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tırmak için aradığı formülü bulamadı Afişaj ; 
Gürültüsünü çıkaranlara İ ltalya yalnız lngiltere ile konuşmnğa taraftar 

Vali ve Belediye reisinin( ıtatya zecri tedbirler "cezasına,, artık 
En kat'i, en salahiyetli bir dille I sabredemiyeceğioi bildird~ 

V d• v • ) Londra, 11 (A.A.) - İngilizlerle er ıgı cevap _ Fransızlar arasında Cenevre içtimala -
1 nndan evvel hususi müzakereler yapıl• 

Acaba bunu o
kuduktan sonra, 
nıe,,faal ve reka
bet ıhtırasJarile 
Pu$dan V AKl1 .. . 
muessesesıne 

saldıranlar 

utanacaklar mı? 

Heyhat! Vali ve Belediye Reiıi 
8. Muhittin Oıtündai 

~ mıyacağı haber verilmektedir. Filhaki -
j ka Bay Ede:ı 'in geçenlerde Fransız se • 
i firi Bay Corbin'le yapmış olduğu son 
= 'i görüşme esnasında mumaileyhi:ı Fransız 

f !arla İngilizler arasında hemen müzak<
= i tere girişilmesinin mevsimsiz olacagıı.ı 

§ söylemiş olduğu beyan olunmaktadır. 
:s 
ğ Bay Eden, buna sebep olarak Alman -
İ ya:ıın İngiliz sualnamesine verc.:eği ce• 
1 vap ve İtalyanın Milletler Cemiyetine 
i karşı hattı hareketinde tadilat yapması 

\
- gibi bir takım yeni unsurların işe karıg-

ması ihtimalini ileri sürmüştür. 

l Büyük Britanya ile İtalyanın Akde • 
nizdeki münasebetlerini tanzim etmek 

! maksadına bgilizlerlc İtalyanlar ara • 

1- sında yapılmakta olan mliz.~kerelerin 
(Sonu: Sa. ! Su. S) 

1 
B. Grandi. 

Atifai i§leri üzerinde bazı gtl%etelerin bcı§Ztıyıp, bazılannın onZtıra M 
tcy'lrc:ık .rii.rüJdendiği ne§Tiyat üzerine belediyenin tetkiklere geçti~i '!'~-ı 
tl'*ftı. Dün belediye reiM B. Muhittin Vatündağ tarafından hepım~n 
beklediğimiz bu tetkiklerin neticesi gazetelert bildinlmi§tir. B .Mu-

Boğazlar konferansı talik edilmiyecek 
1ıittin Vatündağ'ın beyanatı şudur: ~ lngiltere de konferansın ayın 22 sinde 

oplanmasını kabul 
Konferansa gidecek olan Japon elçisi 

"Son günlerde afişaj ücreti etrafında gazetelerde görülen şi· g 
kiyet yazıları üzerine yapılan tetkiklerin neticesini söylemeden 1 ~•---~
vveı oa ıu~:s~ctnrr-"ll01\112i""'15eıa .. ;,'- varan g~~llŞJ llQkh:uı\lii 'DJrl etti 

az malumat vermek faidelidir. 
Sokak ve meydanlarda ve sair umumun görebileceği yerler-

şehrimize geliyor 
Londra, 11 (A.A.) - Sanıldığına 

de resim, varaka, levha ve ışık ile gece ve gündüz rek1am mahi· 1 göre, Londra ile Ankara arasında yapı· 
Yetinde yapılacak ilanat ve afişaj hakkı, bundan d~kuz buç~k \ ıan fikir teatisi neticesinde, İngiltere 
sene evvel buna dair olan hususi bir kanunla beledıyeye venl- hükumeti 22 haziran için tesbit edilen 

tniştir. Bu hak şehrin muhtelif yerlerinde yirmi beş bin liralık I Montreux konferansının talikini iste • 

tesisat vücuda 'getirmek ve hasılatın muayyen .b~r kısm.ı beledi· \ mekten sarfınazar etmiştir. 

çisi Bay Togugava pazartesi günü ıeh· 
rimize gelecektir. 

Bay Togugava boğazlar mukavelena
mesini zamin sıfatı ile imzalamıı olan 
Japonya namı:ıa Montreux boğazlar 

Mareşal Badoglio 
l-/abeşistan kral 

kon~eransına iştira~ edece~.inden gel • vekillig" inden çekild~ 
Yeye verilmek ve müddetin sonunda vücuda getırılen tesısat para j Ankarada bulunan Japon büyük el-
anu beledıiveye terkedilmek şartile 20 mart 1927 tarihinde on sene f 
nıüddetle Anadolu ajansına mukavele ile devredilmiştir. Bu taah. ~ 
hüt yerine getirilmediği için mukavele feshedildi. Ve iş, müddetin 
geri kalan bir buçuk senesine münhasır olmak üzere artırma 

mesınden hemen hır kaç gun sonra ts-
viçreye hareket etmesi muhtemeldir. (ikincide son heberlerde) 

Ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde Vakit müessesesine 
ihale e~ldi. 

Vkaıt mü~sesile belediye arasındaki mukavele Ajansla be· ' 
leaiye arasındaki mukavelenin tamamen aynidir. (1) l 

Utn\Ulli yerlere asılan ve umuma teşhir edilen ilanlardan be
lediyece iki nevi resim ve ücret alınır. Bunlardan birisi belediye i 
vergi ve resimleri kanununa tevfikan tahsil edilen ilan resmi f 
diğeri de afişaj hakkını belediyeye veren kanunla heyeti vekile ~ 
kararına ve kanunun bahşettiği salahiyete müsteniden encüme· j 
nin kabul ettiği tari!eye göre alman teşhir ücretidir. \ 

Ayni ilan için ilan resminin ayn, teşhir ücretinin avı1 olarak ~ 
tahakkuk ettirilmesi ve ayn ayn yerlerden tahsil edilmesi hiı ~ 
Çok karışıklıkları ve mükellefler için bir çok zorlukları mucip ~ 

(Sonu Sa. 3 Sü 1) ' 

(1) KURUN - Anadolu ajansının 10 yıl evvel yaptığı mukavelede .i 
Bonracıan gene kanun müsaadesi dahilinde cilz'i bir kaç değişiklik ya- I 
Ptlnıııtır. Dünkü Cumhuriyetin üç sütununu yazan sinsi kalem kemali ~ 
•uikasqndan bu ilk mukavelenin sonradan değişen bir maddesi üstünde ~ 
durawor ve gfıya bilmiyormuş gibi, "Şu halde ya Anadolu ajansı za- ~ 
ln&nmda, yahut da mukavele tecdit edilirken, şimdilik ısr~rla .gizle~en \ 
bazı değişiklikler yapılmış olduğuna hükmetmek lazım gelır,, dıye mıdc 'ı:ıı 
bulıftdırmak vazifesini görüyordu. 

-------..._.---~._.--------------~._---..._.--,_,~~-----~#--~.___.. ..... ._ ______ _ 

işin esrarh safhasını birer 
b 1rer anlatacagız ! 

Belediye reisimiz beycınatında sekiz buçuk sene devam eden bu tatbik 
tcır.ıınıta, ortada deği§en hiç bir §eyi olmadığı halde birçok tmıkiflere 
~~ t8§kil etmesindeki sebebin anZtıtılamamakta bulunduğunu da ifG 
"et etmi.H· "Y•IT. 

ı.. ... ~UN- sayın okurlanna §imdiden bildirir ki belediye rei8inin "an
~ .• dediği aebebinl de Valnt mUeaesesi yakında bUtUn rne· 
~ edenlere bu sütunlarda anlatacak ve bu işin esrarlı safhuı da böyle· 
ce ~ çıkmış olacaktır. 

Filistinde bir treni havaya uçurdularl 
Kargaşalık devam ediyor, lngiltere genıden asker gönderdı 

Hergün on binlerce liralık zarar! 
l'l[.:..I ~~~ 

AsUerin çiııi döktükleri yollarda 

Kudüs, 11 (A.A.) - Vaziyet ger • 
ginliğini muhafaza etmektedir. Diğer 
geceler gibi, geçen gece de bir tedhiş 

gecesi olarak geçmiş ve bir çok suikast 
lar yapılmıştır. 

ihtiyatla ilerliy~n otomobiller ll't" ~ar pışnıalann olduğu bir sokak .. 

Dün yenide:ı Filistine gelen bir ta • 
bur ile ~u memleketteki İngiliz kuvvet• 
leri, sekiz taburu bulmuştur. 

Biriseba'daki mareıal Allembi hey -
keline bir bomba atılmış ve heykel biraz 
hasara uğramıştır. Yafa'da bir İngiliz 

polis neferi bıçakla yaralanmıştır. Ha • 
len hastanelerde tedavi altında bulunan 
yaralı polislerin sayısı 12 dir ve bunla
rın 11 i İngilizdir. 

Hebronda da ye:ıiden kanııkhklar 

olmuştur. 

Nasra 'da belediye işçileri grev illa 
etmişlerdir. 

Kudüste bütün sokaklara afişler ya • 
pıştmlnuştır. Bu afişler İngiliz asker • 
lerinden, yahudileri müdafaa maksadi. 
le araplarla mücadele etmemelerini is • 
temektedir. (Sonu: Sa. ~ Sü. 1 ) 
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Mareşal Badoglio Habeşistan kral vekilliğinden çekildi 

Büyük Erkinıharbiye Başkanı oldu 
Yerine Mareşal Graziani tayin edildi 

P.oma, 11 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

B. Mussollni Mareşal Badoglioyu 
ı,abul etmiştir. Mareşal B. Musso
liniye kral vekili sıfatile imparator. 
)uğun ink!pfına tealluk eden bazı 

meseleler hakkında imhat vevrmiş ve 
büyük erkanı harbiye başkanhfı va
zifesine bir an evvel tekrar başlıya. 
bilmek için Habeşistan kral vekili va. 
zif esinden affını rica etmiştir. 

Balkan 
buat 

Antantı mat
konf eransı 

1 ürk, runan ve Yugoslav lıeyetleri 
Bükreşte hararetle karşılandılar 

''Sa{llam başlangıçların temeli 
Bükreşte kaztlacaktır,, 

Btlkr~ 11 (A.A.) - Balkan An.. 
tantı matbuat konf eranaının Türk, 
Yunan, Yugoslav murahhas heyetle. 
rl bu sabah BUkreşe geldiler. Murah. 
haslar Jatasyonda rfilrkiye orta elçisi 
ile Yugoslavya ve Yunan fşgilderleri, 

Romanya murahhasları heyeti aza
sından matbuat direktörü B. Drazu 
ile gazeteciler tarafından karşılandı
lar. 

Murahhaslar, öfleden evvel Meç
hul Askerin mezarına bir çelenk koy. 
muşlardır. :Murahhaslar şerefine ve. 
rilen öğle yemeğtn1e Romanya mat. 
buatma mensup şahsiyetler hazır bu. 
lunm~ı ı.. .. .1 .... 

Öğleden sonra konferansın ilk 

zetecilerl bulıuau110rlt1T. Bu nlatbuat 
konferanaınua mlıte,ebblal dıf bakan_ 
lığı matbuat dlre/ctörll Jan Dragrulur. 

Dimlnieatza pzetesl, daha 1930 da 
lik Balkan aruı konf eranalannda 
matbuatın dört memleket efkln umu. 
miyesinin barış ve dostluk yolu dai
resinde tesanüdü sahasındaki rolU 
göz önüne alınmış olduğunu kaydet. 
tikten sonra diyor ki: 

Sağlam b<Jflangıçlann temeli BUk. 
reşte kazılacağından dola11ı balıtiyar 

bulunuyoruz. 
Delegelere hOf geldln.lz der ve iş. 

lerinde nwvaflak olmalannı dileriz. 
0-t----ı & .. ..,....._, H1lcttk /h• 

Duçe buna muvıtfakat ederek kra
lın kendisini Adisa.baba dükıun tayin 
ettiğini bildirmiştir. 

Kral, Duçenin teklifi üzerine Ha
beşistan kral vekilliğine Mareşal 
Grazlaniyi tayin etmiştil'. 

Roma ile Cenevregi 
barıştırmak için aradığı 
f ormülii bulamadı 

(Ustyanı ı incide) 
devam etmekte olduğu söylenmektedir. 
Roma hük\imeti, bu meselenin Cenevre 
müe11eseıini ite karııtırmlkıızın hallet 
mek arzusundadır. Londra hük\imeti, 
bu fikirde değildir ve evveli İtalya ile 
Cenevre arasında bir uzlaşma vücuda 
gelmesi lhmı geldiği mUta • 
leaamdadrr. Londra hükumeti, zec • 
ri tedbirlerin kaldınlınaaına ve Millet
ler Cemiyetinin zevahiri kurtarmasına 
medar olacak bir formUJ bulmağa uğ • 
raımaktadır, ancak böyle bir formill bu
lunamanuıttr. 

ITAL YA ARTIK SABREDEMlYE. 
CEKMtŞ! 

Londra, 11 (A.A.) - Haber alın • 
dığına göre Bay Van Sittart ile Bay 
Grandi araımda geçenlerde vaki olan 
görüşmeler, zecri tedbirlerL"l tatbikine 
devam edildiii takdirde İtalyanın Ce • 
ncvreden çekileceği hakkında son bir 
ihtar mahiyetini almı,Ştır. 

"'"'7 ~ ... ..ı:, t ... ı,.auıu ......... ı u;.Utılr· 

ler harbe nihayet verdirmek maksadını 

anunun a egışıK ı e 
Tekaüde ıstihkak nıüddeti hangi 

başlıyacak? 

ta-
rihlerden ltibaren 

Ankara, (Telefonla) - Askert v~ 
mülki tekaüt kanununun ikinci mad -
desinin birin:i fıkraıına bir fıkra ekle -
nilmesine dair olan layiha Milli müda -
faa encümenince tetkik edilerek umumi 
heyete verilmiştir. Milli: müdafaa en • 
cümeni hlikOmetin teklifinde bazı ilA -
veler yaparak maddeyi şu şekilde tadil 
etmiıir: 

Madde 1 - 168.'l sayılı kanunun 
ikinci maddesinin 1 inci fıkra.~ına a. 
ş.ağıda yazıldığı g!hi bir fıkra eklen 
miştir: 

İkinci madde : Tekaüde istih. 
kak mUdt!eti aşağıdaki fıkralarda 

gösterilen tarihten başlar: 
1 - Kara ve deniz harbiye mek

teplerinden çıkanlar için bu mektep. 
lere dUhul tarihinden, 

Harp eenelerlnde harbiye mektebi
ne bllfUI dahil olmıyarak açılan ta. 
JimgAhlardan yetişen ıubaylar tallm. 
gahlara dUhul tarihinden, 

Harita ahzU tenim mektebinden 
yetişenler yarsubaylıfa nasıplan ta
rihinden, 

2 - Aakert tıbbiye mektebinden 
çıkan hekimlerin phadetname almaz. 
dan dört sene evvelki tarihten, 

3 - Askeri eczacılarla baytarla
rın şahadetname almazdan üçer sene 
evvelki tarihten, 

' - Kıtadan yahut mülga sanayi 

mektebin ~en yetişmi~ olan zabitJtrfll 
( 145S numaralı ka:ıunla a~keri ınt-

b
. .,. 

mur unvcını almı' olan mensu ~" 
1 memurinı askeriye dahlJdlr) duhO 

tarihlerinılen, tf 
5 - Evvelce mevcut ikinci sıll 

ihtf)at uıbftlerile sonradan )t'tl~ttri
lcn ihtiyat zabitlerinin (Askerlik ": 
rkinde geçirdikleri zaman nazarı 1 

hare alrn'llamak üzere) askerlik JiJl
metine ilk girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce Harbiye mektebi ın• 
adili olarak deniz talebesi unvanlll 
çıkmış bulunanlar için deniz talebeli
ğine terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Evvelce çarkçı ameliyat ın~ 
tebinden çıkmış olanları bu mekteblf 
birinci şakirdan sınıfına geçtikleri ti• 
rihten, 

8 - ı"ülki ve ııskert memurları' 
maaşa ceçtikleri tarihten. 

Zabitltrin ger~k kendi hesabı.,. 
ve gerek htikdmet namına olarak ef
nebi memleketlerde staj veya tahsf1.. 
de geçirdikleri müddet bilfilI hizın•'
ten sayılır 

Mülkt memurların yalnız s..J 
müddeti fili hizmet hesabına katıhf· 

Kıtadan ve yahıtt mülga sanafl 
mektebinden yetişmiş olan zabitleri• 
mülkt ve a.-ıkeri memurların yirmi yı,. 
şrna vusulden enet geçen hizmetıeıl 
tekaüt müddetine mahsup edilmez. 

1936 bütçesine kon ulan 
fevkalide tahsis~t 

celsesi B. Titüleskonun bir nutku ile 
i1e açılmıştır. Bütün Romanya mat. 
buatr konferans münasebetile hara. 
retli makaleler neşrediyorlar. 

laşma ile Balkan Anlaşması arasın. 
daki görüş birliği ve icraat beraber
liğinin hiç şüphesiz matbuat beraber. 
lifinde de en kıymetli mUzahiri bula. 
cağını ka} detmektedir. 

gUttUfU kadar, bunlara tabammUl et • s• k 
tiğini likin şimdi bunlan cezai bir tcd- lrÇO faydalı işlere ayrılıyor • 

yenıve 

Dimineadu gazetesi diyor ki: 
Sokaklan Küçük Anlaşma baıkan. 

lan §erellne komılan çiçeklerden he. 
nüz aynlan Bükreıte flmdl dört dev. 
let matbuat anlaşrmısının sağlam te. 
mellerlnl tesblt için buglJn açılacak 
olan TJalkan Antantının mümtaz ga.. 

Kurentul gazetesi, bu dört Bal
kan memleketinin, kendilerinden baş.. 
ka hiç bir kimseden hiç bir şey bek. 
Jemiyeceklerinl kaydederek diyor ki: 

Balkan Antantı ittff akım her tilr. 
lü im.ilhana ideal ve teaanUde hazırla_ 
maklığınuz lazımdır. 

bir olarak kabul edemiyecefini ifade 
eylemiıtir. 

İtalya, daha iki Uç hafta sabredecek, 
fakat bu milddet artık ıon olacaktır. 

HABEŞISTANIN ISTIKULtNt 
KURTıARMAK iÇiN 

Paris grevlerinde ilk 
kaİılı hidise 

Londra, 11 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeti müzaheret birliği reisi Lord 
Secil bir kaç zaman evvel bir kanun 
neırederek birlik azalanru parllrnento 
ve hük\imet azalan üzerinde tesir yap
mak Uzere bir mücadeleye davet etmiı 
ve .ıeer1 tedbirler siyasetinin devamı ve 
bu tedbirlerin tiddetlendirilm~si takdi· 
rinde Habeı istiklalinin kurtanlabile -
ceğlni bildinnittir. 

Bir fabrika sahibi işçilerinden birini . vurdu 

Hükumet işçileri sükuta davet ediyor 

Dün akpm bir ziyarette nutuk ıöy• ı 
llyen Lord Secil'in bu tamimini mevzuu 
bahıeden Neville Chamberlain ezcümle 
demiıtlr ki : 

Ul, 11 (A.A.) - iç bakanı rad. 
yocla bs nutuk •ererek pek ziyade 
endltt verecek bir mahiyet alacak o. 
lan anlaımazhtın halll için patron 
ve ltçl karumlannın ilk defa olarak 
toplandıtı kaydettikten sonra, elde 
edilen anlatmanın parlamento tarL 
tından kabul edilmek tizere olan lA.. 
ylha eeuına dayandıtını hatırlatmış 
'ft bu görüşmeler neticesinde bugün 
90 bin mensucat amelesile 30 bin otel, 
endU.stri 'ft 150 bin madencinin işle. 
rlne tekrar bqhyacatını bildirmiş.. 

tir. 
Bakan, bundan sonra matbuata 

beyanatta bulunarak: "işçilerin hat
tı hareketi, her tUr:U hadiseden sakı_ 
nacak veçlrile olmalıdır. Pransanın 

nizama ve sUktina ihtiyacı vardır.,, 

Denıiştir. 

iLK KANLI HADiSE 
Vel'88y, 11 (A.A.) - Grevvin baş

langıcındanberi ilk kanlı hadise bu 
sabah nkua gelmiştir. Bu hadise, 
bir gemi inpat fabI">ikasrnda olmuş. 
tur. 

Fabrika patronu Alexandre Sene. 
gal, atelyıleri terketmek istemiyen 
beş amele:ıln bu imtinaı karşısında 
iJarak )unlardan yirmi sekiz yaşın-, 

daki Marcel Goulhem isminde bir 
ameleyi rövelver kurşunu Ue atır IQ. 

rette yaralamıştır. 
Yaralı hemen hastahaneye 18. 

tUrUlmUştUr. Patron adliyeye talim 
edilmiştir. 

KIRK SAATLiK HAFTA 
KABUL EDiLDi 

Parls, 11 (A.A.) - Mebusan mec. 
lisi maliye encümeni, hüktimetin kırk 
saatlik hafta ve Ucretli tatil günleri 
projesini kabul etmiştir. 

Balkan aevJetleri 
Almanyacı.an sil4h mı 

alıyor? 

••Bu tarzda hareket tam bir delilik 
otacalrtrr. Eter bu batb hareketi takip 
edersek, ancık yeni fellketlere varıea
tı.ı ve bu yeni f etiketler bizim batka 
ve daha iyt hal ıuretleri aramaklığrmıza 
mani olacaktır.,, 

INGtLIZ. FRANSIZ GöROŞMELERt 

Pariı, 11 (A.A.) - İtalya büyük el
çiıi Bay Cerruti. diln ıktam hariciye ve
kili Bay Delboı'la, ıelecek Cenevre top 
lantıır eanaamda mevzuu bahaedilecck 
meıeleler etrafında mUdavelei efktr et
miştir. 

tNGIL TERE HENOZ KARAR 
VERMEDi 

Londra, 11 Reuter ajanıının fikrine 
göre, B.B. Eden ve Dclboa arasında y2.• 
prlacağı bildirilen mülakat tehir olu:ı -
muıtur. Esasen İngiltere hUkumeti, Ce 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman ağrr sa-
nevrede takip edeceği hattı hareket 

:ıayi mümessillerinden mürekkep bir 
h t, Ba .. h ht'd 1 B 1 d hakkında henilz bir karar almıı değil • eye y ->C ac an evve e gra a d. 
hareket etmiştir. Bu heyet, Yugoslav • •_r. __ _ 

yada madeni inıaat için bil!Uk sipariı- ltaltıanın qeni Bertin ve 
ter yapılması hakkında müzakerelerçle L d "/ •k . 
bulunacaktır. on ra elç1 l l~r1 

Ban iktısadi mahafit, Krupp fahri • Roma, 11 (A.A.) - Dönen riva -
kalarınm Balkan devletlerinden bazrla - yetlere g8re, Bay Suvich Londraya, B. 
nna ıilAh satmak te9ebbllsUnde bulun Grandi de BerHne bilyük elçi olarak &ön 
muı olduğunu tahmin etmektedir. derileceklerdir. 

Ankara, 11 (Telef onla) - 1936 

yıh bütçesinde yenı açılacak bazı fa. 
sıllara 25.780.000 lira f evkaldde tah. 
slsat konulması hakkındaki kanun 
Kamutayın bugünkü toplantısında 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Bu kanwı ile 1936 büt~e.~ine konan 
fevkallde tahsisat şu ~kltde taksim 
olunmaktadır: 

2.800.000 lirası Sivas - Erzurum 
dcmiryolu inşaatına, 490.000 lirası 

Trabzon - lran hududu transit yolu 

inşaatına, 280.000 lirası iene bu yo. 
lun motorize edilmesine, 280.000 li. 

rası birinci umumi milf ettişlik, 28.000 
lira~ıı ikinci umumi müfettişlik. 

240.000 lirası üçüncü umumt müfettiş
lik inşaat işlerine, 500.000 lirası dör. 

düncü umumi müfettişlik inşaat ve 
imar işlerine. 300.1)()() lirası da Çar. 

şamba ova.-,ının kurutulması, Van, it. 
dır, Erzincan, Erzurum su işlerine 
ait olmak üzere Nafia vekaletine ay
rılmaktadır. 

l.7ii0.0:>o Jirası muhacir iskanı iş

lerine, 2.000.000 lira~ı maske imala-

tına, 400.000 lirası da gaz temizleme, 
toplama, can kurtarma malzemesine 

ait olmak Uzere ~ıhhat ve İ(timat 
Muavenet Vekaletine. 

1.400.000 lirası Etibank sarmaye. 
sine mahsuben satın alınacak Ergani 

. bakır madeni şirketi aksiyon bedeli 
ve maden işletmesine, ı 900.000 lira 
sı ~ermııyeslne mah~uben Sümerban. 
ka 87S.OOO lirası maden tA.>tkik ve a. 
rama ensfüilı:ıünl" ve elektrik i~leri 

etüd dairesine. 24:l 000 lirası serma 
ye ve yardım karşıhğı olarak Van l'Ö 

IU işletmesine. 17'>.000 lira.~ı lstan. 

bul rıhtımlarının tamiri maksadile Is 
tanbul liman işleri idaresine ait ol. 
mak üzere Ekonomi Rakanhğı bUtçe. 

line, fevulade tahai8attan Mlllf MiL 
dafaaya ayrılan k'8ımlardan maada 
700.000 lira da yaş ve kuru meyvele. 
rln ıslahı işleri için Ziraat Vekiletine 
verilmektedir. 

Çftik ekimi 
Kanun kabuL edildi 

Ankara, 11 (Telefonla) - KaıııU -
tayın bugünkü toplantıı1:1da müzaket' 
ve kabul edilen çeltik ekimi kanununısO 
belli başlı esasları ıunlardır: 

Çeltik ekimi yapılan veya yapılrnl~ 
lıtenen vilayetlerde valiler, kazalardl 
kaymakamlar bir çeltik komiıyonu tef' 

kil edeceklerdir. Çeltik komisyonları -
:un izni olmadan çeltik ekilıniyeccktit• 

Çeltik ekimi yapılan yerlerdekı çel
tik kontrollerinin nezareti altında çel -
tik mutemet heyetleri kurulacaktır. ft{d 
temet heyetleri hükOmetin aynca bir ~ 
rumu tarafından tetkik edilmiyen uınll" 
ma ait sulan da tesbite ve su arklannd' 
bakrmınr, suların takıimi:ıi ııraya ko)',_ 

caklardrr. Çeltik ekmek için izin atın~ 
istiyenler sular kime ait olursa olsurı ar 
başına mahalli komisyonlarca 6 ili 50 
alınacaktır. 

Bundan başka on ar başına bir sut•• 
ma parası alrnacaktrr. 

Teknik sulama işlerinin bulu:ıdul" 
yerlerde tarlalarını susuz bırakantar't 
ana hatların suyunu açmak teıebbii -
aünde bulunanlara 100 - 150 lira parf 
cezası verilecektir: Çeltik sahipleri <;'' 
lrştrrdıkları işçilerin sıhhatlerini koru -
mağa ve bunlara parasrz kinin dağıtın"' 
ğa mecburdurlar. 

Kanunda yazrh para cezalarna çel 
1 

tik komisyonlarnca kıarar verileeektit• 
Bu kararlar aleyhine hareket edenl,ı 

' hakkında ublifinden itibaren alak• 
darlar tarafından 7 gün zarfında malı; 
1i ıulh hikimlerine itiraz olunacaktrr· 

Fransadan tavvare mi 
alıyoruz! 

Kahirede pltan Elbet!f gueteaL-ıl' 
yazdığına göre Türkiye Franaadan ı,O 
milyon franklık tayyare alacak ve pi' 
rayı bet 1ene içinde ödeyecektir. 



' 

t 

Afişaj 
Gürwültüsünü çıkaranlara 

Vali ve Belediye reisinin 
En kat'i, en salahiyetli bir dille 

Verdiği cevap ı 
(Uaı 11anı 1 incide) ' 

0~ d~ünülerek her iki resim ve ücretin bir elden ve Ana. J 
dOlu ajansı tahsildarları tarafından tahsil edilmesi karar altına 1 
alınnıış .. ve keyfiyet o zaman gaz~telerle de ila~ ed~iştli. . . J 
~gun Anadolu ajansının yerme geçen Vakıt muessesesının i 

~p ettiği tahsil tarzı da budur. ~ 
Gazetelerdeki neıriyat baılayıncaya kadar belediye bu hu· ı 

"'ata ali.kadarlar tarafından hiç bir müracaat ve f iki.yete mu· 
hatap olmadıiı için sekiz buçuk sene devam eden bu tatbik tar- ! 
'laııı ortada değiıen hiç birıeyi olmadığı belde bir çok tenkitle. ~ 
te lllevzu teıkil etmesındeki sebep an!aırlamamaktadır. { 

Yukarda da söylendiği gibi belediye, madde tasrih ~dilerek J 
l'eaıni bir şikayet ve müracaat almamakla beraber (2) hır kısım \ 
hzetelerdeki yazılan ve tenkitleri nazarı dikkate alarak Vakıt = 
lbiieeaesesinin şimdiye kadar yaptığı muamelatın büyük bir kıs. I 
IQııu şu bir kaç gün içinde tetkik ettirdi. Vasıl olunan neticeler 1 
'lafıda 8U'8Sile işaret edilmiştir. J 

1 - MUeaaeae, belediye tahakkuk dairelerinin belediye vergi f 
~ l'eabnleri kanununa göre tahakkuk ettirdiği ilan resmi ve ta· İ 
"_f.1e 16re tesbit ettiği miktarlar haricinde tethir ücreti olarak 1 
hıç hir tahıi1it yapmamıttır. Bazı müe11eıelerden ilk bakıtta i 
lcabank yekUnlar gösteren ücret istenmesi, asılan ilanların çok- ! 
luiuııclan ileri gelmittir. Mesela: Gazetelerin bu meyanda zik· J 
l'ettilderi bir müe11esenin

1 
Hasan ecza deposunun ıehrin on üç ~ 

"11hteıif yerinde beherinin eb'edı 18 metre murabbaına kadar ~ 
>Glcaelen bir çok reklam lev~an vardır: . .. ( 

2 - Yine bir müesseseye hır kaç tahsildar gelmesı dle bu mu· 1 
easesenin astığı levhaların şehrin muhtelif tahakkuk daireleri ,= 
llııııtakasında olmasından dolayı her levhanın ücre~n asıldığı 
tnıntaka tahakkuk dairesi tarafından tahakkuk ettınlerek lev- ~ 
ha sahibine tebliğ edilmesinden ileri gelmiştir ki gayet tabiidir. f 
Bu ayrıi levha için bir kaç tahsildarın gelmesi dıemek değildir. ) 

. 3 - Vakıt.ınü~eşinin ilan sahiplerinden alacaitı paranın i 
lrıılda.n muhtelif neşriyata göre ~ yüz bin liraya kadar çıka- ~ 
~rnış ve buna mukabil bu işten belediyenin alacağı paranın ı= 
Utçeye mevzu altı bin liradan ibaret kalacağı yazılmıştır. 
.. ller sene bütçesine konan varidatın miktarı bütçe usullerine 
~re geçm.i§ seneler varidatına kıyasen tahmin edilir. Tahsilat, 
~de yazılı varidatın miktarile mukayyet değildir. Tahsilat bir 
~nk zamanlar birçok lasımlarda muhammen miktarı geçeceği gibi 
hazan noksan da olabilir. Bu iş i<feı bu sene bütçemize konan 
~Uh~ınmen varidat gazetelerin yazdığı gibi. altı bin değil sekiz \ 
1~ lıradır. Ve geçmiş senelere nazaran tesbıt ol~muştur. V ~kıt ı 

nıues,esesne belediye arasındaki mukaveleye gore Vakıt mues
~si tahsil edeceği ücretten muayyen bir nisbe~ dai:esinde b~~ ! 
edıyeye hisse vermiye mecbur olduğundan bledıyenın alacagı ~ 
~ bütçedeki miktardan ibaret bulunduğu yolundaki neşri· \ 
Yat doğru değildir. 1 
l!a-~ - İhbarnamelerde borcunu ?demiyenl~~ hakkı~da yapı.~ 
~ nıuameleyi gösteren yazının ılk fıkrası ılan resmıne ve son 1 
1 haaı afişaj hakkına aittir. Yalnız bir tertip hatası olara~ b: ( 
ediye kanununun 112 inci maddesi denilecek yerde 113 uncu 

llladdesi yazrlmıştır. Bu ihbarnameler bir tebliğ hududunu asla 1 
teçnıeyip borcunu vermiyen mükellefler hakkındaki kanuni ta. f 
~'bat şimdiye kadar hiç bir istisnasız ve tamamen belediyece ve l 
&\Clllunu mahsusuna tevfikan ifa edilmiştir. 

1 5 - Reklam mahiyetinde yazı ve resimleri ihtiva etmiyen 
:~halardan ve iddfa edildiği gibi vitrinlerde teşhir edilen eşya· ,! 
'4'11 ticret istendi~e ve alındığına dair hiç bir kayde ve maJO.. f 
~tesadüf edtilmemiştir. Vaki ise böyle bir talebe maruz \ 

lan vatandaşın belediyeye müracaat etmesi lazımdır. ı 
l lfüli.aa: Bugüne kadar yapılan tetkikat bu hizmetin kenun- _ 
)'ltıtı ~~~d~yeye verdiği. haklar .v~ ıalihiyetler dai~~•.i.nde ~ere- J 
h~ ettıgını ve Vakıt miıesseıeıının de mukavele hukumelrı da· I 
~~ele hareket eylediğim göstermektedir. Bu itte haksız bir la· j 
.... ..&nız kalmıı ve kanun haricinde para ödemiye icbar edil· I 
l'll ıı ._tanda,tar varsa açık olarak iddia1arını belediyeye bildir- \ 
eletı kendilerini zarardan koruyacak en kestirme yoldur.,, 1 

= 
'1~2> RlTRUN - Hani belediyeye her gün İstanbul esnafından ~ü.2:lerce ( 

~et geldiğini yazan gazeteler? = 
~ -7 ı ...........-ıı 1 1t' ...... r,,,..,,..--....ııt11tı111Mlllllllllillltı../ 

F'ilistinde treni havaya uçurdular 
lt)\ l (Ustyanı l lncide ) 1 
~Hl HAVAYA UÇURDULAR 

'tJı: latih e, 11 (A.A.) - Kudüsc gide • 
tt~dtıa klın efradmr hamil olan bir 
,_ 611ce hareket etmi§ bulunan 
btt1q.,_~tl bir tren, Lydd §İmalinde 

01ınuıtur. Bu kundakçılık yU • 

zü:lden telefat olmamııt.r 
Kudüs, 11 (A.A.) - Dün ak14m geç 1 

vakit, her istikametteki biltiln teller 
kesilmiı olduğundan, ıehrin hiç bir t<• 

rafla telgraf muvasalası kalmamıJtır. I 
Bu yUzden hasrl olan maddi zara 10 bin 
lngirli.z liaıı raddeıindcdir. 

Tepebaşı cinayeti l 
811ggın qatan yaralının 

ifadesi alınamadı 
Tepebaşmda karısı Fatma'yı öl· 

dürmekten arkadaşı Yunuıı'u ağır su
rette yaralamaktan suçlu otobüs şo. 
f örU lzzet'in, evvelki akşam geç va· 
kit adliyeye getirildiğini, Sultanah· 
met ikinci sulh ceza hakyeri hlkimi 
SalAhattin Demirelli tarafından sor· 
guya çekilip tevkif edildiğini, dünkü 
sayıda ilk defa olarak bütün tafsili.
tile yazmıştık. 

Bu işin tahkimatını yapan müdde
iumumt Feridun Bagana, tahkkiatını 
diln tamamlamış, dosyayı altıncı istin 
tak dairesine vermiştir. Suçlu İzzetin, 
dün de mUstantı1c tarafından sorgusu 
yapılmıştır. 

Diğer taraftan, içinde Fatma ile 
Yunus'un karşılıklı vaziyetlerini tes· 
bite yarıyacağı sanılan maddenin bu· 
Iunduğu kavanozla bu madde bulaşık 
bez parçaları, tahlil için, adlt tıb işle· 
ri mUdUrlUğü kimyahanesine gön· 
derilmiştir. Tabancada usulen bu 
tabanca ile kurşun atılıp atılmadığı

nın tesbiti için, emniyet mUdlirlUğUne 
yollanmıştır. 

Ağır yaralı Yunus, Beyoğlu hasta
hanesinde tedavi altındadır. Baygın 
yatmaktadır. İfadesi alınamamıştır. 

Klltlr ı,ıeri 

ilk mekteplerde 

idamı istendi 

Altındiş ömer'in 
duruşması bitiyor 

Bebekte Hidivin yalısını soymaktan 
ve o sırada kendisini yakalamak is
tiyen bekçiyi öldürmekten suçlu Altm 
diş ömer'in durupnaaı, İstanbul ağır. 
ceza hakyerinde dün son safhasına 
yaklaşmıştır. 

Müddeiumumi KAşif, esasa dair 
mUtaleaaını bildirmif, Altındiş öme
rin para ve eıya çalmak sırasında, 
bu maksadını yerine getirmek endiee
sile katil suçunu işlemesine göre, idam 
cezası yazılı madde hükmünce cezalan 
dırılmasmı istemiştir. Hırsızlık işin
de ili§'iği olmaktan suçlu Meryem'e 
de, bu suçuna uyan maddeden ceza veril 
mesi isteğinde bulunmuştur. 

Duruşma, müdafaa için başka bir 
güne bırakılmıştır, 

Sigortacıların 
imtihanı 

Pazartesi günü öğleden 
sonra yapılacak 

Sigorta müesseselerinde çalışanla· 
nn imtihanı on bet haziran pazartesi 
günü öğleden evvel saat 10 da Ticaret 
ve Sanayi odaamda yapılacaltt?r. İm
tihan yazılı ve sözlüdür. 

Tür kof is dün alakadar mUessesele-

f Bildiğini saklamak 
Bir şahit dün mahkeme

de tevkif edildi 
Tavukpazarında Gani'yi öldürmeıc .. 

ten suçlu Ali'nin duruşmasına, İstan
bul ağırceza hakyerinde dün başlan
mıştır. 

Bir çok şahidin dinlenildiği bu da
vada, şahitlerden Şakir'in ifadesi, ev
velce verdiği ifadeye uygun görülme
miş, hakikati söylemekten çekindiği 

neticesine varılmış, kendisi derhal 
tevkif edilmiştir. Hakkında bildiğini 

saklamaktan takibata girişilmiştir. 
Ali'nin duru§Dlası, başka şahitle

rin de çağmlması için kalmıştır. 
Sultanahmet 1ikinci sulh ceza hak

yerinde de, dün bir davaya bakılırken 
iki şahidin ifadeleri hakikate uygun 
bulunmamıştır. Hlkim Salabattin De
mirelli, bunlar hakkında takibata gi
rişilmesi için, mtlddeiumumiliğe mü
zekkere göndermiştir, 

Bir hakaret daoasına 
ait duruşma bitti 

İstanbul üçüncü ceza hakyerınde. 
polis Mustafa'nm davacı yerinde bu
lunduğu bir hakaret davasının duruş
ması, diln bitirilmiştir. 

Son sınıflar imtihanlarını re yaptığı bir tamimde imtihana tabi 
müfetti§, seyyar acente, dellAI, maa-

bugün bitirigorlar din ve tali acentelerle idarehane ba-

Bu davada, EyUpsultan sulh ceza 
hakyerinin bir ihzar müzekkeresini 
infaz için Artin'i anyan ve Ananyanm 
dUkkAnmda alışveri~ ederken bulan 
polis Mustafa'nm, müşterisinin böyle 
alınıp götürUlmesfne öfkelenen Anan
yanm hakaretine uğradığı iddia olunu 
yordu. 

Mllddeiumumt Feridun Bagana, 
hadiseyi sabit görmüş, ceza istemiş
tir. Hakyeri, Ananyayı bir ay hapse, 
otuz lira para ce7.asma mabkfun et-nk mekteplerin son smıflannm ay ricinde çalı§an, muamele yapan slgor-

baaından beri devam eden imtihanlan ta şirketleri memurlan ve müstahdem 
._ lerinin ve bütün mümessil ve avarya miştir. 

bugtın tamamlanacaktır. Bugün bUtUn komiserlerinin ilin edilen günde gelme -============ 
ilk mekteplerde son imtihanlar yapıl- p h t• sı· 

!erinin temin edilmesini bildirmiştir. azar ru sa ıye maktadır. 
nan edilen günde imtihana gelmiyen-

tih~1~::.e~~:n=n~~~:d:e i:~ ler cezalandınfacaktır. Dün esnaf mümessil/eri 
hatta tçtnde verilecek ve tiSalkiıame- Beledigege baş vurdular 
leri de kısa bir zamanda dağıblacak· Bir Mihrace geliyor Berberlerin pazar ruhsatiyesir.den 
tır. §ikayet ettikleri yazılmıştı. Dün ber-

İmtihanda muvaffak olamıyanlar D İ l • . berler gibi pazarları dilkkr•nlarınT a-
eylfilde yapılacak ikmal imtihanlarına rerapa as ote ının çık bulunduran diğer esnaf milmessil-
gireceklerdir. Diğer ilk mektep emıf. b. k f t f /d teri bir arada belediyeye baş vurarak 
lannın karneleri verilmiştir. Orta mek lT Q l U U U şiklyette bulunmuşlardır. Yapılan 
tep talebelerlnin sözlil imtihanları da Bu sabah İsveç bandralı "Nord- milracaatte kendileri için bir hal şekli 
bu ay sonuna kadar bitmiş olacaktır. land., isimli vapurla §ehrimize Hindis- bulunmazsa esnafın yUzde sekseninin 

Şehrin imarı projesi 
mukavelesi 

lstanbulun imar projesini hazırlı
yacak olan Fransız miman Prostıa 
mukavelenin imzalandığını dün yaz. 
mıetık. Mütehassıs mukaveleye göre 
senede 150 bin frank alacak, işini iki 

senede bitirecektir. Bay Prost senede iki 
defa İstanbula gelecek ve verdiği di
rektiflerln yapılıp yapılmadığını kon
trol ettikten sonra yeni direktifler ve
recektir. 

Planın tatbikatı daha fazla silrdü· 
ğtl takdirde yeni mukavele için bir 
formW bulunacaktır. 

EVKAFA AiT BiNALAR 

Evkafa ait binaların işgali ve tah· 
rip edilmemesi Başveki.letten bildiril· 
mişti. Yeni bir emirle buralarda otu· 
ranlar çıkanlacak, bu it bittikten son· 
ra gene Dahiliye veki.letine bildirile· 
cektir. 

FIAT LiSTELERi 

Otel, gazino, bahçeli kahvelerdeki 
fiyat listelerinin herkesin görebilecek 
leri yerlere asılması ve ayrıca masa
lara konulması bildirilmiştir. Bu em
re riayet etmiyen ve fazla fiyatla sa
tış yapanlar cezalandırılacaklardır. 

YERLi MALLAR SERGiSi 

Yerlimallar sergisine iştirak için 
Bursadaki bazı müesseseler Sanayi 
birliğine müracaat etmişlerdir. Birlik 
idareei bu rağbet karşısında serginin 
inşaat planında bazı tadilat yapmıya 
karar vermiştir, 

BiR TORPiL DAHA 

tanm Dagampur Mihracesi Sir Şiman- dUkkAnmı kapamak mecburiyetinde 
lal Setalvalt gelecektir. kalacağı bildirilmiştir. Fırmcılar da 

Hint Mihracesinin berabe. bu esnaf arasında bulunmaktadrr. 
rinde doktor ve kltiplerinden başka Ruhsatiye resmi gayrisafi iradm 
on beş yirmi kişiye varan hizmetkar· yUzde onundan alınmaktadır. Esnaf 
ları vardır. mUmessiller:i yeni emlak tahrir.nden 

Şehrimizde bir hafta kadar kalacak sonra bina fiyatlarının artması dola
ve bu müddet zarf mda Perapalas ote- yıslle yilzde onlarm da arttığını, bu 
Jinde oturacaktır, itibarla artan resmin kendilerine çok 

ağır geldiğini ileri sürmektedir. Pek zengin olan Hint mihracesi 
Perapalas otelinin bir katını hemen 
tamamen kiralamıştır. Oturacağı yer, 
prenslere ve pek yüksek şahsiyetlere 

tahsis edilen dairelerdir. Burada bulun 
duğu müddetçe Londradan da bazı 
arkadaştan gelip kendisine iltihak ede 
ceklerdir. 

Hint mihrace, tstanbulun Abidelerini 
cami ve müzelerini gezmekle beraber 
hususi motörlerle Boğaz ve adarlar
da da gezinti yapacaktır. 

J. -

Piyango 
Otuz bin L;ralık ikra

miqe bugüne kaldı 
Tayyare piyangosunun ikinci keşi

desine dUn öğleden sonra Tepeba~mda 
Anfi tiyatrosunda başlanmıştır. 

Bu ke§ldenin en büyilk ikramiyesi 
olan 30.000 lira dün çekilmemiş, bu
güne kalmıştır. 

On beş bin lira 14.593 numaraya 
çıkmıştır. Sonlan 93 le nihayetlenen 
biletler ikişer lira amorti alacaklar
dır. 

On iki bin lira 29.788 numaraya 
çıkmıştır. Keşideye bu sabah devam 
edilecektir. 

Esnafın bu dilekleri, vergiler ka
nununda tadilAt yapılmadan kalul e
dilem~yeceği için, umumt meclisin top 
lanmasına kadar verginin eski şekilde 
alınması dileğinin tetkik edilmesine 
karar verilmiştir. 
BERBERLER ANKARAYA GlDE

CEK HEYETİ SEÇTiLER 
Berberler cemiyetinin hafta tatili 

için Ankarda alakadar makamlarla 
temasta bulunmak üzere bir heyet gön 
dermeğe karar verdiklerini yazmış· 

tık. Cemiyet dlin akşam toplanarak An 
karaya ı:riae~ek heveti sermi~tir. 

LiMAN HANI HALA 
SATILAMADI 

J,,iman hanmm Ticaret odası tara• 
fından sa.tın alınmaRı dün neti('('JC'Oe
cekti. Oda binaya 103 bin beş yUz lira 
fiyat vermiş, dün toplanan tasfi •e he
yeti bu fiyatı da az bularak müzayede 
gününü bir ay daha uzatmıştır. 

ESNAF CEMiYETi ERi 
BiRLEŞiYOR 

İstanbul Deniz ticaret müdürlüğUne niz ticaret müdürlüğü bunun Uzerine 
Zonguldak ve Ereğli araamda yeniden torpilin imhası için icap eden tedbir· 
bir torpil görüldUğU bildirilmiştir. De- leri almıgtır. 

Bugün mevcut bulunan on ~eki• 
esnaf cemiyetine ait i~lerin bir eldeıa 
idare edilmesi kararla~tmlmış ve ha
zırlanan proje Ticaret odas1 tarafm
dan kabul edilmi~tir. Alakalı cemiyet
lere tebligat yapıldığı i<;tn. yakında 
bu cemiyetlerin kadrolan birlec:tiril&
cek, ayni zamanda mühim bir tas~ 
ruf da yapılacakttr. Diğer cemivetle
rin kadrolarının da hu ~ekilde birle,. 
tirilmesi dUsUnillmektedir, 
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Hergün bir hikaye Pol• ha.,erlerl: 

Bir araba bir kadınla s p o R 
Ateşe atılan paralar Karaera il 

ta dlıetlade I 

çocuğunu yaraladı 

Receb'in •Urdilğü çüt beygirli ara- Bo'·s•r 
ba Taşkuap caddeainde bayan Ulviye ~ U 

- Ne yazıyor gene kardqin? 
ihtiyar matmazel Aimee Fkelet 

sözlU~UnU düzeltti: 
- Hep aynı terane. Karısı has. 

ta imtı de, açlıktan ölUyorlarmıı I 
da... Ama gene onq deha ve cesa. 
ret vuınıf.. Yazchtı p.heser ortaya 
~ıktıtı zaman 

- Kansı geberecekmlş. ha?. 
- Acımıyonaa sallı. anne sen 

ona? 
F.araa Ficelet koltujuada dofral. 

duc 
- Ona acıyacatım ha? ı. Doldu. 

ia ıitndenberi bana rahat yüzü gös. 
termlyen çocuta mı acıyacatım? 
Mektepte okumadı. Babasının yeri. 
nl tutamadı.. Komıanun kızını ka. 
çırdı.. Sonra da "kalemimle bayatı. 
mı kazal}lrım ben 1,, dedi. 

- Bize niçin boyuna mektup ya. 
zryor aceba"? diyorum. 

- Oo ! Aklınca beni merhamete 
getirecl!k. Ben vasiyetnamemi ~k
lan hazırladım! Her pyi ana vere. 
cefim, Aimee. Onun deham var, 
ona )"eter ... 

Aimee Mektubu katladı. Mektup. 
takilerl anne.sine tamamlle okumak 
i: temlyorda. Çünktt, kar~efi lyle 

llrell.lel' mslatıeı ,eyler aalatıyorda 
tt1 .f!G dıztıktan, 1Wcımsız1ılltan 
avaş yavq ölen, ve vaktile &e'fditile 

evlenmekten başka rttnahı olmıyan 

blr kadın. 
'Kardeşinin sefaletini btltiin çıp. 

lakhğile annesine anlatsa belki onan 
kalbini merhamete setf recekti. Fakat, 
bu, bütlln mirası kaybetmek olacaktı! 
Rog.er annesinin kalbinde tekrar yer 
kazandı mı, bitin paralar. evdeki 
epalar, araziler ıkiye aynlacaktı .. 
iyi ki Bayan Ficeletfn gözleri bozul
m111ta da mektuptaki her ,eyi tama. 
mlle okayamıyordu. 

Vır Guı ile altı yqmdaki km Llmia'ya çarp
Dllf, her ikiai de muhtelü yerlerinden 
yaralanarak Haaeki hastahanesine 
kaldınlmıf)ardır. 

Müşteri güzünden 
afır yaralama 

Köprünün Haliç iskelesinde aandal
CI Mustafa ile Rıza müşteri yUzünden 
kavga etmi§lerdir. Mustafa Rıza'nm 
bqma kürekle vurarak ağır surette 
yaralamJıtır. Yaralı Cerrabpqaya kal 
dırılıruştır. 

NOFUS KACIDINI ALMIYA 
GlTMtŞ DAYAK YEMlŞ -

KadıköyUnde Muırh oğlunda Hay
rullah aokağmda 41 numaralı evde o-

Almee kirammua kendisine azat. tutan Tahir kendisine dargın bulunan 
tıfı pzet.edekl makaleyi okudu. Ma. kansı Mellhat'tan nüfus tezkeresini 
kalede ölen zavallı mUellifin sefil almak için evine gitml§, kansının kar
hayatı anlatılıyor, bqtin eserinin ka. detl Mustafa ile arkadqı HUııeyin ken 
zandıfı emsalals mavaff aklyet ip ret diaini fena halde dövmtltler. d~mirle 
olunuyordu. başına vumnıtlardir. 

O akpm Almee hemen kitabın ta. SIÇAN YERiNE DALGINLIKLA 
büne bir mektup yazdı. Rogerin ö. KENDtslNt ZEHtıu.EMtş - Lan
IUmUndea eonra kazandltı para 0 gada Hadım odalar sokağında 33 nu
,-.~ hakkı detfl miydi? maralı evde oturan 40 yaşmda Despi-

Fakat, bu parlak hayal uzan sur. na ismini bilmediği bir berber dUkkl
medi: Roger, eserinin bOtiln hasılatı. nmdan SJÇ&D otu almıı, farelere ver
nm fakir rençlerfn tahsiline urfedil. mek Uzere ekmek içine koymuştur. 
m.tal vasiyet etmiftl. Deapina bir mtlddet sonra sıçan otlu 

Almee buna öğrenince iyle ftna ekmeği dalgmlıkla yemiş, zehirlen
oldu ki?. Fakat, gene kendisine bir miş. hastahaneye kaldınlmıştır. 
Unftt kalıyordu: SU BARDACI İLE - Kumkapıda 

Edebiyat merakhlan mqhar bir Yeniçeriler caddesinde pastacı 60 ya
maharrirln el yazı1Anna, mektuplan. ıında Serkia ile Arsinik ismindeki 
na blytlk bir deler nrirler. kadın kavga etmişlerdir. Aranik su 

Almee bana bill rordu. Gueteler. bardağı ile Serkiain kafaamı yarmış. 
de llogeraln ele reçlrllen naektaplan. tır. 
nm kaça atıldlfıın y&Zl)'orlardı Bu HIRSIZ CoCUKLAR - Erenk6-
rakamlar ka1J181nda Almee hemen yilnde oturan birinci hukuk mabke
dolaı. kotta. Uç senedenberl Roger. mesi zabıt kltibl Burhan'm t-vinin 
den selen mektuplan doldardata bahçesinde asılı bulunan ceketinin ce
çekmece)'I çıkardı. Elliye yakın bindeki 295 Uram çalmmıp. 
m'!ktap nrdı. Bunlar kim bilir ne Zabıta tahkikat yapmca hll'BIZlarm 
para edeeekti 1 Almee banlann pti. Suadiyede oturan 11 yqmda Saim ile 
recett para ile kiracılarını evden çı. arkadaşı Hamlde'nin oldufu tesbit e
~J ~ı.tP. ~1al1-ektl. cmm~ iklal de yakal~k.J>~ann 

Fakat 'bu e!H ıneRttlblrn lçln~e ımo lfraaı geri nlmmıvlzr. 
Aimeeden ve anne.sinden fikiyet et: , , · , n " • ıe • • " h • 

miyen bir tek mektup yokta. Her 
mektupta onlann zanlb genel nasıl 
arayıp eormadan yttz Ustü bıraktık
lan anlatdıyorda. Hiç l:ir mektwp 
yoktu ki renç muharririn öltimflnde 
anne.sile kardef(nin IM8UI olduiunu 
sösterme.sin ..• 

Mektuplar blret" birer Aimeenl n 
zayii parmaklan arasından atep L 
tıldı. Çflnlrii, ne de ohla, kibir .,. sa
raran ihtiram yendftl dakikalar Yar
dır. 

Şimdi ocakta, Mlylik bir senet 
teşkil edebilecek paralar alev alev yL 
nıyorda. 

Germaln Bemunont. 

Yen1 po!is 
kıyafetleri nasıl 
olacak? 
Yeni polis kıyafet ırlzamnameal 

Devlet Ş!lrasmdaa geçerek kat'I eek· 
lini almqtır. Bu nizamnameye göre 
polia kıyafetleri ıu tekilde teabit edil· 
mittir: 

Bir rttn endlfesi artık bllab8t8n 
Bilindi: Roeer, en eon mektubunda 
brunnın öllmtine dayanamadıfını, 
kendisinin de 81Ume yaklqtıfını ya. 
myordu. l!!!!'~:::;;=;;::::;;::;:;:;::;::;:::;~I 

En satlam• s1:uae: bayatlar bile 1 Gelenler, Gldenler 1 
talihin dlvealae esirdir. Kırk sene iKTiSAT VEKALETi MVST~İtRI 

Pollslerin yakalan kapalı ve 6nden 
iki tarafı OD aantim uzunluğunda kır
mızı çuha olacak, bu çuha tlzerinde 
memurun derecesini ga.teren lpret
ler bulunacaktJr. Ceketler iki yandan 
yırtmaçlıdır. Nizamname emniyet mil 
dtlrlerini de vulfe bqmda reamt tlnl· 
forma giymeğe mecbur tutmaktadır. 
Yalnız bunların yakalan açık, ceket
leri arkadan, tek yırtmaçlı ve cepleri 
k(SprtllU olacaktır. Polia memurlan· 
nm amıf ve derecesini gösteren işaret

miltemadiyen Almeeye gtiJ•n talih de, BENUZ GELMEDi 
bu km çok mu nankir, ço~ ma kalp. İktisat Veklleti mtlatep.n Kurtoğ-
aiz, p mu hasis balda nedir, bir- ıu Faiğin geldiği yazılmıftı. Bay Faik 
dcnblre detfşiverdl eehrimize gelmemfttir. 

ler şunlardır: 

Bir sin MatmaRI Ficeletin bütün BA y SADULLAH 
paraJanaı11 bulandatu banka lflb 

• Polia naımetleri yakalannda sade
ce kırmızı çuha, polis memurlan kır
mısı çuha U7.erinde bir yıldız; llçUnctl 
komfaerler nikelden yapılmış defne 
dalı biçiminde kabartma bir levha 

etti. Dem de öyle bir iflis ki ne me. Deniz yollan müatep.rı bay Sadul
aaUlnU bulmak kabil, ne de paralan lah dtln "Ankaradan eehrimize gelnıft
ldetıaek. Matmazel Ficeletye yalnız tir. 
arazileri kalıyordu. Fakat kir talih 
oaa da yetfttl. Bir ataç lıutabfı, 
arkumdan bir bora ve b•r ransın her 
şeyi sildi sUpilrdU. 

O ldblrlt Aimee e\'fn alt katında 
otarmata razi oldu. lst katı kiraya 
verdi. 

Kiracılardan biri bir gfin: 
- Sb Roger Ficeletin akrabuı 

mwnıı? Diye eorda. 

- Evet Ne var? 
- HerkeAin atzrnda o timdi. Çok 

dzel bir kitap yazmıt, deh,etli fiih. 
ret knandı. Bakın gazeteler ne ra-
al)'Or. 

BAY MAHMUT NEDiM ve bir yıldız, ikinci komiııerler ayni 
Ankarada bulunan gtimrtlk umum defne dalı iki yıldız, birinci komlaerler 

muüdtlrtl Mahmut Nedim, dtln akşam Uç yıldız, merkez memurları iki defne 
şehrimize dönmUtttlr. dab ve aralarında derecelerini göete-

DAN l ARKA ELÇILICI ren yıldızlar, emniyet müdtlrleri yaka-
MVSTEŞARI larında kırmm çuhadan bir mu.tatil 

Danimarka elçiliği müsteşarı Bay ve iki tarafta da iki defne dalı ve de
Fitmıeyker iki ay kadar mezuniyetle 

1 

recelerine göre yıldızlar tqıyacaklar-
memleketine gitıniftir. dır. 

Danimarka mtlatepn memleketin- Üniforma ile vazife bqmda bulu· 
de buluncluğu mtlddetçe Türkiye . Da nacak polis memurlan başlarına el
nimarka ticari mtlnaaebatınm inkhtafı blselerinin renginde bir polka giye
husuaunda da faaliyette bulunacak- cekler. bunun ön tarafında nikt?lden 
tır. Bu arada lstanbulun çöplerini sa- ay yddız bir gtıneş bulunacaktır Va
tm almağa ~ip olan bir DanimarkR z"fe d!IDlda kasket giyeceklerdir 
şirketinin bu &l'ZU8U etraf mda kf!ndi- · 
sile temuta bulunmuı tabiidir. Atlı polisler vazifeleri başında kılıç 

ve icabında mızrak, komiaerler ve 
daha yUldek derecede bulunanlar res

Son maçtan sonra hastalanan Karn 
bır sedye üzerinde bile olsa ltaıgo 

dönmek istiyor! •• 
Leroy Haynes iaimli bir zenci bok· 

IÖre yenilmiı olan mqhur İtalyan bok. 
aörü Primo Camera':un .. yumruk Ar• 

hOflufundan,, Nevyorkta bir İtalyan 
baataneıinde pek bitap bir halde yat • 
makta olduğu ve bokse tövbe ettiği ha. 
ber verilmektedir. 

"Daily Expreaa" gazetesinin ıpor 

baımuharriri Tervor Vignal kendiıile 

Nevyork haataneainde görütmüttür. 
Diyor ki: , 
"Carnera yan meflQç bir haldedir. 

Kendiaini haata:ıede ıördüğüm zaman 
ıözlerinin pplatmıt olduğunu farke'• 
tim. Konutına11 ağırlatmııtı ve batını 
ıüçlüJde harekete ıetiriyordu. 

Bir ıün evvel kendiaine X ıuaı mu
ayenesi yapdaııı, sonra müphede, bel 
iri de ameliyat için butaneye ıitmeaı 
Hlzumu hiaaedilmiıtir. 

Bana töyle dedi: 
- BiltU.-ı bunlar birdenbire Bnık11ıı 

deki maçta bapma geldi. O kadar \ • 
buk geldi lci, neye utradığımr anlıya · 
madun. Muha11mım Hayneı'e ~oğru 
yilrilyordum. O esnada ıiyah battaniye 
ıibi bir tef ıözlerimin önüne kapandı ... 

o cündenberi fena cünler, daha 
fena ıeceler geçirdim. Fakat fimdi meı 
udum ki boka oyunu:ıun dıpnda kalı • 
yorum. Hakikatte boksu hiç sevmezdim. 
Ve boksör olmak iıtemedim. Çünkü mu 
arulanmı incitmekten hptlanmıyor • 
dum. 

Buı kimseler diyor ki, iyi yumruk 
atamıyormuıum.Fakat bunu aöyliyen ah 
maklar hatırlamıyorlar mı ki, bütün 
kuvve~~ vurdı.Jiı.uıa saman ~ar 
ve aıuucJıı ru'arıter klrmıpaır. 

Emi Şaf beniinle bir boka maçı yaptılt 
tan aonra öldü. Ben de apğı yukarı ö' • 
müt gibiydim. O kadar aılalmı1tım. 

Ba:ıa hayvan dediler. Fakat hakika -
ten delirdiiim oyun benim ilk oyunum. 
dur ki, Londrada Stryling ile oldu ve 
sen ıördiln. 

Beni bokı dünyası haritasına koyan 
ıenıin. Ve timdi bu berbat oyundan 
çıktrfmu da ıısren ilk muharrir ıen c • 
luyonun. 

Evet, biraz param var. Fakat biltUn 
iıtedifim, beni ttalyaya ıötürecek bir 
vapurdur. Yolumu buluraam, bir maç 
daha olıun aall aeyretmiyeceiim. Yir • 
mi ıekiz yaırndayım. Fakat bUtün ya. 
pabileceklerimi yapmıı bulunuyorum. 

Alaylar bana dokundu. Bana dost giS 
riL-ıen, ve töhretim tl yükseklerde iken 
arkadqlık eden kimselerin timdi yUa 
çevirmlt olmalan da aynca bir yürtk 
yara11dır ... 

tyilepp yine Londraya gelirsin in. 
pllah. Fakat arbk o küçük döviltçü 
Camera olarak deiil .•. ., 

Camera'nrn iyi olması için epey H • 

man 1bım olduğunu aöylerlerse dt Car. 

Eminönü Balkeı•inün: 
Evimb tararımlan J':ayrt ' 

klUpler arasında yap·lmakta 
f at bol pmpiyonuı ma~lannı11 
aon (kardi final) otlYbabl•~ 
8 - 936 pazar cünil Kanii ... 
dında oynanacakbr 

MUsabakalar programı 9adf 
1 - Müsabakalar koml4'eri " 

ml Karayel. 
2 - Saat 14,U de AkMrv -' 

kurt. Hakemi izzet Apak. 
3 - Saat 16 da Kldkpuar ~ 

tın Hilll. Hakemi Adnan Alullo! 
NOT: 
Takımlar KaragütDrİk sta 

eoyanaca1dardır. :i14 
Şampiyona •a.'1dla1a:;-~ 

başka u~ada yap1tacak h ..... 
lar şunlardır: 

Saat 10 da K•r•K_thnrtlk -
dar B. takımları. 

Saat 12 de Fatih - Ale•cW 
kımları. 

Saat18 de Kara~ümrük - j 
dar (A) takımları. ~ 

YENi TAHRiR f UMAN iŞLERiNE AiT f..~· 
Sarıyer, Beşiktaş, Fat"h kazaların· MALAR BiTMEK V~..J 

dan aonra bu aene için Beyoğlu ve E- Liman itlerinin bir e6de• ~ 
minöntl kua.larmda da yeni tahririn ain ubalU11den eonfa alınaed ~~ 
tatbikine bqlandıtmı yumJttık. Ka· ve yaplla~k yenlllkl.r etraf' 
dıköy, UakUdar kazaları için de bu zun ı. .. mandanberi tf•tJdkat ya 
günlerde emir gelmesi beklemnf!kte· nlan tktl"lnt Vekllttf uzmanla 
dir. Yeni tahrir U7.erine btltiln vergi Fon der Porten IJini bitjntlt 
ve resim niabetleri değişeceğµıden a- porana bazırlam!ftır. Foa 4fll 
lakadar pbeler bu vergi Ye reaim nis- tea. Uman ama• mldtlrllll 
betlerini hazırlamakla meşguldürler. fıad&P bazlflanan Drojelerf .'!!---~ 

ettikten 'IOnra tetlukatım ~ 
TELEFON iŞLERi ıacatından liman işlerinde ya 

Telefon idaresi t.amamile devlet yenUikler eon pklinf almlt 
eline geçtiği için yapdacak esub uda taktır. · . ,~ ~ 
hat etrafında konupıak U7.ere telefon Ankarada bahuaaa ~-~ 
direktörtl Ankaraya gitmi,tir. İdare- yakında tekrar tehrhalze ~ 
nin kadrosunda fimdilik hiç bır defi· klletıen aldıfl direktif ,._ ~ 
ıtiklik yapılmıyacafı ısöylenmektcdir. bazı maeleler etrafmda ela ~ · Dev•ntlı okurucul• r 

l~ln kupon: 
KAÇAK DiNAMiT 

lneboludan Zonguldağa giden Jrp. 
reste ytlklU bir yelkenıt gemide 351.'l 
dinamit ve bir miktar kapsUl bıılun
m111. eşyalar mOsader edilmt, kl\'"ak
~ılar hakkında kanuni takibata bq
l&mlllfbr. 

bqlf7aeaktır. 

YVRVK. ALI PıAJI 
mi ~erde pUsktllltl apulet, kdıç, ------------
sırmalı palaska takacaklardır. lardır. Bu kuponlan kMip ll&kbyanlar 1 :UN,. un~ mıı.aı.lıalua 

rak hakkını kuanırlar. 

Ninmnamede mahalle bekçileriııbı 
Tayyareli polisler kollarına kır· de koyu kurount renkte elbise ve fea· Yllrtlkall plljuwı tnpeU 

mızı c;uha U7.erinde bir kanat, atlılar retler taşıyacakları kaydedilmektedir ı 1200 liraya kiraJ•nmHı •--·-.. ~ 
iki nal, motoeikletleiler bir c;arb, aey- Nizamname yakmda tatbik eclllecek· mıttır. Kira müddeti 
ra.eferde çalıpnlar iki ok takacak- tir. aonuna bdardJr. 
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~,~--~~-1-------------~ıaretler 1 U kt . . . za an Yakından ... 
_, 

1 Gezintiler; 

Surl1arın derdi 
. Surların iUtünü hepimiz bili· 

~z. Hele l•tanbul mrları Ü•tün- Zeppelinler 
• • 

Dünyada milyonlarca 
Ferman okunmı

yan günler 
e kovalamaca oynamıyan, ko-

Vtıh.larında aaklanmıyan, kayala- B . h ~ d A . 
rı,, Ü•filnden denize tcq lırlatmı- ır aı ta a merı- şatranç meraklısı var 

Benim matbaalara girip çıktı

ğımı gören bir dodum vardır Be
ni diplomat sanır ve her karşılaş
tıkça: :an ç~uk pek azdır. Baz.an sur- kal}a gidip geliyor J 

~ın. il•tünde keçilerin otladığını, .. . . . . - Ahvali alem ne merkezcle? 
Diye sorar. ihtiyarlığın eritti· 

ği dal gövdesi üstünde öyle ~en. 
sevimli$ minimirsi bir yü,ı parlar 
ki dayanamam, ben de gülümse· 
rim. Bazan omuzlartmı k .• .. ar. 

baz an da kestirmeden: 

l(Qzuların melal melal denizi ka- Şuphe.sız kı Amenka ıle Avrupa 
raları v I Ll b' t t ' t arasındaki yolculuğu en fazla kısal. e u UR arı. ır u am o un . . 
Qfkile .. d""..... .. ' .. .ı.. tanlar , ·apurlardan zıyade zeppelın. 

suz ugunu çok goraum. Ierdir. Hakikaten Almanların "Hin-
Surfarın etrafı kaydırak oynı- denburg., zeppelini ilk Amerika 

~Qn rocuklar, battaniyeleri üs- yolculuğuna Almanyadan bir çarşam
tiiıtc/e deniz havası tenellü• et· ba akşa.mr hareket etti. Cumartf'Si 
';ek iatiyen ihtiyar kadınlar ve sabahr Amerikaya inmişti. Oradan 
0GJıb01 horozlar, tavuklar ve a- da pazartesi akşamı kalktı ve perşem. 
c • be glinü sabahı Almanyada idi. 

-Hiç! 
Dememek için biraz dural. sar, 

düşünür gibi yaparım. 1crı:~ kulübeler, ku§ lokumu ve 
"Gtıt helvaaı satan adamlar. ba- Bu suretle Avrupa ile Amerika 
CQJd arasındaki en çabuJr yolcu1uk rekoru 

Son günlerde sık sık ra:ıtlama
ğa başladım. Mubarek adam hiç 
unutmuyor selam ııerir vermez: 

arı sıvalı yarı bellerine kadar 
llıy dal zeppelin 1erdedir. Buna mukabil 
l 

.a mlf olan yazma yıkayıcı-
aJile çepe çevre çevrilmi§tir. Transatlantikler bu yolu altı günde 

. Bu halile toprağa bel veren almaktadırlar. Yalnız "NGrmandie,. 
•lıt' ile "Queen Mary,, Avrupa - Amerika 

- Ahvali alem ne merkezde? 

Yi bastırıyor. 
•Yar surlar, bir eğlencenin kah-

l'<tın h yolculuğunu 5 günde yaptılar. f> anı alini almıftır. Surların 

Bu sene Moskovada yapılan beynelmilel şaıranç müsabakrılarından birinde 
iki oyuncu karşı karşıya Belaya bakın ki "ahvali alem •. 

in dingili kopal.ı, merkezi dağı
lalı epi zaman oldu. b~ hali hazindir. Uzun asırlar, Sovyetfer Birl iğinde 

"' umumı sayım 

Sovyetler Birliği hükümeti 6 ikin-

Bu sene Mı:}skovada 'Ü~üncü bey. lngilizlerin Şatrançtaki şampi-
nelmilel şatranç turnuvası,, yapıldr. .ronlukları çok devam etmedi. Yerle. 
Dünyanın her tarafından gelen şat. rini Almanlara verdiler. 
ranç şampiyonları haftalarca süren Yirminci asrın başlaması ile de 

ırer Üah gibi §ehirleri koruyan 
Ve tırtcak duvarlarının dibinde ya-
1'Yabilen aurlar, barulla top karfı-
11 d ci kanun 1937 de memlekette umumi 

" a Paramparça oldu, vücutla-
bir müsabakada çarpıştı:ar. şatranç şampiyonluğu Ruslara geçti. 

Şatranç asırlarra dünyayı peşin. Bugün Sovyetler Birliğinde klüplere 
den sürüklemiş heyecanlı bir oyun yazılı bir milyon şatranç oyuncusu 
olarak devam etmektedir. On seki- vardır. Bu adet dünyanın hiç bir ye. 
zinci ve on dokuzuncu asırlarda diin. ~· inde vanlmamış bir sayıdır. Şatranç 
yada şatranç şampiyonluğu Fransa. kitapları 40 - iiO bin nüsha basılmak. 
da idi. Fakat on dokuzuncu asrın tadır. 

Artık flakaları sıralayarak iz 
kovmak, bir toplantı noktası 

seçmek ve akışlara göre hüküm 
vermeğe yeltenmek imkanı kal· 
madı. 

tı lime lime kesUdi. 
l .BG.yiik korkuları, büyük ümit-, 
;:• taşları arcuında harç gibiİ 

bir nüfus sayımı yapacaktır. Bunun 

için şimdiden hazırhklara başlan. 

mıştır. Moskovadaki ve Leningrad. 

daki sayma makineleri fabrikalan bu 
. ll~nan kaleler, bugün §ehirle-

>'lrn • • iş için 1300 makine hazırlıyacaklar-
u:ın dekorları içinde ihtiyar ortasından sonra Fransada hiç bir iyi Sovyetlerin bugün şatranç şam. 

oyuncu yetişmedi ve şampiyonluk piyonları Kapablankadrr. Son müsa. 

Dünya "Nasrettin,, in azgın 

katırına döndü. lıtedı'ği. yollar· 
dan, dilediği yana çifte ata ata 
dört nalla ko§uyor. Ş:ırado am~ 

le, kendi partisi başa geçer geç
mez gereve kalk1yor; fabrikaları 
basıyor. Ôtede bir kızılla. kan 
kırmızı bir IQ§ittt kucakla .. ıyor. 
Programlar tenlik gecelerinin a

teş çarkları gibi lrrıl fırıl dönü
yor. 

eaki mütekaitlere ne kadar ben- dır. 
~er, Sayım için 55 1.nilyon beyanname 

Mütek:ı.i.tlerdeki sükun, yo,. 
~nluk ve kayıt•ızlık ba§tan ba
fQ göze çarpar. 

1 
8ir mütekaidin sırtuıda üni

korrrıc: İ§cıretleri sökülmüf bir çe
,,;t l'~ y~hut kaput insanda nasıl 
_,.' huznu canlandırırsa, ihmal e
~ıl . k ti tnıı alelerde de ruha damla 
d <lmfo dökülen öyle bir hal var-

ır. 

~ Yıkık bedenler. keçilerin ve 

basılmaktadır. Bunlar 30 muhtelif 
dil üzerine tertip edilmiştir. 

Gandi inzivaga çekildi! 
Kalkütadan bildirildiğine göre Gan

di artık bütün siyasi faaliyetten vaz
geçmiştir ve inzivaya çekilmeğe karar 
vermiştir. 

Gandi'nin günlerce açlığa dayanan 
azminden bunu hiç ummıyanlar hay
retle kendisine bu kararın sebebini 
sormuşlar. Gandi şöyle cevap vermiş: 

- Gençlere fırsat bırakmak lazım. 
Hakikaten, artık Gandi çok ihti

yar lamıştır. Bu son sözlerile de ken
disinin açtığı mücadeleye gençlerin 
devam etmesini istediğini bildirmiş

tir. 

İngilizlere geçti. bakalarda da daima başta gelmiştir. 

Stratosfer tetkikleri 
ileı liyor 

Stratosfer tetkikatı her memleket
ten ziyade Sovyetler birliğinde ilerle
mektedir. En son tecrübelerde 20 bin 

J Fransız postası gelmiyor 
Fransadaki grevler dolayısile dört 

gündür şehrimize Fransadan gazete 
ve mecmua gelmemektedir Bu gel. 
meyi_;;i n sebebi, basım işinden ziyade 
tevzi işile alakadardır. 

metreye kadar çıkılmıştır. "Sovyetler ===,,.---============ 
birliği ilim akademyası,, nda yakında 

açılacak olan nazari geofizik tetkikat 

şubesinde stratosfer tetkikleri için 

bir kısmı ayrılacaktır. 

Bu aarda bilhassa kozmik ziyalar 

üzerindeki tetkikler ilerletilecek ve 

stratosfer tetkikatmda astronom ya 

usulleri kullanıalcaktır. 

VAPURLARA KJMLER 
Gf RE BiLECEKLER 

İntizamı tesis için, Deniz ticaret 
müdürlüğü Galata rıhtımına yanaşa· 
cak bütün vapurlara karşılayıcıların 

girmelerini yasak etmiştir. Vapurlara 
ancak yolcuların eşyasını dışarı çıka
racak olan hamallar girebilecekl.:rdir. 
Bu kararın tatbikine başlanmıştır. 

Hadise, demek bir başlangıclt1 
bir bitim noktcısı arasında doğup 
büyüyen, ı:amanla -beslenen bir 
varlık demektir. Bugünkü hadi
seler ise hep dütürülmüt çocuk
lar gibi eksik şeyler. Kiminin 
başı yok, kimini" tabanı Be: k~ 

S. Qez:;1in 
(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

zııların eri§emiyeceği çatlıyan 
fQflar arasından fışkıran otlar, 
~0Ysuz incir ağaçları bu hüznii 
/' · budak ve yaprak halinde 
1 ctclP. ederler. ..._. ........ ..,,... ........................................... _. .......... 111111111 ............................... .,_, ................. ._ .............. .-.. ........................................................... ,...,... __ _.. 

• • • 
Bir avukatın rüyasına ölen '10· 

<'Qaı g' • k "J' 1 tFmtJ, avu at gı ıp üstadı· 

71~ mezarını temizletmq.. Kal.e-1 
;rın bedemnde tarih yaratanlar 
ı_ Q bizlerin riiycuına girseler de 
"alele..: .. tii' ·· k · k . ,n us nu erı ve oyun 
ot[lJ'.l';ı v h · b" 0 h l' -s e ya ut acaıp ır ı ma ın 
fQ kendisi olmaktan kurtarsalar. 

.............._ Sadri Ertem 

DtNJZY~LLR~RIESKIPOSTA 
VAPURLARINI SATIN 

ALIYOR 

§i k ~iz yolları idaresi vapurccluk 
\r r etınden Türk şilepçilerine geçen 
~~l~Ugi,in çalışmıyan Adnan, Asya, 
tı Ufer, Bursa gibi eski vapurlan sa-· 
n almak istemektedir. 

b• Bu vapurların şilepçiler elinde boş 
r/· halde durması yerine Deniz yolla
~:d.aresine geçmesi ve tamir edilerek 
tkl .. ere çıkmaları daha münasip ~örül-

1.l.ştUr. Yalnız vapur sahiplerile he-

ONIVERSITEDE MÜNHALLER 

de ~?h·er.sitenin muhtelif fakültelerin
haı ~r çok doçent ve asistanlıklar mün 
d d ır. Bu arada yalnız tıp fakültesin
lle 12 asistanlık açık bulunmaktadır. 
ca~un için münhallere bu sene çıka
ra talebe de dahil olduğu halde mü-
~aat edenler almacaktır. 

EKSPRESTE KAÇAK EŞYA 
BULUNDU 

'E: ~vvelki akşam A vrupadan gelen 
b·kapres treninin furgununda yapılan 
a~~ araştırmada şef dö trenin kanepesi 
t ltıda bçalt auretile getirilen 12 ku

b~ koımatik, dört kutu kokulu sabun 

lır.Unınue. Kanuni takibata ba§la.nmış 

cı - Teu·ıKa : 

Tırnaklan manikürlü eller, biribirlerine §iddet. 
le çarparak alkı§larken salonun havuında beyaz ve 
sevimli güvercinlerin kanat §akırblannı andıran bir 
muıiki hasıl oluyordu. 

Güzellilt enıtitüıü direktrisi Miı Kolet, Beyoğ
lunun ana caddesinde koskoca bir aparhınanın bü • 
yük bir dairesini iıgal eden müesseseıinin büyiik sa· 
lonunda mahrem kurslar açım§b. Her yattan, her 
:nlllletten kadınlar ve genç kızlar buraya devam ede· 
rek güzelletme derslerini takip ediyorlardı. 

- Yüzünüzü geceye, gündüze, zamana, elbi -
seye göre en iyi ve en güzel tekle getinnek elinizde • 
dir. Renkleri seçerken pek titiz olmak lazımdır. Boya, 
tenin rengine ve kadının yaşına göre intihap edile • 
cektir. Yanakları iyice temizledikten ıonra az çok 
yağlı bir madde ile, iyi cinsten bir kremle yumuıat -
mak, kremin ince cilde iyice işlemesini hafif bir ma.. 

sajla temin etmek icap eder; ancak bundan sonra bo
ya kullanılacaktır. Kırmızı boyayı elmacık kemikle -
rinizin üstüne o kadar hafif sürünüz ki aynaya ha • 
kılınca boyanın nerede hatladığı, tabii rengin nerede 
bittiği belli olmasın! Boyanın üstüne de cildinize en 
uygun olan pudrayı pamukla ve yavaıça vurarak sü
rünüz ... itte size kat'i bir kaide: Yüzünüzün müsa • 
adesi nisbetinde mümkün olduğu kadar aşağrdan yu
kanya doğnı boyayrnız 1 

Şimdi lutfen bana cevap veriniz bakahmt har. 
ginizin yÜZÜ oval? 

Çehrelerinin tekli oval olanlar bileziklerini şa • 
kırdatarak ellerini kald'l"dılar; beyaz, esmer, güzel 
kollar boılukta birer ışık sütunu halinde sıralandı, 

indi. 
Bayan öğretmen devam etti: 

- Siz 1cınntzr boyayı gözün iç köşesinden şaka
ğa kadar 17iden ve ucu yanağm ortasma doğru uza • 
nan bir rriisclles şeklinde sürmelisiniz ... Yüzleri ge. 

nlt olanlar? .• 
Kalabalığın için.de başka eller kalkh, indi. 

- Sizin için bu usul JrAlvafık değildir; siz ıa
kaklanmzı boyayacaksınız ve yarım ay şeklinde el • 
macık kemiğinin albna doğru pek hafifçe ineceksi • 
niz! 

Köşede gizlice ellerile yüzünü ölçüp biçip de bu 
tavsiyelere uygun bulnuyan bir genç kız hüzünlü bir 
sesle sordu: 

- Ya uzun yüzlüler? .. Onlar ne yapsınlar, mat
mazel? 

- Size başka bir tavsiyem var: Elmacık kemilr. 
lerinden başlıyan boya hafifçe kulaklara doğru uzan. 
malı ... Uzun yüzleri kısa göstermenin çaresi de var
dır: Çenenizin altını hafifçe kcrmızı ile boyayrnız; fr. 
kat bu çok ustalıkla olmah ... 

Şimdi yine herkesin istifade edebileceği umumi 
tavsiyelere geçiyorum: Yorgun çehrelerde boyayı 

şakakların üstüne yükseğe doğru koymalı. Aman, 
dikkat... Boyayı burnun kenar çizgilerine yaklaştır. 
maktan sizi menederim: Yaşlı görünürsünüz! 

Bazı kadınlann alt göz kapaklan hafifçe çizil • 
miştir, hunlar gözün albna hissedilmiyecek şekilde 

biraz kırrn:ızı koymalıdırlar. · 
Şimdi kullanılacak O.Oya ile gözlerin rengi ara • 

undaki münasebet bahsine geliyonız: Eğer gözleri.. 
niz kovu rerıkli ise üst göz kapağınıza yeşil kül ren· 
gi bir boya sürünüz; gözleriniz mavi ise göz kapağı. 
nıza mwirntrrak bir boya süreceksiniz; fakat dik • 
kat ... Boyayı sürerken göz kapağı ağırlaşmama1ı, an. 
cak hafif P-Ölgeli görünmeli ... 

Göz kapağını boyamak icin usul: Burun tara
fında" dıs:mya doğru gözün üde ikisinden başlayı • · 
nrz, hissed\lıreyecek b;r şekilde sakağa doğru uzatı. 
nız; bovadan sonra hafif bir pudra tabakasına ihti • 
yaç o1.:lııfunu elbette biliyorsunuz. 

Şimdi <'ucl-..k1ar b:Jısine J>"e1iyort1z; bu hususta 
r1a gayet ilmi bir ·metot VKrdır: Evvela dudak • 
lanmzı b:r havlu ile ivice ıtiliniz, r.ünkü r1urhk bo. 
yası kuru bir den üstünde daha iyi tutar. Bazr ka • 
dınlar dudaklarmı boyarken bir taraftan da diUeri • 

nin ucu ile yalayıp ıslatırlar; bu usulün insanlardan 
ziyade kedilere mahsus bir tuvalet şekli olduğu hL 
tırdan çıkarılmamalıdır. Ost dudağınızı mümkün ol
duğu kadar esas çizgilerine uygun bir şekilde bo • 
yayınız; unutmayınız ki ağzın etrafına yarım san • 
timetre genişliğinde bir halka çekerek şehevi bir CL 

zibe ile kendilerini süslediklerini zanneden kadınlar· 
dan artık bıkılmağa başlanmııtır. 

Bundan sonra dudaklartmzr sıkınız ve üst du • 
dağınızın boyasını alt dudağa sürerek azaltınız; böy. 
lece her iki dudak aym ıekilde ve aynı ifadede olurı 
bir tavsiye daha: Dudaklarınızın arasına kağıttan 

bir havlu sıkııtırınız; bu suretle fazla boya azalnu' 
olur; neticede siz fincanların kenarına dudaklannr · 
zın izini bırakmaktan kurtulursunuz, lüzumundan 
fazla entim konuştuğunuz erkekler varsa onlar da 
yanınızdan aynldrktan sonra yüzlerini yıkamak zah. 
metinden kurtulmu§ olurlar! 

Salonun havası içinde küçük, kesik ve cazibeli 
çığlıklara benziyen kahkahalar yükseldi. Mis Kolet 
sözlerine devam ediyordu: 

- Akp.m tuvaleti gündüz tuvaletinden başka 
türlü olacaktır; gündüzkinden daha fazla kırmızrlık 
kullanılacak ... Kadınların büyük hatası gündüzün 
fazla kınmzı sürmeleridir; bu halde tabii akşam maki. 
yajı için fazla bir ıey ilave etmeğe imkan olmuyor! 

Dudaklarınız için bir kaç tüp boyanız olmalı • 
dır. Giyeceğiniz elbiseye göre bunlardan birini seçe. 
ceksiniz; koyu ye§il tuvaletler giyildiği zaman p:u. 
lak koyu kırmızı boyayı sürmek pek münasiptir. B~
yaz veya siyah elbiseler için de ayni boya ahenkli ve 
tesirli olur; mavi, eflatun veya maviye çalar renkli 
elbiseler giyildiği zaman açrk kırmızı renkli bir bo . 
yayı tercih ediniz. Kınmzı, lake, san, kestane reni·. 
li elbiseler için !atin dceği renginde kıı,...,•7.ı k·•Han

rnah! Bugünlük bu kadar, aziz talebelerim; gclc::ck 
den size ... 

J 
(Arkası var) 



Avrupa Postası 

Zecri tedbirler 
işe yara•ış? 

• De KADER 
1STAN3UL - 18. Oda musikisi! l Muharriri: Voıter 

(pllk), 19. Hal::erler, 19,15. Muhtelif,........... H 

•• 

gazetesine göre sadece Bir hıgiliz 
kabineyi ikiye ayırmıya! 

ftalyaya brp konulmuı olan ı:ecrfl 
tldbhierln bldınlmuı Teya bu tedbirw 
1en c1nam etmek, hatta daha fiddet 
Yermek hulUIUlldaki muhtelü müta • 
Jealar İngiliz kabinesi tam manasile ikİııııı 

f'P &yınmf ve zecd tedbir taraftan olan 
pnmld dıt büaıu Bay Eden miltki\1 
ftZlyete clrmlı bulunmaktadır. 

.. Sandey Releri., guetesl diyor ki: 
"z-t ...... ltalyaa tecarizünü 

el*oJuı dı, ffM.etistanm ittiJrlilini ko
.,_...,Milleti• Cemiyetinde ittifak 
lllllla ~ ~ lıir feye yara • 
•: lasilla ...._.ini ikiye ayırdı •• .,, 

İngiliz kabinesi timdi zecrf tedbirle· 
n c1eftm taraftan olan dq bajanı Bay 
IDden ne secrt tedbirlere aleyhtar bu • • 

lunan flnas bakanı Bay Nevil Çember· 
laymm bqbnhkl•n altında ikiye ayn!• 
llUJ bulunuyor. 

Son defa kabineye cirmit olan Sir 
Samuel Hoare da zecri tedbirlerin kal· 
dmlmasmı iıtiyenler araundadır. 

Bay Eden'ln kendi kanaati hiWma 
harekete mecbur kalmamak Jçtn iatlfa 1 
etmesi:ıi dahi muhtemel 18renler nr • 

da, Zecri tedbirlere c1eftm edildi il tak·! 
dirde İtalyanın, Almanyanm kucatma 
atılacafı nazariyesini ileri süren ••Sar.· 
dey Referl,, guetesi, bu iki memleke • I 
tin, dilnyamn geri kalan kısmına ka~. 

1 
şı elele vermesinde harp tehlikesi gö - ı 

rüyor. 

talyan - Alman antantı
ın gayesi ne olacakmış? 
.. Daily Herald,, guetcai:ıin diplo • 

matik 111ıulıabirinln yudıiL-ıa göre, t • 
ill]ya zecri tedbirlerin kaldınlmasıru ile• 

sürmekte ve kaldmlmadıiı takdirde 
ttalyan - Alman antantı vücuda 

etireceiini ilısu etmektedir. 
Bu antant Muuolininin zilminde za· 
mcvcutmut- Gayesi de M'illetler Cc

Jetİni tehditmif .• 
.. Daily Herald,, muhabirinin sezin

leclilfne göre eter zecd tedbirler kal • 
dmhna ttalyanm Almanya ile birlet -

• plAnı terkedilecetJdr. Kaldmlmaz· 
bo.a plbm tatbiki muhta;zıeldir. 
l\yni guete, zecri tedbirlerin bu ay 

içinde bldmlmatbfı takdirde İtalyayı 
takiben Awsturya, Macaristan ve Ar· 
eawdutun da Milletler Cemiyetini ter

le ha.ar bulunmumdan bahsedi -
n BaJ Bitlerle Bay Muuolininin 

[an]afma11 eımumda Bay Hitlerden A
waturyanuı latlldlline ilifilmiyeceğine 

teminat lltlyec;efini yazıyor. Buna 
tiubbD ttaJya "'A1manyamn Balkan 

Kap şehri deniz üssü 
haline getiriliyor 

Habe1 harbinde:ıberl gemilerin ço -
ğu Akdeniz ve dar Süveyt kanalından 
ziyade Kap yoluna dönmüı bulunuyoı-
lar. ı 

Cenubi Afrika müdafaa nazırı, bil -
tün Britanya imparatorluiu gemileri • 
nin prka gidip gelmek için Kap yolu
nu kullanacakları bir zamanın gelebi • 
leceğini umuyor. 1 

Cenubi Afrika müdafa numnm mü
dafaa yolundaki plinlan, Kap tehrinin 1 
üuübahri haline getirilmeaile bitmiyor. 

plaklar veya retranslsyon, 20. Halk 
musikisi, 20,30, Stüdyo orkestraları, 
21,30. Son haberler. 

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

BORSA 
U· 8 • 936 

lllulanndla Jdclnı llu'etll Dlanlar, aze 
rtllde ........ ~rdlı. Ralcamlal 
411at il de UpalUt •tlt ft,yatlan ıu. 

• A il A L A R 
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~· -• ""'°"' ı' - • lladrto 18 -........ ltlti - • Berıtn ini • 
• llll&De 116 - • v.,.,.. ~-
• Brttkııel ·• - • Budapeftt l' -
• AUJUI ll'i f)() • BOllret 16-
• Cene"" ~ • BelC"M' tı» -
• aor,. !b- • Tolcnhıuna ~ -
• Amııte~l\n .... - • Altm ı78 -
• Praıt -.ı; - • Bıuıknot ,,, 
• Stoi<holm ili -

ÇEKLER 
• lADdn 61U <JO •Viyana t l\ib':l 
• Nevyorlr .l.1Y • Uadrld l> MJ8fl 
• Parllı 1 lı! ili • Berltıı 1 '*61b 
• lıflllno ıoıı 111 • Va"'o" l,22-"11 
• Brtlkııeı t 888-ı • Bud&Pf'f'• •ili 60 
•AUna 

-· 89 
• Btlkreı 08 ıı87b 

•Cerıttn ı ••Stı •Beı~ t IOH 
• Sotya 'llll.bblı! • Yokonama ~706b 
• Amaterdam ı J 711() • Moekoft ~• .. 990 
•Praı ıuıı~r, • Eltokbolm 1' 08b4 

Zahire satışı 

iMtanbul &kam " ublre Donuuaa dibi 
muauwl• (01'9 (kUo> maddelerı 

Kf. P. Kt- P. 
Ney'l: ICD u ıı:n çolı 

Buiday (JUmupk) 7;1. 

• (sert) 6,10 6,1& 

" (kızılca) 6,20 7 
Çavdar &,10 

Mısır (beyaz) 6,21 

" 
(san) 6,28 

K.uıyemi dökme 9,8 
27,38 

Cenubt Afrikadan hareketinden bir 1.--------------~ 
Peynir (beyaz) 29,1& 

kaç hafta evvel, beı yıl içinde talim ve 

Yeni Ese1/er 

Hukuk eazetesi 
Cevat Hakkı Uzbey tarafından 

DAVETLER 1 
ISTANBUL VERKEZ KOllfJ. 

TANLJCINDAN: 

Topçu artefmen Ş8kril (933 • 15), 
Nuret (933 • 40), Hayri (933 '2), 
Necmettin (933 • 35), Kemal Alll1n 
(933 _ 66), Nuri (933 70), Halit 

Ziya (932 • 42), Şefik (933 79) En. 
ver (933. 55), lhsan (93.1 75) . Yar. 
subay Alaettln (934 2), Kadri Yekta 
(934 46), Aziz (934 • 58), Reşat 

Kadri (934 108), lsa (930 • 51), 
Klmil (9M _ 87), Sallhattln (93' • 
29), HUsamettin (934 • 31), Burhan 
(934 • 98), Haydar (934 . 9'7) ve 
nakliye yanıubay Ruim (934 • 4) n 
merkez komutanhfına mUracaatlan. 

ISTANBUL AVCll,AR KURU. 
MUNDAN: 

Ekseriyetin vaki olmaması dola. 
yısile umumi toplantı ve idare heyeti 
seçimi 14 - 6 - 936 - Pazar sttnU 
saat 17 de yapılacaitnclan umum aza. 
nın Bomontidekl merkeze relmelerl 
rica olunur. 

bilgilerini tamamlamak prtile 1000 p'•t 
lot ve 3000 mekanisiyenden mUtqek • 
kil bir hava kuvveti vUcude getfrmeff, 
tanka ka111 koyan kıtalar ihdaamı ve 
mevcut kuvvetlerin yeniden tetkilinl 
~zeten büyük bir plin daha hazırla • 

Türkçe ve FraDSJzca neşredilmekte ŞEHREMiNi BALKEVINDEN: 

mııtır. 
olan Hukuk Gazeteli ikinci sene on 13-6- 936 cumartf'si glnll aaat 
dördüncü & .. •·ısı çıkaııştır. 21 de Ev uloıiunda aylık toplantı 

Bu nüshada Erzurum aa1J4vı yapılacak, gençlerin hazırladıfl tem-
ılıta lıim kime?.. 1 nıyor. "Pogrom,, laT anır defit- Profesör Saim Ali Dllemrenin Adli sil görülecek, mu::;lld par~lan din. 

Din alı,am gün kavufUTken, tireli. Kurban sürülerine Y aha- Tıbba, "8kl Adliy• Vekili Profesör lenecektir. Nuret•in Ata.sayar CKe.. 
••'7f'~rmııımnas•rs "Ren,, in ü•tüne eliler ele katıldı. Fili.tin bir "A~ Mahmut E.sat Bozkıırtun Ceza kanun. malizmin kuvveti) adlı bir konferans 

• lanna, Prof ealr Mustafa Reşitin verecektir. 
6lrblrlne usanan Alman ve Fran· zı meü.at,, ki değme fl'İ&İn/. Fransız temyiz mahkemelerine, Pro .. --------------

lıollanmn dost gölgesi clüıü- Bütün bunlar ortada iken itan· feaör Fritz Neumarkin Nüfus U.tatls. 
)tor. SabaAın alaca luuanlıfıncla gi baba yiğit çıkar ela •ahvali tiklerine, Cevat Hakkı Ozbeyin lcra 
ene ba ırmak, •Ür.gü parıltılarile alem,, fU merkezde diyebilir?.. muamelatının tenkjtlerine alt yazıla. 

lldııfllyor. Ôyle ama bunu benim ihtiyaT rlle, Prof es8r Fahrettin Kerim, Ajan 
Hmk Şark, lıal clağlannın dostum bir türlü anlamıyor ve Stileyman Ali ve sair kıymetli zeva. 

• tm makaleleri ve etüdleri oldutu gl • 
.,.. •elmez masalına clönclii. lıarııaında her omus lmqım, yenı 1 bl tatbikat kısmında da ehemmiyetli 

inlinin lepe Brgüsü ıahlaml&kga bir nıg, bir hil,uizlilı yerine ıe-J ve faydalı kararla:-. mUtalealar var-' 
,,,,..,,. palan al lıanltıTa boya- pyor. S. Gezgin dır. Tam1e ederi&. 1 

HALK 
OPERETi 

Taksim Bahc;esind 
BUytlk hazırlıklar' 

Yeni Kadro 
Yeni orkestra 

Yelli Bale heyeti 

Çeviren: A. US 

müracaat ettığım adam otuz altın tel • 

lif etti. İkincisi yirmi altın verdi. O • 
çilncilsil on altına lndL Nihayet bu -,_; 
rayı da kabul ederek satacaktım. At ~ 
tık hiç bir ıey görmez olmuıtum. .. 
11rada bir (Hirkani) prenai (Balıil) • 
ıelerek her tarafı yaima etmeie ~ 
dı. Bu arada benim evimi de eneli Jat-ı 
ma ettiler. Sonra yaktılar. 

tıte böyle ıervetimi, evimi ve kall 
mı kaybettikten sonra buralara ıeldJ-. 
Buralarda bahkçıhk ile ıeçlnmete S8 • 
bpyorum. Fakat balıklar benimle ~ 
le:ıiyorlar. Hiç bir f11 tutaım,.oı 

Açlıktan öleceiim. Eğer timdi m -
beni teselli etmemit oluydmu, k..,cs.& 
suya atacaktım. 

F.ıkat balıkçı bu ıerıilzqtini lyle 1"' 
hamlede anlatamadı, çünkil her c~ 
sinden sonra Sadık sözUnU kesiyor .ı 
soruyordu: 

- Ne diyorsun? Kraliçe Astrat~ 
senin hiç haberin yok mu?,, 

Babkçı bu suale ıu cevabı verfyol' • 
du: 

- Hayır, bilmiyorum. BQdlflm blf 
ıey varsa Sadık ile kraliçe benim P*'1 
nirlerimin paraıını vermediler. ~ 
elimden aldılar. Ondan ıonra 'beni~ 
bir yeis iatili etti. 

- Bçn bu Sadık denilen adaJmn illf 
mini iıitmiıim. Bu adam ıerçekten 111-
muslu bir insanmıı. Eğer ümit ettıır 
gibi o adam (Babil) e cidecek oluna ... 
nin paralannr tamamen verir. Fabt .... 
nna gelince, onun o kadar namualu ol1 
rnadığı anlapbyor. Onu tekrar ,&na) 
için ufrqmamak senin için daha dol " 
rudur. Benim bu sözlerime inan. He • 
men (Babil) e git. Ben oraya aendd 

evvel varacafım. Çünkü benim atdl 
var. Sen yaya ıidecebin. (Babil) e • 
nnca meıhur (Kador) a mflracaat et• 
melisin. Ona 'dostu ile konuıtutuı"' 
söylenin. Onun evinde oturur, beai
lcnin. İhtimal Jd her valdt böyle bd'"' 
sız ve feliketli bir halde kalmazsın.,, 

Sadık bundan sonra ıu suretle sö•°" 
ne devam etti: 

- Ey bilyilk Allah 1 Sen bu adamı W. 
selli etmek için beni vasrta yapıyoraıdlo 
Ya beni teselli kılmak için kimi vaaıt' 
yapacaksın?,, 

Bunun üzerine Sadık bahkçıya A • 
rabiatandan getirdill paralann yantdl' 
verdi. Balıkçı hayret ve sevinç içiııcll 
Sadı&ın ellerini, ayaklanm öpüyordu ff 
.. ıen insan deiil, ıökten inmit 1ıalAI • 
klr melekıin !,, diyordu. 

Bununla beraber Sadık mütemadi • 
yen bahkçıya kraliçe Aıtrate'den Jıabd 
soruyordu Vfi albyordu. Baldç bu il#' 
1i göribıce sormaktan kendini aJaall • 
yordu: 

- A... Ey benim bllyilk efendim 1 Sdl 
bana bu kadar iyilik ettijin halde ~ 
benim clbl fellketsede milin? 

- Senin gibi delil, tenden çok fd' 
la fellketzedeyim. 

- Fakat bu nasıl olabilir? ,Sen bl' 
na bu kadar para verdin. Hiç bu ı:: 
lan veren kimse alandan daha futa 
baht olabWr mi? 

- Senin bilt\ln feltketin maddi da 1 

tiyaçtan ileri geliyor. Salbuld beDİlll d' 
tırabım ve felüetim kalbimdedir. 

- Yoku (Orcan) aenln de kanDI • 
Unden aldı mı?,, 

Bahkçmm bu e8zil Sadıla b6tOa "' 
sergilzqtinl batırlattL Ta ~ 
köpeği ve karalın atı vak'alann~ -~ 
byarak en son Arbocad hayda~ 
gelinceye kadar bqmdan geçen her~ 
yi mraılle anlattı. Sonra ~ ,..,- ;il 

le dedi: 
- Ah.. Evet (Orcan) cezaya ~ 

pılacak bir mahlQktur. Fakat ne J& 
param ki kader bu tilrlll adamlara la 
ima yardımcı olur. Ne oluna o18'11lt 
git, Kador'u bul. Ve onun yanında 
bekle." 

Bundan sonra Sadıkla bahqı 
rlnden aynldılar. Babkçı gJQtlne 

nun olarak yolda cldlyordu. Sadık 
dalma kendi talihinden tMyet ecS 
Derliyordu. 

(Aıtmll 



lKONOMi 
!eytin, Fındık, incir 

piyasaları 

lstanbul Harici Askeri ı\ 
Kıtaatı ilanları ı ı 

Askeri ·lise ve orta mekteplere 
öğretmen ve Kırıkkale sanat lise
sine tedrisat müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursadaki Aı· 

~ 
Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

Eminönünde Tekkoliu Cemal gişesi Listemizin gösterdiği 
mükafat /arı derhal verecektir. 'tk~Yıl Eğe mmtakasınde. zeytin 

lllekte ltıin fazla olacağı tahmin edil 
fi Ply Olduğundan İstanbul zeytinya
~'l/c ~ası günden gfuıe düşmektedir 
231 ~ stok zeytin yağının miktarı 

keri liselerle Kırıkkaledeki askeri 'l•ı _____ ll'!' _____ lllll!l _____ ~-·-----ıı-----~------ııı------ıı 
No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

sanat lisesine aylık ücretle tarih, 
20 30 642 50 8004 30 13056 100 18048 50 956 100 175 

riyaz;ye, fizik. 28 30 7 38 30 94 500 282 50 61 100 22001 30 279 
Erzincan, Konya, Ankarada- 39 30 763 30 131 100 287 50 63 50 65 30 298 ~olduğu tesbit edilmiştir. 

da 8at 
1 

hafta 41-44 kuruş arasın. 
kuru. 1 an Yemeklik zeytin yağt 40-41 
sllldı arasında, 37-37,5 kuruş ara-
3s,3 IP.~tılan sabunluk zeytin yağı 

ki orta cıekteplere Tarih Coğraf- ~~ ;g 4~!~ ~g !~! ~~~ !~~ !~~ 1~~ ;~ ~~1 ;g ~~~ 
ya, fen bilgisi, Aamanca, Fran· 83 50 105 150 455 30 523 ı 50 215 50 162 50 363 
sızca, lngilizce öğretmeni ve sa 107 loo 146 30 564 30 569 50 256 so 313 100 441 

'IU"U§tan satılmıştır. nat lisesine tedrisat müdürü alına- ~~~ ~~ ~~~ ~g ~~~ ~g ~~~ ~~ i~~ 1~~ ;;: ~~ :~~ 
caktır. 195 50 398 30 865 30 7 55 30 332 ı 50 480 30 625 So ••• 

~ Yağmurlarda Karadeniz mın
anı.,ıı,!akl fmdıkların zarar gördüğü 
ıı11ı aktadır. Zararın miktan he
tı~~nıln edilememiştir. Bunun ne
da bfrolarak Giresun fındık piyasasm-
1'\ışa C&nhhk görUlmüş, 40-41 ku
tll'. satılan fındık 43 kuruşa fırlamış 

2 - Liıe öiretmenliği için lise 202 150 421 50 969 500 832 50 335 30 501 50 655 
310 30 498 50 9052 100 947 50 483 30 529 30 729 

öğretmeni ehliyeti orta mektep 354 30 515 30 128 50 14067 50 506 50 596 50 821 
için orta mektep öfretmenlik eh- 405 50 540 2500 223 '° 160 50 516 50 645 50 843 
liyeti gerektir. 437 50 690 50 226 

1
;g 165 50 524 30 646 50 895 

3 - İstekli olanların dilek ka· ::: ;g ;~; ;g ~~~ 30 ;~~ ;g ~~~ ~~ ~~; ~~ 270
6
4
1
3 

ğıtlarını a,ağıda ııralanmıt evrak
la Ankarada Milli Müdafaa Veka-

Ge • • • leti Aıkeri Liseler MüfettiıHğine 
~ ~n seneden piyasada kalan 1600 göndermeleri lazımdır. 
hi8ll' 1hurda incir son hafta içinde in- a) Tasdikli fotofraflı fit 
'-tııı dareai tarafından 4,25 kuruştan b) Yüksek tahsil ıahadetname-
o~~::· !~ı!:1!~~n çok bol si veya tasdikli benzeri. 

7 c) Üniversitede imtihan vere-
e/ - Aviv serni•1' k hl 1 hl ~ ~ re f' iyetname a mıııa e iyet-

kapandı nam~ tasdikli benzeri. 
l!ı~ &ergislne gönderilen 'rork d) Nüfus tezkerui tasdikli ben· 
~ çok beğenildiği ve bu mal- zeri. 
b1t1Uld &hnak istiyen müesseselerin 4 _ Durumu uyrun görülen
ha1cknı:fu Yazılmıştı. lstenen eşyalar lerde-n &fağıda yazılı evrak aonra 
ha'h....._ • a TUrkofis alftkadar tacirleri 
-rtıar tm istenecektir. İçin 'l'U e iştir. Sergi kapandığt 

llıeıt u,! heyeti dün tstanbula gel- a) Hüsnühal ilmühaberi 
e hareket etmiştir. b) Tam teıkilitlı askeri haı· 

;'Pek mesucafçılar taneden alınmıı t.ağhk raporu 

top/andı c) Teahhüt senedi (noterlik· 

'>d~;ek rrıensucatçıları dün Ticaret ten) 
al'a! nda toplanarak İktisat Veklleti 5 - Ücretler. 
ia g:~an .gönderilen tamim etrafın- İstanbuldaki askeri liseler Ri-
İtlerr~~mUşlerdir. Sanayicilerin fi. yaziye, Fizik derslerine 108 : 126 
liri! ır rapor halinde VckAelte bil- tarih derıine 98 •• 108 liraya ka-e<'cıktır 
"'-.. · dar. 

i'.. Buraa liıesi ve Kırıkkale sanat 
'fı\ A7 -'d• lise.ti Riyaziye, Fizik derslerine ur. 1.yeceauı ın 

Atasagun 
ıUn Doktor Necaettin Ataııağun her 
d" sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,5 

.. n 20 k . 'Pt Ye adar Ulelıde Tayyare 
talt rtıınanıan daire 2 No. 3 de has

"-. llnı kabul eder. 

Lr.. Doktor 
rıuseyin Usman 

S"-ls Haaeki haıtaneıi dahlliye 
l.aı 111üteha11111 

108 : 126 tarih dersine 98 : 108 
liraya kadar. Orta mektep ders
lerine 108 liraya kadar aylık üc
ret \•erilecektir. 

6 - Kırıkkale sanat lisesine 
alınacak tedrisat müdürü için liıe 
öğretmenlik ıartlarmı taşımak ve 
iki dera zümresinde ihtisası olmak 
gerektir. Ücreti 165 liradır. 

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

• 
• • • 

567 100 808 50 509 50 304 50 638 50 712 50 97 
585 30 889 50 529 30 390 150 643 50 716 50 124 
60• 50 5004 50 530 50 436 50 724 30 725 2500 240 
611 50 74 50 613 30 441 50 808 50 769 50 250 
678 50 134 30 731 30 593 15000 934 30 815 50 271 
700 50 163 30 770 30 614 30 936 50 845 50 296 
771 100 201 150 778 30 621 100 19013 30 875 50 298 
115 30 207 100 799 30 678 50 161 1000 905 100 327 
827 30 211 30 815 50 704 30 213 50 986 50 351 
855 30 226 50 920 30 862 30 274 30 23046 50 389 
875 30 246 30 930 30 892 50 308 30 62 30 409 
944 50 249 100 ıooo8 150 964 50 341 150 65 30 464 

1167 30 306 30 114 50 986 30 345 30 87 30 48.'i 
200 100 357 50 117 30 993 30 584 50 111 30 500 
240 50 . 383 50 153 50 15028 50 588 30 246 30 614 
324 50 462 30 288 50 154 30 636 ao 280 so 655 
408 50 530 50 324 30 406 30 852 50 288 50 665 
462 50 551 50 362 50 524 50 877 50 312 30 69~ 
549 150 582 50 443 30 631 50 926 30 483 30 7fiQ 
645 50 644 50 557 150 663 30 932 50 503 30 802 
647 30 693 50 597 30 698 100 947 50 623 150 g4ı; 
671 30 705 30 622 30 721 30 951 50 627 50 g7n 
733 30 775 30 693 30 742 50 978 500 785 50 28114 
810 50 861 30 715 50 795 50 981 150 810 100 ı 7fı 
819 100 881 50 773 30 816 50 20043 50 882 30 256 
852 150 901 50 782 150 843 so 97 30 895 50 401 
893 50 959 30 785 100 867 500 137 30 897 50 40 ı; 
967 50 968 30 804 30 895 50 195 50 979 30 41 R 

2009 50 993 30 849 150 947 30 254 50 24039 50 425 
95 30 6035 150 920 150 16012 30 279 30 84 100 430 

153 50 39 30 938 30 170 150 302 50 245 150 442 
162 100 103 100 11060 50 243 50 306 50 275 30 446 
184 100 132 30 161 30 273 50 317 100 289 50 484 
225 30 270 100 191 100 402 30 326 30 353 50 55?. 
327 50 322 150 222 30 433 30 346 30 389 50 655 
336 30 374 30 243 30 436 30 383 150 521 50 • 111 
385 50 481 30 2sn 50 442 50 496 30 611 20 s1ı 
403 30 610 30 292 50 451 30 526 50 641 150 830 
446 100 719 500 405 30 530 50 556 50 656 150 831 
455 50 747 150 471 30 537 500 565 50 821 30 85R 
507 50 843 30 504 30 677 30 653 30 827 50 874 
518 50 886 50 514 500 798 30 660 50 852 50 896 
702 50 938 30 532 50 802 500 683 100 900 50 905 
727 30 960 50 537 50 831 30 889 30 902 50 Q61 
728 50 972 50 600 30 901 50 893 30 952 50 964 
774 30 7045 30 702 1000 994 30 906 50 25001 50 96/l 
893 30 154 50 75"1 30 1700! 50 998 50 4.'i 50 29105 
907 30 177 30 860 50 29 30 21033 30 8Q 50 28.'i 
928 30 191 50 948 50 56 100 127 50 92 150 279 
959 30 195 50 12041 50 134 50 221 30 247 50 290 
962 30 223 150 49 50 139 30 241 50 302 30 318 
993 30 265 30 M 50 141 30 243 30 338 30 350 

3021 50 321 50 101 30 155 50 244 50 634 ·so 401 
46 30 376 30 114 100 328 30 274 50 636 50 40~ 
61 30 408 30 213 50 337 50 316 50 687 30 426 
73 30 420 30 221 50 397 30 340 50 71g 50 474 

139 30 474 50 250 50 475 50 343 30 753 50 514 ~dtf eli LQtijf .apartnnanı saat 4 • 7 e 
"-...... teltEon: 22459 203 30 506 50 289 30 594 50 635 30 812 50 54 ı; 

Kırklareli Sahnalma Komiıyo- 240 so 529 30 336 50 576 30 685 30 825 50 571; 
nundan: 245 50 706 100 351 30 747 30 711 150 833 100 ,,1,. 

ZAY1 288 50 70R 50 528 30 821 50 735 30 85R 30 f'\4? 

~~ ı · u "Kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 299 30 810 30 533 30 822 50 754 - 30 862 50 64' 41ııd, k~ n_ ıle sküdar iskelesi ara- 352 30 822 100 610 50 868 50 771 30 867 50 • fi1'1\ 
t~ ıır:Prilde maarif vesikaları ile lacaktır.,, 380 30 B3R 150 622 50 934 30 826 500 88~ 30 fi

73 
"qo 8eıı ~e 25 liralık emre muharrer 40 ton pirinç tahmin fiatı 23, 546 so 867 30 7~4 50 941 50 852 50 q45 50 678 ltıtıdeıt~ı havi çantamı zayi ettim 596 50 887 30 84~ 30 952 50 86Q 50 26091 50 788 
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'() 
1 evrak muteber değildir. ilk teminatı 690 lira ihale günü 631 50 897 50 873 100 990 30 936 50 ı 146 30 923 

4

kaa.ar !O inci mektep rooallimle- 22 - 6 - 936 pazartesi ıünü ıa- \.._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tl rinden ômer Vasfi at 10 - 11 de. 50 ton kuru fasulye .,. 

12000 
50 

~ (V. No. 16563) tahmin fiatı 12,50 kurut ilk temi· 
1 
~l icra Ha7..-imliğinden: natı 469 lira, ihale günü 22 - 6 

- 936 pazartesi günü ıaat 16 • 17 

de. "Açık eks.iltme ile alınacak· 
1'.~lPaıunda İbni Meddas raahal
~ t Salih paşa sokağında eski 2; 
~~en •ayııı hanede ikamet etmekte
~'\' elyevın ikametgilılan meçhul tır.,, 
Stıcıe e hane hissedarlannd:ın Fatma 20 ton kesme makarna tahmin 
)ı' 'le l.fu7.eyyen ve Halil Sainı'e; fiatı 23 kurut ilk teminatı 345 li· 
'<taıı Saidenin İbrahime olan bor- radır. İhale günü 25 - 6 - 936 
dtlree1.}olayı İstanbul Beşinci icra 
l'lpıı_;' 93513689 sayılı dosyası ile pertembe günü saat 10 ela ve 15 
\>~ bah takip yukarıda yazılan hane ton kırmız.ı mercimek, tahmin fi. 
~ ~e~e haciz konmuş ve satış tar- atı 17 kurut ilk teminatı 192 lira-" 711:1 

hususunda yapılan milra- dır. ve 15 ton zeytin tanesi tah· 
~k 38 gtlnU saat 10,30 a talik min fiatı 25 kunıf, ilk teminatı 
,,_~l'l l8 run müddetle borçlu ve S 'k&rrna illnen tebliğıı.t yapıl- 282 liradır. Bunlar da 25 - 6 -
\>' llatte arar verilmiştir. Anılan gUn 936 tarihinde pertembe günü sa
~ll Cötı~ahkemede bizzat veya ve- at 10 da ve 25 ton nohut tahmin 
gt ~ek 11uretile bulunmanız ak- fiatı 11 kuruıtur. ilk teminatı 
~ l'IYabmızda tetkikat icra 207 liradır. 12 ton beyaz peynir 
it ttbıtf 111.tq tarzınm tayin kılmaca- tahmin fiab 22 kunııtur. ilk te· 
l't Uaaa lllakaınına kaim olmak ilze-

oluııur minatı 198 liradır. Bunlar da 25 . 
(V. No. 16599) - 8 - 936 aaat 16 da açık ek-

siltme ile ihaleleri yapılacaktır. j 
"Pazarlıkla aatın alınacak,, ı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
238067 kilo sığır eti tahmin fi. Satı nal ma. kom lsyon u 

atı2lkuru~i&~minah37Mli·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ı··· 
radır. Pazarlık günü 26 - 6 -

ilanları 

936 cuma günü aaat 11 de. 20 
ton ıabun tahmin fiatı 35 kurut 
ilk teminatı 525liradır. Pazarlık 
günü 26 - 6 - 936 cuma günü 
aaat 14 de. 18250 kilo yoğurt 
tahmin fiatı 9 kuruştur. ilk temi
natı 83 liradır. Pazarlık günü 
26 - 6 - 936 cuma günü ıaat 

16 da. 29800 kilo süt talimin fi. 
atı 8 kurut ilk teminatı 179 lira· 
dırA Pazarlık günü 26 - 6 - 936 
saat 16 da. 440000 kilo yulaf 
tahmin fiatı 2,50 kunıt ilk temi
natı 840 liradır. Pazarlık günü 
26 - 6 - 936 cuma ıünü saat 
17 de pazarlıkla ıatın alınacakbr. 

(19) (3243) 

700 Ton Mazot' 
Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme Aıkeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü Sahnal· 

ma Komisyonunca 26 haziran 936 tarihinde cuma günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (93) kurut 
mukaİ:>ilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2887) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde sa· 
at 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. (3119) 

~--~-~----------------------------------------~~ 
ZAYİ 

SeyrUsef erden aldığım 3011 !lcil 
numaralı arabacılık ehliyetnamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdıı.ıı es
kisinin hükmü yoktur. 

Halil 
(V. No. 16601) 
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ABONE ŞARTLARI 

Me~eUmtzd• 
Yabııncı yerlere 
Posta blı'Uğine l 
girmlyeo yerlere ~ 

Yıllık 6 aylık 8 aylık 

üO 2811 
400 

180 950 ISOO 

Aylık 

lll 
ııso 

180 

1'ürkfyeıtln ber posta merkeztnde KURUN'a aboı:ıe yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul. Ankara Cadrı.u1. \ V aK.11 fUrdlaJ 

:I'elefon 
fidare: 
lYazı işleri: 

24310 
21418 

Telgr af a dresi: KURUN l~tanbul 

Posta kutusu No. 46 
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Beyoğlu Tapu başmemurluğundan : ı·- s İ R K E c İ ( 
Hasköyde Sütlicede Tekke soka-

ğında eski 3 yeni 1, 111 numaralı ika
metgah ve Semağhane Süleyman Sıt
kı oğlu Şeyh Muhtar tarafından inşa 
ve uhdesinde bulunduğu ba ilmühaber 
vaki müracaatta bildirilmekte 'ise de 
bu ke~e yapılan taharriyatı kuyudi
yede bu yerin tapuda kaydı bulunma-

istasyon karşısında ile 
, 

Her akşam 
ULUSAL 

1!J~ş~~esı 
- MÜZiK 

ve Bayan HAYAT iştirak etmektedir. 

dığından intikalen tescilini talep eden Taze ve nefis öğle ve akıam yemekleri, mütenevvi mezeler. 
mutasarrıfı mumaileyhin veresesi na- ••••• Bik-inci sınıf servis. 
mma tapuya t escili için senetsiz ta-
sarruf at muamelesi yapılacağı ve bu 
yer hakkında tasarruf iddiasında bu 
lunanlar varsa tarihi ilandan en niha 
yet on beş gün zarfında vesaiki tasar , 
rufiyelerile birlikte 2109/935 muame ~ 
le numarasile Sultanahmette Beyoğlu 
Tapu baş memurluğuna veyahut tah
kikat için mahallinde bulunacak tapu 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 16593) 

·.~ ·Devlet Demiryollai-ı ve ,Lfman.larf .. işletm~ .: · .. 
~<-· ;,. ~ -~· ... ;>~ .. : Cİnium · .. fd~~est ilanları ·.:!. ·,: ~· -.· .. · -_ 

Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkap kalemleri, 
klavuzlar, raybaylar ve saire 23 - i - 936 perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır • ........ , ....... mnı..,,...~~-----. 

CJrolog Operatör Bu işe girmek istiyenlerin 3481,95 liralık muvakkat teminat ile 
Doktor kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7/ 5/ 936 G. 3297 No. lu resmi gaze-

s •• tede ınünteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını tekliflerile 
Ureyya birlikte aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine verme-

Atamal leri lazımdır. 
Şartnameler 232 kuruJ mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a vez-

Muayenehane: Beyoğlu • Parmaıc
kapı tramvay durağı, Roma oteli 1 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar. 

Beyoğlıt 3 üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Yaf'ef Kazes tarafından Sirkecide 
Paris otelinde mukim iken h8.len ika
metgahı meçhul bulunan şoför Murat 
..., leyhine açılan alacak davasının du
··u!;-:ıasında üç kıta cirolu senetle ala-

:ı.ğı bulunan 94 lira 38 kuruşluk havi 
"r: etler zirindeki imzalan gelmiyen 
'ava edilenin istiktap icrası suretile 
· ıkarı halinde isbat edeceğini beyan 
·e istek veı;hile muameleli gıyap ka
~rmın 20 gün müddetle ilanen tebli-
·-,, k::ırar ..,·erilmiş ve muhakeme 

~ '71035 saat 10 na bırakılmış oldu-

rıelerinden alınabilir. (2976) 

Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifülcins elektrik malze
mesi ve Gloplar 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarfla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist!yenlerin 1080,52 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları veresmi gazetenin 7 - 5 - 936 T. 
ve 3297 No. lu nüshasında intiıar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış ehliyet vesikasını ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazmıdD'. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünde Ankarada Malzeme Dairesinde dağıb)maktadır. (3102) 

Zi 

/ 

Zavallı kadın , 
Son gUnlerdekl havaların hazan yağmurlu ve bazan '~~ 
gitmesinden hastalandı, müthiş baş ağralarma daYıl11 

mıyordu. Fakat biran VROZIN 
gibi kıymetll bir llAcı dUşUndU va ~erhal aldı. 

sa, dakika sonra hiçbir ağrı ve sızısı kalmadı. 
Mldenfzl bozmamak ve kalbln.z i yormamak için s 'zde 

veyalnız N EV R Q Z İ N' kultamnız 

• ·r.d'.l.n beş gün içinde itirazla işbu 

·ın ma'!'ıkcmeye gelmed iği takdirde 
1tiktaptan kaçınmış ve vakialan ka-
b·ı l e' miş sayılacağı muameleli gı- ı 
yau k"'.rarı tebliğ makamına kaim ol
ma:, i.:z::?re ilanen tebliğ olunur. 

Baş 
.... 

agrısı ve mide 
sonlu 45 

bulantısı 

derecelik 
yapmaz 
rakıdır. 

bol ana• 

V. No. 16594) 

Bergama Belediye reisliğinden: 
Her sene haziran 25 de açılan Bergama Hayvan ve Emtia pa

nayırı görülen lüzum üzerine 14 eylül 1936 ya tehir edildiği ve pa· 
nayırın 14 eylülde açılıp gene bir hafta devam edeceği ilan olu-
nur. 

1 
(3141) 

~ 1 
Cinsi Miktarı Mchammen bedeli Muvakkat lhale günü 

teminatı 

Meşe kö- 12 hin Beher kental 30 ku- 270 lira 24/ 6/ 1936 
mürü kental fU§ çar~mba 

Çatalca ilçesinin Ormanlı köyü civarında bulunan Elecik mandı
rası Vakıf Ormanlarından kesilip yapılmak şartile yukarda miktarı 
yazılı me~e kömürü açık arttırmaya çıkarılmıştır. !halesi 24/ 6/ 936 
çar§amba günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasın
da toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Aka
rat kaleminde görülebilir. İsteklilerin ihale saatine kadar pey akçe-
lerile birlikte gelmeleri. (3130) 

J YeLimige Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Tümen Birliklerile Haydarpaşa hastahanesinin 18--6--936 

dan 30-7- 936 gününe kadar ihtiyacı olan 15000 kilo sakız kaba
ğı, 12600 kilo taze faaulye, 4500 kilo taze soğan 18 - 6 - 936 
per,~embe günü saat 15 de Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu 
tarafından açık eksiltme suretile alın..)caktır. 

2 - Sebzelerin tahmini fiatı umumisi 2!;50 lira 65 kuru§tur .. 
% de 7,5 teminat c:- kçesi 221 15 lir adu 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksiltme saa~inden bir saat evvel 
Tüm Muhasebeciliği veznesine yatırmış olm~brı lazımdır 

'I - Bu eksiltmeye iştirak edecek taliplerin bu işle meşgul ol
duklarına dair resmi vesaik ihzar etmeleri ve beraberinde getirme· 
leri meşruttur. · 

5 - Ş.Ttname her gün Komisyonda görillebi!ir. (3015) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaas1 Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil • 
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