarpıŞtırıcı 
~'h1tıa içınde ulus birliğini bozucu 
l'iııe lt~ 0 .rtadan kaldırarak bunun ye
~t'aber~I devlet tipindeki birlik ve 
• ._taı1111

1 zihniyetinin tatbikini iş 
t11a ı, ,;:' aşılamaktır. Yurttaşla. 
~a •trıı lltnda sınıflaşarak parçala-
0tllltktı:'ası~a. karşı bir kale duvarı 
ta o)dt1f · Fızık ve fizyolojik hayaL 
~lleı.· u gibi Sosyal hayatta da mü-
'-. oı~ı ~er şey yıkılmağa mah. 

1siıad, . 1ltundan büyük Türk ulusu 
11\, ~~~ihak~ınından birlik, beraber-

i •ü,·azene temin etmektir 
ş %.a • 

~faile ~~n~nun mecliste kabulü ve. 
1-l'dakt ışçi bulunan bazı mınta

~t~tıkıe i işçilerin Halk Partisine 
.. '4!tt!l ;ek 8tvinçli telgraflar gene 
1~Ueliltf ertn dediği gibi Türkiye 
bit - n ınmı duyguyu kendilerine 
L_ .. a-enaı 
~""• p tuttuklarını gösterir. J11 
t..z. unun -s 
~ hu ilk ~eınleket muhitinde yap. 
~1lıllllaak gijzeı tesiri memnuniyetle 

11 k. llzımdır. 
)at llol(;:nu TUrldye için sosyal ha
letrthe rndan tamamen yeni bir 
ti bir lll~uu olduğundan her han. 
fl...L Jan)ı§} & 
"• ~I ı,.a meydan vermemeğe 
'- r11ı..,tr ~tillde r. Kanun liyihasının 
"-ıa41J" 1lllarca süren tetkikler bun-

• l'aa]a Olarak llJiha ÜHrin. 

haberi Japondaya şiddetli bir infial stan u zmır n a•n 
de tetkikler yapılırken ecnebi azman. uyandırmıttır, ' 1 1 1 ._.. 
ların fikir ve reylerln4en de ayrıca --------------

istifade edilmiştir. Ancak iş kanunu s 1 A maç 'ar.ı tekrar 'anmalı / üzerinde bu kadar uğraşılmıı olması. ovyet er' me- ı~ ıı 
na nğmen bir takım noksanlan bu-
lunması gene mUmkUndür. Ba tür. rika Ve lngiltere 
:n:::nı:::;.::. .~ı!~:ı!~: . .ıa Japongaga karşı Dün lstanbul • lzmir maçı yarıda kaldL 

Cumuriyet rejiminin esaslı pren. bir/eci11orlar mı 7 vı·yanalıl!:ar Ankarayı 4 o ye d·ıer 
siplerJnden biri de memleket idare. Y' ., ,,.. - n 1 
sinde teon"k fikirlerden ziyade mim Şimali Çinin Japonyaya harp ilin 
büny~ye uygun fiili tecrübelerden etmesi Uzak Şarkta çoktanberi kor
dus l'larak doğru -yolu bulmak, tec- kulan vaziyeti ortaya çıkaracaktır: 
rübe ile yanlışlık UHrinde asla ısrar Japonyanm Çine hikimiyeti. Vashing
göstermiyerek anlaşılan hatayı der. tondan bildirildiğine göre böyle bir 
hal düzeltmektir. Onun için iş ka. hidisenin önüne geçmek için Sovyet
nununun ilk tatbik yılları böylece ler birliği, Amerika birleşik devletleri 
bir tecrübe dnresi olacaktır. Kana. ve İngiltere arasında bir &nl&§ma ya
nun tatbikatında dilzelmeğe ihtiyaç pılması düşünülmektedir. 
gösteren cihetleri göriilürse elbette -------------
bunlar yeniden Kamutayın tetkikine Dr. Schacht Atinaga 
arz olunacaktır. geliyor 

Sözün kl88sı memleketin iş haya- Atina, 9 (KURUN) _ Alman tk-
tında sosyal n ulusal birlik ve mli. tisat nazırı Dr. Schacht cuınartesı gü
vazene temin olunacaktır. 

nU Aünaya gelecek ve bazı mali mese-
ASIM US leler hakkında görilşecektir. 

Afişaj dedikodusu dolagısile - . -- zwwwz - - . ' 

Teablllt lşlerlllde 
meb'aılar 

Millet Meclisinde 
bir müzakere 

Büyük 
geçen 

Afilaj dedikodu.tunda kendi payt· 
nı i.!tiamar etmekte olan bir gazete
den dün de baabiıtüt1 yeni bir t1ağme 
ifitildi: Bu "miitew.ıı,, mWıarri1' 

te§kildtı esaaiye maddesini değ4tire
rek •Jteb'uaZar taaMtıt ifind6 h-
ıunt'n(UJ(lr,, dkyor. · -· 

iki yıl ~ 14 mayıa 1934 de, 
Büyük Millet Jlecliainde arttırma ve 
eksiltme kanunu ~e olu"1ıyor
du. Hükümet lôyilıaaında meb'"'91ant1 
ekailtmeıere giremiyecekleri ıtoalı 

tcfl1 ~ Ge butnı kabul efMİfU. 
:sonu Ba. 6 SA. 1) 

Dan l ıtanbul 
rruıhtellU ile I zmlr 
nwhtelitl karıılat

tılar. Maç lldnel 

devrenin gamın. 

da birer aagile ta
mamlanmadan kal 

dı. Vl11analılar da 
.tnkara takımım 

4 - O gentlU~r. 

lltlflann tal•L 

ıdtu:: ' lncfl •&:

,Pamızda bula. 

caksuau. Yukarda: lıtanbul - lnrtlr rnaçından. tlf'llula: An. ' , 
kanı - Yiganalılar 1llGfllUlan 6Wr ili~ 
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Fransız hükUmeti grevleri bastırdı 
Meclise işçilerin lehinde olan kanun layihaları verildi 

Patronlar kırk saatlik çalışma haf tasını kabul ettiler 

Habeş meselesiıide yeni 
Fransız hükUmeti 

lngiltere ile sıkı bir anlaşma 
halinde hareket edecek 

Parls, 9 (A.A.) - Dış işleri ba
kanı B. Dclbos, siyasi vaziyeti tetkik 
etmek üzere bütün Fransız elçilerini 
Parise çağıracaktır. B. Delbo.~un 26 
hazir11nda B. Leon Blum ile beraber 
Cenevreye gitmesi muhtemeldir. 

Fransa diş işleri bakanı bundan 
nvel B. Edenle bir mülakatta bulu. 
nacaktır. Bu mülAkata büyük bir e. 
hemmiyet atfolunmaktadır. Zira ye. 
ni Fran.cıız hfiktimeti, Habeş mesele
sinde İngiltere ile sıkı bir anlaşma 
halinde hueket etmeğe karar vermiş 
gibidir. 

Echo de Paris, bu hususta diyor 
ki: 

.,Ff'OllBa tarafında oozlyet bu 
nu?rkezde iken /ngiliz kabinesi içinde 
bu meseleye dair fikirler muhteliftir. 
• ~öylendiğine göre, B. Baldvin ve B. 

Eden bu hususta başka ba§ka dilşün. 
cededirler. Bu sebepten dolayı in.. 
gilterenin ne gibi bir hattı hareket ta. 
kip edeceği Jıenüz belli değildir. Yal
nız gerek Frmısarun, gerek lngütere. 
nin Cenevrede her hangi bir faal te. 
şebbüste bulummyacağı muhakkak 
gibidir. Bu vaziyette ue direktiften 
mahrum kalacak olan Mületler Cemi
yeti asamblesi bittabi mantıki yolu 
takip edecek ve cebirle vilcuda geti_ 
rilen fiili vaziyeti tanmuyacaktır.n 

Oeovre gazetesinde Pertinax da 
Cenevrede zecri tedbirlerin kaldırıl. 
miyacağını yazmaktadır. 

Parls, 9 (A.A.) - Petft Parisien 
gaze~, B. Edenin Montreuxye gL 
derktn Parise uğradığı zaman B. 
Delbos ile görüşmesi muhtemel oldu
ğunu yazmaktadır. 

Sıhhat vekiletinin ve
rimli çalışmaları 

Kamufayda yeni teşkilat 
edildi kanunu kabul 

dolayı meslek arkadaşları adına te
şekkiirde bulunmuştur. 

Sıhhat ve içtimai l\.fua,·enet Ba
kanı Refik Saydam verdiği karşılıkta 
teşekkürde bulunarak demiştir ki: 

Vazifem karşınıza çıktığım za. 
man ilimadınıza layık olarak size ar
zu ettiğiniz şekilde iş getirmektir. /Ju 
borcumdur. 

Paris, 9 (A.A.) - Hükumet parla
mentoya bugün aşağıdaki layihaları 

tevdi etmiştir: 
l - Ücretler azaltılmaksızın kırk 

saatlik hafta mesaisi, 
2 - Endüstride, ticarette ve ser

best mesleklerde UcreW on be§ gün
lUk senelik mezuniyet. 

3 - Kollektif mesai mukaveleleri, 
4 - Eski muharip tekaUdiyelerinin 

her türlü vergi ve resimden istisnası, 
es - HUkfunet memurlarına ait es

ki terfi mühletlerinden avdet ve ayni 
zamanda ikamet ve ev kirası hakkın
daki ikinci tazminatın ilgası. 

&§bakan Leon Blum bu l~yihala
rm tevdiini müteakip derhal kUrsiye 
çıkarak hilkfunetin mesai ihtiUlfı!!da
ki uzlaştırıcı rolünü anlatmış, amele 
ile patronların mutabık kaldıklarını 

ve binaenaleyh istikbalin daha bUyük 
bir itimatla derpiş edilebileceğini söy 
lemiş ve demiştir ki: 

"An~ hüktımetin ~1«Jmliği 
altmda tahakTcuk etmiştir. HükUmet 
bu hakemliğini icap ettikçe kullanmt§ 
tır. Patron ve amele murahha.!ları 
kırk saatlik hafta mesaiaini, ücretli 
mezuniyetleri ve kollektif mukavele
leri kabul etmişlerdir. 

Diğer T.ayihalar hayatın pahalıla§
ması üzerine çok sıkuıtıya düşen me
mur tıe eski muhariplere ilk yardımı 
getirmektedir. 

Leon Blum, yeni meclis komisyon
larının seçilmesini beklemeden mecli
sin perşembe günü llyilıalan müzake
reye ba§lıyabilmeı:fi için 33 kişilik hu
susi bir komisyon te§kilini teklif et
miı ve bu teklif reyi i§'ar ile kabul o
mnmu11tur. 

Romanya da 
bayram günü 

Bir tribün yıkıldı, yüz
lerce kişi garalandı 
Biikreş, 9 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Kotreçini'de yapılan geçit resmi es· 

nasında bir tribünün yıkılması dolayı • 
sile ölenlerin üç kişi olduğu anlaşılmış. 

Ankara, 9 (Telefonla) - Bugün) 
Kamutayda Sıhhat ve İçtimai Mua. 
venet Vekilletf teşkiH\t ve memurin 
kanununun müzakeresi esnasında söz 
alan Doktor Fatma Memik (Edirne) 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti. 
nin bugüne kadar memleketin sıhhat 
isleri üzerindeki verimli çalışmasın. 
dan bahsederek müzakere mevzuunu 
teşkil eden kanun 1Ayihasının gözet. 
tiği maksadı izah eylemiş ve bu ka. 
nun lAylhasrnr Kamutaya sevk etmek 
suretile HlikOmetfn ve Sıhhat Bakan
lıfQlın göstermi§ olduktan alAkadan 

Refik Saydam ElÖ7Jerini bitirirken tır. 
de: Bütün me.sai arkadaşlarıma sa. 
adetli olacak olan bu kanunun kabu. 

Yaralıların bir çoğu pansrmanlan ya· 
pıldıktan sonra evlerine gitmişlerdir. 

lünU rica edeceğim, demiştir. 

"Ticaretimiz üzerine emniyet 
tesis etmek istiyoruz,, 

1 icaretin kontrolu kanuni münasebetile 
iktisat Vekilimizin sözleri 

Ankara, 9 (Telefonla ) - Tica- best bulunduklarını ilave eylemi§ ve 
rette tağşişin men'i ve ihraca- demiştir ki: 
tın kontrolUne ait kanunun mlizake-
resi ell1188mda ihracat ticaretile meo
gul olabilmek için lilzumlu §artlar ara 
smda "Konkordato yapmamış olmak 
kaydının,, kaldırılması hususunda ileri 
sUrlUen mUtaleaya karşılık olarak da 
lktiaat Vekili Celil Bayar bu kaydm 
muhafaza edilmesindeki lüzum ve za
rureti anlatarak ıöyle demiştir: 

. 
Biz kanımla ticaretimiz üzerinde 

emniyet tesis etmek istiyoruz. ihracat 
ticaretinin memleketin milli ekonomi
si namına uhdesine bir vazife almış 
olduğunu göstermek istiyoruz. Bütii>ı 
dünyaya karşı emniyet ve itimat tesis 
edemezsek arzu ettiğimiz gayeye vara 
mayız. 

Küçük Antant 

Yaralılann çoğu kırıktır. 

Kral Carol, yaralılann sıhhati ile 
kendi adına alakadar olmak üzere sa • 
ray mareşalini hastanelere yollamıştır. 

Başbakan, iç işleri ve sıhhat bakanları 
da hastaneleri ziyaret etmişlerdir. 

Bu hususta adli tahkiat açılmış ve 
tribünü yapan mimar, mühendis ve mü. 
teahhit yedi kişi bu tahkiat neticesine 
btizaren tevkif olunmuştur. 

AHALI TEZABURATTA 
BULUNUYOR 

Bükreş, 9 (A.A.) - Son haberlere 
göre Kotroçenide tribünUn yıkılması 
sebebile yaralananların sayısı 680 
kadardır. Bunlardan dördü ölmüş
tür. Ölenlerin sayısı on üçü duldu. 
ğu sanılmaktadır. 

Yüzlerce kişi Dilkreş belediye baş. 
kanımn e\•i önünde tezahüratta bu
lunmuştur. Polis tezahürcüleri da. 
ğıtmış ve bir kaç kişi)i tevkif etmi§
tir. 

• 

Memleketimizi Zif}aret eden dost Yu{lmılav devleti nazırlanndafl ; 
Şevki Behmenin Ankaradan lzmlre geçtiğini yazmıştık. Yukardakl -,,, 
Bay ~evki Behnıenin Ankaradan ayrı lmadar. önce ismet lnönü Kız S 
Enstitüsünü ziyareti eBna&ında alınmş tır. ~ 

mmm.mHf=ı ANKARA D-A N ........ li ... . ........ . .. . ......... ı·ı • 
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lstanbul 
Devrim anıdı 

• 
Kamuta1Ja geni bir 

lfıgiha verildi 
Ankara, 9 (Telefonla) - lstanbul

da yapılacak olan Devrim Anıdı hak
kındaki kanun lAyihaaı, anıdın taşıya
cağı yüksek manayı göz önUnde tut
makta ve bu itin alelade bir yapı mef
humundan dışarıya çıkanlmaaım is
tihdaf elmektedir. Bu cUmleden ola
rak, "Devrim Amdı,, nm inşasının art
tırma ve eksiltme kanunu hUkUmlerin
den hariç tutulması hUkfrmetçe ka
rarlaştırılmıştır. Bunun için Kamuta
ya bir tadil lAyihası verilmiştir • 

ihracacatın kontrolü 
layihası 

Ankara, 9 (Telefonla) - Tic:trdte 
tağşişin men'i ve ihracatın ko:ıtrolilne 

dair olan kanun ek layihası umumi he-
yete verilmiştir. 

J üniversite 
talimatnamesinde 

Bir maaae aeğiştir~ 
Ankara, 9 (Telefonla) - °" 

üniversitesi talimatnamesın_l:°. ~..tJt· 
maddesi ıu gekllde tadil ~ 

"Talebenin imtihanlara glr_f-.JJJ 
si harçlannın vaktinde ve~ 
dil mektebine devam etmJg o~ 
veyahut devamdan istisna ti. 
alm11 bulunmaama; imtihanlardl J.I 
vaffak olmug aayılması da d~ 
hanlarım ba.şarm11 olmasına ~ 
dir. Diploma alabilmek için IOJI ~ 
inkılAp tarihi derslerine devaaı 
bulunması da liztmdır.,, 

Askeri temi/iz 
• 

mahkemesı taqinlert.J 
Ankara, 9 (Telefonla) - ~~ 

hakimler en kaymakam Keııı.ı_.,. 
binbaşı Şakir'in askeri temyiJ _5 
kemesi !zahklanna tayinleri ~ 
Tasdika iktiran etmiştir 1k't%9a't ve adliye cm:Umcnlcrlnin hU. • • İ-

kumetin ıayınadaki tekımnde yaptık - Maden sevkı9atında pr ~ 
ları değişiklikler arasında ihracatçılar - Ankara 9 (Telefonla) _ S,v 
dan para temintı istenmemesi, ruhsat • f 1 ikt' d d k"yatJ f az a m ar a ma en sev ı .. .1 
namelerinde yazılı olanlardan başlta 

1 
b"lm . . in . . _A.,elr 

. ~ · h pı a ı esını tem ıçın, geçen ~1 mal ıhraç edeceklere e lenndekı ru • v • • • uf 
satnamelere bu malların da ilavesini ta- d: oldug~ ~ıbı b~ sene de ~rıDl 'i,,rtf 
lep hakkı verilmesi vardır. nun tatbıkı Vekıller heyetmce 

Van f!Ölü işletme işleri 
Ankara, 9 (Telefonla) - Van gö· 

lUnUn işletilmesinin devlet inhia.-rına 
alınması hakkındaki kanun layihası 
Kamutay umumi heyetine verilmiştir. 

Liiyihaya göre Tapuvan civannda 
bir göl tersanesi ve Vangölil sahilinde 
iskele, antrepo ve saire inşası için, bir 
defaya mahsus olmak Uzere. İktisat 
Vekaleti 936 bütçesine 350.000 lira
lık ifır ilave yapılacaktır. 

Vatan uS?runda 

Bir Ara o şoförü 25 
lngidz le birlikte öıdü 

Halepte çıkan Vahdet gazetesinin 
El'eyyamdan naklen yazdığına göre. 
Elhac Harb:ıül'haşa isminde genç bir 
Arap şofrünün otobüsüne Nablusta 
2:> İngiliz askeri cebren binerek 
Ukbe me,·kiine doğru yollanmışlar. 

dır. Şoför bir tepeyi geçerken oto. 
mobili ile beraber kendisini uçuruma 
yuvarlamıştır. Otobüs parçalanmış, 
şoför de dahl1 olduğu halde hütiin as
kerler ölmüşlerdir. 

Bu hadiseyi dı\ğdan tarassut eden 
Arap ihtilfllcileri uçuruma ü~üşmüş. 
ler, askerlerin silah ve cephaneleri. 
ni almışlardır. Şoförün üstü aranır. 
ken cebinden şöyle yazılı bir kağıt 
çıkmıştır: 

1aştırılmıştır. 

Gümrük deniz f eşkiJ81•: 
nın askeriieştiriıme11 

Sıhhiye Vekaleti teşkilatı "e ~ 
dik muhJtfaza genel komutanlıfl1J' rindeki deniz teşkilatının askeri_,. 
rilmesi hakkındaki layihalar 6' ..-" 
ta),n müzakere ruı.namesine alı 
tır. _/ 
~~~~~~~--

Atmanqa bir hafla 
paktı istiqor 1, 

Von Ribbentrop'un LondraY' ~ 
mesine ve orada Lord Londond ti 
ile görüşmesine Fransız matbuatı 
yük bir ehemmiyet vermektedir·~ 

L'İntransigeant gazetesinin ~~ 
muharriri Hitler'in Garpte yaP ~ 
bir hava paktını ne kadar iste:ı61-!1 
i§aret ediyor ve bu son görUşJllıiif. 
bu bahis üzerinde olduğunu s5Y ~ 
Fakat, "Fransanın, AlmanyaYl ~ 
hududunda serbest bırakacak bir ~ti 
tı kabul etmesi kabil değildir.'' ~~ 
şeyden evvel Strcsa cephesının 
kurulmasını istemektedir. 

ltalyan sanaqıcilerİ ? 
Berıine niçin gittııer 

Bu maale8e/ hayatımtzda y(lfıyan 

hddise'üwdendir. Türk ticaretinde na
muakdrlık gartı 680.ridtr. Fi'J..Time işti
rak etmtyecek hiç bir Türk yoktur. 
Fakat söylediğim şekilde muamele ya. 
panlar da uardır. Bunlann mahzurla
" eğer yalnız dahili ticarete inhi.!ar 
ctmif olsaydı bunu nazarı itibare al
m1yabilirdik. 

1 1 • • • ı Vatan uğrunda ölUyorom? 
Erkanı harbiye reisleri Ş yer erı ve iŞÇi er ________ _ 

"Moscov Daily Neva,. ga""~ 
okunduğuna göre ltalyan san• fı -1 
rinin başlıcalarından mUrek~e tJt· 
delege heyeti Almany&.ya geını;~ 

Habeşistandaki servet men et~._ 
işletmek Uzere Alman hUktl~ 
müzaheretini temin etmek dil! iO tv. 
dedirler. İtalyan delege heyetiJl ~ıJI ' 
B. Hitler tarafından iki defa JcJ 

Celil Bayar sözlerine devam ede
rek, iç ticarette konkordato yapmı§ 
olanların kanunların umumi hilkUm
lerine göre muamele yapmakta ser-

l 
toplanıyor Partiqe sevinçlerini 

Bükreş. g (A.A.) - Küçük Antant bildirigorlar 
erkanı harbiye reisleri bu ayın on dör-

dünde Bilkrcşte toplanacaklardır. Uç j 
devlet reislerinin içtimalarını takibe • . 
den bu topla:ıtıya büyUk ehemmiyet aL 1 

fedilmcktedir. l 

Ankara, 9 (A.A.) - Haber aldığı
mıza göre, iş kanununun çıkması 

dolayısile iş yerleri ve işçilerden Par. 
ti Genel Sekreterliğine duygulu se- J 
vinç telgrafları gelmektedir. 

Londrada 
Yahud1/erle ltal1Janlar 

çarpıştılar 

Londra, g (A.A. - Dün Susseks böl 
gesinde Lewes at yan_Ş meydanında İ
talyan'larla Yahudiler arasında kavga 

dilmiştir. / 

çıimuştır. dl ,I 
Muhasımlar bu kavga eın•''':ısr· 

tiJe, taş ve ustura kullıı1nmıtl•t 
19 kiti tevkif olunmuıtur. 



! .......... , •• , 

Hava gazından 
Jf_ııalrılu açık bıraktılı 
IÇın baggın bulıındıı 

ela Aam~lllleeçitte Somya.il IOkağm-
28 numaraıı Samsun apartmıanı

lba ildııci katında oturan kllrkçli 22 
11fnıda Alman tebaasından Valter 
~gece dairesinde havagazı ile 

~··· ocağı açık bırakarak 
Dün sabah çırağı Niko apartmıana 

IJdiııce Valter'i baygm bir halde bul
~· Valter Alman hasthanesine 

~dınırmwtır. 
rin ANGIN- htlkıll caddesinde öme 
t..~~lnde bulunan Deniz lotan
=:::!! aı'b tarafmdaJd mutbak baca 
~çıkan kmlcmı Ayatiryadi rum 
___ ...,inJn kaplamalanm tutuetur--
::- itfaiye tarafından alrayet etme-

l&ldtlrtıımtıetnr. 
~ KOVALARKEN -::_illada Saka bq:ı mahaDMlnde 

1ltpqa bahçe.tnde pl'llOD Pana
Jot •ulrJan kovalarken duvardan 
41eaıae, kalgumdan yaralanarak ıı.. ..._,. kaldJnlımttır. 

lUıat DURJılUI - Kad!k6yde 
'f~ llOblmda oturan Orta
' ta, bddarıar ttlttln c1epoRDd& kan.=:, M'etl6t din Kabatqtan pçerken 
...._ lllmlllUlı-. Twdllfen o mada 
--.. llOID tablbl aAUI Enver 6l1lyn 
~ etm1t. kalbl dmdufu 1ç1n m. 
.. '"51Ultl teeblt etmiftir. 

TATLIDAN ZEHIRLENDILER
~tada oturan Bilecik mektep mual
e&1111erlucfeıı Abdtllkadir Kemer altında 
'iÇi Enıın.•e bir tepei revani yaptır-=-· bunun bir kısmım kODlfU}armdan 

11azzez, Kadriye, Muharrem, Rqit 
~ l'eJımi'ye ikram etmifilr. Revani 
~~e r.elıirlenme ali.imi görOI
~"llGell bepet de hutabaneye kal-

hnıtlanhr. 
DmtJ BlR SABtKALt - Topba

'-11t Kireçlnljii a S1fiiii1rlil IOkalm
da 22 numaralı evde oturan Şakir ev
~ geee Tophaneden geçerken sa
e1kaıılardan Arnavut Mehmet yolunu 

... ~-,ılf, ~ aantım uzunluğundaki bı
~e Sakir'ln sağ kulafmt dtbtnden 
~lctir. Şakir Beyoğlu hastahane
br.e kaldınimıı, sabıkalı ~ 

LOzu11suz DEFTERLERi VE 
KACITLARI AYIRMA 

KOMISTONU 
Batvelrllette teeekldll etm1t olan 
~ defterleri ve klfrtlan ayır
aa koınıa,onu Bqvekllet muamellt 
llllunı nıtıdtlrtl bay Haydar'm relsllği 
lltıada hulnel evrakta bir toplantı 
~·Komisyon balan dahiliye 
--.qqrlerinden Ahmet Fehmi, harici-
~ umum müdürü Hlmit ve kll
'bQ mUdUril Huan Fehmi de 

toıaıaDtıya ltt1rak etmlttlr. Toplan 
tıda tali komi8yon tan.fmdan huır
~ olan eak1 ŞQrayı Devlet evra

defterlerı tetkik edilmi§tir. Komis
Jon 'bir bç gün daha toplanacaktır. 

SEYYAHLAR 
"-1.e~ vapurile bugOn eelı· 
,_. 300 aeyyah gelecektir. Ayni va-
~~ .00 leyyah daha geti-

1.U. SERGiSiNDE TVRK 
PAVYONU 

~ ... ~ açıJmaeı mtlnw
c!a Arapç-. gueteler lergi balrJr:m. 
~Uhteııt llefriyatta bulumnakta-

. Bu arada Feaab guetesl 181'-

~ P&VJOnumuman hah-ederek 
aı...ul*"Yon kardet mem1eketbı llOll 

~ ve ena.tri harib1armm ea-
'blr 81erldir • ., diye yazqılltır, 

'lfANsız ELÇiSi B. PONSO 

~hattayı mütecaviz bir aman
'*ftk Parlate bulunan J9D1 ll'ranmz 
.. ~ Bay Pomo bu &Jlll IODU· 

b..:._ - l8hrlmise gelecektlr. 
ı. ~ '9Dl htık6metle temu etme 
~olan Bay Pomlo kabinenin 
~ do1aJ111lle temaa1anm yap
.._ h-~~elretlmlm d&ıctt!iU •· 
.... ::--uanncıe, tbndl Parlate bulu-
-~ fwb.Jlde koml8erl Kont 
IC-t dlS in de plme8l muhtemeldir. 
4-eıtu.. llart.eı buradan Surlyeye gt
~ ~~~ gitmeden evvel An
~:--- ihtimal dablltnde 

Rıhhmlar çöküyor! 
Sevigenın bırer bııçıık 

metre 91ikseitilmesi ıazım 
Bwıduı bir müddet evvel &ilmrük Eczahanece yardim ve esirgenmiş değildir 

bineemın ıöçmek iiseı'e olduiu yuıl • -- - -- - - - - - - - ._ 

:::=.-:::ti.-1cam1 •. tarafm. Eczacı Mahmut Cevat, beraet etti 
Bir kaç 1e11e evvel de Sirkeci mey • 

danının seneden ıeneye çökmekte ol • ------------ Sultanahmet birinci sulh ceza hak 
dutu ve köprünUn Sirkeci kwm tehli
keye ıfrmekte bulundufu anlafllmıı. 
alikadar m•kamlar tarafındın tetkik • 
ler yapılmııtı. Hayli müddettir unutu • 
lan bu ç81rilntWerin ~ Sirkeci Jm. 
mı için defil, Galata cihetindeki nb • 
tun için de varit oldutu anlqılmakta • 
dır. Bir kaç yıldanberi allkadar makam 
1ar tarafmduı bUyllk bir ehemmiyetle 
tetkik edilmekte olan bu maele bupn 
tamamile anlaplımf bulunuyor. ÇUnkO 
Sirkeci Ye Galata nhtımlannm her yıl 
muntuaman bet aantim kadar ç8lanek
te oldufu teablt edilmlftlr. 

Nafia •ek&letlnln ç61rilntUlerin n • 
dyetinl tetkike memur etmiı olduğu 
mUhendll mektebi profn8rlerinden ve 
nalla Yeklletl nhtımlar heyeti relal B. 
Domayo Ud nhtanda unm mtlddetten • 
beri yapmakta oldufu tetkikleri J:ritlr • 
mlftk. ötmıdlpnize ıart bay Doma. 

Danyalı öldüren 
Fethi, ceza yedi ! 

Galatada kahveci Daniyal~ bıçakla 
öldürmekten suçlu Fethi'nin duruş
muı, lstanbul ağırceza hakyerinde 
IODUDU bulmuttur. Dtln akpm tlstti, 
karar bildirilmi§tlr. 

Fethl'nin Daniyal'I tehevvürle öl
dürdüğü sabit olmU§, ceza kanununun 
.f.f8 inci maddesi mucibince OD bet 
yıl ağır hapse mahkflm'iyet kararı ve
rilmiftir. Suçlu Fethi'nin, öldilrdüğO 
adamın varislerine 500 lira tazminat 
ödemesi de karar altma almmıştır. 

Berberler 

yerinde dün sabah on bir buçukta ec- G ·· ka an Sala" 
zahane sahibi aleyhindeki davanın du- oz çı r 
ruşması, neticelenmiftir. mahkum oldu! 

İki ay kadar evvel, tramvayda bay
gınlık geçiren ve Sirkecide "Setir Ke
mal-Mahmut Cevat,, eczahanesine 
götUrUlen Htlmıtı'ye yapılması gerek 
olan yardım, ancak kumen yapıldığı, 
tam tedavi esirgendiği iddiasile açılan 
bu davada, Dr. Osman Saip, eczaha
nede bulunanlar ve polisler şahit ola
rak dinlenilmişler, duruşma müdafa
aya kalmlŞtı. 

Eyüpte bir miinakap 
kavga ederek, Abdi'ııhı sal 
~ıkarmaktan ıuçlu Sallhattin'le 
hattin'l hafifçe yaraladıfl iddia 
nan Abdi'mn duıııemalan. latan 
ağırceza hakyerinde bltmif, dtln 
şaın UstU karar blldirilmlftir. 

Göz çıkarcbfl sabit olan Sal&hl~ 
tin, Uç yıl alb ay Bin" hapae m 
olm111, göz Çikanrken, daha yirmi 
Y&flill tekmillemediği neticesine 
nldtğmdan, ceza müddeti bir yıl, 
aya inc:Urllmiftlr. Onu hafifçe -1•ı. 

yo her iki nhtamn ç8kmekte oldufc• işlerini hal için Ankaraya 
nu tablt ederek birer buçuk metre yük b . .. • 

DUn sabahki celsede, eczahane sa
hibi Mahmut Cevat, vekili Suat Ziya 
ile birlikte hazır bulunmuş, Suat Ziya 
etraflı olarak mUdafaa yapmış, geti
rilen baygın adama kanun ve nfzamm, 
ayni zam.anda insani duygunun icap 
ettirdiği yardım ve tedavinin eczaha
nece hiçbir suretle esirgenmediğinf, Is 
tanbulun en işlek bir yerinde bulunan 
bu eczahanenin senelerdenberi mk sık 
bu gibi acele yardıma ve tedaviye tu-

dığı sabit gartllen Abdi'nln de 
bet lira ağır para eesaeı vermMl 
rarlqbnlmietır. Durupna murat 
iki yUz MDen kUl'UfU Salihattin' 
yüz on iki kuru§u da Abdi'den. 

ıettilmell IGsummıu bDdlrmJttlr. ır heget gonderı yor/ar caktır, 

lltlhendı., nhtnnlann altlarma dal • Berberlerin hafta tatili letekleri 
zum gösteren vaziyetlerle karşılaştı- şu·· pheli bir yan m 
ğmı eczahanece her defasında derhaJ b • 

cıçlar indirerek tetkiklerini yapm11 ol• hakkında bazı saylavlarm Kamutaya 
duğundan buırladılt raporun bilyUk verdikelri takririn berberler cemiyeti 
bir ehemmiyetle kırıılanacatı umulmak tarafından allka ile karıılandığı ya
tadır. Bay Domayo huırladıtı raporu zılmıgb. 

elden gelen şeyin yapddığmı, lmdaaa 

yetigildiğini ileri sUrmUş, bu hldisede Ermeni kilisesinin ga11ı 
de kanun ve nizama riayetsizlik gös- • • ,_ ~ 

bu hafta vekllete verecektir. Yalnız berberler, hafta tatilinin terilmediğini, bilakis tam manutıe dalcı bır d1Jk"4nuan 
BEYNELMiLEL POLiS 
KONGRESi iŞLERiNi 

BiTiRDi 
On bet Avrupa devletile beraber 

htllrftmP.ttmfzin de ~ ettiği OD 

lkind beJD8lmilel poU. clnaJ'8t mu&• 
lan koııgreel Belgratta toplanmq ve 
görOteeefl lfler hakkmda konuprak 
çalipnalanm bltirmlftir. Kongre mil
zakerelerl gizli tutulmakla beraber en 
fazla bJ'f Yerici iılhirler 'Ve Jm çocu
~ tlcaretlle mftcadele etmek için ah
nacak mtıft;erek tedbirler görtıfWmtle
t:Ur. JOltteflkan verilen bir karara gö
re btlttln Avrupa pollalerl bu h\18U8ta 
eıeıe nrecekler ve bu ifleri kök11nden 
temizlemek için 1bmı gelen her ttlrlU 
tedbirleri alacaklardır. Kongrede bU
kflmetimisl .Ankaradan Songur Alp 
ile polia mUfetti§lerincJen Tanyeri tem 
Bil etmlftlr. 

Pr. ORANDOISTANBULA 
GELJllYECEK MI? 

İtalyan &yan mecliai bumdan pro 
feeör Onndo'nun Sofyada verdiği 
konferamlardan 80Dl'a tehrlmise de 
gelerek iki konferans vereceği yazıl
maktaydı, 

DOn bu huuata miltacaat ettiğimiz 
İtalyan reamt mahaf'ıll ademi maın 

mat beyan etmektedir. 
ROMANYAYA SEYAHATTEN 

VAZ GEÇiLDi 
Ticaret odam tarafmdan Roman

yaya bir aeyabat tertip edileceği ya
mlımfb. Ojrendlilmfse göre latenen 
miktarda ttıccar lttJrak etmediğinden 
leyabat için tertip edilen. programm 
tatb'ilı: edilemlyecell uıaplarak aeya
hatten vvceçllmlltir· 

•VZE DIREKTORV 
ANKARAYA Gln"I 

Mu. dlrektörtl Bay Aziz mbe it
leri etrafında Ktllttlr BabnJJiı Be p 
rftemek U... db Anbraya gitmlt
tlr. 

PROSTLA MUKAVELE 
iMZALANDI 

ı.taııbulun pl&nmı yapacak olan 
Prmt'la tıç ..,,.ıtır bir mukavele ima 
edilmlftb'. Prc.ı belediye imar tube
linde ~. 

BELEDiYE GENiŞLETiLiYOR 
Muhtelit hlkem mahkemelerlnln 

bulundulu bina bir Jl.lldan tamir edi
lirken dlpr taraftan da belediye Mer
kez blnumda telefcm 1antralmm be
rine yeni bir kat yapılmaktacbr. 

Buraya belediye lktiaat mtıdtlrıtı

jthıtın bir tubeıd yerl.,cektir, 
BeJıollu be1ectlye binumm da ta

mfrlne bqlumllbr. Tamir 1ki &J. ka· 
dar~. " 

pazar gUntl öfleden l!IOnr& bqlıyarak 
pazartesi öğleye kadar devam etme
sinin kendileri için zararlı olduğunu 

ileri IUrmekte ve diğer mlle18e98 ve 
ticarethanelerde olduğu gibi 'büttln pa
zarın tatil gtlnU olarak kabul edllıne
mni btemektedirler. Bundan bafka 
puar ruhıatiyesi olarak vermekte ol
dukları parannı bu yıldan itibaren art
tmlması, yani varidatı gayrisafiye il.ze 
rinden almmaaı da berberelri mtlfkW 
vaziyete sokmu~~ Berberler, pazar 
gttiltl nfliiten IOIU'a tifttl b"tiiil edtUr; 

1e yanm gtın tc.;tn eıııklatnden çok faz
la ruhsatiye vermekle bllabtltUn mn
tezarnr olacaklarını ileri sürmekte 
ve ruhaatiyenin otelcilerde olduğu gibi 
sınıf tir.erinden almmasmı istemekte
dirler. 

insanca hareket edildiğini belirtmiş- yangın çı/ctı 
tir. Avukat, bundan başka, ha'kyerine 
mUdaf aasmı teyit edici bazı vesikalar 

Cemiyet bu meselelerin ham için 
Vekllete müracaat ebneğe karar ver
miftir. Anltan.ya gidecek olan heyet 
bu hafta içinde yapılacak bir toplanb
da aeçllecektir. 

Sultanahmette 

vermigtir. 

Kahmut Cevat, vekilinin mUdafa
aama katacak bafka bir sösU olmadı
ğını aöylemit, hAJdm Reşit. dur\lfllla
nm bittiğini tebtif ederek, dosyayı göz 
den geçirmi§tir. Dosyayı uzun uzadı
ya tetkikten sonra da, hldiaede bir 
glina suç unsuru bulunmadığını, dola
yiiriJe fıiiaillane •ldbl w.hmut Ceva
dm beraetliıe karar veldlfliıl bildir-
miştir. 

Klltlr l•lerl 

Orta okullarda 

Bu yıl 600 öğretmen 
terfi edecek 

Çift tedrlaat i~ln de bir 
prolr•m haz1rlandı 

Orta tedrisat direktörtl Bay Avni 
evvelki gün Ankaradan şehrimbe gel-

Bir mUddettenberi muhtelif 
selere sahne olmam yl1z(1nden 
lere ismi sık geçen Galata ermeni 
lisesinin hemen yanmdakl bir aw~ 
da evvelki gece bir yangm ÇJknufbP. 

İtfaiyenin gelmesine meydan 
kılmadan söndilrOien bu yangm 
kında zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Yangın gece saat 23 de çıkımf 
ldm8e 8ebıbiai ~· 
kl.n, ayni aokafln u 8'aflmndakt 
mUsıtirat lmallthanesine ait olup 
bee aydanberl açılmamakta w 
olarak kullanllmaktaycb, Fakat 
pyam dikkat olan tarafı bu dtlk~ 
Galata ermeni kiıtaewtnln rmnl 
terlerinin ve evrakmm bulundutu 
irenin hemen bfti§iğinde olmanhr. 

Son defa Galata Jrlllaeatnfn 

vem heyeti arumda yapılan bul 
ğişikllkJerden aonra defterler 
met tarafmdan tetkik edllme 
DUn yttlmek memurlar da gelerek 
kiklerine devam etmi§tir. Yangm 
ktkab i8e aynca devam etmetkte8' 

Altın sara9ın temelleri 
bıılıında 

miştir. KWttır Bakanlığı okut lhtiya- ŞEHiR TIY ATROSU 
elle ılmdlden metgul olmıya bqlamı§ ARTiSTLERi 
ve allkadarlarla ~rttşerek okul ihti-8ultana.hmette profesör Bakater 

tarafmdan yapılmakta olan eski eser
ler arqtırmuma devam edllınektedir. 
Babter'ln gazetemize verdifi bir be
yanatta evvelce de bildirdJtlmiz gibi 
Btzanslılarm meehur Altm sarayı mey 
dana çıkmıfbr. Yalnız aaraym tam 
olarak meydana çıkman için hafri· 
yata bir kaç gUn daha devam edile
cektir. 

yaclanm teablt etmi§tir. Bu sene Anadoluda yaz turnam 

Evvelce yudığmıiz gibi bu yıl tilr- maktan vuegeçerek u.cl8ce 
lü vlllyetlerde yeniden orta okul, lise giden Şehir tiyatrosu artlatJerl 

lerde Bunadan dönecekldlr. 
ve ilk okullar açılacaktır. Şimdilik a- ler Buraada, bu eenenln en fazla 
çılacak olan muayyen miktardan bat
ka okul açllmıyacaktır. lhtiyac görtl- fenilen komedilerini oynam,.ıar 
len yerlerde çifte tedrisat usulü de •ço-k•beie-•n•n•m•lfl•erdir-•. ____ _ 

Gene bu tmmıda kıymetli mozayık
lara da telad11f edilmi§tir. 

Bu moaayıklar geçen yıl bulunan 
moayıklarm devamıdır. Profea6r 
BaUter mourıJdar etrafmda bir kaç 
ıttn kadar tetkikat yaparak allkadar
lara malOmat verecektir. 

Hafriyatın daha ziyade ilerlemeal 
için de istlmllk ilinin bir an evel ya
pılması lbmı gelmektedir. 

Hekimler çağrıiıgor 

tatbik edilecektir. 

Şebrimlsde çift tedrisat uaulthıUn 
hangi 1e111tlerde tatbik edilecefl ilk 
okullarm OD iki huiranda bitecek O

lan mezuniyet imtihanlarmdan IODl'a 

anlaplacakbr. 

Talim ve terbiye heyeti çifte tedri
sat usuınnnn tatbik eekll etrafmda 
incelemeler yapmaktadır. Şimdiye ka
dar yapılan incelemeler neticesinde 
orta birinci ımııflardaki yarım tedri
sat usullinUn programı ve mtıfredatı 
tesbit edllmi§tlr. İkinci ve ttçlinctt- m 
mflann programI yakında hamlana-

MikroWyoloji aaıritetinclen: caktır. 

TUrk mikrobiyoloji cemiyetinin 1935 Yarmı tedrisat yapacak okullar 
- 1936 yılının 90ll toplantıaı Vniver • sabahlan dört ders, öğleden sonra da 
aite Tıp fakWteai binaaı (&ki harbiye dört den yapacaklardır. Cumartesi 
nezareti binaamda) Mikrobiyoloji EnL günleri öğleden aoııra ve öğleden &ı
titUaUnde 12 Haziran 936 cuma ıunu ce ders gören talebeler hep birlikte 
uat 18,30 dadır. Tebliiler: öğleden evvel beraber den görecekler, 

I. H. Braun ·Basilli dizanterinin et• dir. Cumart:eel gthıll verilecek derBler, 
yolojiai hakkında. tevhit edllmeai kabil olan reelm, elişi, 

II. lbaan Şilkrll Akael, Uveyz Mazhar beden, muaikl gtbl dersler olacaktşll'. 
• tnaan Ye hayvan ansefalitleri hakb:ı ·ı Yarmı tedriaat mum için ders sa-
da. atlerinde IÖylendlği gibi hiç bir artb-

Alakadar Doktor ve baytarların tet· nlma yapllmam]ltır, Orta okul öfret-
rHlerL menleri pne haftada yirmi d&t aaat 

den vereceklerdir. ötretmene l 
ettiği takdirde bqka bir okulda 
yahut da ayni okulda ncret mıuJrablllil 
de fazla den de verilecektir. 

Bu yıl yeni orta okul Cll'etDlllDI 
rinden "600,. ölretmen terfi 
tir. Terfi edecek ağretmenelrln 
KWttır Bakanhlt tararmdan nazıınm 
mqtır. 

Orta tedrisat direktörü Bay A 
şehrimizde kaldlğI müddet za 
eehrimizin orta okul ihtlyaçlan 
fmda tetkikler yapacak, ve on bet 
zirandan itibaren tlnivenıitede ya 
mağa ~lanacak olan orta okul 
retmenliği imtihanlarmda da 
bulunacaktır. 



Hergün bir hikaye 

Pnlis romancısının euin~e ~ny~uıınr 

Kapı çalındı. 

Ro:nancı yazdığı en heyecanlı bir 
satırında idi. Yerinden kalkmadı. 

Kapı bir daha çalındı. 
Romancı: " ... Yere düşen kırmızı 

maskenin yanında üç damla da kan 
lekesi \'ardı.,, Diye cümlesini bitirdi 
'e yerinden hemen kalkmağa hazırlan 
dı. 

i~ı daha şiddetli ça.}ınıyordu. 

Romancı öfkeli öfkeli ilerledi. A
partımanının antışambrından keçti, 
elektriği yaktı, kapıyı açtı. 

- Eller yukarı! 
Karşısında iki maskeli adam duru

yordu. Ellerinde de tabancalar. 
Romancı karşısındakilerin yüzle

rine dik d ik baktı. Hiç istifini bozmadı. 
Ellcı6.ni yukarı kaldıracağı yerde 

• bilakis pijamasının ceplerine soktu. 

Haydutlardan ikincisi tekrar etti: 

- Eller yukarı! Yakarım! 

Romancı güldü: 

- Ben aldırış etmem öyle şeylere, 

crostum ! dedi. Biliyorsunuz - veyahut 
da bilmiyorsunuz - ben "Çini göz Se
zai,, polis romanları muharriri Ahmet 
Fakabasmaz'ırn. Hayalimde hırsızlar
la, haydutlarla o kadar uğraştım ki 
hiç biriniz bana yabancı değilsiniz. Siz 
gelmeden evvel de gene böyle bir ro
man yazıyordum. Karşımda sizin gibi 
iki haydut hayali vardı. Gelin bakın, 

size son yazdıklarımı okuyayım. 

Romancı topuklannın üzerinde çey 
rck daıre çizdi ·ve eliyle haydutlara 
yol gösterdi: • 

- Buyurun. 

H:ı.ydutlar bu nazik teklife kaba 
bir kar§ıhkta bulundular: 

- Kıpırdama yakarız! 

- Bir adım atarsan kendini ölmüş 
bil! 

Romancı gene aldırış etmedi: 
- Geliri diyon,ım el.Ze, aooı. Biraz 

c-ohbet ederiz. Ne de olsa dost sayılı
rız. 

Hem bunlan söylilyor, hem de içe
ri doğru yürüyordu. Haydutlar ieçriye 

lip tabancasını alacak diye endişeye 
<lJ1tüler ve hemen arkasından atıldı
lar. 

Ev sahibi önde, davetsiz ve vakit
siz misafirler arkada, ilerlediler. Anti
şambrı geçtiler. Romancı odasının ka
pısını açtı ve gene ''buyur,, etti. 

Haydutlar ne yapacaklarını şaşır
mı~lardı. ötekine nisbeten daha iri 
yarı olnnı: 

- Bana bak! Dedi. Bizimle alay 
ediyorsan halin yaman olur! Elimiz
den kurtulacağın yok. Ses sıkarma, 

hiç olmazsa hayatını bağışlıyalım. 

Sorıra arkadaşına döndü: 

- Bağla şunun ellerini, ayaklannı, 
ötekisi, tabancasını romancıya doğ 

ru tutarak, ilerledi. Romancı geri geri 
bır çekildi .. sonra ... 

1lerHyen haydut yere yuvarlanmış
tı. Bir tekme tam yumruğunun üzeri
ne gelmiş, tabanca elinden fırl~mıştı. 

Romancı onu yere serdikten sonra ka
lan kuvvetile ötekinin üzerine atıldı. 

Onun da tabancası yere düştü. Kuv
vetinin geri kalan üçte birile de yere 
eğilen romancı tabancaları kaptı ,.e 
iki elinde iki tabanca, biri hata yerde, 
yatmakta, öteki de duvara yaslanmış 
durmakta oaln haydutlara döndi.i · 

- Nasıl? Dedi, yazdıklarımın tat
bikntmı da mükemmelen yapabi!iyor
muşum, değil mi? Şimdi siz kıpırda
mayın. Bir adım ilerlemeyin: Yaka
rım! Siz bana bu emirleri ( ! ) verirken 
aldırış etmiyordum. Çünkü - dedim 
ya - haydutların içini dışını bilirim 
ben! O bütün "eller yukarı!,, lar, "dav 
ranma yakarım!,, lar hep martaval
dır: Sen tabancanı patlatacaksın da 
zararı yalnız karşındakine mi dokuna-

1
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cak? Etraftan duyanlar gelip seni ya
kalamazlar mı? Onun için, ben roman 
larımda hırsızları yakalatmak isteme
diğim zaman hiç ateş ettirmem. Siz 
de öyle yaptınız, aferin. Fakat, benim 
vaziyetim başka. Burası benim evim. 
Siz "mütecaviz,, vaziyettesiniz. Size 
değil bir kurşun, iki tabancadaki on 
iki kurşunu da boşaltabilirim. 

Yere yuvarlanmış olan haydut kalk 
mağa çabalıyordu. Romancı: 

- Davranma yakarım! dedi. 
Duvara yaslanmış olan ötekisi: 
- Zahmet etme, dostum, dedi. Ta-

bancalar boştur! 
- ? .. 
- Evet. Bütün bu gözünüzün önün-

de geçenler de, hayallerinizdekiler gibi 
uydurma bir oyundan başka bir şey 
değildir •.• 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Romancının bu sözleri üzerine kar

şısındakiler yüzlerinden maskelerini 
çıkardılar ve haydut tavırlarını bıra
karak : 

- Bizi tanımadınız mı, üstad? Di
ye romancıyı selamladılar ve izah et
tiler: 

- Yazdığı polis romanlarile şöhret 
kazanmış bir romancıya böyle bir o
yun oynamağı düşünmüştük. Çünkü, 
bu vaziyet karşısında nasıl hareket 
edeceği hakikaten merak edilecek bir 
şey değil midir? 

Ahmet Fakabasmaz, romanlarının 
neşrolunduğu gazetenin muharrirlerin 
den olan bu iki gence kızmıştı: Ken
dilerine böyle bir oyun oynadıkları 
için değil. ÇünkU, onların karşısında 
korkmamış, yalancı kahraman vaziye
tinde kalmamıştı. Fakat .. K:imbilir ne
den, içinde kırılmış, yarım kalmış bir 
şey hissi vardı. 

- Affettin mi bizi, üstad? Diyen 

gen~lere: 
- Estağfurullali"1tma, aedt Biro.z 

camin' sı1tıımaliı tteğil. · Ben, kendimi 
hakikaten haydutalrın kar§tsında zan 
ncdiyordum ve cesaretimden dola~'l 
kendi kendimi tebrik ediyordum. tşın 
iç yüztinü meydana çıkarmadan çeki
lip gitseydiniz olmaz mıydı sanki?! ..• 

lnebolu faciası 
Şahit ler süvar iy i kaba

hat li buluyorlar 
tzmir limanında İnebolu vapuru

nun batmasile neticelenen facia hak
kındaki muhakemeye lzmirde devam 
edilmiştir. Son yapılan duruşma~a 
müddei yerinde oturan po:ıs 
memuru Necmettin boğulan çocugu 
ve kaybolan eşyaları için 6800 lira ta
lep etmiş bundan sonra kaptan .. Me~
met Ali'nin ı.·ekili söz alarak muekkı
linin uzun müddettir mevkuf bulun· 
duğunu ve kefaletle serbest bır~kıl
masını istemiştir. Vekil ayrıca ehlivu
kufun liı.zım gelen salahiyeti olmadı
ğını da iddia ederek yeni bir ehlivu
kuf teşkilini ileri sürmüştür. Bundan 
sonra makinist Halid'in ifadesi okun
muştur. Halit üadesinde Antalyadan 
hareket edildiği zaman geminin on beş 
derece bir meyilli olduğunu ve tahmfo 
ettiği gibi bir facia ile .~arşı~aşıldı
ğını söylemiştir. Bunu m?tcakı~ An
talya liman reisliğinden gelen bır tez· 
kere de okunmuştur. Bu tezkerede 
vapur daha üç yüz ton mal alabilecek 
halde limana geldiği, orada 187 ton 
mal aldığı, bunun haricinde de haber
sizce 60 ton pirinç yüklendiği bildiril
mekte idi. Ayni zamanda geminin tah 
lisiye bakımından kusursuz olup sade 
yüklemede kusur olduğu ilave ediliyor 
du. Mehmet Ali kaptan bu tezkereye: 

- "Yalan söylüyorlar, Antalya li
man reisi vapura gelmedi,, diye cevap 
vermiştir. 

Son olarak şahit anbarcı Ahmet ı 
dinlenerek şunları söylemiştir: 

"- İkinci kaptan karaya gidelim l 
dediği halde süvari onu dinlcmiyerek 1 
demir attırdı. Yükler denize atılacağı J 
yerde filika indirilseydi daha isabetli 

1 

hareket edilmi§ olurdu!,, 
Muhakeme on Uç temuza kalmıştır. 

Dün yapılan maçlardan sonra -
1 eklif ediyoruz: lstanhul lzmir ve 
Ankarayla qeniden karşılaşmalı/ 
Dünkü 

l<aldı. 
maçlar tatsız oldu: lstanbul-l2mir 

Viyanalılar Ankara muhtelitini 
maçı yarıın 

yendiler 

----------, Milli takım 
Nasıl kuru!matı? 

Cevapla11nızı bir ha/tCJ 
içinde gönder; niz 

Dünkü sayımızda bütün spor
culardan, Ankaralı, İzmirli, lstaıı· 

bullu oyunculardan kimleri beğen
diklerini, milli takımı nasıl kur
mak doğru olacağını sormuştuk. 

Bu anketimizin cevapları sah al.
şamına kadar gazetemiz spor mu
harrirliğine gönderilmiş olmalıdır. 

Ekseriyet kazanacak takımı kurJ 
mıya muvaffak olana veya olanhı· 
ra hediyeler verilecektir. 

Turnu,·a maçlarının sonu dün bit
ti. Bu turnuvanın galiba umulmaz, 
beklı•nmez hareketlerle açılıp kapan. 
ması mukaddermiş. Çünkü dün de 
aynı manzara, hem de daha akla gel. 
miyecek şekillerle devam etti. Akla 
gelmiyecek şekillerden birisi lstan. 
bul - lznıir maçının, maçın bitmesi
ne 2a dakika kala ı-ap diye kesilmesi, 
diğeri de Viyana galibi lzmiri yenen 
Ankaranın, lzmire yenilen Viyana. 
ya mühim bir sayı tarkile yenilişidir. 
Baydi bu sonuncu haCiiMl·e f uthn1 
oyunumuzdaki ötedenberi derarn ed~ıt 
istikra rsıılığın tahii netkelerinden 
birisi diyelim. Ya lzmir - İstanbul 
maçının turnuvanın ruhile taban ta. 
bana zıt küçük bir mesele yüıünden 
tamamlanamamasına ne diyelim? 

IZ.VIR: 1 ISTANBUL: 1 

Bu maç günün birinci maçıydı. 
Ankaradan getirilen hakem B. Seda. 
dın idaresinde oynanmaya başlandı .. 
Fakat İstanbul takımı sahada on kişi 
olar:ık yer aldı ve sona kadar da 10 
kişi oynadı. Hakkı soyunup gelmiş
ken maçı seyre mecbur edildi. Sebe. 
bi mi?. Basit: lzmirli idareciler 
Hakkının oynamasır.a itiraz etmişler. 
Çünkü Hakkı e\'velce ilan edil('n 16 
kişilik kadrodan fazla geliyormuş. 
Bu vaziyette İstanbul idar('cileri de 
takımı 10 kişi oynatmaya karar ver. 
mişler. 16 kişilik kadrodan oynatıla. 
bilecek daha 6 oyuncunun menud ol
ması icap ederken lzmir takımı kar. 
şısına eksik bir takım çıkarmak cesa. 
retine doğrusu bir haylı hayran ol. 
duk. Bununla ber.ıber esası milli ta
kıma namzet seçmek olan bir maçta 
lstanbulun Hakkıyı oynatmasını ka. 
bul etmiyen İzmir idarecilerinin ha
reket!eriııi de bir Jıaylı yadırgadık. 

'e Le, lzmirin Vehapsız Cahit -
Ali, I<'cthi - Nurulfah. Hakkı, Adil -
Mehmet Şükrü, Sait, Fuat. Basri ,.e 
Hakiudan mürekkep takımile lstan. 
bulun 'Mehmet Ali - Hüsnü, Faruk -
İbrahim, Esat, ~şat - Niyazi, Şe-

ref, Hnşim, Pikretten kurulan ta. 
kıml.uı maça başladılar. Üçüncü da. 

kiknda lzmir müdafii Haşimi düşür. 
düğü için bir penaltı ile cezalandırıl
dı. 1''akat Fikretin ~ektiği şütii lz_ 
mir kalecisi yakaladı. Arkasından 

dire!: de bizim kaleyi kurtardı. lki 

taraf fırsat buldukça akın yapmakla 
beraoer on kişi olmaı:;ına rağmen 11'
tanbul takımı daha iyi bir oyun çı. 

karıyor, \'e lzmir kalesi sık sık mü
him tehlikeler atlatıyordu. Jzmir çok 
şansiı. İstanbul çok şanssızdı. iz. 
mir kalesine lstanbul haflanndan bi. 
le şilt yağıyor fakat top hazan hoş 
kaleye bile girmiyordu. 

Birinci dene hu \'aziyette sıfır 
sıfıra bitti. ikinci denede lzmir ta. 

lstan'ıul - lzmir maçı !/arıda lı:aldığı dakikalarda. 

kımmda bazı küçHk deği;:;meler gö ( 
rüldü n gene kemali hayretle gö_ 
rüldti ki İstanbul ıarafında da mu. 
vaffakiyetli bir oyun oynıyan Niya. 
zinin yerine takı_ma Melih girmişti. 

Bu devrenin beşinci dakikaı:;ında 

hafif bir yağmur serpelemeğe başla
dı. lzmirlilerin daha sıkı oynamak 
istedikleri belli oluyor. 15 inci dal<i. 
kada Fikretin güzel bir akışla indiği 
n çektiği sıkı bir şütün bu sefer de 
lzmir kalecisinin vüzüne çarparak 
döndüğü görüldü. Sağ açıkta da 

elin ııselen 11ftl"htrı btr ~y)ij :iyi kul-

.Janamıyordu. Halkın "çık dışarı" 
diye bağırdığı işitiliyordu . 17 inci 
dakikada İstanbul İzmirlilerin aya. 
ğından bir sayı kazandı!. 

Vaziyet şöyle oldu: Soldan çe
kilen kornerden gelen tQpu Esat ba. 
şile kaleye yolladı. fzmir kalecisi 
bunu tutacaktı. Fakat önünde bulu
nan fzmir hafı Adil, kalecinin öteki 
köşede olacağı zannile kaleciye geri 
pas ,·ermek niyetile topa kafa.'>ile bir 
vuruş ynptı, top da boş köşeden içeri 
girdi. Pnkat İzmir muhacimleri iki 
dakika sonra kendi kendilerine yap. 
tıklan sayıyı telafi ettiler. ,.e c;ol 
açıklarının ayağile İstanbul kalesine 
topu soktular. 

Bundan sonra lzmirliler daha çok 
gayret sarfına koyuldular. lzmirli 
seyirciler tribünde toplanmışlar. Jz
mirlileri alkışlıyorlar, şarkılar söy_ 
lüyorJardı. Jstanbul takımında 1\lelih 
çıkarılıp Niyazi alınarak \·aziyet de
ğiştirilmişti. 

25 inci <fakikad:ı lzmir takımı bir 
oyuncusunu değiştirmek istedi. Fakat 
bunu hakem kabul etmedi. Oyun 
durdu, münakaşa haşladı . Hakem 
kararını değiştirmedi ve fzmir}jler 
kabul etmeyince oyunu tatil etti. iş. 

te İstanbul - bmir maçı da bu su
retle yarıda kaldı. 

7.a, Mehmet - Gazi, Semih, 
him - Resai, Bekir Yaşpr, 

nir, ömerden mürekkep Ankar• 
muhtelit! Gaşvaydeisiz \'iyana karşı• 
sında Suphi Baturun idaresinde ın•· 
ça ha~ladı. 

Ankaralılarda lzmire çıkardıkJatl 
oyundan hemen eser yok gibiycfl .• 
Öbür taraf da bir şey ·apamiyordll· 
Oyu:ı yarım sa.at zevksiz bir şekilde 
devam etti. 31 inci dakikada Vi} ana· 
lılar tik gollerini kazandılar. Birill-
ci dene böyle bitti. •. ... -

lkıncide Ankara muhteliti çok J'O"> 
rulmuş, ~ok ncfel'S;Z kalmış bir mnn· 
zara gösfordi. Bunun neticesinde ön• 
!erini boş bulan Viyanalılar istedik· 
Jeri gibi cynamak imkirnını elde ede
rek Cç gol daha çıkarıp maçı 4 - G 
kaıandılar. 

IJIR TEKLiF 

Her halde anlaşmamazlık netire.ıd 
olacak. Bu turnu\'anın milli takıın• 
seçilt'cek J"amzetler hakkında lüzur111I 
kadaı fikir ,.e ka.,.ıat \'ermemiş ol•· 
cağını sanıyoruz. Bu itibarla teklif 
ediyoruz: 

Önümlizdeki cumartesi nya pi• 
zar ~ünü iki lstan bul muhteliti tef' 
kil edilsin Bunlardan hirisi lzmirle. 
diğeri de Ankara ile birer mar dahi 
yapsınlar. Her mıntaka takımınd• 

istediği oyuncuyu oynatsın . Fakat 

bu maçlarda lik maçları esası takiP 

edilmesin, yani oyuncu değiştirilınt

sin. Öyle sanıyoruz ki bu yeni r11a~ 

Jar, t.yuncu seçmek noktasından tur• 
nuva maçlarından daha iyi bir netlc:f 

,·erecektir. 

"FENBR J'ILMAZ •. KONGRESi 

Fener Yılmaz klübü başkanlığından: 
Klübümüzün yıllık genel kongr~ 

14 - 6 - 936 pazar günü saat 13 d• 

Fenerde klüp merk~zindt- toplanaca"

tır. Değerli klüp üyelerimizin gel· 
melerini dilerim. 

Futbol erkanının düşüncesine 2ö
re İzmir, Hakkının oynamasını ka. 
bul etmemesi, sebepsiz oyuncu değiş. 
tirmekte ısı·ar etmesile işe mıntaka
lar arasındaki mühim bir maç mahi. 
yetini vermiş, bu sbretle haksızlık 
etmiştir. 

Hun unla beraber biue bu mese. 
lede asıl rolü, mu1ttelif noktalardan 
kendisini gösteren idaresizlik oyna. 
mış bulunuyor. Maçlarda takip edi
lecek şartlar, oyuncu değiştirmekte 
riaye~ edilecek noktalar esaslı ve kati 
şekilde eV\·elce tesbit n ilan edilmiş 
bulunsaydı her halde böyle nahoş hir 
hadiseye meydan verilmemiş olacaktı. 
Hiç değilse efkim umumiye haklı ''e
ya haksız hareketi ayırt etmiş olabi. 
lirdi. 

Fransa zecri tedbirJe1İfl 
kalkmasına tara ftar 

l'IYANA: 4 ANKARA: O 

Bund:ın sonra ikinci maça geçil
di. Ankara Takımı Cihat - Ali Rı. 

Son günlerde lt'"ransada da zectl 
tedbirlerin kaldırılması lehinde bir er 
reyan görülmektedir. Gazeteler bu SW' 
hada n~riyata başlamışlardır. L'!JI• 
transigeant gazetesi, zecri tedbirle" 
yüzünden Fransanın her gün iki oıil
yon frank zarar etmekte olduğunu yr 
zıyor. Le Journad gazetesinin neşret· 
tiği bir istatistiğe göre zecri tedoirlrl' 
konmadan evvel Fransa Uç ay zarfııı· 
da ltalyaya 13:5 milyon franklık iJI• 
racat yapıyordu. Zecri tedbirJerd~ 
sonra bu rakam 41 milyona düşınilr 
tür: Yani yüzde 72 ar.alma görUl• 
mektedir. 

fiirl 
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:5 - KURUN 10 HAZiRAN rn3; --~ 

~ ~i~kar~~:Pa•~= .... dünya-

lstanbulda kırk •• 
kırk gece gun, 

bo1~;~e Yepye,ni bir hayatın aem
"et kur. Bu sembol, bir taraflı 
bot~ ~eph.el! de~l.dir. Bu aem-

Balolar, konserler verilecek, sergiler açılacak, 
yarışlar, kır eğlenceleri yapılacak 

1 ııe L Ycıt gıbı çeşıtlı hareketlerin, İstanbul şehrinin iktisadi ve içti-f 
ı 'l'QYQt "b • d' k b mai hayatında bir hareket uyandır-

~Qc/esi;Jir.gı ı ınami ir ruhun ma ve İstanbulluların muhtelif taba-
Anık kalarma yeni yeni iş ve faaliyet mey-

O/rJııir.r <tra bizim bakımımtzdan danları açabilmek ve eğlence vesilele
lle ~ kQclar, dünyanın gözleri- ri verebilmek maksadile geçen sene 
di~:· •eden şekilleri. itibarile de bir tecrübe mahiyetinde olarak yapıl
ılea• Qfe layıktır. Bu dikkatin ifa- mış olan Balkan festivalinden çok ü
lle•ı':-.olar.ak yabancı illerde kur>- mit verici neticelere alınmış ve bu eğ-

1 ."' b lenceleri bu sene daha geniş bir çer-
8 e rr edebiyat vardır. çeve içinde tekrar etmek kararlaştırıl-

ı.·,rl"'u eclebiyatın bizi türlü gören, mıştı. 
'I{ ij , .. , .. 

A. lfr u anlatan eserleri vardır. Vali Muhittin Üstündağ bu hare-
4~t ~kcırayı bir katedral.in çan ketin doğrudan doğruya İstanbul hem 

i~nci gecesi bu tarihe tesadüf edeeck-f Ağustosun 19 uncu çarşamba günü 
tır. w son konser verilecek böylece Şehir 

Agustosun 16 mcı pazar günU Bil- bandosu tarafından şenlikler esnasıın
yükadada Çiçek bayramı, Beyoğlun- da sıra ile üç hafta çarşamba günleri 
da da Tiyatro Festivalinin üçüncü ge- birer konser verilmiıJ ola<'aktır. 
cesi yapılacaktır. 

Boğaziçini yüzerek geçme yarışı 
gene bugündür. Bu yarışa Türklerle 
beraber yabancılar da girebilecekler 
ve kazanana belediye taraf mdan "Bo
ğaziçi kupası,. adını taşıyan bir mü
kafat verilecek ve bu yarış her sene 
tekrar edilecektir. 

Yirmi iki ağustos cumartesı gü
nü Taksim stadyomunda bir İtfaiye 
günü yapılacak ve Istanbulun tarihi 
ve iktisadi hayatmda pek mühim izıer 
bırakmış olan yangınların en eskı za
manlardan başhyarak bugüne kadar 
muhtelif tarihlerde nasıl söndürüldü· 
ğü, her devrin kendine ait kıyafefü>
rile temsil olunacaktır. 

4e.,.ea_ırıden seyreden papaz gözü şerilerinin kendi işi olduğunu ileri sü- --------------.-.-
ı>ırten b t . rerek şehrimizin ileri gelenlerinden Mu a m ete vergısı Ertesi pazar günü muhtelif esnaf 

ile,... • e ona geçen ınsan e-di/llr.nin hendese ve tabiate ver- pek çoklarını davet etmiş ve bu zeva- teşekkül1erinin iştirakile Beykozda 
~ı Ü.. tın arasından seçilen bir heyet ha- bir kır eğlencesi yapılacak ve bu te· 

&
0
1 ~h değerinden muztariptir. zırlıklara başlamıştı. Bir Jik 1 e. Si tekrar şekküller büyük kayıkalrla eğlencelere 

i: l'l{tJll'rle§ ve bol hayat, katedral Belediye reis muavini Ekrem Se- Ankal"aga gıdiqor iştirak edeceklerdir. 
/i •ıı:c1 eti sinen bir ruh için mana- vencanm reisliği altında toplanan bu Balkan Festıvali de 29 Ağustos 

o·. heyet (lstanbulda kırk gun" kırk gece) Fabrikalara ait vergi işleri hak- t b 1 4 kında Ankarada temaslarda bulunan cumar esi günü aş ıyacak ve eytUlün 
~l" rtkarayı elli katlı gratsiyelin adı verilen şenliklerin kat'i programı- S . b" r .. . . altıncı pazar gününe kadar sürecek-

~rtd b nı haztrlamış ve ana çizgilerini çizmiQ ~na~~ ır ıgı reısı Vasıf şehrımize ı· B d k · · d t '"''ı'ı. e_n ir macera ve harikulô· ,. d nınnQ v b t 1 t af d b. ır. u o uz gün ıçm e, stanbulun 
"'~ J tir. Bu programa göre Ag~ustosun ikin- - 0 

....., e u emas ar e r m a ır-
•o.... uıye aeyreden Holı",,ud kah- ı·k idare h t• . h t k . ayrı ayrı yerlerinde beş eğlence yapı-
' .... rıq .., ci cuma günü Modada Denizcilik klü- 1 eye ıne ıza a verere aynı lacaktır. 

11. .11ı ela bizi anlamıyor. b"" d .. d"' .. 1 k 1 zamanda muamele vergisi etrafındaki ı- un e gun uzun yapı aca yarış ar . . Ot - t z f b ·· ·· 
lYerlot" • '--'t l k ve gece verı"lecek balo ı·ıe İstanbul şen- tetkıklerın_e. de devam etmiştir. Bay uz agus os a er ayramı gunu 'Q4 tnın Rl ap arını o uya- Çamlıcada bir Üzüm bayramı ve ayrı-
YolQ rıkan v P' l t' k likleri baQlamış olacak ve festı·vallerı·n Vası_f bugun. . .t.e.kr .. ar Ankaraya döne-ııQ .. , ;ı- e ıyer o ı er· ,. t B ı d - ca bir de iyi su müsabakası yapılacak-'«Qıı Ü h' • · · 1 r Muht"t" Ü tUn cek ır. ı ın ıgı uzere Maliye Vekale-

ıle h e beton ve asfalt üstün- d~b~eı~~t~:ı: :e~simi :ç~:ak:ır. • ti?i.n m~amele ve~~isi kanununun tadili tır. 1stanbulun meşhur sularından içe-
4qt:.6~li, hörgüçlü, çıngıraklı, _ . . .. .. ıçın Millet Meclısıne verdiği proje sa- rek bu suların nerelerden çıktığını an-
rt,v ı, çarıallı Şark dekoru a- Agustosu? beşıncı ~arşamb~ gunu nayicileri endişeye düşürmüştü. Ve- lıyabi1mek için meraklılar arasmda 

"" ~ ~Qr da d" l • • d .. ~.. l akşamı Taksım bahçesınde Şehır ban- kalet bu projede fabrikatörlerin mu- yapılacak olan bu müsabakayı kaza-
), elli11iJ.ı ız. ~;ını 1og~yor ar· d~su ta~afmdan büyük bir konser ve- amele vergisinin sadece gümrükte alın nana bir hediye verilecek ve Festival 
J fıtıcl ve pozıtı eser erın karşı- rılecektır. masına dair dileklerini kabul etmemiş heyetlerinden bir kısmı da bu eğlen-
1· 4Ql>~ e~ı:otik hulyaların be,iğini Ağutosun sekizinci ve dokuzuncu vergi kaçakçılığına meydan vermeme- celere iştirak edeceklerdir. 
l• lq, ;tık/eri için ızhrap cluyar- günleri Kızılay tarafından Taksim ği temin için. yeni bazı kayıtlar konul- Ay aydınlığının on beşine rast ge-

tq~ iizeler ve hayal.ler ülkesi bahçesinde tertip olunan Kermes ile masını istemişti. Sanayi birliği reisi len üç eylfı.1 perşembe günü akşamı 
~ ~,. Qn Şarktan kopan bir toprak Bebek sergisi de İstanbul mevsim'ini Vasıf, Ankarada temaslarına yeniden Bebekte ve Küçüksuda bir mehtap eğ-
., ~ı.:"-ı onlar için namlumnJan süsliyen eğlenceler arasındadır. devam edecektir. Jencesi tertip edilmiştir. Bütün !stan-
ı. ,

0
;''1§ tıe hedefine yaklCl§an bir Ağustosun 12 inci çarşamba günü bullular donanmış sandallarla bu meh 

e 11lenniai gi!;ıi heybetli geliyor. akşamı Taksim bahçesinde Şehir ban- OKULO ŞEHRIMlZDE tap eğlencesinin tabii davetlileri ola-
dosunun ikinci konseri verilecektir. caktır. 

• * • * ,, '4.vı, ... ..:... A k Ağustosun 14 üncü cuma günü gün- Japonyadaki Türk - Japon dostlu- Dans ve musiki Festivaline Balkan 

•
• 

1 
tat, -qryanın n ara •elareti v • t· • d -J< ~l • düz Büyükadada Çiçek sergisi açıla- gu cemıye ı azasın an olup Ankaar'-:. lılarla beraber Mısır, Filistin ve Suri-
a..ı 1>1ıiat~arı N orbert von Bı·· b 1 J f ·· Ok b hri .> ..... 11~1 cak, gece Beyoğlunda Tiyatro Festi- u unan apon pro esarü u o §C - yeden de gönderilecek birer heyetle 
ierı· 'Witalından yazılan ve de- vali başlıyacaktır. Bu festival gece- mize gelmiştir. iştirak edilmesi etrafında Festival ko-
tQ'ı-Q~ QrkadCJ§tmız. Burhan Bekir sinde Karagözden başhyarak bugünkü KOÇO K PLAJ mitesine vaki oaln müracaatlar üzeri-
le,.. ,,1rt.dan Türkçeye tercüme edi- Türk tiyatrosuna kadar sahnemizin ne bu heyetlerle de muhabereye giri-
r,..1 Ankara,, adlı kitap şu yuka· geçirdiği tekamül safhalarını göste- Floryadaki Küçük plaj bir müddet şilmiştir, 
'lfQrı6 ren eserler temsil edilecek ve tanın- e 1 b. ··t hh.d ·h l d·ı · le,: eri saydığım gÖTÜ§ çerçeve- vve ır mu ea ı e ı a e e ı mışti. Ankarada büyük bir muvaffakiyet 
• d mış bütün san'atkarlarımız bu temsil- Müteahhit iki gün evvel mukavelenin k ı F t y af 

'e,.. 11§ına rıkmı•, "Ankara.,yı bı'r azanmış o an o ogr sergisi bu 
' .. ;ı- :r , lerde rol alacaklardır. feshı· · · t · ı~ · ·a ·· o cır k al nı ıs emış, P aJ yenı en muzaye- mevsim esnasında 1stanbtıfo getirile-
'iı 

1
, Q mış ve ondan sente- ç· k · · rt · ·· ·· de d k 3930 ı · b ~ 

0 
ıçe sergısı cuma esı gwıu eye onmuş, ıraya aşka bir ceği gibi ayrıca bir de halı sergisi açıl 

tı~ ır takım hükümlere varmış· açık bulunacak, tiyatro festivalimizin müteahhide ihale edilmiştir. ması düşünülmektedir. 

\ 1 Gezintiler ı 
öyle ise ben 
yandım! 

Diyorlar ve yı.ız.tyorlart ki ar
tık lstanbul sokaklarında herkes 
keyfine göre yürüyemiyecek. 
Sağri.an gidecek. soldan gelecek. 
Çivili, kazıklı yerlerden karşıya 
geçecek. ŞQ§trırsa ceza, unulur
ıa ceza, yanılırsa ceza verecek. 

Okudum, dinledim ve sonun

da: 
- Ôyle ise, ben) yandım! 
Dedim. Belki ayıp. belki bir 

medenilik ~ksiğidir ama, ne 

saklayayım, ben çok unutkan 
bir adamım. Tramvayda, yolda, 
evde bu yüzden epi zararlar çek
tiğim olur. Yıllanmı§ "deneme/e,... 
den sonra artık elimde hiç bir 
şey iQ§ımaz oldum. Baaton zaten 
kullanmam. Şemsiyelerim çok 
vefasız çıktılar. Ya bir tramvay 
kanapesi arkalığına . ya bir tez
gah kenarına gönüllenerek yapı
şıp kaldılar. Bir tanesi bile bana 
yar olmadı. Kalama dank! de
dikten sonra, ben de onlardan 
vaz geçtim. Çantalar da böyle .. 
Kayıp olan mendülerim yüzünden 
çektiğim utanç, canıma tak de
mittir. Pabuçlara düğme, bağ ta
kanlara, ayağımdan çıkıp kaybol
madıkları için - andıkça - dua 
ederim. 

Şimdi, yollarda yürümek ba
na cambazlık etmek kadar güç 
gelecek. Karakol karakol dola· 
şacağım Kazancım suçumun ce
zaşını ödemiye yetecek mi bil· 
mem? •. 

Güzel lstanbulda derli toplu 
yurumenin candan taraf tarı3ıım • 
Verilen kt:lTara gık deme)'e yü

züm yok. Elbette medeni bir şe
hird e istenildiği gibi yürümek ge
rektir. 

Ancak ha.talık> her vakit. her 
yerdf' bir özür aayılmıştır. Nite· 
kim gene lstanbul belediyesi, bu-

S. Ciezgn 
( Lütlen sayı/ayı çeviriniz) 

~~n~~~n~~~~-------------------~------~---~~~~~~ ~~~ün cı ----~----------------·--------
lııe.· Yatı kül halinde tetkik et- -
!Qr

1

1 
Ve Türk inkilabının kaynak- • . ft'p•W;, Arı.HM .. ıi• 

iti,.:•. tarih seyri içinde titiz bir ' Mıı 1... ~ ' ' 1 
eı''•htop/am•ı oıma .. dır. 11111111111 S E V E N G i 1.. 

t"tıi~~ ollun yüksek bir i.islUp 
'14,..~ •si içine sıkıştırmış olduğu 
~e'>t ara,, Türk münevveri için 
4Qtl te11kit edilecer. hem de di.h-
()4ıı e okunacak, tekrar okunacak 

~ql' ~~~~t~~ sonra. üzerin~e tek~ 
tQl> it llturıulecek bır eserdır. Ki
rıcıQ qkkında mütaleamızı da ay-

l'Qzacağız. 

r::::~ Sadri Ertem ..... : ........ ···-.:::····--····---·-··· .. ··--... " '• .. _ ................. ~·········=, 
~ Soyadı,, almak b 
~ ttıiiddeti bitiyor i 
!I ~ .,. 

~ d'~a~ı. seçmek ve gütüğe yaz-1 
~ ~'llz 

19 
ıçın k~~an mü~det 2 tem- :ı 

ta?'ihe 36 tarıhınde bıtecektir. O ~ 
Y~CU kadar soyadı ahp kütüğe ı· 
Ya. ıc:;11Yanıar 5 liradan 15 lira- ı 
~a.~t gi~~ Para cezasına çarptırıla- & . 
tq<:lan. 1 ~bunların soyadları doğ- 5 
~a.ltıla dogruya vali veya kayma- H 
11a.ııt1~ tarafından takılacaktır. İİ 
1a.t-ıtı.ı ızın o tarihten önce soyad- İi 
cliı-....."'laeçip nüfus idarelerine bil- h 
-~~e· " • rı lazımdır i5 

-·=:::•111~ • :.: ..... ,........ .. h ........... ~ ............................... . 
q •••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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~ E:1tE1J 
~~kai!Q a 
llYİllt ahçesinc:! 
\>etı· hazırhklarl 
'• 

1 
ltadro ..:en· 

\'eır ı orkestra 
l ;e .. , 

-we heyeu 
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Ruhun labiretinde ıfık arayıp duvarlara çar • 

pına çarpına uçmağa uğrafan Yarasa, her hamlesinde 
yeni bir çıkmazın girintisine saptığını farkediyordui 
fakat Ulker, ızbrabının karanlık kuyusuna gömül -
dükçe c!adı kalfa, büyük anne ve üç günlük yoldan 
kalkıp gelip de kızından seyahat ve davet sebebi olan 
evlenme İ§ine dair tek bir söz i§İtm1yen balba, tehli • 
kenin büyüklüğünü görmüyorlar ve sadece derin bir 
hayretin açık ağzına benziyen gözlerle bakıyorlardı; 
nihayet bir gün babası meseleyi açıkça konuşmak lü
zumunu hissederek kızına sonınca Olker: 

- Sem çok özledim, İııtanbula gelmen için bu 
evlenme meselesini uydurdum; hakikatte böyle bir 
şey yok, baba l 

Diye cevap verdi ve bir zaman sonra da adam
cağız, İ§inİn başına dönmek mec'buriyetile İstanbul • 
dan aynldı. 

Ulker, babasımn bu sözlere inanmadığını sa -
nıyordu; zannediyordu ki babıısı her §eyi biliyor, o·. 
kerin nııanlısı tarafından aldatdmı,, bi'r yabancı ka -
dmla kendisine hakaret edilmiş bir kız olduğunu b:. 
liyor, kzının izzeti nefis yaraıım de,memek için bil
memezlikten geliyor; sanıyordu ki etrafındakilerin 
hepsi ona acıyan gözlerle bakıyorlar; hele Gündoğdu 
ailesinin muhitinde kim bilir ne dedikodular çalka • 
nıyor! 

Ulker utancından ölecek gibi oluyor. 
Bir gün Sevimle ilhan Y eşilköye gelerek ne 

... arnandaTiberi ortadan ka:vbolan Olkeri ziyaret etti -
!er; genç kız, önce misafirlerine C'kmııunak. "evde 
"'ok!,. dedirtmek istedi; e•k! arkadaşlanyle nasıl yÜz 
~rÜ7f'! ~elebileceğini bir türlü aklı alır.ııyordu . 

Fe.kat lb'.lna i.m'!~an ibulun"lM'\dı. "evde yok,, deni. 
Jemedi, Sevim paldır küldül' Ollcerzn odasına ~1kıp 

kapıyı vunnı:>dan içeriye sinnıiı, etki atkadaaının 

boynuna sanhmıtı. 

Ulker dişini ııktı, sustu ve salona indi. 

O ıoı-madı, ötekiler de korkulanndan Çetiner
den b'lhsetn:ıediler; yalnız bir aralık Mis Koletin Ka
ragözyanla nışanırun bozulduğu, aynldıkları, kadı • 
mn Beyoğlunda bir güzellik enstitüsünü idare etmeğe 
ve çalışarak geçinmeğe başladığı laf arasında söylen
di. 

Olker, ba§ka mevzulara geçmek istiyordu 
bir aralık misafirlerini me§gul etmek için piyanosu ~ 
nun başına geçti, parmakları tuıJann üstünde fuur •. 
suzca dolaşırken eski bir opera parçasını söylemeğe 
başladı. Sevim, kadınlara mahsus hissi hafıza ile ha • 
tırladı ki geçen yaz mehtabında Çam limanında Çe • 
tinerle Mis Kolet yanyana kol kola denizi seyreder • 
ken önlerinde bir taşm üstüne otunıp dalgalardaki ay 
ışığına dalnu§ olan UJker, bütün tabiatı bir aşk rü • 
yasına götüren güzel, canlı ve duygulu sesile bu par • 
çayı söylemekte idi 1 

Sevim, Olkerin doktorıa olan aşkının ve kıska.nç. 
hğırun şiddetini yine kadınlık insiyakile ve bu bahse 
dair tek kelime konuşmadan anlamıştı. tlhan ora • 
)arda değildi : 

- Bu harikulade güzel ve terbiyeli ses bi~ 
sahnemizde olsa idi Türk operası şimdiden kurulmuş 
sayılabiHrdH 

Dedi; sonra tiyatrodan konuşmağa başladılar; 
ilhan, bir zamandır iyice ısındığı yeni mesleğinin de
dikodularını, hetkesin takdir ve merak ettiği san'at
kB.rlann hususiyet!erini, sahne hayahrun cazibesini 
ballandll'a ballandıra anlatıyordu; sözünü: 

- Tiyatronun da gÜzel san'atlardan biri olduğu 
ve artistliğin ayıp olmadığı nihayet bizde de anlaşıl ,. 

dı; tahsil gönnıüş iyi ailelerin çocuktan dı. ~rbk bul 
mesleğe giriyorlar ve bu t..n:.>i ~öriHüyor; fakat ge • 
lenler içinde sizler kadar güzeli yok! 

Diye bitirdi. . 

11 

Müfrit bir hassasiyetin §İdeli içinde daima bi:r 
uçtan öbür uca atlıyan Ulker, bütün çocuk]uğunca 
anasız büyümüş olmak azabını daiıtıa kanıyan bir ya• 
ra halinde taşınu§tı; Olker, yıllarca babasının tesiri 
altında kalmıştı; son günlerde garip bir his ve man • 

tık değişikliği içinde geçen günlerdeki vefasız duy • 
gusunu hiddet ve nefretle hatırlıyor ve annesini, yıl. 
Jardanberi adını ağzına almadığı annesini hasret ve 
hürmetle anıyor. 

Olker, çocukluğundanberi sinirleri üstünde derin 
bir tesir yapan o müthiş hadiseyi şimdi kendi kendi
sine düşüne düşüne şöyle izah ediyor: Babası, evlen
dikten sonra başka şehirlerde dolaşıp yatamak ıure • 
tile kansını uzunca bir zlllI"..an ihmal etm.İ§ ıaydırdıj 
ha1buki bir kadın, hele anne&İ gibi genç ve güze) bir 
kadın, hiç bir zaman ihmale tahammül edemezdi, eL 
memeliydi! Üstelik, uzun zaman aile muhiti dııında 
dola'8n adam, karısını aldatmıı da olamaz nuydı? Şu 
ha1de annesinin evi bırakıp kendisini istiyen insan • 
ların arasına karışın.ağa kalkmaııı açıkça bir intikam 
manası taşıyor, demekti! Sonra genç kadının sinir 
buhranına uğraması, - çocukluğunda 01kere denP. 
diği gibi - bir kazaya kurban gitmesi, filan hep kay. 
nağını bu ihanette, babasının ihanetinde bula?t ha • 
diselerdi ... 

Annesinin sinir buhranı içinde bir kazaya uf • 

rayıp ölmesi lafı Olkeri küçükken derin bir heyecan 

ve korkuya salımı, gizli gizli köıe!ere çe .. 

kilerek uzun uzun ailamıtbj fakat ıi..-ndi dÜ§Ünüyor

du: Bu kaza lafı o zaıman işi ört oos etmek için or:i< ~ 

rılnuş bir ıöz mü idi. annesi ucaba kendisini öldiinr.üı 

miydi? 

\ (Arkası OOT) 
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Teabbit iş erin e 
meb'asl r 

~PROGRA.MI~ 
. . . . ' ... · \' ., 

tST ANBUL - 18 Hanı musiki (pllik' ~ Muharriri : v o/ter 
19 haberler. 19,15 muhtelif orkestra e- ••••••••••••••• 18 
serleri (pl!k). 20 türkçe film ve ope • 

•• 
Çeviren: A. US 

Dedi. Sadık cevap verdi: sonra talih ve mukadderat b~ 

Millet Meclisinde 
bir müzakere 

Büyük 
geçen 

ret musikisi (plak) 20.30 stüdyo or • 
kestraları. 21.30 son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

- Memnuniyetle elimden geleni ya
parım. Siz istediğiniz kadar rahipler • 
den para alabilirsiniz. Vahşilerin hü · 
cumlarma maruz kalan arazideki pto -
!ar rahiplerindir. Onları müdafaa etmek 
ten vazgeçiniz. Yalnız siz kendi toprak• 
larınızı muhafaza ediniz • ., Nabussan 
böylece hareket etti. O vakit rahiplerin 
hepsi geldiler. Kralın ayaklarına kapan
drlar. Ondan yardım ve himaye istedi • 
ter. KTal rahiplerin bu yalvarışlarına 

karşı güzel bir orkestra takımının mu • 
siki havası ile mukabelede bulundu. Bu 
orkestra "yarabbi, bizim topraklarımızı 
vahşilerin taarruzundan kurtar!,, ma • 
nasını ifade eden bir duayı çalıyordu . 

Bunun üzerine rahipler kasalarını aç -
mağa mecbur oldular. Bu sayede kral 
da vahşilere karşı açtığı mücadelede 
muvaffak oldu. 

neler hazırlamış, göreyim . ., 

On altıncı kısım 

mı dii§ünerek lstanbullu körler ve 
saiırlar için birer kol bağı örneği 
•eçmiftir. 

Böyle ifaretli adamlar onun· 
de, arka.ında arabalar durur; 
ıolörler uyanık davranır; yolcular, 
titiz ~arpmalardan çekinirlerdi. 

Bari fU yeni karar tatbika 
"!cqlanmadan dalgınlık hastaları 
için Je bir alamet, bir kol bağı 
lalan seçilse diyorum. Üstün ve 
dağ gibi iki kocaman ad takındı
ğına bakmayın, Muhiddin Üstün
dağ, haklı istekler uğrunda en 
küçüklere kadar eğilir, can bir 
adamdır. 

Umanm, ki bu yazı gözüne 
ilifir ve lstanb:ıl dalgınlannı ken
disine bor,lu eder. 

s. Qezgn 

mı§ ıribi kayıt albnda kalamazlar. (Al - BORSA 
8- 6. 936 kışlar). 1 

B. E. R. Mustafa Şeref Bey (Bur. ------
mza&armda yılcln le&nıtll ota.ıııar, llU 

dur) - Bütçe encümeninin metninde 
mevcut büküm, hük\ımetin teklifinde 
aynen bulunmaktadır. HükUınetin tek. 
lifini maliye encümeni tayyetmiı oldı.:. 

ğu halde bütçe encümeni muvafık göre- ı 
rek bu teklifi kendi metni içerisine al. 
nuıbr. Bütçe encümeni hüklımetin tek. 
lifini kabul ediyor. Encümenler, Refik 
Şevket Beyefendinin dediği gibi, bu 
kaydı korken, gerek hükUınetin, gerek 
encümenin meb'uı beylere kartı tevec
cühsuz bir vahimeyi nazan dikkate alı:. 
rak koymuı değildir. "Meb'uslar hü • 
kumet üzerinde nafiz olacaklardır, bu 
nüfuzu menedelim,, diye bir vaziyet dü
ıünülmÜ§ değildir. Kanun vaz'ı işlerin. 
de bunlann emsali pek çoktur. Vilayet 
unnuıU meclisinde aza intihap edilebil. 
mek için idarei hususiye ile herhangi 
bir taahhüde girmiı olmamak, idarei hu 
susiye herhangi bir suretle iş vermit 
vaziyete girmit bulunmamak lazımdır. 

Bu arttırma, ekıilbne kanununun 
zati mahiyeti nedir? Bizim, bu kanun 
gelecekte de tatbik edilirken. herhan
gi bir tekilde, pazarlık yapdacağını dü.. 
şünerek, bunlara iıtirak edeceklerde ıu 
veya bu ıartlar aranacaktır, diye düıün 
düğümüzün sebebi her ıeyden evvel 
cfkan unnımiyede hasıl olabilecek her 
türlü §Aibclerin en ufak ıeldine bile 
meydan vennemek içindir. Bu bir çok 
mevzuab hukukiyede mevcuttur. Bunu 
bütçe encümeni de düşünerek hükume. 
tin teklifini ipka ehtÜ§tir. Maamatıh he-1 
yeti mUht:remen~z bunun bu. ı~retle va. 
rit olmadıgı ıeklınde karar ıttihaz ede. 
ce o ursa ütç encUm ntntn eyeti 

rt.ode muamele ıönınlerdir. Kakamlu 
ııant 12 de kapanıı aatıı fl,yatlarııur. 

p ARALAR 
• Londra 600 - •Viyana ~•. -
• Nevyork 124 rıo • Madrld 16 -
•Parla l66- •Serim B2 -
• Mlllne lllfı - • Varşova ~ô-

• BrUkıel !!4- • Budape§t• u-
• AUna ~tt. • Btlkref 16-
•Cenevre ~20 - •BelgTM 62 -
• Sofya 2-i • Yokolıama ~-
• Amsterc!aı:r 8-i.- • AJtnı 117rı -
•Prat 68- • Banlmar 21l -
• Stokholm ım-

ÇEKLER 
• Londra 68'2. •Viyana t 1968 
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• Jıfillno 1007~ * V&rfOV8 4 22.'> i 
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•Cenevre 21.fb • Belgnad 60044 
• Botya 68,fıO • Yokohama t.700b 
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ESHAM 
lf SADk&ın lO S(J 
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Bu suretle Sadık krala ve (Seren • 
dip) ahalisine güzel hizmetler ederken 
bu memlekette kuvvet ve itibar sahibi 
olan sınıfların husumetini celbetmişti. 
Ayan ve eşraf mevkiinde olan bu adam· 
tarın hepsi de Sadık aleyhinde buluna 
buluna nihayet onu kral yanında şüp • 
heli bir vaziyete getirmişlerdi. Bundan 
sonra Sadık aleyhinde her gün başka 
bir ittiham yapılıyordu. tik hücum püs
kürtülür. İkincisi hafifçe vücude temas 
eder. ttçüncüsü yaralar. Dördüncüsü 
öldürür! 

Sadık bu vaziyetten ruhunda derin 
bir elem duydu. Esasen dostu (Se • 
tok) un (Serendip) teki işlerini bitir • 
miş olduğundan adayı terkedip güzel 
Astrate hakkında bizzat malOmat ara • 
mağa gitmeği tercih etti. Sadık kendi 
kendine şöyle diyordu: 

muhteremenin karanna ittibadan baılca lr•---·-------------11 

- Eğer buradan gitmiyecek olursam 
rahipler benim derimi yüzüp içerisine 
saman dolduracaklardrr. Fakat nereye 
gitmeli? Mısıra gidersem orada esir ve 
köle olacağım. Arabistana gidersem be· 
ni yakacaklar, Babilde de boğacaklar. 
Bununla beraber Astrate'nin ne oldu • 
ğunu mutlaka öğrenmeliyim. Artık bı·
radan kalkıp gideyim. Bakalrm, bundan 

yapacağı bir şey yok.tur. Maliye vekili 
Fuat Bey (Elizll:) - Efendim!- Hü -
kumet bu maddeyi teklif ederken Re • 
fik Şevket Beyefendinin serdetmiş ol • 
duğu esbabı hatnı hayalinden geçir -
memiştir. Bu maddenin sebebi ıevki 

Zahire satışı 
1---~--~--------------~ 

btanbuJ ticaret ft LAhire borııaamda dlllı 
muameJe rörea (kUo) maddelerı 

Kf. P. Kf. P. 
Nev'i: En a.r En ı:ok 

bütçe encümeni reisi Beyefendinin izah Buğday (yumuıak) 6,33,S 
ettikleri veçhile tamamen hükümet da. ,, ( ıert) 5,38 

7 
6,5 
6,7,S 

4 

hi o etbaba mucibe ile hareket etmiıtir. ,, (kızılca) 5,35 
Hatta fUtaSını da ilave edeyim ki; mer. Arpa 3,35 
lisiniz bir heyeti teıriiye olmaıl<tan baı- j Çavdar 5 
ka icra salahiyetini de haiz bir mcclir. Mısır (san) 5,30 
tir. Bu busuı böyle ticari meselelere Kuıyeıni çuvallı 9,30 
girmekten tevakki edildiği müli.hazaSL Tiftik 102,38 
nı efkarı umumiyeye göıtennek için p · be 27 25 30,23 

eynır yaz , 
konulmııttur. Eğer böyle bir vahime=======::;==:::;::::~ 
varsa hükumet namına bunun kat,iyyen 
varit olmadığını bu kürsüden söyledim.. 

Ahmet Ihsan Bey (Ordu) - Efer. Takvim Çarşamba Perıembe 
1 O Haziran ıı Haziran 

diın. Vekil Beyefendiden bir ıual sora.. l======= OR.EvvP.l 21 R.Evvel 
GUn doğ'ufu 

cağım. Verdikleri izahatten dolayı ken- Gün batlfl 
dilerine teıclckür ederim. Fakat neden S&bab aamuı 

429 429 
19,!39 19,40 

eksiltmeye girilmiyor da arttınnaya gi- Oğle ollDla.zı 
:l,30 3 30 

1213 . 1213 
lldndl oamazı riliyor? I6,I;i 16,rn 

Maliye vekili Fuat Bey (Elaziz) - ~::;n ~ 
Arzettim efendim. Şaibe orada vardll'. 1maak 

l 9,.<J9 19 40 
21.40 21 41 

Arttmnada şaibe yoktur. Şaibeden meh- Yılaı geçeo gtınlert 
uslan tenzih için bu hüküm konmuı • Yılm kalan günleri 

2.1 i 2.12 
160 161 
203 202 

tur. Yoksa nüfuz istimal edeceklerdir =------------.. ----:ı 
diye değil.! 

Refik Şevket Bey (Maniıa) - Ar • 
kadatlar •• Gerek bütçe encümeninin ge. 
rek hükumetin ve gerek ismet Beyin 
mütalealannı dinledikten sonra bu üç 
mütaleayı üç kelimede hülasa edebi • 
liriz. Mustafa Şerci Bey endişeden, hr. 
lrumet ,aibeden ve nihayet ismet Bey 
de müsavattan bahsettiler. 

Meb'u~lnnn eksiltmeye iıtirakinden 
halk vicdanında, efkarında huıule getr. 

ceği tevehhüm edilen endite ıu veya bu 
sekilde kendilerine atledilmesi lazım ge
len şaibeden ibarettir. Kemali ıarahat1t' 
ifade ederim k1 meb'uslann haiz oldı•l-

fon ve ismet Beyin istedikleri ammeııin 
müstefit o dıığu bu '1aktan bizi mahrum 
etn-.cmek lazım gelir. 

Efendileri •• Meb'ua fert olarak hiç 
bir şey değildir. M"'b'us bu camia içine 
geldiifi zaman heyeti umumiyeıinin a. 
raıı ile bir mevcudiyettir. Fakat memur! 
Eert olarak nafizdir. Vazilei memurt • 
yetini ıu veya bu ıekilde imale etme • 

ie muktedirdir. Meb'uıta böyle bir ıey 
yoktur. Meb'uı ancak bu kubbe altında 
reyini izhar ebnek hak ve kuvvetini ha. 
izdir. Kendisinin bu salahiyetini her -
hangi bir memurun aa.lahiyeti tekline 
benzetmek doiru değildir. 

Yükıek Reisliğe 
Maddedeki meb'ua kelimesinin tar

yını teklif ~derim. 
(Manisa) Relik Şevket 

Reis - Evvela Relik Şevket Beyin 
takririni reyinize arzedeceğim. Çünkü 
doğrudan doğruya rneb'us kelimesinin 
çıkarılmasına aittir. Bu takriri kabul 
edenler ... 

Ahmet Ihsan Bey (Ordu) - Çıkma.. 

smı mı, kalmasını mı?. Anlaııbnadı. 

Reis - Çıkmasını!. 

Kabul etmiyenler ... Efendim anlaşd
mamııtır. Ayağa kalkmanızı rica ede • 
ceğim. Tekriri kabul eden!er l:ıtfen a -
yağa ka!kıınlar •.. Kabul etmiyenler ... 
Takrir kabul ed:lmiıtir efendim. (Bra· 
Yo ıesl~ri, alkıılar). 

lstanbuı Yedinci icra Memurluğun
dan: 

Ovakim Karabetyana. 

Kmalıada Akasya sokak No. 86 
iken halen ikametgahı meçhul. 

Emin tarafından bir kıta ipotek se· 
nedile 2000 liranın %9 faiz ve %6 ko
misyon ile birlikte tahsili hakkında 
yaptığı takip üzerine tanzim olunan 
93611191 sayılı dosya ile gönderilen 
ödeme emri ikametgahınızm meçhuli
yeti hasebile tebliğ edilmemiş ve bir 
ay miiddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında borçu ödemediğiniz veya 
borcun tamamına veya bir kısmına ve· 
yahut alacaklısının takibat icrası hak· 
kında bir itirazınız varsa bu miiddct 
zarfında yapmanız lüzumu ödeme em· 
rini tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re il:inen tebliğ olunur. 

(V. No. 16546) 

lstanbul 6 met icra Memurlıığım
dan: 

Beyoğlunda Firuzağa mahallesi 
Terlikçi sokak 28130 numaralı apartı· 
manın (5) numaralı dairesinde otur
makta iken elycvm ikametgahı meç
hul Alekoya. 

Süleyman Tevfiğin gayri menkulü
nüze gıyaben 412136 gününde yaptır
dığı vaziyet ve takdiri kıymet muame 
lesinin tarafınıza tebliği için 103 üncü 
maddeye tevfikan gönderilen davet 
varakası arkasına mübaşiri tarafından 

verilen meşruhatta mezkur ikametga· 
hı tcrkettiğinizi ve yeni ikametgahı
nız da meçhul olduğundan mezkur dn· 
vct varakasının ilı1nen tebliğinf- ka
rar verilen isbu ilanın 103 Uncu mad 
desine tcv:fikruı üç gün zarfında znbıt 
varakasını tetkik ve bir diyccc~iniı 
var ise söylemeniz için 6 mcı icra da
iresine gelmeniz davet varakası ma
k:ı.mmn kaim olmak üzere fl8.nen teb
liğ olunur. 

(V. No. 16548) 

HAYDUTLAR 

Sadık yolda giderken Suriye Oc 
rabistan hududu Uzerinde tesadüf 
tiği bir şatodan bir takını silahlı • 
lar çıktılar. Yolunu keserek ke 
bağırdılar: 

- Ey yolcu, teslim ol. t.t.zeriDÔ' 
varsa hepsi bizimdir. Kendin de 
efendiye köle olacaksın!., 

Sadık bu haydutlara cevap 
üzere belinden kılıcını çekti. "i 
olan uğa§ı da onun gibi hareket 
ttstlerine ilk gelen araplan olil 
yere serdiler. Fakat arkalanndal' 
haydutlar peyda oldu. Sayıları ço 
dı. Sadık ile uşağı yine teslim olJll' 
lar. Ölünceye kadar bunlarla ınU~ 
etmeği göze aldılar. Bu suretle ~ 
bir büyük haydut kafilesine karf 
bediyordu. Bu mücadele uzun , } 
devam edemezdi. Bu şatonun be~ 
bogad adında bir adamdı. Pen' 
bakarken Sadığın haydutlara karf, 
kalade bir cesaretle mücadele e 
görünce içinde bir takdir hissi uyJ 
tr. Bu adam sür'atle aşağıya i.1di. }. 
lannın elinden bu iki yolcuyu 
dı: 

- Burada bana ait olan ara.zi il~ 
den her geçen şey benim olur. 
başkalarına ait olan arazi Ustünd 
de benimdir. Ancak ben gördüaJ ~ 
gerçekten kahraman birer insa 
Onun için sizi bu kaideden rnil• 
tutuyorum.,, 

.. ··rd6 Diyerek bunları §&toya gotu 
bütün adamlarına bunlar hakkıtıdl 
muamele etmelerini tenbih<)fi ti. ,t 
olunca Arbogad Sadıkla beraber. ti. 
yemek istedi. Bu adam Arabı•, 

(haydut) denilen kimselerde!l biti ti 
Fakat bir çok fenahklan arasında f 
hunun iyi tarafları da vardı. Raıtf 
diği herkesi soyar, adamlarına so lf 
rurdu. Fakat ara sıra şuna buna ~ 

ettiği de olurdu. Nihayet yenıe1' 1 

smda Arbogad Sadığa dedi ki: 
'I 

- Bana bak, arkadaş. 1sterıe111 

zi ben kendi yanıma alırım. Bura~ 
nimle beraber yaşarsınız. Bizirn ~~ 
tımız fena bir şey değild~r. ~ğe~ 
nim yanımda kalırsanız hır g~. ı' 
yerime oturabilirsiniz. Ben bugilfl 
rada ne iş görüyorsam siz de oıı" 
par, öylece rahat yaşarsınız.,, 

Sadık bu teklife karşı §U suali 
du: 

- Aziz efendim, acaba size ıo~rl 
miyim ki bu güzel sana'tı ne "atıı 
beri burada yapıyorsunuz? 

- Benim ta gençliğimdenberi·11 
büyük bir arabın yanında uşak 0

1 
bulunuyordum. Tahammül edileıııe f' 
recede ağır bir hizmet yapıyorduı1';ı1 
gün ümitsizlik ve ıztırap içinde tı f 
den şikayet edince bana bir araP • 
demişti: "Oğlum, öyle yese düıııı;,i 
değildir. Vaktile çölde bir kuI11 ~ 

• erre varmış. Çölde U."lutulmuş bır z Y 
maktan kederli imiş. Fakat bir tc';I 

b·r e İ sonra bu kum tanesi güzel 1 tS 
parçası olmuş. Şimdi bu elmas .P''I 
Hindistan padişahın tacına bıt 
teşkil etmektedir.,, dt ~ 

Bu arabın sözleri benim Ust~ııı ıciYı~ 
yük bir tesir yaptı. Ben de bır ,s / 
kum tanesi idim. Bir elmas parç' r,fl 

'k' at., , 
mağa karar verdim. İptida ı 1 rrıı' ı' 
makta işe başladım . Sonra yan 1ttl'~ 
kadaşlar topladım. Kütük ıcer;,t f, 
vuracak hale geldim. Böylece Y~ıııe ı• 
vaş büyüdüm. Bu alemde kendıetf (! 
yık olan büyük kaza:ıç hiııel .,.ı 1 
ettim. Hatta sonraları işlere ~ı~~ 
hile ve ihtikSr karıştırarak eıkı ttl ~jll 
tarın zarar ve ziyanlarını çıkard~ıııci ( 
yet haydutlar kralı oldum. Bur• if11• ~ 
toyu vaziyet suretile ele geÇfrd ~e' 
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·-~M~·~••••••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Askeri lise ve orlamek~pkre Beherkilosuna45kuruş fi~tahmin o~nan su kapsüllindt kul!~ 
ki uhammen bedeli 46426 lira olan muhtelit makkap kalemleri, nılmak üzere lazım olan 1500 kilo su teli açık eksiltmt:ye konulmuı· a.vu } öğretmen ve Kırıkkale sanat lise· 
ıs 2 ar, raybaylar ve saire 23 - i - 936 perıembe günü saat tur. Şartnamesi ve nümunesi levazım müdürlüğünde görülür . Ek-30 d ka sine tedrisat müdürü aranıyor: 

;_._ a. palı zarf usulile Ankarada idare binasında salın alma- siltmeye girmek istiyenlet kanunun tayin ettig~i vesika ve 51 liralık 
ca1Uır. 1 - lstanbul ve Bursadaki As-

keri liselerle Kırıkkaledeki askeri muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 -- 6 - 936 
'---Bu ite girmek istiyenlerin 3481,95 liı·ahk muvakkat teminat ile h perıembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
"'4lll sanat lisesine aylık ücretle tari , 
ted unun tayin ettiği vesikaları ve 7/ 5/ 936G. 3297 No. lu resmi gaze- riyaz;ye, fizik. (B.) (3194) 
ı_. ~ nıünteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını tekliflerile 
oır}:t.... Erzincan, Konya, Ankarada-
ı ~~e aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine verme- Kilo Koyun Kilo Sığır 
eri lizmıdır. ki orta mekteplere Tarih Coğraf-

ş ya, fen bilgisi, Aimanca, Fran-
artnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez· 

llele · d sızca, lngilizce öğretmeni ve sa-
rın en alınabilir. (2976) 

nat lisesine tedrisat müdürü alına-

3500 
8500 

500 
1500 

Hakimiyeti milliye 
Dumlupunar 

Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton üstüpü 26 - 6 - 936 
C-U~ günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
•rtıda •atın alınacaktır. 
~ Bu ite girmek istiyenlerin 223 1,25 liralık muvakkat teminat ile 
R nunun tayin ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. lu 
l es:ni gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasmı 
ekiıfleri ile birlikte aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği· 

t?e Vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 149 kurut mukabi linde Ankara ve Haydarpaıada İda· 

te Veznelerinde satılmaktadır (3036) 

.. Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kö
tlturij 18 - 6 - 936 perıembe günü ıaat 16,30 da kapalı zarf 
"'1ıliie Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 
k Bu ite girmek iatiyenlerin 236 06 liralık muvakkat teminat ile 

1 anunun tayin ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. 
Q Resmi gazetede münteıir talimat veçbile alınacak ehliyet vesika-

11111 tekliflerini aynı gün saat 15,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
"ermeleri lizmıdır. 

Şartnameler 2482 kurut bedel muk~bilinde Ankara ve Haydar-
l'>aıa veznelerinde satılmaktadır. (3035) 

caktır. 12000 2000 
2 - Lise öğretmenliği için lise Haziran 936 tarihindc::n 31 ma yıs 937 tarihine klldar Dumlupu-

öğretmeni ehliyeti orta mektep nar ve Hakimiyeti milliye mekteplerine lizlm olan yukarda miktar· 
için orta mektep öğretmenlik eh- )arı yazılı koyun ve sığ,r eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
liyeti gerektir. Koyur etinin bir kHosuna 47 sığtr etinin bir kilosuna 40 kuruş fiat 

3 - İstekli olanların dil~k ki- tahmir. olunmuştur. Eksiltme 26 haziran 936 cuma günü saat 16 da 
ğıtlarını aşağıda sıralanmış evrak- daimi encümende yapılacaktır . fst ekli olanlar şartnameyi levazım 
la Ankarada Milli Müdafaa Veka- müdürlüğünden parasız alabilirler . Eksiltmeye girmek istiyenler ka
leti Askeri Liseler Müfettişliğine nunun tayin ettiği veaika ve 483 liralık muvakkat temirıat makbuz 
göndermeleri lazımdır. veya mektubile te ı,dif mektuplarını hav; zarflarını yukarda yazılı 

a) Tasdikli fotoğraflı fit günd~ saat 15 kadar daimi encümene vermelidir. (1) (3188) 
b) Yüksek tahsil ıahadetname-

si veya tasdikli benzeri. Temizlik amelesine yaptırılacak 1400 takım ya:rlık elbise açık 
c) Üniversitede imtihan vere- eksiltmeye konmuştur. Bir takım elbise için 3 lira bede] tahmin 

rek f'hliyetname almışsa ehliyet- olunmuştur. Şartnamesi ve kumaş nümunesi Levazım müdürlüğün
nam~ tasdikli benzeri. de görülür. Eksiltmeye girmek is tiyenler kanunun tayin ettiği vesi

d) Nüfus tezkeresi tasdikli ben- ka ve 316 liralık muvakkat temin at makbuz veya mektubile bera· 
zeri . her 16 haziran 936 salı günü saat 15 de daimi encümende bulun-

4 - Durumu uygun görülen. malıdır. (B) (3010) 
lerden &\'ağıda yazılı evrak .:;onra 
istenecektir. 

a) Hüsnühal ilmühaberi 
Kilo 

Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifülcins f'!lektrik malze- b) Tam teşkilitlı askeri has- 32850 Günde 50 kiloya kadar ve haftada ayrıca iki veya üç gün 

lrleai ve Gloplar 6 - 7 - 936 paıarteai günü saat 15,30 da kapalı taneden alınmış ~ağlık rapor.ı yüzer kilo olmak üzere et muvakkat teminatı 1060 liradır. 
tarfla Ankarada idare binasında aahn alınacaktır. c) Teahhüt aenedi (noterlik- 180000 Günde 500 kiloya kadar birinci nevi ekmek muvakkat te-

~Bu ite girmek ist:yenlerin 1080 ,52 liralık muvakkat teminat ile ten) miratı 1519 liradır. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 7 - 5 - 936 T. 5 - Ücretler. Düşkünler evi için yukarda liz ım olan et ve ekmek 15 temmuz 

\t~ 3297 No. lu nüshnsında intişar etmit olan talimatname dairesinde İstanbuldaki askeri liseler Ri- 937 tarihine kadar alınmak üzere kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltme-
~ ınıruı ehliyet vesikasını ve teklif lerini aynı gün aa:st 14,30 a kadar yaziye, Fizik dersleTine l08 : 126 ye konulmuştur. Eksiltme 18 - 6 - 936 saat 15 de daimi encü-
1 OJ!ıiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. tarih dersine 98 : 108 liraya ka- mende yapılacaktır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görüliir ls 

Şartnameler parasız olarak Hay darpatada Tesellüm ve Sevk Mü- dar. tekliler kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında gösterilen muval<ka 
1iitlüğünde Ankarada Malzeme Dairesınde dağıtılmaktadır. (3102) Bursa lisesi ve Kırıkkale sanat t teminat makbuz veya mektubile teklif meknu>larım 18 _ 6 _ S36 

~-lise.ti Riyaziye, Fizik: i:lenlerine 1"per~embe saat 16 ya kaClar aaimi encümene vermeliair. (3049) (D) 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı 5 grup 108 : 126 tarih dersine 98 : 108 

~alzeme hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpatada gar bi
~lsr dahilindeki 1 inci i,letme komisyonu tarafından açık eksiltme 
k e &alın alınacaktır. İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvak
·ilt teminat ile kanunun tayin etti ği veaikalan ve kanunun 4 üncü 
~addcai mucibince ite girmeye m anii kanuni bulunmadığına dair 

1 
e~anna.me vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 
ınci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 
l - 31 adet manyatolu masa telefonu muhammen bedeli 731 li

~ 60 kurut ve muvakkat teminatı 54 lira 87 kurut olup 29 - 6 -
36 Pazartesi günü saat 10 da. 

1
• 2 - 30000 Kg. "blama karbon at dö aut muhammen bedeli 3975 
ıra ve muvakkat teminatı 298 lira 15 kuruş olup 29 - 6 - 936 
Paıartesi günü saat 10 da. 

3 - 20000 adet ateş tuğlası muhammen bedeli 1900 lira ve 
~~vakkat teminatı 142 lira 50 ku-tuş olup 29 - 6 - 936 pazartesi 
tunu saat 10 da. 

t 4 - 100 M. Kalbur teli muhammen bedeli 189 lira ve muvakkat 

1erninatı 14 lira 20 kuruş olup 2 9 - 6 - 936 pazartesi günü saat 
O da. 

S - 52 adet tabaklı çay fincanı, 102 adet çorba tabağı. 2 adet 
)Qvarlak yemek tabağı büyük, 100 adet tnbakh kahve fincanı, 400 
~det 'Yassı tabak, 75 adet sürahi küçük ve büyük, 30 adet iyi cins 
•u tabağı, 20 adet rakı kadehi muhammen bedeli 184 lira 70 ku
~·' Ve muvakkat teminatı 13 lira 85 kuruş olup 29 - 6 - 936 gü-
u •aat 10 da. (3167) 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma 

Cinai 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Miktarı T abmini 
1( Fi atı 
S ~Yun eti 26500 Kil.- 43 Kuruş 
tgır eti 3000 39 

Teminatı 

Lira K. 
942, 38 

ihale 
tarihi 

24/ 6/ 936 

ihale 
saati 
15 

s d " ,, 
a e Yağ 6500 ,, 90 ,, ;438 75 24 ,. 15,30 

ltolc kö111ürü 300 Ton 1850 ,, 416. 25 24 ,; 16 
ih . Mektebin 937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarıda dnsi yazılı 
l" tıyaçları kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme hizala
t:rı~a gösterilen gün ve saatlerde Gümüısuyunda mektep dahilinde 
tn I> anan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı arttır
ha~ \re eksiltme kanununun 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı tartları 
rn:ı~ ~ulunmaları ve bu maddeJer de zikredilen vesikaları ibraz et
d er, l&znndır. Zarflar hizalarında gösterilen saatlerde açılacağın
.:: llıez'ktlr kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre zarfların bir 
bıe~ ~';evi Komisyon Reisliğine tevdii zaruridir. Şartnameleri gör-

ıçın her gün mektebe müracaat edilebilir. (3180) 

liraya kadar. Orta mektep ders- O . 
lerine 108 liraya kadar aylık üc- enızli vilayeti daimi encümeninden: 
ret "eritecektir. 

' 6 - Kırıkkale sanat lisesine 
alın:.ıcak tedrisat müdürü için lise 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve 
iki ders zümresinde ihtisası olmak 
gerektir. Ücreti 165 Hradır. 

7 - isteklilerin 1 eylül 936 gü· 
nüne kadar müracaat etmeleri di
leği yerine getirilmiyenler bir hak 
istiyemezler. (9) (3073) 

Niğde garnizonunda bulunan 
kıt'~ hayvanlarının ihtiyacı olan 
422 ton kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 16880 lira olup ilk 
teminatı 1266 liradır. Eksilmesi 
25 haziran 936 pe.:-§embe günü sa-

at 15,30 da Niğdede Tümen Satın
alm4 Komisyonunda yapılacaktır. 
istekliler teklif mektuplarım iha
leden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde Koınisyon Ba§kanlığına 
vermİ§ bulunmaları. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görülebilir. 

Denizlide Uçancıbatı mahallesinde Hususi İdareye ait (Pandu
zoplus fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane binası, 
imalathanede bulunan ve nevileri ve ne işte kullanıldığı kaimeye 
bağlı cetvelde yazılı olan makina ve aletile birlikte 4158 metre mu• 

rabbaı yeri muhtevi binanın mülkiyeti satılmak üzere kapalı zarf usu 
lü ile ve şartnamesi dairesinde 28 gün müddetle arttırmaya konul· 
muştur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000} lira ve muvakkat teminat ak• 
çası (1125) liradır. 

2 - ihale 17 / Haziran/ 936 çarşamba günü saat 15 de Deniz
li Vilayeti Daimi Enocümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartname bedelsiz olarak Denizli Encümen kaleminden 
tedarik edilir. İstekliler teklif mektuplarını ve 1125 liralık muvakkat 
teminatlarını 2490 .ayılı kanunun 32 inci maddesindeki sarahat dai• 
resinde ayni günde ve muayyen aa attan bir saat evvele kadar mak
buz mukabilinde Denizli llbaylığına teslim etmiş bulunacaklardır. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı 
saata kadar gelmiş olması ve dış :zarfların mühür mumile iyice ka• 
patılmış bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihaleler hakkında• 
ki kanuna göredir. 

6 - Şartname örneği Denizli Encümen Kalemindedir. 
7 - ihale bedeli üç taksitte dir. Yıl içinde ödenecektir. 
8 - ilan, ücretile pul ve sair masrafları alana aittir. 

(1372) (2908) 
VeparaMz~mahll~(15) (3184) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ..... --...... ----.... ,;,;:,;:,;:,;:,;:,;:,;:,;:,;:~~,;:,;:~~,;:,;:,;:,;:,;:,;:~ CJ ro 1 o g Operatör 
Istanbul Komutanlığı ı Doktor 

Sabnalma komisyonu ilanı Süreyya 
Komutanlık bir Hkleri hayvana

tı için 330,000 kiio yulaf veya ar· 
padan ucuz fiat teklif edilen 16 
haziran 936 salı günü saat 15 de 
kapalı -ıarfla alınacaktır. Mu 
hammen tutarı yulafın 17325 ar 
panın 14025 lira dır. tık teminatı 
yulafın 1300 arpanm 1053 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evveJ 
Komisyonumuzda görülebilir. is
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber 2490 say1lı 
kanunun 2. 3 cü maddelerindeki] 

Ata mal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15- 20 ye kadar. 

vesaikle birlikte belli gün ve iha 

leden en az bir saat evveline ka 

dar teklif mektuplarını Fındıklı

daki Komutanlık Arttırma ve Ek

siltme Komisyonuna vermeleri. 

(2980) 

tlskfu!ar lkinc:i Sttlh Hu1cuk Mah
kemesinden: 

Üsküdarda Toygar maha11e~inde 
Durbaki sokağında 3 numarada Mü
nevver 

Üsküdarda Çavuş deresinde Ç'.cşme 
sokağında 3 numaralr kahvehane müs
teciri Mahmut Halit tarafından aley
hinize ikame olunan sulh teşcbbiisil 
davasının muhakemesinde ikametg1\
hmızm meçhul olduğu mübaşir meş
ruhatmdan anlaşılmış ve 15 gün miid· 
detle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilerek mahkeme 22161936 tarıh ne 
müsadif pazartesi günü saat 14 de ta
ilk edilmiş olduğundan bu mi" ddet 
içinde Üsküdar ikinci sulh hukuk nıah 
kemesine gelmeniz tebliğ olunur. 

(V. No. 16545) 



I 'ABONE ŞARTLARJ 

,,.,,,, .......... 
Yabucr 1'91'lenı 
Po.ta blrUflne l 
gtrmlyen yerlere i 

Yıllık e aybk a aylık 
TIO 

- 281 1860 726 

180 

Aylık 

Ut 
130 

1!!0 

Tnrklyeııln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

Iatanbuı, AD kara C&ddeal. o· AIU'J yurdvJ 

p<1are: 2437G 
IYUJ lşlert: 2Hlll 

Telefon 

reıgrat adreal: llUBUN btaııtıuı 

Poata kutuau No. 48 

sistenı tesisatı haiz 
derecelik Türkiyenin 

Son 
olup 45 

fabrikanıızın mahsulü 
en nefis rakısıdır. 

·'fürk HaVa Kurumu 
a··vü Pi ya gosu 

Şi.mdiye kadar binlerce kişiyi zenginetmiştir 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye 30.000 Liradır 
Aynca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiyelerle 

(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komösyonu llinları 

700 Ton l\'1azot 

Denizyolları 
l'LETMESI 

Acenteleri: Karaköy - KöprUbaJ. 
TeL 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
--•Han telefon: 22740 __ .. 

IZMIR YOLU 
ikinci .sü1 'at Pos lası 

lstanbuldan pazartesi günle· 
ri kalkan lzmir ikinci ıür'a 
postası badema yapılmıyacak· 
lir. (3203) 

lstanbuldan 11 haziran per· 
şembe günü kalkacak postadan 
itibaren Mersin yolu postaları 
dönÜ!te Çeımeye uğramıyacak- 1 

lardır. (3202) 

ZAYİ 

Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mikdarı ve/ Beyoğlu malmüdUrlüğilndcn 21881 
• • J 1 A k " f b "k 1 U M"'d'" ı··v.. S t l 271 mülki cüzdanla almakta olduğum cınsı yazı ı ma zeme s erı a rı a ar mum u ur ugu a ına · . ··hu 'd' k' d . . • . .. .. maaşa aıt mu r zayı ır ımseye ey-

ma Komu~yonunca 26 hazıran 936 tarıhınde cuma gunu saat 15 de nim yoktur yenisini kullanacağımdan 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (93) kurut eskisinin hükmü olmadığını ilan ede

Adviye Rabia 

Bayan S fİye 
PANORAMA 

Bahçesindeki seanslarına devama başladı 

SiRKECi 
tııaıyon kar,111nd1Aile - Bahçesi 

Her akşam 12 kişilik 

ULUSAL - MCZiK 
Taze ve nefis öğle ve akpm yemekleri, mütenevvi mezeler. 

Birinci sınıf servis -
DAKI K.ZARIF 

SAGL~M 

İS-VİÇRE 

MAMULATı 
HEN ÜllOE AllAYINIZ 

FİATI UCUZ 

lLAN 

VE 

Bakırköy kazası Avcılar köyünün 
bıldırcın avı merasında 1936 senesi 
avlanma hakkı 1936 haziranının 28 
inci pazar günü saat 14 de Çobançeş
rne mevkiinde ihale edilecektir. İstek-
lilcrin ( 45) lira muvakkat teminat ak-

1S1M DEG!ŞTİRME 
Evvelce ( Angela) ismini ta.§pıııt 

iken 516136 da mUslilman ola.rak µer 
18. Scvengin ismini aldığımı ilan ed' 
rim. 

Leylô sevengi" 
(V. No. 16544) 

mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan rim. 
(2887) lira (50) kuru§U havi teklif mektuplarını mezkur günde ıa· 

(V. No. 16554) çelerini artırmadan en az bir sa11t ev
vel köy ihtiyar heyetine vermeleri lil· 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası zumu kat'tdir. !hale bedelinin 30 hazi
Neıriyat Direktörü: Refik A. Sev~ngil 1 ran 1936 salı günü saat 19 a kadar 

at 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa-
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkfar ıün ve ıaatte 
Komisyona müracaatları. • ,(3119) 

~~~~~~~~~--------
köy kasasına tamamile ve nakden .,--
tırılmıı olınası prttır. ), 

(V. No. 165'9 


