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'°n Ya bu cevabında Eden'in 
llıll§ nutkunu göz önünde bulundur-

;JI tı h \'e İngilterenin lehine bir hat
areket takip etmiştir. 
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l'ayyareci Bayan 1 Avusturya Başvekilinin 
Sabiha Gökçen " I J •• I . 
.\ ~:':ı..A~::n:rd:~~i~: mana ı,, sayı an soz erı 
8İıtıdi kate değer bir haber verdi. " ·ı l •• b 
lage Ye kadar yaptığı bir çok uçuşlar Avusturya Almanya ı e o an munase a-
Uyaırrçekten ilk kadın tayyareci olmak l b · k ı k '"' { ki 
Cô1t aUni kazanmış olan bayan Sabiha tını norma ır şe ıe so maga ça ışaca ır,, 
ta'fy c;eıı bu d~~a Eskişehirde askeri •• • 

~aıit':9 te§kııatında çalışmak ~~re "Roma protokolu Avusturya sıyase-
1ıa\r, &lnııştır. Bu suretle bu guzıde 
deııaaıc~ramanı s~~~ tayya~e~iliği~- tinin temel taşıdır 
lllph erı tayyarecılıge geçmıştır. Hıç " 
'Por e Yok ki bayan Sabiha Gökçen Ronıa protokolu, Avusturya siya· 
lıa\1 Uçuşlarında olduğu gibi askeri aetini1ı temel taşı olmakta berdevam-
ltıeha hareketlerinde de çok geçnıeden dır. Avusturya, Dolfus'ım çizmiş ol-
~kt~ret ve iktidarını filen göstere- duğıı yolda sadakatle yürüyecektir. 
ord r. ?ndan sonra kahraman Türk Avusturya ,Almanya ile olan münase-
~1 ~ ıçinde layık olduğu şerefli mev batını normal bir şekle sokmağa çalı-

acaktır. şacaktır. Avusturyalı olmak f1rsatiyle 
'lıo~ru1u:m1 hayatta 1ptida bir hava Cermen camiasına mensup olduğumu-
ıı.ı~ Şeklınde başlıyan tayyarecilik zıt kabul ediyoruz. Etrafımıza bir du-
"nı& her memleketin milli müdafa.. var çevirmek istemiyoruz. Fakat 18-
)\l'ınkt~as olmuştur. Türk milletinin tediğimiz bir §ey vardır: 
~ \rarhğım koruyacak olan kuv- Serbcstliğimi:::c ve i8tikUilimi::e ri-
~:n b~!ı.nda da bundan sonra Türk ayet edilmek .. 
~ lt'l'ecllıgı bulunacaktır. Onun için- Başvekil, bundan başka Avustur-
lt)y 

1 
bayan Sabiha Gökçen'in askeri yanın Saint-Gcnnain muahedenamesi 

~kare teşkilatına girmesi yalnız ile tesbit edilmiş olan hudutlarına ri-
hııtl k~~ı~lığı için değil, bütün Türk ayet edilmek icap edeceğini söylemiş-
"-•·-el'i ıçın çon canlı, çok güzel bir t' 
~~ ~ 
~ ve~lik numunesidir. Bayan Başvekil, Habsburg hanedanının 
L Çe!l 1'ürk kadınının o mümtaz tip-
~l'ld tekrar saltanat makamına getirilme-
' ~ndir ki vilcudunun narin yapı- sine ait hiç bir telmihte bulunmamış 
~t k ınc_e hassasiyetine bakanlar, fa- ve sözlerini şu suretle bitirmiştir: 
ti tö alb~ndeki yliksek azmi ve cesare-
~ b~ernıyenler onun yilksek kabiliyet
llıaı ır havacı olabileceğine asla ihti
ttt11r"eremezlcr. Bununla beraber A
' k her vakit olduğu gibi başkala
~· 1 göremedikleri bu kabiliyeti ken
~deb t?örnınıı nnu bu volda teşvik s; .'Y8.n Gökeen de eon muvaua-
'lııe ~ıle Atatürk'Un yilksek himaye
Ilı~ ~crçckten liyık olduğunu göster-

ir. 
1 

l\l>lırnumiyetle kadınların aslierlik 
ııa~ 11> )'apamıyacağı üzerinde çok mü
dtr aqa edilen arsıulusal bir mesele
~ ~akat Türk istiklal mücadelesi 
llıliJı· kadınlığının milli müdafaada ne 
' 

1~ bir rol oynıyabileceğini göste
Stbı~ı~aUerle doludur. Bu defa bayan 
~ anın hava kuvvetlerimiz arasına 
~eaı istikbalde Türk kadınlığının 
Jeı. lnUdafaasına ne büyUk hizmet-

hpa.cağmı fsbata küi gelir. 

~ ASIM US 

~'fazlar konferan-
sı hazırlıktan 

~Ytn 22 sinde Montreux'de topla -
lıbıı. ola:ı boğazlar konferansı hazır • 
, .. baılanmııtır. Konferansın yapı _ 
~a!1 Montreux Palace'da bir çok te -
' hatıan ve bir telgrafhane kurul • 

lttır. 

'ilı~:ırıleketimizden de gazete mllmes
~ tı lronferanıa giderek müzakereleri 
~ccklerdir. 

Yugoslav Nazırı 
& 
·~evki Behmen lzmirde 
lıırı· 

~la ır, 10 (A.A.) - Yugoslavya ne:• 
f~ tından Bay Şevki Behmen ve re -

.. d" lthti . Un akşamki trenle Ankaradan 
~•ı :uıe gelmişlerdir. Nazır ve refi -
dir. -ec Palasta misafir edilmişler • 

~ * * * 'i14:Yorı, 10 (A.A.) - "Gecikmiştir,, -
llıitc0'1av :ıazırı Bay Şevki Behmen lz
~ tcçerkcn trenin şehrimizde ya • 
otollı llat kalmasından istifade ederek 
~tir ObiUe bir gezinti yapmıştır. Nazır 
lt~it~· h~li, nümune mezahğını gezmi§ 
deıı ı: ~ördüğij bayındırlık eserlerin. 
~ 'ltı.U 'lcdırıe bahsetmiştir. İlbay ve şe
~ lbeaailimiz nazın istasyonda kar• 
~eli tlar Ye gezintisi:ıe refakat etmiş • 
-..~ MaZl?a 1ehlr namına bir sandık 

•u)'U hediye edilmittir, 

Bay ŞUfnig 

Viyana, 10 CA.A.) - B. Muııısoilni 
ile geçen hafta yapmış olduğu müla
iKau.a.n iiWUö u.ıt nutkunu SQ~1_,mıi o
lan B. Schuschnigg, manidar tellkki 
edilmesi lazım gelen şu beyanatta bu-
lunmu§tur: ı 

1'Avusturya, Avusturyalılanndır.,, 

B. Starhemberg, bu toplantıda ha
zır bulunmamıştır. Bununla beraber 
B. Schuschnigg eski Başvekil muavini 
hakkında cemilekarane sözler söyle
miş ve ismi anıldığı zaman halk alkış· 
l~nt 1..Qt.lr.._ 

HUkftmet erkAnının sağ tare.fmda 
kral taraftarlarının yer almış oldukla
n görülüyordu. 

Camilerde ıılabat 
camiinde secdede baş Gedik Apti 

konulacak hususi yerler yapıldı 

Kasımpaıada Gedik Apti camiinde 
yapılan secde yerleri ve namaz. 

Kasımpaşada Gedik Abdi camiinin 
tamiri bitmiş, dün açılmıştır. Bu ca
mide ilk defa secde yerleri kurulmuş 
ve dUn ilk ikindi namazı kılınmıştır. 

Secde yerleri önden bir arkadan 
üç santim yUksekliğinde meyilli tah
talar halindedir. Camie girenler, bura 
ya ayak basmıyacaklanndan baş ko-

nan yerin daima temiz kalması temin 
edilmiş bulunmaktadır. İlk ikindi na
mazını kılanlar, secde yerlerinin çok 
rahat olduğunu söylemişlerdir. Secde 
yeri, üstüne basılmadığı için toz için
de kalmadığından namaz kılanlnr bu 
sayede toz ve mikrop yutmıyacakla

rmdan Evkaf bu sıhhi tesisatı hütUn 
camilerde yaptırmağı dil§ünmektedir. 

j8TANBUL 

PERŞEMBE 

ıı 
HAZiRAN 
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Bu kupondan yediainl birik- ! 

tiren okuyucumuz KURUN dot 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Ta/3iıat 7 inci aayıfada) 

·····························-···--··--·· 
Karısını arkadaşıyla yakalayınca ..• 
-. ~ ~ - ,_., ----- ,_, ~ ~ .- _ _,. 

Çırılçıplak kadını üç 
kurşunla öldürdü 

Arkadaşını da beyninden vurdu; Sonra sigarasını 
yakıp pol sf erin gelmesini bekledi 

Katil izzetin Adliyede dün geç vakit 
duruşması yapılan ilk 

Yaralanan Yıınu6 

Enelkl gece 'f epebaşında bir •-ı 
partımanda feci bir cinayet işlenmiş, 
karısını bir arkadaşile yakahyan bir 
ııtolıMf -rl;lıanunr tiJd~a.t .. 
katlqam • ,,.,.. .ı.ı- n.reue 
yaralamıştır. 

Katilin adı lzzettir. 44 yaşında
dır. On iki senedenberi tramvay 
şirketinde çalışmaktadır.. Son sene. 
Jerde şirketin Taksim ile Beşiktaş a
rasında lşliyen otobüslerinde şoför .. 
lük yapmaktadır. 

Yirmi beş yaşındaki karısı Fatma 
ile Beşiktaşta Çiydem sokağında Bay 
Tevfiğin 14 numar.llı evinin Ust ka. 
tında oturmaktadır. izzetin genç 
iken Karagümrükte iki adam öldür. 

KatU izzet 

dUftl, hapiste yattığı, sonra isllhı 
hal ederek namaza niyaza daldıil 
söylenmektedir. Bundan yedi sene 
evvel de Bebekte Fatma ile tanlp1'lllE 
evle'imifttlr. Fatma Cll" •••H .iilaa 
sofu bir kadm olarak ~rünmektedir. 

izzetin Şibin Karahisarb 45 ya
şında Yunus çavuş isminde bir ar. 
kadaşı vardır. Yunusun da memle. 
ketinde iki karISI, dört çocutu ile 
iki torunu bulunuyor. Kendisi oa 
seneden beri Istan bul dadır. 

lzzet Yunusu tramvay şirketine 
amele olarak yazdırmış, sonra birlik.. 
te otobüslerde şoförlüğe geçmişlerdir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. l) 

Ali Saip ve 
hüküm 

arkadaşları hakkındaki 
temyizce bozuldu 

Ankara, 10 (Telefonla) - Urfa say---------------
lavı Bay Ali saip ile diğer maznunlar 
cumur reisimize suikastta bulunmak 
maddesinden dolayı Ankara ağır ceza 

Çtlgın dünya! 
mahkemesinde mevkufen muhakeme e. lofd Corc'un aon hadiseler 
dilmişlerdi; mahkeme, :ıeticede maz • mUneaebetlle ehemmiyetli 
nunların hepsinin beraetlerine karar bir yazısı 
vermişti; müddeiumumilik tarafından 
temyiz edilen bu karar, temyiz mahke
mesi ceza dairesinde tetkik edilmekte 
idi; geç vakit aldığım ve resmi makam 
lardan tahkikine henüz imkan bulama. 

dığım bir habere göre temyiz mahkeme 
si ceza dairesi A:-ıkara ağır ceza mah -
kemesincc verilmiı olan beraet karannr 
bozmuştur; dava evrakı tekrar ağır ce. 
za mahkemesine tevdi edilecek. mahkc• 
me eski kararında ısrar etmezse muha· 
keme tekrar olunacaktır: mahkeme es. 
ki kararında ısrar ettiği takdirde ka • 
rar usulen temyiz mahkemesi umumi 
heyetince tetkik olunacaktır. 

laglltere 
Malta adasının 

iyi bir muhafaza mevkii 
olmadığını anlamış .• 

.(Yuw 5 inci uyfada)_ 

Eık: ln~iliz bOfuekili Loid Cor~ ' 

.(Yazw 6 DCI 8&Y.fadaJ.ı 





Haziranda güneş nasıl 
tetkik edilecek? 

ı 1 HAZiRAN 1936 

Güneş tam olarak kaç senede bir 
tutulur? Küsuf esnasında güneşe 

bakmak zararlı mıdır? 

Birçok yeni kurslar açılmak •• uzere 
Kültür direktörü yapılacak y~nilikler etrafında 

ICiisııf memleketimizden en igi olarak 
Jneboıu ve Uıudağdan görülecek 

gazetemize izahat verdi 

ıo haz· 
..... b&tuaua:ıda olacak güneı tutulmc.•' 
he dünyada büyük bir ehemm:. 
.._•tıiJaıe~tedir .. Çünkü güneı tutul.' 
n......._ tara bir tekilde olacaktır. Böyle 
ıİb~ lutuiınaıan da pek az teaadilf ~· 
-.. bir hidiaedir. 

i)t ~efer ki güneı tutulmaanun en 
ili nıemleketimizden görüleceği
bir •e bu esnada tetkikler yapmak için 
tbai Çok llimıerin memleketimize geldi. I 
~ "lb'flUftık. Bu ilimlerden biri hi • 
tn.i: ~ ~ bu kadar ehemmiyet ver -
~ anlatıyor. Alimin fikirlerini 

medifinden memleketimizde lrils\if tet· 
kikatına en müsait bir yerdir. 

Uludafda bulunan rasat heyeti bil
hasaa rasat mevkiinin coğrafi vaziyet'.• 
ni tetkik, bütün meteoroloji tahavvüli • 
tını kayded~cek, elektrisite atmosferik 
rasat yapacak, miknatisiyeti arziye ra • 
satları:u tesbit edecek, güneı ıualarıru 
rasat edecektir. 

GUneı tutulmalan hidisesi mala • 
nnda bir çok kör olma vak'alan da iti· 
tildiğinden bu hususta tanınmıı dok • 
torlanmızla da konuımayı faydalı bu!• 
duk. Kendilerine bu ciheti tenvir etmek '""illa ediyonıa: 

......__ 1'111a tekilde olan &linet tutulmala. üzere müracaat ettiiimiz doktorlanmız 
:...,.. J..._, __ - d dan Gülhane hastanesi göz doktoru Ni· 
lııL...:. -tuea eieri ıünefi tetkik için 
~bir fıriat vermesidir. Bu eanada yazi ismet ıunlan söylemiıtir: 
;...,._ ''ta ., d · - Güneıi."t fazla ziyası caz içindeki 
' S enile:ı kuvvetli ıtık sa • hassaları ve nokta hücrelerini bozarak 
~ taJfmm tesirini tetkik etmek 

dUr. tahrip edebilir. Bundan dolayıdır ki çıp. 

..._ &uııdan batlu, güneı tutulmaaırun lAk bir gözle halkın rUneıe bakması doğ 
'."'lll ~ ru olmaz ve iyi netice vermez. Göz b\1 \ir hl ıayet ender tesadüf edilen esnada ihtilit yapabilir. 
ff1ra diaedir. Bilirsiniz ki ay rüneıle Gilneıi bu vaziyette tetkik etmek 
1ı&.. ~ arasına girdiği zaman ıüne-"" lttlını istiyenlerin gözlerine fazla ziyayı azalta S bizden &izler. Fakat, ayın cak muhafız gözlükleri talmıalan il · 
ti.:_- Üzerine dilıen gölgesi dünyayı zıındır. Bunu bulamadıklan takdirde ö. 
~ kaplamaz. D.iier taraftan gü. 
-,aı bir 1tı tedenberi halkın, bildiii tekilde hiç ol • "-at aım da hafif bir surette gö • mazaa isle karartılmıt camlar arkasın • 
.._ • Yalnız tam güneı tutulması.-ıda da: tkik "dirl 
~ lllabtut ıeklinde olan gölgesi ta· :ı güneıi te · etmeli er. 
--~ Fakat bu ikinci tedbir muhafız ıöz. 
ifil ı1ya dOnyanuı ban yerlerini güne • lllkleri kadar iyi vasıta olamaz. 

SJndan mahrum bırakır. Sonra asıl mesele tutulmadan ance 
~: ıeferki gllneı tutulması bu güneıe bakmaktır. tıte asıl bu sözleri 

... 1'1nı gtın- tutulmalannm çok en • bozar ve ıünet tutuldutu vakit ıUneıe 
~ -s bakdsa o zaman ıünqin ziyuı ualdı • 

tcıı...-:-: "WU.l aoyıt:uü'iı;..ı... •-··'"' - - .. 
.-...... i04ULMU4 Ll.:)14 ~ U Oilll_,t 
'et - ~: 1803 deki Se • oa. d•ktoru Ş8kfr li'met de fUDlan 

İatanbul kWttır direktörltlğilnUn 
öğretmenlerin mealekt bilgilerini ço
ğaltmak maksadile tedri8 yılı içinde 
ve tatil aylarında kurslar açmağa ka· 
rar verdifini y~ıştık. Den yıh 
içinde açılan yazı kursu çok muvaf
faldyetll neticeler vermiştir . 

KWttır direktörltlftt bu durumu 
'Öf önünde bulundurarak bu tatil ay
larında da ttlrltl kurslar açmağa ka
rar vermi§ bulunmaktadır. 

Dün bu mesele etrafında kWtUr di
rektörü Bay Tevfik kendisile görüşen 
bir yazıcmııza ıunlan söylemiştir: 

"- Ôğretmenlerin he8leki bilgile
nnı çoğaltmak maksadile türlU kura
lar açmağa karar verdik. nk kura 
da ilk okullarda gösterilecek yazı ıe
killeri ü.ıerindeir. Btı kurMtn 'Ver

diği netice bugiln y1lzde yüz nisbetin
de iyi olmUf 't'6 mekteplerde tatbik 
edilmesinde bayUk faydalar flmit edil
miftir. 

Bğ neticeyi garerek ve öğretmen
ler" hem kolaylık hem de i1ıtis"8 ka
zandırmak maksadile yeniden bazı ted 
birler daha aldık. Ev idarem öğren
m.tJk iatiyen ilk okul bayan iiğrefmen· 
Zere bir ay devam etmek üzere her 
ak.fam Kız 8an'at okullannda 
kuralar açac.cığız. latiyen Dğretmen
ler bt& kuralara devam ederek "Ev i<la
reai,, dersleri g<Jreceklerdir. Kuraun 
&onunda kendileri bir mtUu.ına tabi 
tutularak elleriM kurau m1WO/falriyet
le bitirdUclmM dair birM waika ve
rilecektir. 

Bundan bafka evvelce yazd.ığımtz 
gun bir de resim, elifi kursu açaca
ğla. BugU.n bu kuraa ginMk üzere 
"..ıfln,,~ 11-..JH1" "'1flr~-ıt~tl'!ra
hr. Jffıracaatınbü kadar ·ğöi <>TwıtlBI 

Bay Tevfik Kut 

• 
l!'akat hra dershaneainin ancak mev
cudün dörtte birini alacak kadar kil
Ç(ık olma.as, kuraa girmek iatiyenler 
~n yeniden bas tedbir"IM' almak m.tJc
buriyetini 1ıiaaettirmiftir. tJg yüz kı
~yi haftanın muayyen gfln'lerinde dera 
g<Jrmek llzere dörde tak8im edeceğiz. 

Bu takrim tfint teabit etmek fizere 
bugün aldkadarlarla bir top'kıntı yap
mağa karar wrdik toplanh &onunda 
bir program teabit edilerek ona ~e 
1aareket edll«:e1dir. 

Bu ktırsta da dsğer kura gibi ted
riaat bittikten 8onra bir imtihan yapı
larak muoo.ffak o'kınlara birer kurs 
bitirme ve8ikaaı verilecektir. ôğret
menlııtr'İte g&rtrit~ aldka tFfre'ktöfll
IQm'li Wö~tH?cin memnun~

ORTA OKUL öGRETMENl lçtN 
1MTtBAN 

Orta okul öğretmeni olmak lçla 
KUlttir Bakanhfına bq vuran öiret
men okulu mezunlarmm dilekleri Ba
kanlık tarafından tetkik edilerek d1ID 
şehrimiz kWttir direktörUlfllne bildi
rilmiftir. İmtihana girmek için bq 
vuran 180 kadar ötretmenden L.'>O al 
girme hakkım kazanmI§tır. ~ 
lUk dllnden itibaren bu ölretmenlerle 
bulunduklan okullara tebllpt yapq 
tır. 

lmtlhanlann evvelce Uıılvaralte kon 
ferans salonunda yapıalcalı yuıım. 
tı. Fakat görülen lbum tlzerlne imti
hanların İatanbul KD lisesinde yapd
masma karar verllmittfr. 

bk imtihan 15 haziranda abah 
saat 8 de tilrkçeden yapllacaktır. 

KUTOPHANELERDEKl F.SERLD 
TASNiF EDlLtYOR 

Ktlttıpbanelerdekl eeerlerin tunlf 
işile mqgul olmak üzere Bay 1'elımet 
Ali Ayni'nin reflllli altında bir k~ 
misyon kurulmQftur. Komiayon dtıa
den itibaren çabpnuma bq)amlftlr. 

ECNEBi DtLt HOCASI OLMAK ts. 
T1YENLER tÇIN 

KWttlr Bakanltlı bir eyl6lde latua
bul Univeraitealnde orta okulda Fran
sızca. 1ngWsce ve Almanca öğretmen 
muavini olmak iatiyenler için bir im
tihan açacaktır. 

Bu imtihana liae mezwılarlle, • 
retmen okulunun 4, 5, 6 ylhlk menn
lan kabul edilecektir. lateklller en gef 
temmuz nihayetine kadar bir dilekçeye 
nüfus kAğıch, tahall vesika&1, alhhat 
raporflc altı adet fotofraf ekHyetei 

• hı. 114eJı g rUlmüttilr. 1900 deki ta • söylemiıtir: 
~~dan. 1905 deki Tunuıtan, 1912 .. _ Güneıe doirudan dofruya ba- -----------------------------------------
1'1 !ıpanyadan. 1914 deki Kmmdan, Jaldıit zaman tabakai tebekedeki bil • Poll• halterl•rl: 11 S p Q R il tophem 1d mucSbi memnuniyettir. §ılanmaktadır.,, 

9 
daki de Brezilyadan görWm"·t11r. ~ ~Q N Q M ...__ ""' ceyratta bazı değiıiklilder husule ıe • ,. K J 

.._ '-al. gOnq tutulmatan en fazla bir •• •• k h 

.... ~ lir ve bu gözün lruvveti.-ıi azaltır. uçu ırsız ar 
'111 türer. Bu seferki bir dakika Güneıe böyle bir zamanda bebeme- oı• • t k 
l~e ıilrecektir... hal bir camı isliyerek bakmak daha iyi. Kahve ithali Kuzguncukta oturan Marko, Bohor ımpıya ampına 

-._ ta~da tam gilntf tutulması· dir.,. Levt. Nesim, isminde dört çocuk Tu- k• } ) 
~rw&eceği yerler memleketimizde -----~~------.- Serbest fan sokağında 38 ve Nakkaş caddesin- Jm er a JDIJ01 
~ !ııebolu, Bursa. Bilecik ve SU ST ANLAR KONTROL de 108 numaralı evlerin kurşun bonı-
ı_ -.;Udir. Buralara giden &tim • EDiLiYOR Gtlmrtlk tarife kanununun 208. A larmı sökmüşler, Kuzguncukta lcadi-
'-' but erini kurmuılar, tetkilclere ha • Havalann mnmaaı fberine eeyyar bendine ıJren rfy kahve bir temmuz. ye caddesinde bakkal Refail'e satmış-
~uyorlar. su aatıcılan hayli çoğalmqbr. Fıçıla- dan itibaren meriyet mevkline gire- lardlr. Dört kUçUk h1r11ız yakalanmq-

aı;.:._,-~ b. __ tutulması memleketimizden · n, tenekeleri berine en iyi su Batbk- cek olan 19 mayıs tarihli yeni ko11- tır. 
~ ewayada, Xaradcnizle Japon de• larmı yazan bu sucular belediye zabl· 7 

"'-ıdaki lmmıda da kim.ilen gö. lat memurlan tarafmdan mkı bir surette tenjan kararnamesine bağlı listeye ON YAŞINDA HIRSIZ! - Fatihte 
alınmıı ve bu kararnameye göre altı Akden· edreses" d otura 10 y L"" . Buralarda da ilimler tetkik. kontrol edilmektedir. Blrçoklarınm çeş ız m m e n a-

~ ~- me ve terkoe suyu satbklan tesblt aylık kahve kontenjanı Uç milyon kilo şmda Rifat Cibalide Fener caddesinde 
l>lter taraftan oü.-ı-in tutulması edilmiştir. Bunlann su fıçılan ve tene olarak verilmlıti. Hlristonun fmnma su içmek Uzere gir 

• -r-- Bu kararname icra Vekilleri he-

~ dUnv-.nrn fiziki tahavvülleri \'.• keleri müsadere olunduğu gibi kendi· miş, yukan kata çıkarak pişirici Meh-
ı- yetince tadil edilmiş. kahve ithali ~ 

S IGn-;n büyük bir ehemmiyeti lerinden 81hhat cumam da IOralmak• medin yata5• altındaki 120 lirasını 
--- kontenjana tabi qya meyanından çı. al _._ Rif t k 

a...t- de derin oir alaka ile kar • ta, olmıyanlar hakkmda zabıt tutul· m.9..... a açarken yakala•unış-~ kanlarak serbest siren mevad arası-
--~ dır. Rasat llimlerini.tt sByle. maktadır. na almmıttır. tır. 
~ lire bucün eldeki mevcut z• Bu kontrol bundan sonra her giln Yeni nziyete pre Brezilya hU. HAMAM :PARASINI EKSİK VER-
1-t ltlnep tetkik etmefe imkin yok yapılacaktır. kGmeti ilt mevcut anlaşma sona er. MEK lSTEMlŞLER - Fatihte Sofu-'1 Gtrıetb çok fazla parlaldılı buna KAVUN KARPUZ NEREDE mi§ ve kahve ithali lnhlsan serbest lar hamamına evvelki gUn Siirtli Ab-
'-

0lınaktadır. Onun içindir ki gU • SATILACAK? hale gelmit bulunmaktadır. dWkadir ile arkada§ı Hamdi yıkan-
~ tetkik etmek hususunda tek çare Kavun ve karpuzlarm toptan satı· mak mere gitmiıler, bir kaç saat kal-
' Clınanlannı beklemektir. Yuka. şı bu mevsimde eeblıe hllfnlıı yanında Giimriik müfettişleri dıktan sonra çıkmışlardır. lki arkadaş 
&.... dt ltaret ettiiimiz cibi böyle iyi yapılacak husual yerlerde olacaktır. hamam parasım noksan vermek fste. 
L.,...biıeeeıc kUsaflarda vasatt olarak llotörler ve kayıklar hAlfn nhtmıma latanbul sfimrilk mlifettifleri mali yince hamamcı Huan'la aralannda 
, .__.. __ ... sene dola)'l&ile maJatellf YilAyetlere 

ll'ut'bol l'ederaayOKundan: 

ı - Olimpiyat kampma almuai 
futbolcularm ialmleri ....,.. )'Ulb
dJr: 
(İltanbul), Cahit (lzmir). 

Kaleciler: Cihat (Ankara). Safa 
lımdafiler: Yapr, ımma • J'aralr, 

Ultfi (x). (İltanbul). 
Muavinler: Semih (Ankara). O.. 

vat, İbrahim. lıl. Reeat Faruk, <tatua-. 
bul), Hakkı, Adil, (bmir). 

Mllhaclmler: Yatar (Ankara). N• 
det, Niyazi, Ruih (Jı:), Hakkı, Şeni, 

Fikret, Rebi!, (İatanbul). Salt. l'aat, 
(İmılr). 

2 - latanbuldan leÇilen futbolea
larm bugünden itibaren yamıJd cuma 
gUnQ öfleye lı:ad&r fedel'U)'OD merk• 
zine mtıracaatla vaziyetlerini Jı:aydet
tirmelerf rica olmıur. 

(:e) 11'6deraayOJIC4 ""8iyetleri td
1ııı..... ~-.._ bir bulunabilmektedir. Ay • yan•pcak, buradan hwtum yerlere kava. çıkmıı, kavgaya hamam mn .. _ 
=-"" -L naldedilmiılerdir. Nakli emrini alan e- .... 

.ıııııı..: .,.. defa deniz mmtakalanna teaa· naklolunacaktır. terilerinden bahriyeli Hasan ile bir 1--------------· ...... -...... ---..a.- a..- millctti§lei yeni vuifelerine gitmit-._-..,.için tetlo1d im.kanlan daima HU1n yanında bir •uuuucuıa "&VG" lerdir. mektep talebesi de k&l'lfDlJlbr. Bu· 

kik edilmektedir. 

'Jt'ttir• Bizim memleketimzde an. mna bqlanmqbr. Şimdiye kadar top. iPEK KUMAŞLAR nun tu.erine Hamdi ve hamamcı Ha-
....._-.. eneı kila\if tarihleri.-ıi tesbit tan kavun ve karpuz satıp YemitteJd san bıçaklarını çekerek biribirlerlne 
Jık..~ -..a!~-ı- 1n14 .._...:1.!-de ve sokak aralarnida ve sahildeki dUkkb- lktiaat Veklletl ipek ku111••lann 

·~ .. UU&A • wuuun __. girmişlerdir. Bir hayli müddet t;Uren -..=.._.. ft1d olıDUftur. Yalnız ra • tarda yapıhyordu. Bu sundurmalı yer enlerinin kllçillmekte oldufunu göre. kavgada hamamın camlan krnlmış 
~ o zaman bu itleri tetkik e- yapılcbktan sonra hariçteki dllkk!n- rek tedbir alınması etrafında bir pro. Abdillkadir'le hamamcı Hasan ellerin
"- Jair. 't'Uiyette bulunmuyordu. Bu_ lar da toptan kavun ve karpuz satışı Je hazırlamıf, İstanbul Ticaret oda- den yaralanmışlardır. 
~~derecede mevcut bulunan ve. menedilecektlr. sına göndermittlr. Bu proje bagiin 
ı...: .... l'alatbanemb de dünya raaat. YOL PARASI Ticaret od1B1na davet edilecek alAka. Kavgacılann hepsi yakalanmıştır. 
~ saJıtmalan arasına kant • 936 eenesf yol paralarmm birinci darlara bir mUmeasil tarafından oku. ZAVALLI HAMAL _ Galııtada 
~·Bu arada olmak üzere Uludağa taksiti zamanı gelmlftlr. Belediye tab narak fikirleri alınacaktır. Kalafat yerinde bir vapurdan ağır bir 
~._bir sak fotolnflar a1ı:ıa. alldarlan halktan taksitleri toplamı- LiMON FIATLARI AZAMI demiri çıkaran hamal Mustafa ayalı 
~·Bu fotoiraflann birer brotllr ha- ya bqlamqlanhr. HADDiNDE kaydıjı için dUşmilş, demir saf ayafı-
~ı .. ~! diitilnillmektedir. Memurlarm ilk tak.rit yol paralan Memleket dahilinde iatibsal edilen DJ kesmiştir. lıfımafa hastahaneye 
~~~ 16re memleketimizden da afustoe maqlarmdan keelleeektir. limonlar bittifi için limo~ ftyatlan kaldmlmıştır. 
ila ~~ en i)'i bir tekilde tnebo. llEŞIKT AŞ •ERICEZ aon hattalar içinde eok ytlbelmit bu· MANGAL DEVRiLiNCE - Ka-
~ be Uladalda vaki olacaktır. MEMURLVl:U lunmaktacbr. Şimdiki halde her ay aımpaıada Merkez sokağında ıs nu-
~ &erek kUaQfun milddeti ve Emniyet ikinci eube birinci 1uBJm ~ Ud yüz ile Uç yüz sancbk maralı evde oturan Nevzat ismindeki 
~ llnefıa lrtHaı diler noktalara na merkes memuru Bay Mehmet Betlk-

1 
arumda limon ithal edilebilmektedir. ldlçtlk çocuk odada oynarken mangars, • dJade oldutundan ve iyi havi taş polis merkel memurl'!ıluna tayin' BugUnktl halde orta bir limonun ta- 11 devfrmlt, mangal tlarlndeki kaynar 

te rlsct. doband•0 app dilt- eclllmlttlr. neel altı kurup satılmaktadır, 81ldaA Ytlcudll yamlılftlr. Çocuk basta 

haneye kalchnlmlltır. 
BABASJNI YARALIYAN OOUL

Fatihte Hasan halife mahalleeinc19 
Vatanperver aokainıda 24 numarali 
evde oturan bakkal Nuri oğlu Tahlr'le 
kavga etmiş, Tahir balta ile babaaml 
sol dizinden yaralamıştır. Tahir ya
kalanmıştır. 

ALACAOINI lSTlYENE q; 
MIŞ - Malatyalı Hllaeyin oğlu Den6I 
evvelki gece Cibalide Odunkapı yoku
şunda 16 numaralı evde oturan Zllıtt
den alacağını istemiştir. 

Gece y&l'lllt alacak hrtenmeehıe b 
zan zum bıçafnıı çekerek Dervitla 
üzerine atılmış, bet yerinden 8'n su
rette yaralamıfbr. 

yaralı Ceftraııpaşa lıutalıanmlnl 
kaldrnlmıa. rahatı kaçtığı tein adam 
vuran zuın de karakola göttırlllmU,. 
ttır. 





~---......,__~I lngiltere Akdenizdeki 1 lspanva'da 

b h " •• •• •• d _, • t • • Mües•e•eıerınr kapatan-
8 rı ussunu egış ırıyor tar ce:za görecek 

Madrit, 10 (A.A.) - Umum! em
niyet mGclllrlUfll, radyo ile gu tebliil 
neeir ve tanılın etmietir: 

tnemz pseteelrinde okunduiu:Ja ıö
re ö:ıilmtbdeld bir ild ay içinde tncil • 
terenin Akdeniadeld denis ilaüniln 
Malta adumdan Kıbns adaama nak • 
ledilmeai için bilk6metçe bir karar ve· 
rilmnine intizar edilmektedir. 

Anm ve Lord kamaralan uaamda:ı 
" tncWs denis, han ve kara kuvvet • 
leri ceneral 'H amirallerinden mUrFk • 
kep ntlfuslu plniyetler, hük<Unet nez· 
dinde tqebbilalerde bulunmak U.eredir• 
ler. Bunlar, Habq hU"binin baflancı • 
cmdanberi Akdenizde Malta adaamm 
iyi bir mubaCua mevkii olamıyacaiJ 

kanaatine varnuflardar. 
Kıbna adaamda buı tadiltt yapmak 

auretile, bütün donanmayı, deniz, b • 
ra •e hava kuvvetlerini onya ceçlrir • 
tene Malta adaamdan da daha iyi ve 
battı dünyanın en mükemmel Ualerin • 
den birini teala etmİf Ôlacaklan fikrin· 
dedirler. 

Bu fıkrin parlimentoda mU.aheret 
göre:eii, nu itibarile biç bir ciddi mu. 
halefete upamayacap umlmaktadır. 

Habet baı bind~ sonra hıclliz kuv• 
vetleri:wa QJUhb bir 1mmı takenderi • 
yede toplannuıtı. Fakat Mmr yabancı 
memleket aayıldılt için uaun mlddet 
orada kalamulardı. 

Bu itibarla Stıven kanalnun afmu 
muhafuıya daha mtıaait olan ve Fl . 
liatinln korunmalı için bir hail tqldl <• 
debllecek Xıbna adaama aevldllcen ba· 

Jamı:ıdan temelli yerlepıek muvafık ıö 
rillmektedir. 

Patronlar blota, bltUn ticaret ve 
llLD&yl mtıeueaelerlnin kapa.blmaamı 

earebneie karar vermittir. Yalms gı
da m&ddeleri' atıp yapan mtıeaeae 
lerle umumi itler lel'Vi8lerl mbteaa 
tutulmuetut. Bu brar, kanuna uygun 
değildir. 

Ticaret ve u.nayl erbabından bu 
Bu mesele tberine bq makale ya • emre g&-e hareket edenler baklanda 

san tnpıis gazetelerinden Sandey Pik- Cfllltr tertip edilecektir. 

Maltadan Xıbnaa nakil için 2,000,000 
sterlin Wi gelecektir. 

toryal diyor ki: Bu ._ıar, bba peçetadan 20 bin 
•s- hldiıel• bö~ bir iatWI li· peçetaya kadar para cezalan ve hattl 

aUlllla P.termektedir. Habet bulliaİll fabrik&1ara devlet tarafından vaz.. 
doiralaldamu Ye T..ı.t .......... ........, ıyed edilmeli ~i ceulardır. 
edelim, ltalyama 1...U~ kup ta • ----~------
....... la'ftl'Cla .............. .....,...... 

Fmt aplrtan açıla P.twilmittir ki, 
clGDanmenHz ft han lranetlwlmiz Mal 
ta .... uıh kahr-. Talan ...,tıta '"• 
si,.timia teblikep lllU'llZ Wr laaWe o
ı.c.kbr. 

Biz, hlll Mauna mulaafalanJ& Ve 
_....ama altaula ı.alundaia içia Fi • 
O.tini de koramaia .................. 
mlıbet tulalaitlerdir. Fakat api • • 
........ impualorhat-za ...,... 1111 • 
........ ti olan ... ~ daha ....... o -
clomia~ t.aalik.me. ....... . 
kale temin ............. --,... 

Kdlnaa ................... . 
tanel lalcmm -.,. ftlliıelimid - • 
~- Haarlamaq ola ... 
kiiçük Wr munfa Dtiam .ti70I'· Ve-. 
kil iti de çok liiaı ıaıa ........... 
Maltadu Kallnaa nalsletlMk laaaaaar· 
da p.terla faaliyeti ... _.,.. -..-.... 

L Aetcerlllr l•l•rl J 
BnaWtii AakerWc §llbeaftldn: 

316 ilA 331 doğumlu dahil bakaya ve 
ftr8.rt deniz erab 15161936 gUntl tleV· 

1rY81938 dan evvel IUbeJe gelmeleri 
rarl denk erab 115161938 gUnQ aev
kedllecettfr. Şubeye davet ectnen hu 
erlerden Wel vermek latlyenJerin 
115181938 dan evvel tubeye gelmeelrl 
nan olunur. 

Va1dl4ar Aakerut ~: 
331 dolumlulardan denls ıumfma 

ayrılmıf olan pnçler MVkediJecei'in• 
den içtima gUnQ UY61936 dır. Nakdi 
bedel vermek 18tlyenler içtima slldn· 
den bir glhı evveline kadar bedelini 
verebWrler. 

Kadl1ı6y Aalcerik ~: 
1 - 8ubemhde kayıtlı 331 dolmn· 

lu deniz eratı 9"kedileceklerdir. Sevk 
gllntl 1G hulraiı 938 puarte81.dlr. 

2 - Bedel vereceklerin bedell..ı
nhı bba1tl 13 hulran 938 aqe•ma 
kadardır. 

Japonya ile lıarp etmige giden Cenıtp 
ku.'ll'lJetieri Şimai şelıirierini işgal ediyor 

3 - Bu dolumlu denls mmfmc1an 
olanıum 7frml dört aat içinde tube
'9 bq vunna1an gerektir. 

DAHiLi HARPTEN KORKULUYOR 

tuta tfmale dofru ilerle ktectlr. Çn. 
kaytek Hunanm cenubunda bWanaft hl 
kAIQeı lataatma. temutan bçmm•k l • 
çin cerl ıelribnelerinl lmretmlktlr. Kan 
tonun pek yalanda muhtar bir ı.llkO.met 
tqkit edeceli ve Çankayteki devirmek 

cı 
. . . . . . 
. · ... · .· .. · ... · .. · ."" 

~ktedir. 
CENUP KUVV&f~ ü:.iİWYQR 

&nkoY.-18 (A.A.) - Cenup-·. 
vftlerbln arlah trenleri ima fualalar1a 
Hunan'm payitahtı olan Şanc-Şa'ya cit 
mektedirler. 

•~....--------,.,..-------==~ 1 Gezint ler 

eazar yerleri 
ag. Tilrlı ...., Ahüfirt DaıNft 

6ir ıi"'7et naelıfa6lr ,.....,. o 
kendi .......... 6cuınq. ow 
~ 7WiıtJ•ı '"""' d811Aff11 
Şanr. ,.,. ... 111ia 6arautda ,.,,,. ., • ...,din atllaril, -· 
paarlann 6ir 10hitan ._._._. 
t"f1111'11161'1an llofwlı lqıla 
tlir? Bana ..ı.,.....,.,.uL 
fqfien &lce p ,....,,., M 

mdfir1 Nigin ~ Yı 
li fCll'IUI, taMIUidf ~. 
eaılieleri llollaran ..,.. •N lı 
Wan olan Wr ....._.. 

~-- ,,..,.,,,,,.. 
uar? 

Kabile ~ 
fan artafl si6i ...,.._ h 
...ıar, 7'flnu •erililin "c.. arı,.._ 
JefUlmir. HQqe ...ı.. 
.a.llife eırotla, /ıliM, N ,._...,. 

Ol'tlltırtla rmllanır. 

Temiler ... ~ hıl.U~ 
,,.,., tela, .,.,., orfiıfıilır ... ..,,,,,,..,,,,,. ...,,. .. 
7Wini 11o1.,.,.... r.ı-. --• 
den irtiler 111,,_ ...,, 
,,.,..,.,.,.. aoai1111 #1 
rcı /•IJuıtl.e Wuu. • _..;ptii 
caret """"" ~ Bı 
nn pflı, 1.,,....,... ~--
nan hpiCll'llll .,_,,,,, :.-..~Pl"1 "- ,,.,.,,,,,,,.,. __ ,_ 
..,.,.- ,..,, .wAa'-m "' 
filini Bıq Ztid S..,.. •ela 
ortllla -~ Banlan it 
"• 7fl]ıol..,,,. "'.., .... 
lıfı Hl.Hl~ oerirler. Şerel: 

awzm leaWıqdlfana •-•• 
•elerlisk&Uia,aGl.m. 
ru firliltiiye pa6af 6aGhnı 
olmtlllıfına cınl,,,.Inn. O 

- ,,,,,,,,,,,,._ .IM!'flPJ ~-· 

---- T .. r ... · a..e ===;=::==-==============:.=..:.=:===-=================z; 

S.dftl ertem 

ua.._. ... ....,... .. ....,.t .......... 
.................................. , ... 1 
....... a' ---~-cmNatirlikiUp. 
a.. Tatara-. Wr ............ ...an1- ma 11Wf1Ta 
•ak ııM iPa .......... ,... olmnlw; o w rap • 
.......... hmla ~ Wr ldtaptaa ... cimWer 
tinli ..... 7almnılr ...... _ ........ kmur. 
lus u.•6n• ., .., plaıw: 

-Ana.ı..~ .... ~.71s, ......... 
pa NDsi, ........ sirldalik ~ .- .... 
ömür, fala ............... -..dik,~ 
1ir1Jlt. ............ .,..,., ......... kat P.· 
bt a .._ inlUaıl ••••· V...a..t ._ aııt•• ı... 
........ ,-ı ~ ••• &• 9978 ,.,_ u·•n 
olaWHr ..... ola1.,.. ,afte iatiMr edebilirlerJ ana 
las Qm ,..ta~ ..m wra .,... ..... .tr. 

0 ............................ ..... 
........... isia4e 11a aat1t1an '" • ... ciimleri ı .... 1s.u ...... , .............. .., ........... ....... 
~ .... w.. .................... ,.: 

- ...... .,. 7'lflll .. .....,.. ... "'* 
•• • ılblt .. , •m ..... 

....... ..,., llatubar ld w ııi, Wr ldt .. 
- - tahtaları talil., .. lılr .... 'el&Mthrle Tr• 
.-..... ........... .u.w ~ .......... ... 
............................ sittill_ 
o._. .-..ı ,...-.. ,.. 1u1a ratta om.-.,.. 
tlil 

.. .......... betiı .... ; ....... lranet, ta& ., 
laiD keNHaine..........,. .. lltilaımeti tleilttilwa . 
YaftTI ........ ııM, ilaaMt .._ aeql&Te ..._ döD-
mek Ye mcülni iatiT..a.m aruma ilanfmM. 

Olmı,acalı Ta. kim Wlir, .--WrWe O..... 
Wr km olana o dalla .izi takip ....... tir: A ......... 
.... "P .... .,. dittlli,... ........ w. 
,. •l'nkoQ. a...., ........ mcift w,tece m . 
,.. plecıek. 

.,.... ~pi ........ alıllit fldr, P.Dt la • 
... .......... ...... ... ,...~ bnpkhk). cloiWil • 

~riımi,.,-. ....................... _, 
................ ile ............... - ,.. ........ . 
...,_. •n,. • iqa ebDit "bntlitiai Mrapnk 
......... karqp aitmiftiı u .... de ,..... ,., ....... 

~ ....... -- ......... -.........-. 
............. .- - PPbllm .... ,...., ....... .. ........................... ' ....... . 
lattL 

ııte ıu... ~ki......, u ... Iİllİ si • 
..................... epcm1r.~ 
~ .. Wtl ~ .,......_. .... 
.......... -.laittir. 

Ge9f lmai, ..... - ............. iatediii al. 
WT...-hWda..& 
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Çılgın dünya! KADER .. 
Son siyasi ha.d· seler 

münasebetile 
1STANBUL - 18. Dans musikisi 

Muharriri: Voıter Çevİ!en: A. US 
(plltk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif!•••········· 19 
plaklar, 20. Sıhhi konferans, 20,30. 
Stüdyo orkestralan, 21,30. Son haber
ler. 

O beye biraz para verdim.Bu şatoyu mu ıımdır. ihtimal ki de ölmil§tUr. 1Jıııi'~~ 
hafaza edebildim. Sonra arazinin hu - derim ki sen de bu meselede benisP ,,.... 

Eski lngiliz Başvekili Loid 
Corc neler söylüyor? 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

dutlarını genişlettim. Suriye beyi beni 
krallar kralına bu civar ahalisinin veı
diği vergileri tahsile bile memur etti. 
Ben ahaliden para toplarım. Fakat al • 
dıklarımdan kimseye bir gey vermem. 

lngU'tftrcnfn eski Başue1..-ili Loit 1 
Corc, uçılgm dünya,, b04Zığı ile "Ban
dey Eksprca,, gazetesine yazdığı yeni, 
bir makalede, zecri tedbirlerin yakın
da kaldınlmMı ihtimalini de anlat~ 
rak batan dünyadaki ka~klık'lara 
işaretle diyor ki: 

"Büyük harptenberi İngiliz harici
ye nezareti hiç bir zaman bugünkü ka· 
dar çok ve muhtelif kan§ıklıklarla 

karşılaşmamI§tı. 

Habeş meselesi hal! halledilmemiş 
tir. Ren havzasının birdenbire işgal 

edilmesi !şile, hlUft. uğraşılmadı. Aws 
turyanın ihtillline ramak kalmıştır. 

Araplar, Filistlnde isyan halindedir. 
Ve bizim zavallı bükfunetimiz idraki· 
tüketmiş, ne yapacağını şa§ırmış 

bir vaziyette bulunuyor. 
Şimdi de gelen haber.tere bakılırsa, 

Çin, Jııpon taarruzuna artık dayana· 
mıyacak kerteye gelmiştir. Harbede
cek bir halde tüyleri diken diken du· 
nıyor. 

Rusya. bn mmtakada çıkacak her
hangi hAdiseyt göz önUnde tutarak 
hummalı bir surette hazırlanıyor. E
ğer, bu hMise Rusyanm Şark hudut
larına yaklapcak olursa şüphesiz Rus 
ya bu i§C elini sokacak ve bu el geçen 
defa Japonya ile harp ettiği zaman
dakinden daha ağır bir el olacaktır. 

Fakat bu havalinin Tiyençin ve Okya
nos den'lzl vilayetleri lngiltere ve A· 
merikayı allkadar etmektedir. 

Japonya, tedricen İngiliz ve Ame· 
rlkan ticaretini Çinden sUrUyor. Bu 
gayeye varmak için tatbik ettiği son 
usul orijinal, ustalıklı ve milessirdir, 

Diğer taraftan Kanton, (Genç 
ÇinJ harekethiln hakiki mer-
kezidir. (Genç Çin) haret'i orada 
banladı. Çinin istiklali için ya
pılmış mUcadelede en iyi çarpı§an
lar, o mmtakadan toplanmış ordu ol
du. Genç Kantonlulann Şangbayda 

Japonlarla §eciane çarpışmaları hfılii 
hatırlardadır. Onların çarpışması, Ja
ponları, Orta Çin hakkındaki tasav
vurlanndan vnzgeçinneğe epey mUes-

çiiriik meyve ·ler, kemikler bü
tün aokafı kirli bir mikrop akın
tm haline kor. Ya gövdemiz çok 
dayanıklı, ya •ağlık tedbirlerimiz. 
lıuvvetli ki haıtalıktan kırılıp bit· 
miyonız. 

Bence iç ve dıf yüzü böyle o
lan fU pazarları oradan oraya ta
ıımakla İf bitmez.. Kökten arın
ma için pnları kaldırmak gerek. 
Ve bu, artık bana yeni hayatımı· 
~n bir VCl%ilen halinde bile görü

sir olmuştur. 
Eğer Knntonlular vatandaşlarının 

millt hissiyatını canlandıramaz ve 
Japon taarruzuna karşı müessir 
bir mukavemet cephesi kuramazlarsa 
akibet ne olacaktır? 

Çinin kalabalık nUfusUnun, Japon
ya ile komünist bir cumuriyet arasın· 
da paylaşılması muhtemeldir. İşte A· 
merikanın yakında gözlerini bilyUk 
Okyanosa çevirdiği zaman üzerinde 
dil§Unmeğc mecbur kalacağı mevut 
manzara budur.,, 

Loit Corc n1ihayet Habeşistan me· 
selesine gelerek zecıi tedbir tatbik 
eden memleketlerin dağılmak tasavvu 
runda olduklarını gösteren her tür
lü alametin mevcut olduğunu söyliye· 
rek eöyle diyor: 

"Bir esasa müstenit olduğunu en
dişe ile kaydedeceğim bazı rivayetlere 
göre, ltalya ile dostça bir anla§ma 
yapılacak, bu anlaşma hilkmUnce Ha· 
beşistanm ltalyaya ilhakı tanındıktan 
başka, Akdenizde ltalya ile blr deniz 
misakı dahi aktcdilecektir. 

İngiltere ve Fransa böylece zecrl 

BORSA 
10- tS • 936 

Dlza1annda yıldız işaretli olanlar, llze 
rlııde muarucle görenlerdir. KakamJaı 
eaat 12 de kapanı~ Baht ft,yaUıın 111. 

ARALAR 

• Londnı filj8 - •Viyana ~f.-

• Nevyork 12~ f>() • Madrtd 16 -
• Parta L66 - • BerUn 82-
• Mil&tıo tu6- • V&r§OVa ~s-

•Brüksel :i4..- • Budapqtı 24.-
• Atlııa ~a. • BUkrCf 16.-
•Cenevre ·20 - • BelgnLC1 l>2-
• Sotya ~' • Yokotıama 114 -
• AmsteN!am 8',-· •Altm 1176-
•Prag 88- • Banknot 24l -
• Stokhoım da-

ÇEKLER 
• Londra 65S,7b •Viyana t19~ 
•Nevyorlr 0.7S9b • Madrld 6.6086 
•Parta 12.0S •BerUn l,9676 
• M.lla.no 10.0d8S •v~ 4,22.''.>3 
•Brüksel .. 6863 • Budapeota 4,8060 
•Atina 8'~9U •Bllkref 108~76 
•Cenevnt U6 •Belgrad l:lbOOH 
•Sofya 68,W • Yokohama 2.700b 
• AmııteTdam 1.1780 •Moakova 2•89 90 
•Prağ 19,109S •Stokholm 80Sbi 

tedbirler siyasetini bırakacaklar .. Bu- 11----------·-----ı 
nunla beraber bu iki kuvvetten her E S H A M 
biri, bu zelil teslimiyete biribirinden 
önce gitmek istemiyorlı:ı.r. 

.. &nk&ın 10.00 
• A:n&dolu 24..60 

ae.ıı ıso 
Şlr. Bayrty lf> cxxı 

•Merkez Bank 67 rıo 
o. SJgorta .00 
Poııomoub S,bO 

rramva, ıt,00 

• Çimento 10 6b 
Unyon Del. O 00 
Şark Del JOO 
Balya JOO 
Şark m. ecza J 00 
Telefon J 00 

Arjantinin son teşebbüsünden me
det umuyorlar • (Arjantin 1talyaya 
Habeşistanın ilhakını tanımaksızın 

zecri tedbirlere nihayet verilmesini 'is-
temt§ti.) ı--------------1 

latlkrazlar Tahvlller 
Fakat yeni Fransız kabinesinin ta

kma.cağı tavırdan epey §eyler umula· 
bilir. 

Yeni Fransız Başvekili Blum gim-
diya..kadar tecr\1 .ıulilma.ınit liır. 

damdır. İtalyanın Habeşistandaki 

• 1933 T .Bor. l 2HO 

• • • n 2l,60 

• .. . m 20.00 
Isttk.DahllJ \16 7f> 
Ergeni ı.t!k. o:ı.~ 

1928 A M 10.00 
•S.Enurum 117 00 

s:lektrik W,W 
Tramva7 81,70 
Rıhtmı 1406 
Anadolu ı 48 41'> 
Anadolu n ~u 
Anadolu m •7~ 
MllmcssUA b1 s:ı cilr'etinl ho3 bulmuyor, zecri tedbirle-

re prensip itibarile taraftardır. Fakat ._ _____________ _, 

ayni zamanda İtalya ile kavga etmek 

T k Perıen:ıbe CUMA 
de istemiyor ve Fransanın içinde ken- a Vİm l 1Haziran12 Haziran 
dini meşgul edecek ciddt hadiseler var. 1 R.Evw!I 2 R.Evvel 

!ngiliz hükfuneti, Habeşistanm !tal 1
==G=Uo=dnbt=,= ... = 

VD-WV 4 29 4 29 
yaya ilhaln meselesini Blum'un bir aıın batıJı l 9,.'19 19,40 
emrivaki olarak kabul etmesini ve zec Sabah oamuı :J,30 3 30 
ri tedbirleri kaldırınağı teklif etmesi- Oğle namazı 12.1 S ı 2 13 
ni bekliyor ve umuyor, fakat o, daha lkindl oamuı 16,18 16,18 

(Babil) kralı tarafından memur gel-
di. Vazüesi beni boğdurmaktı. Be:ı bu 
memurun niçin geldiğini vaktinde ha -
ber aldım. Buraya bc.ıi yakalatmak mak 
sadile getirdiği dört adamı tutarak gö. 
zünün önünde boğdurdum. Bundan 
sonra işini bitirip Babile döndükten so:ı· 
ra kendisine ne kadar para verileceğini 
sordum. Alacı:ığı mükafatın beş yüz al• 
tına kadar varabileceğini söyledi. Be -
nimle beraber çalıştığı halde bundan 
çok fazla kazanabileceğini bu adama 
a:ılattım. Sonra kendisini adamlarım a· 
rasına aldım. Şimdi bu adam çok zen .. 
gin oldu. Hala da yanımdadır. Eğer be. 
nim sözlerime itimat ederseniz siz de 
günün birinde büyük bir zengin olursu· 
nuz. Kral (Moabdar) öldükten ve (Bz
bil) de devlet işleri karıştıktan sonra 
yolkesicilik ve hırsızlık çok karlı bir iş 
haline geldi: 

Bu so:ı söz üzerine Sadık hayretle 
bağırdı: 

- A ... kral Moabdar öldü, öyle mi? 
O halde kraliçe Astate ne oldu? 

- Ondan haberim yok. Benim bü • 
tün bildiğim şudur: Kral delirdi, ken • 
disini öldürdüler. Babil bir kasaphane• 
ye döndü. Bütü:ı memleket altüst ol -
du. Daha çapulculuk yolunda yapılacak 
bir çok işler vardır. Ben kendi hesa • 
hıma mükemmel bir yağma yaptım. 

- Fakat kraliçe? Rica ederim, kra • 
liçenin akibetine dair hiç bir şey bilmi. 
yor musunuz? 

- Bana bir ( (Hirkani) prensinden 
bahsettiler. Eğer karışıklık içinde öl • 
memişse belki de kraliçe onun cariye .. 
Ieri arasına alınmı~tır. Fakat ben bu 
türlü havadislere kulak vermem. Daha 
ziyade yağmaya bakarım. Ben bir çok 
kadınlar tuttum. Bunlardan hiç birini 
muhafaza etmedim. HepsL"li de sattım. 
Güzellerini tabii yUksek fiyatlarla ver· 
dim. Fakat bunlann kim olduğunu öğ • 
renmeğe lilzum görmedim. Bu §lemde 
asalet denilen şeye kimse para vermi • 
yor. Çirkin bir kraliçe müşteri bula -
maz. thtimalki kraliçe Astrate'yi aatmı· 

ziyade zecri tedbirlerin kaldırılması Akfam nam&rJ 19,89 19.40 
teklifini bizim yapmamızı istiyecektir. Yataı n&mUJ 21.40 21,41 lstanbul ikinci icra Memurlıığun-

lmaak 2,18 2,12 dan· 
Şimdiye kadar biz daima önayak Yılmgeçeug1ln!en 161 162 · 

olmakla tanındık. Mister Eden Avam Yılm kalan ~eri 202 201 Mcrhun olup satılmasına karar ve-
kı:ı.marasında bu rolümüzü müftehira- ._ _____ .._ ___ .._ ___ .:, rilen bir adet Zenit marka kol saati 

ne ilan eti. Ve şimdi arka kapıdan sı- temeldir. 23161936 tarihine mUsadif Sah gUnU 
Bö. 1 1 dil U ld saat 14 den sonra lstanbul Sandal Be-vışmak meselesi gelince o çıkış kapı- Ye o ursa, şm ş o ukları aşa-

sının pek vakarlı olmıyan eşiğine ynk· ğı vaziyetten kurtuJmak için, otorite- destenlnde satılacağından taliplerin 
laşıyorlar. Ve orada Fransız Başvel:i'i sini sağlamlaştırmak üzere Milletler yevmi mezkfır ve saati muayyende ha· 
Blum ile lngiliz Başvekili Baldvin a- cemiyetini yeniden kurmağı pek muh- zır bulunacak memuruna milracaatla· 

t tt il ~ d 1 v b rı ilfm olunur. rasındıı. "Aman, hfıkipayınız olayım, eşem sure e an e er er. e · u şUp-
siz önce buyurun!,. nevinden bir pan- hesiz halis saçmadır: Eğer Milletler 
domima cereyan ediyor. cemiyeti kendi hezimetini tasdik eder-------.----------

(V. No. 16566) 

Bu işi, kolkola kapıdan beraber se, onun kuvveti ve nüfuzu gider. 1$ arıyor 
S. Gezgin çıkmak suretinde tanzim etmeleri muh Almnnyadan ne haber? Eğer Yedi yıl resmt bir müessesede ça. 

~-~~-~~---~--------------------! F~u Başvekili Blum Ren lışm~eskiveycniyao~i~ bilen hlr 

rrliyar. 

Arsalarını ifraz edecek olan em'ak sah;p~erine mıntakasının işgaline ve oranın daktilo iş aramaktndır. 
Versay muahedesi aleyhine tahkimine lstfyanlerln tstanbul Hava Kuru. 

mühim ilan muvafakat ederse, Hitler tarafından munda Veli adına haş vurmaları rica 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN: teklif edilen konferans artık fazla ge- olunur. 
cikmedcn toplanır ve uzun mUnakaşa-•---------------

Yapı ve yoUar kanunu hükümlerine göre müstakbel §ehir planla
n yapıldıktan sonra bütün ifrazla rın belediyenin tudikinden geçi
rilmeden tescil edılmemesi icap etmektedir. Bu planlar ıehrimizde 
henüz ikmal edilmediğinden bu gibi ifrazlnr sahiplerinin arzuları
na göte belediyeye tasdik ettiri!mcden tapuca yapılmaktadır. Her 
mülk sahibi anasını arzusuna göre ifraz etmekte serbest ise de müf
rez parçalar üzeri:r.de yapilacak in ıaat kanununa gÖM birçok kuyut ve 
ıuruta tabi olduğundan bu gibi müfrez arsaların ekserisinde beledi· 
yec.e inpata müsaade imkfım bulunamamakta ve bu itibarla bu arsa
ları alanlar ve satanlar pek çok zarar ve ziyanlarla karşıla~makta
dır. İfrazdan sonra müfrez parçalar üzerinde inşaat ynptırmak ve 
o suretle bunları satme.lt n:-ı:u:ıunda olen mülk sahiplerinin gerek 
kendilerinin ve gerek mii~.~rilcrin in bil'nhara kendilerine raci ola
cak zararlarına meydan v~~·rnemck üzere ar:.ı- 'ı-rının ne suretle ifra· 
zı muvafık olacağına dair belediye;e müracaat etmeleri ve belediye
ce kanun ve nizamlarn ve yerin huı;usiyct ve ihtiyaçlarına uygan 
olarak gösterilecek şekillere göre armlarının ifrazını tapuda tesdl 
ettirmeleri elzem bulunacağı ve belediyenin rnütnlensı alınmadan 

yapılz.cak ifraz parçaları ü:ı:erinde kanun ve nizamlara uymaması 
dolayıılle intaata müaaade edilmemesi halinde belP-diyeuin hiç bir 
suretle meeuliyet kabul edemiyeceği ilan olunur. (B) .(3227) 

lardan sonra yeni bir buhran gelip de Yen; Eser /er 
bozuncaya kadar devam etmek üzere 
yanm ynmnlak bir analşma yapı- Hukuk fakültesi 
Iabilir.,, 

mecmuası 
EBki lngili:: Başvekili sö::ü bttndan 

l.stanbul Üniversitesi Hukuk Fa. 
sonra A VWJtun1aya intikal ettfr erek 
Nazilerin oradaki faaliyetinden bııhse- küıtc~i tarafından her Uç ayda bir 
dip makalesini §'il. şayanı dikkat şclcil- neşredilen "Hukuk Fakültesi Mecmu. 
de bitiriyor: ası" nın beşinci sa,-ısı da çıkmıştır. 

Tanınmış hukuk profesörlerimizin 
''Eğer Nnziler, Avusturyada bugün- yazılarını ihtiva eden bu ilmi mec

kU Şuşnig kabinesini devirmcğc mu-
rnuayı bütün hukukla alakalı okuyu. 

vaffak olursa, A vusturyada Almanya-
culnrımıza tavsiye cdel'iz. 

ya tamnmcn taraftar bir hUkil-
met t~şckkUl edecektir. Mussolini bun PERŞEMBE GAZETESi - 63 üncU 
dan sonra rilyalanna giren maıızara sayısı nefjs bir kapak içinde dolgun 
ile, yani Almanların Brennl·r hududu- mün<tericatla çıktı. içinde güzel ve 
na gelmelcrci ile karşılaşacaktır. eğlenceli yazı ve resimler ,·ardır. 

Eğer Mussolini kendi kuvvetlerini ................... - ............ n ... m:nr.•· .. •• 
Avusturyaya silrerse, Hitlerle değil, :ı .. O ..................... h ............ •l••. •A• ... I·:·· r 

Yugoslavyı:ı. ile uğrnı:mak mecburiye- i! r • e m e 1 g 
tinde kalacaktır. ~nkü Yugoslavlar i~ Bevlil}e mütehassısı n 
Şimal hudutlarmdakı toprakları ltal- :: Köprlibaşı Eminöna han Tel: 21915 :; 
yanların işgal etmesine tahammül e-ı•- · ................ -.. :=z•nc=:--.ıeı lıl ımll······--·---·· ... . . demezler ... ,, 

düşününün.,, 

Arbogad bir taraftan böyle aöyl~: 
yor, bir taraftan da miltemadiye.-ı ıçı 
yordu. Sözleri, fikirleri biribirine ki~ 
şıyordu. Sadık bu karışıklık içinde ;, 
zıh bir mana bulamıyordu. öteki • et· 
le kamıakanşık geyler aöyliyerek. ıs bit 
ken Sadık bir tarafta p§km, bitkiD re, 
halde yıkılmış kalmııtı. Haydutlar d# 
isi kendisini dünyanın en mes'ut ·~ i# 
görilyor, Sadığı da mes'ut olmak ~ 
haydutluğa teşvik ediyordu. :Nill8 

, 
·~·re 

yavaş yavaş şarabın başına verdır.1 , 

havet uyku ihtiyacım uya:ıdırdı. ~ 
tı. Yatmağa gitti. Sa~ık ise o geceyi ,r 
baha kadar en 'iddetli rztırap ve ııef 
canlar içinde geçirdi. , 

Sadık kendi kendine göyle diy~~ 
- Yarabbi bu ne hal? Kral delı dl 

ve öldürülmliş 1 Buna ağlamamak el ı 
değil. Babil devleti parça parça oıınııt *'. Bu haydut ise burada mes'ut 1 EY 1" 
lih, ey kader 1 Bir hırsız mes'ut 'it ~ 
tabitın en güzel eseri olan Astrate ııe, 
ki de en mUthiş bir surette ötmllt ~ 
lunuyor, yahut ölümden daha fetıı !ıl 
halde ya~ıyor 1 Ey güzel Ast,rate ! M' 
sen neredesin ve ne haldesin? .. 

•,iııd' Sabah olunca Sadık şato içeri 1 c 1'• 
olan herkesten ayn ayn sordu. "'' d 
hiç kimse ona cevap verecek halde " 
ğildi. Geceleyin haydutlar yeni vurg~ 
l:ır yapmışlardı. Yağma ettikleri 9eyleil' 
sabahleyin taksimle uğraşıyorlardı· e dl 
tün bu gürültülü karğaşalık aratıfl ı. 
Sadığın elde edebildiği istifade ser~ol' 
çe buradan çıkıp gitmek mlisaadesı , 
du. Vakit geçirmeksizin bu milsaade~ 
den istifade etti. Fakat yolda gid~t1' fi 
her vakitki:ıdcn daha ziyade bitkı~ ... d 

muztarip bir halde dü§ilncelere daJP'' 
bulunuyordu. 

... ' 
On yedine· kısım 

BALIKÇI 

Sadık Arbogad'ın şatoşundan bit~: 
mil uzaklaştıkan sonra bir çay kenarlı!' 
na gelmişti. Burada ıuyun kenarıtl W 
halsizlikten yere uzanmış bir balı d 

gördil. Balıkçı bir eli ile ağının ucıJll 
a:ıcak tutabiliyordu. Bir taraftan da ıf 
tıraptan inliyordu. 

dC' 
Sadık balıkçının haline merak e 

rek kendisine yaklaştı. Iztırabının ıc' 
bebini sordu. Balıkçı dedi ki: t 

- Ben bu lilemde insanların en b'~ 
sızıyım. Herkes bilir ki ben vaktilt 
bilde meşhur bir pey:ıir tüccarı i.C:~ 
Bir zevcem vardı ki güzeller gUzelı 1., 
Ticaretimde iflas ettim ve kamnırı. Jslef 
yanetine uğradım. Elimde küçilk bıt • 

kalmıştı. Onu da yağma ettiler. \'•)-" 
tılar, yıktılar. Nihayet bir kulubeyı: ı,ıt 
ğındım. Şimdi balıkçılıktan baş1ca dl 
maişet vasıtam yoktur. Halbuki bıJfl ıı' 
da ağıma bir balık girmiyor. Artılr , 
balık ağını suya atmaktan vazgeÇe'~I· 
ğim. Balık ağı yerine kendimi sı.ıyı.ırı 
bine atacağım... e' 

Balıkçı bu sözleri söylerken ycrif1Ôd" 
kalktı, ve suya doğru ilerliyerek ı;eıı . 
· i b'r \ili sın gerçekten auya atacak gibi 1 ııı' 

ziyet aldı. O vakit Sadık kendi kerıcl 
söylendi: oa' 

- Demek ki bu ilemde benim ııa ı 
_.-ııf,, 

kara bahtlı başka insanlar da VIP•- dl' 
Dedi. Bir taraftan da kalbine bU ~ ,~ 

mı öllimden ve felaketten kurtarrtı8~ 1'D' 
zusu geldi. Derhal balıkçıya doğrU tÜ
şarak o:ıu suya atılmaktan ınene 
Derdini sordu. teselliye çalı§tı. ıJfl". 

Felakette yalnızlık insan için tı!ı di; 
mül edilmez bir şeydir. Fakat I<erı"i.11' 
gibi bahtsız bir adam ile karşılaşan d' 

k u:e 
ae bundan kuvvet alır. İki fclA e f ti" 
biribirlcrine dayanarak boralara. ~~ 
nalij.ra karşı göğUs geren ağaçlara 
zetilebilir. 

Sadık balıkçıya: 'IJf' 
- Neden dolayı böyle kendine 

mak istiyorsu:ı?,, 
Diye sordu. Balıkçı: ı:11' 

- ÇUnkU )'ll!ryacak bir vasıUf1'l 
madr . ., ar•P 

Diye cevap verdi. Sonra fU t 

halini anlattı: 

' l 



ilin_ Ek.~l~eai 11 haziran 936 perşembe günü yapılacağı evvelce 
ten .::ılrnıı olan (3) kalem galvanize oluklu ıaç, galvanize ıaç ve 
edj~· ~evhaların münakaıasr 26 - 6 - 936 cuma gününe talik 
_ l!tır. (3217) 

lstanbulVakıfl{lrDirektö1Jüğü iİan1arı 1 Ey .. 
lu l upte Otakçılarda. Ahçıba,r sokağında eski 40 ve yeni 18 No. 
l>u 

0 
up vakfiye ile tasarruf edilen imam ıüknasına metruta evin ta· 

k,Ya. ba~lı olmadığından dolayı senetsiz tasarruf ahkamına tevfi

Ye: ;:nkıkatı maliye icrası suretile tasarruf tesbit olunacağından bu 
lla e aş~aca tasartuf iddia edenler varsa on beş gün zarfında vesaiki 
ol a.rrufıyelerile birlikte İstanbul Tapu idaresine müracaatları ilan 

Ull\tr, (3210) 
:::----.__:--~·~~~~~----~~~---~-~~~~~~-~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
S.atınalma. komisyonu flAnla.rı 

100 ila 200 ton mutahhar pamuk 
ııhl'a.lııni~ edilen bede!i 90000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya
)' tne.l2eme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ıatınalma Komiı
ilon.~nca 24 temmuz 936 tarihinde cuma gü.ıü saat 15 de kapalı zarf 

'trı~ 1 a.le edilecektir. Şartname dört lira 50 kurut mukabilinde ko· 
''Yondan verilir. 

tu : aHplerin Muvakkat teminat olan 5750 lirayı havi teklif mek
k p dll~nı nıezkilr günde ıaat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
en ıle . . d '''ki rının e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
1 

e nıe:ıkur gün ve saatte komisyona müracaatları . (3067) 

ısoo metremikabı çam tahtası 
ıi l'ahrnin edilen bedeli (63500) lira olan yukarda mikdan ve cin
..,. Ya.zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüg"'ü Satınalma 
~ın· . 
lta hyonunca 29 haziran 936 tarihinde pazartesi günü ıaat 15 de 
'trı tah zarf ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira {18) kuru~ 
(~2abili?de Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

da ~) l~rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka-
2 r 0rnısyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
~.~e 3 rnaddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte Komisyona 
uracaatları. (3142) 

lstanbul 
~. I<. ·N. ..____ 

G. !eri satış işleri müdürlüğünden: 
Ağırlığı Değeri 

K. G. L. K. 
1500.00 150.00 Delikli saç levha. 
1314. 131.40 Dökme demir kaba mamulat. 
1556.00 58.35 Toprak boya toz halinde. 

dü {.~~arıda yazılı eıyanın 15 - 6 - 936 G. saat 14 de Satış Mü
,ı_r ugunde ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
({Çeler' · k · · G ,, ını yatırara makbuz ve sa ır evrakıle muayyen olan • ve 

fa~ salonuna gelmeleri il i.n olunur. (3107) 

1 
'~enba suları arasında en kuvvetli 
tadioaktevites bulunani Alemdağı 
De'fneli suyu 10-6-936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır. 

Mil .... dd't .. ·· t hh' .. h • t'bb t f d, ~ ı resmı .muessesa ı sı ıye mute assıs e ı ası ara ın-

1 - KURUN 11 HAZil{AN 1936 11"'9!9 

Beyoğlu Sulh M ahkenıesi ba§kan- .... -·--···-···· .. ·--......................... =======:::-.::::== ı••M•••-••••••••••••••••--........ •-•aw ... •e•••• ...... wwww•e..-w--:::::rm: .. --.._---•-.ae ...... •• 
lıg"" ından: 936114 .: ··········-···········:: 

Eskiden Fatih, Macar kardaşlar H p D k Y 
caddesinde 88 numarada otururken ii aır as11z o toır ~ 
halen ikametgahı meçhul ipotek sahi- ii =.:.:.=. 

bi İbrahim Hakkı'ye: ii KURUN h k• J k Yarı yarıya Mezruka ile Diruhinin ii C ım eri ffie tupla SOfU- ~~ 
müştereken uhtesinde olup Merzukaya f~ j J d :: 
ait hissesi 1500 liradan dolayı namı-ın an ara a cevap vereceklerdir ~~ 
nıza ipotekli bulunan Beyoğlunda, Ka- ii :: 
merhatun, Hüseyin ağa mahallesinde, !: KURUN okuyucularına ycru· bı·r ·· h B :: r een rnutc assısı ay Ali Mahir filn :: 
Mektep sokağında eski 27 ve yeni 45 ı5 hizmette bulunuyor: Parasız mua almak hususunda da hastaya azamıg 
numaralı hane mahkemece veril~n iza- i: ·· ı• yene.. tcnziıat yapacak ve her türlü kolay H 
lei şuyu kararı üzerine satılacağından :: KURUN hekimleri tstanbul ve u.. ·· 
birinci artırmasının 29161936 pazarte- n lığı gösterecektir. ii 

•: küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
si gün\i saat 15 den 16 ya .ve ikinci i .. · RADYOLOJIK VE OPERA Ti K H : da birer gün KURUN okuyucularıru :• 
artırm~ının 14171936 sah saat 15 den ı.i MUAYENELER :i • parasız muayene etmeye hazırdırlar. •• 
16 ya kadar icra edileceği ve fazla 1=1·.: Doktorlamnız tarafından muay :! Bundan istifade etmek için sadece •ı 
malumat mahkemedeki dosyasından !i KURUN k aen günlerde yapı1an muayenclcrdt :.·· •• •• o uyucusu olmak ve neş· r 
alabileceğiniz tebliğ makamına kaim 5i bazı radyolo1'ik ve opcratik mua •• = •• = 

rcttiğimiz kuponlan kesip biriktir· 
olmak üzere ilA.n olunur. 11 ycnclere ihtiyar basıl oldug-u go- ru·· ı •• :.: 

il mck kifidir. Y cdi kupon bir defa mu· "' 
(V. No. 16552) :": mü" ve bu gı"bı" hastalardar ·.=:. --------------- avene için yetecektir. :ır 

lzmir ikinci Hulcllk Mahkemesin-ı!: MUAYENE Y~RLERI • Şişlideki Şifa Yurduna ve • g 
den: t b 1 . ya Kadıköyünde Moda caddesındı ~S atan u içm muayene yeri Kurun .. 

İzmirde Bucada tstansyon cadde- 1 "d h "d" Ok Röntkcn apartımanında Röntkcn mil. :ı ı arc ancaı ır. uyucularımız, Anka •• 
sinde 3 sayılı evde ve bakkal dlikka- 1 dd · d tchassısı Bayan Saadet Kamilin mua :: ra ca caın c Kurun idarehanesi ya· •• 
nında oturur Mahmut ogvlu Sıddık Be- d "VA KIT" yenchanesinc müracaat edeceklere a· :.~ nm a kütüphanesine mü· 
kir tarafından fstanbulda Beyog·ıu I 1 b" "k . d. zami tenzilat ve tcshilat göstcri1mcs·iE racaat a ırı tır ık1cri kuponlardan :'1 
Meşrutiyet mahallesi ikinci Ayazma li yedisini gösterdikleri takdirde ken• kararlaştmlmı§tır: ancak bunun i. ı·: 
sokağında Ahmet Çavuaun 8 numara- :.· rin önce idarehancmizc yedi kupon ~ dilcrine bir vesika verilecek ve bu ve- "' 
lı evinde karısı Eskişehiril Meryem İ · getirmek ve sag-lık servisimizden. •• aıkayt alanlar pazartesi günleri öğ- 1 kızı Ayşe aleyhine açılan boşanma ı; leden sonra saat 15 den yirmiye ka• bu müesseselere hitaben bir tezker~ 
davasını mahkemesi sırasında müdde· ı!ı almak Ulzımdır. 1• dar kütüphanenin üstünde KURUN 
ialeyh Ayşenin bu evden çıkıp nereye idarehanesinde doktorumuza kendi Doktorlanmı.z istiycnlcrin tanııl i 
gitt!ği bilinmediği cihetle kendisine 

1
., terini muaycn~ ettirebileceklerdir. yonuna da bakacaklası gibi Bclao İ 

tebbgat yapılmadığından tebligatın ğukluğundan, kulak hıııtalıklanndar 
ilanen yapılmasına ve dava arzuhali- İ DICER YERLER şikayetleri olanların da temin cdi 
nin bir suretinı·n d hk a· an il • Usküdar irin muayene yeri Uı · e ma eme ıv - "' len mütehassıalar tarafından, sağlık 
hanesine asılnlası v ahke gU ·ı kildarda Ahmediyede cenaze yanın . 

1 na e m me - ı· servisimizin vereceği vesika muka· ı 
nU olan 27/ 61936 Cumartesi günü saat 1 daki 20 numaralı evdir. Muayene gü- bilinde muayyen glinlctdc paras11 
10 na. bırakılmasına karar verilmiş nil ve saati cumartesi günleri öğle· muayeneleri de kararlaştırılmıştır. • 
olmakla muınaileyhanm o güne ve den ıonra 14 den yirmiye kadardır. 
19aatte İzmir İkinci Hukuk mahkeme- • Kadıköyündc muayene yeri Mü· MEKTUPLA DA SORABtLtR-

sfnde asaleten hazır bulunması veya hürdarda 30 numaralı doktor Leon'un SiNiZ 
bir vekil göndermesi aksi takdirde: evidir. Muayene günü çarşamba, aa· Gerek lstanbulda gerek diğer 
Hakkında gıyap kararı çıkarılacağı !I ati 14 • 20 arasıdır. şchirlcrimi.ıde bulunan KURUN o-1 
H. U. K. usul mahkemeleri kanunun • Bcyoğlunda muayene yeri Par . kuyur.ulan, yedi kupon göndererek.: 
tebligat faslına tevfikan tebliğat ma- makkapıda tramvay durağında 133 :ıağlık bahisleri üzerinde istcdiklcri-İ 
kamına kaim olmak üzere ilan olu- ı numaralı Hasanbcy apartımarunda 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnız~ 
nur. (3204) inci katta rontgcn mütehassısı A Lt sorulacak ıcylcrin açık olması, has is 

MAHtRin nıuaycnchanesidir. Bu • tahk anlatılırsa duyulan ve görüleni! 
Fatih Suh !kinci H1tkıtk Hdkim7i- •: rada muayene gfinü pazar, saati 14-18 Arazın gcnit bir §Ckildc anlatılması fi 

ğinden: araııdxr. şimdiye kadar gördüğü tedavi şc :: 
Ramazan tarafından Şehreminin- t :: • Kasımpaıada Postahane kar"ı • killerinin de zah edilmesi lazımdır !J 

de Mimar Acem bakkal sokak 5 ve 1 "' smda Trakya apartımanmda doktor KURUN hekimi bu sorgulara KU iı 
numaralı hanede mukim Ahmet Lfttfi 

ı 
1 

Kirimi muaycnchanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sütun n 
ve smail aleyhlerine ikame olunan 

günü pazartesi, muayene saati 14-20 da cevap verecektir. fi alacak ve senet ipta1i davasından do- • • 
layı milddaaleyhlerden Ahmet L~tfi- li arastdır. KUPONL;,ı\R ii 
nin ikametgahının meçhuliyetinden f Yukanda işaret edilen yerlere ya· Kuponların nctrl dcva"ll edecek !i 
dolayı ilk tebliğ ilanen yapıldığı ve ı!i ztlı saatlerde KURUN un yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih sı · H 
muayyen günde gelmediği cihetle hak i ponu ile müracaat edecek okurlanmız raama riayet etmeye zaruret yoktuı i~ 
kında gıyap kararı verilmiş ve senet !i KURUN doktorları tarafından para· Yedi kupon göıte~en her okuyucui; 
ibraz edildiğinden ve 402 inci madde n sız muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkını fi 
mucibince yevmti muhakeme olan 29 li RöNTGEN iŞLERi kazanmış demektir. !! 
haziran 936 saat 10 da itiraz ederek :: Yedi kupon karşılığında KURUN l DtKKAT - Kuponlanmız hcı~i 
gelmediği veya vekil göndermediği !i sağlık servisinden alınacak bir kart· gUn birinci sayfamızda, gazetemizir U 
takdirde senetteki imzayı ve muhtevi- İi la müracaat edildiği takdirde r<ınt- başlığı yanındadır. ii 
yatı senedi ve vakıaları kabul etmiş ~=--····-r.-· .. ••n•••••••••••••·••••·==r- :•: : , , nmz ... ı:ıı;ı.·.· .... • •• ··.!! -----•••• •• ... •••••••••••••••••••••••••--..-n 1 ·•- ±a r1 • Lliıl dJiiil • • • __.......... ... .. 

addolunacağı 15 gün müddetel ilan 

1 1 olunur. (V. No. 16572) Deniz Levazım Satınalma illi.nları 
lstanbul üçüncü icra Memurluğun- __________________ ........ --..................................... , 

dan: M. M. Vekaleti Deniz. Satınalma Komi•yonu Reialiğinden: 
1 - 1 Haziran 936 günü kapalı zarfla yapılan münakasasında 

Mahçuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen motosiklet ve ev eşyası 
açık artırma suretile 15/6/936 tarihine talibi çıkmiyan 10,000 ton Rekom poze maden kcimürü 22 Haziran 
müsadü pazartesi günü saat 12 de 936 pazartesi günü saat 14 de An karada Milli Müdafaa Vekaleti bi· 
muhammen kıymetin %75 şini bulma- nasında kapalı zarfla satın alınması tekrar ekıiltmeye konmuştur. 
dığı takdirde ikinci arttırması 18/6/ 2 - Eksiltmeye girmek istiyen lerin '1950 liralık ilk teminatlarile 
36 tarihine müsadif perşembe günü 2490 1 k · d 'k l 1 d ·· 

t 17 d S
. k 'd B w d N k ve sayı ı anuna nazaran ıc ap e en vesı a ar a a r geçen gun 

saa e ır ecı e aşagaza e a - • 
Uyat şirketi önUnde satılacağmdan ve saatte Komısyonda hazır bulunmaları. 
talip olanların mahallinde hazır bulu- 3 - lsteklilerın teklif mektuplarını eksiltme gür.ü saat on üçe 
nacak memuruna müracaatları ilan kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 
olunur. 4 - 670 kuruş bedeli mukabilinde Şartnamesini almak istiyenle-

(V. No. 16574) rin Ankarada Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan lstanbulda 

ZAYİ Kasımpafa Deniz levazım Satınalma Komisyonundan almaları. •i ~ ~a.pıtan hikemi, kimyevvi ve bakteriyolojik muayenat netice
(3135) 

Istar.but Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Kadıköy Vakıflar nıüdürlilğünden 
vakıf paralar mUdürlüğü namma ke
silen 2.6.36 tarih ve 109128 numaralı 

tediye mektubunu zayi ettik. Yenisi ve
rileceğinden eskisinin hükmü yoktur. 

ke .nzıın edilen raporlarla, sıhhi .sularda aranılan bütün evsafı hi
tii_~~l'eyi haiz olduğu (kolibasil, enaerop, likefyan) mikroplarla her 

dir·~ Dlevaddı kimyeviye ve uzviy eden tamamen ari bulunduğu bil
ıt, 1 

en \'e emsali arasında en kuvveti RADIOAKTEVITESI bulu
hirll Altındağı Defneli ıuyu 10 - 6 - 936 gününden itibaren ağzı, 
hu, ~rllfı (Evkaf) Diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı 
ı,rl°Q.ıı. ~!'§un mühürle mühürlü o tuz litrelik küçük boy damacana- • 
'tl\'f~ tkı bu~uk litrelik galon fİşel er deronunda suculara verilmeğe 

Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

'i anmıştır. 

Melımet Sadık ue l'asil 
(V. No. 16 582) 

ZAYİ Ayasofyada Yanmış Adliye sarayı müştemilatından Sul-
Eminönü ile üı:ıklidar iskelesi ara- tanahmet çe~mesi arkasındaki bin ada saklı 175 kalem 

smda köprüde maaaş vesikaları ile muhtelif cinste halı, kilim ve mümasili eşya: 

Lira Kurut 

881 50 
bild· ~rıda evsafı kimyeviye, hik emiye ve bakteriyolojik hususları 
ttı,,.~rı en \'e bilhassa RADIOAKT EVITESJNIN fazl.ılalığı ile müte

ritıde~·olan bu ıuyun ıafiyetinden emin olabilmek için fİşelerin üze· 
''Yı h Evkafın hususi kurşun mü hür ve zımbasına dikkat etmelerini 
~emmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

ki'1ı~eygw·oğlu 4 ilncü Sulh Hukuk Ha- ruhatmdan anlaşılmakla ilanen tebligat 
•nden· . k 'ld•V· ·' Ah l<'at · ıcrasına arar verı ıgınuen met 

~Okll§u °;' Saibenin Fındıklıda Tekke Fahrinin muhakeme günü olan 117 / 
l'\n Ah er-uzat çıkmazı 8 sayıda otu- 936 tarihi'lde mahkemede bulunması 
~bbU rnet Fahri aleyhine açtığı sulh ilan olunur. 
llletgA.h 19 davasmda dava edilenin ika-

ı meçhul olduğu mübaşirin meş 
(V. No. 16565) 

yedi lira ve 25 liralıtk emre muharrer Aynı binada saklı ve içinde birçok elbise ve bakır bu-
bir senedi havi ~an amı zayi ettim. . • 
t . d k. k uteber d wild" lunan 209 kalem muhtelaf cınste eıya: 
çın e ı evra m eg ır. . 

VskUdar fO inci mektep muallimle· Üsküdarda Alemdağı ormanı kenarındaki Alemdağı 
rinden ômer Va.~fi köşkü müftemilatından harap ahır ankazı: 2000 

758 70 

(V. No. 16563) Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen halı, eşya ve an.kazm pa-

ZA Y1 rası nakit veya yüzde 5 faizli hazine tahvili olarak pefin verilmek 
Tatbik mührümü zayi ettim. Yeni· mahalJinde tesellüm edilmek ve bütün masarifi alıcıya ait olmak şar

~ini alacağımdan eskisinin hükmü yok tile hizalanndaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı 

tur.A il l h' ,.0 ,k y . h 
11 

satılacaktır. isteklilerin eşyayı görmek için her gün ve müzayedeye 
??n o ıı t.~arı ırıı :su enı ma 11 e . . • • • 

ıttırak ıçın de 22 - 6 - 936 pa2artesı saat on dörtte yüzde 7,5 
Ni.şangôh r.ad.dcsi 40 numarada 

Jtiıteknif fbrahim 
(V. N'o. 16564) 

pey akçelerile defterdarlık binasında toplanan komisyona müraca-
atları. (M.) (3114) 




