
Boğazlar konferansına doğru l Ha6eş Dış Bakanına göre ~ 

başbakaaiDıiz-diil gliidl; iagla Babeş • ltalyaa harlll 
Moatrö•ya gidiyor yeniden başlıyaeall I 

Genel Sekreter Numan Menemencioğlu dün 
~l>ı, bakanımız Tevfik Rüştü Aras, 
'-J~rinde bakanlık genel sekreteri ti• uınan Rifat Me:nemencioğlu 
4-1ttavar. kalem direktörü Bay Refik 
' olduğu halde Ankaradan şehri
ltrdi Celıniş Perapalas oteline inmiş-

r. 

"it l>ış bakanımız Moptröda top1ana
'l'tıt0lan bqğazlar konferansında 
Gıtr delege heyetine riyaset etmek 
>'t ~ hu akşamki ekspresle lsvi~re-

teket edecektir. 
.. ,~el sekreter Bay Numan Rifat 
t-. ~ftlencioğlu dün akşam Montrö 

l>e iru cıkmıştır. 
br lege heyetimizin kırkı aşan di
'l.a.lan, aralarında kor general 
ı...._ Oldutu halde bugün ve yann 
~1_ftlen şehrimize gelmiş buluna-

~rdır 

llabeşistanın Lon 
draya gelen dış ba
kanı Planagetto Ha 
roy, garbi Habeşıs
tanda yağmur mev 
simini müteakip 1-
talyanlara karşı 

şiddetli bir muka
\'emet başlıyacağı

nı ve Habeşlerin 

bugün bile kendile
rini mağliip .sayma-
dıklarını anlatan 
beyanatta hulun. 
muştur. 

~r~teki Balkan matbuat konfe
~ dan dün oehrlmlıe dönen f~ 
,,. ~ıiı nıatbuat genel direktörü 
' •dat Nedim Tör de yannclan 

D11 bakanınuz Bay Tevfik Riiftü Araa Haydarpaşada 

Habeş nazırına 
göre, Habeşistanın 
üçte birinin hala a
lınmamış olduğunu 
gören Habeşler ge
ri kalan askerleri 

lı.i ?trontröye gidecektir. 
~nedekf bolular konf eranamıa 
a.., edecek olan d(fer gazeteciler 
·~rdır· -a . 
~UN,, sahip ve"'-lilfmuharrlrl 

Bay .Aaım Us, "'HABER,, sahip ve 
neşriyat mildürU Bay Rasim Us, 
(Tan) direktörü Bay Ali Naci Kara
can, (Akpa) direktörü Bay Klzım 

Şlnul Denan, (Cumurlyet) mubar
rirhırbaden Bay Nadir Nadi, (Açık 

Söz) muharrlr~rlnden Bay Nlzamet- toplayıp yeniden 
tin Nazif Tepedelenli, (Son Posta) organize ederek o;on 
sahiplerinden Bay Uşakbgll, (Ulus) gayretlerini sarfet
muharrirlerinden Bay Neşet Halil meğe hazırlanmak. Adisababada bir ltalyan tebliğini oku yan Ha'llişler 
Atay, Rumca (Demokratya) salübf tadırlar. 
Bay Yorgl Pavlidis. - Tana gölünün hemen cenubundaki 

Sudan hududundan Ogaden hudutla-

rına kadar olan bir hattın garbına 

düşen ,·e hala Habeşlerin elinde bu-

Afişaj dedikodusu üzerinde 

lmiliiül WiiW sir '

Romanga fJe Yugoslaoga 

1 
Müşterek silah 

fabrikaları 

( Lütlen •ayılayı çeviriniz) 

Pariste f/revler bitti, 
vaziqet düzeldi Uyecelderl•lz 

'etttu ~ bç ıazetcnin ağu birlllf e- ıeyler ıaylenmemiıler gibi, hiçbir vicdan 
~ ~lfaj meaeleai. ~ye ortaya çı.. hareketi gaıtenniyorlar: Söylenenlerin 

Kuruyorlar 
Bükreş, 14 (A.A.) - KUçük Antant 

kurmay reisleri burada toplanmakta
dır. Bu toplantıdan maksat, Küçük 
antant devlet reislerinin son içtlmam
da alman kararlan tanzim etmek ve 
bilhassa Romanya ve Yugoslavyada 
müştereken işletilecek sil!h ve mühim 
mat fabrikaları kurmaktır. 

Yalnız bazı yerlerde devam ediyor 

Ateş Haçlılar bütün Fransıı işçilerini 
ikiye ayırmaR istiyorlarmış 

Sa~~iln ~ır ille gUnUnil ha.· a11bızhfmı görerek "prensipler ıöyle 
~ ~ Beıedi!enın 6000 ~ tahmin bayle ama, aöylenenlerin aıh çıkmadı . ., 
~ lrltllte ~~ to~tan il.zenne ~a:ı bile deıriiyorlu. Bunlann müteahhide 
~ Jt.daı-ztaı. Dilediği mağuaya dile • garazlUı olabilir; fakat müteahhit ka • 
l'di}'e ihbarnameler yollıyarak be- dar onun yanında çalııanlann bu neş .. --------------
~iti q 'tt>.ero.uru •tlıtı altmcla tutturabil- riyattan UzUleceklerini düıünmediler 
)ar; a::: ilAn reanl • teıhir ücreti alı- mi ?LU.zum olmadıkça müteahhide tek bir 
~ki 6000 lirayı 500.000 liraya mükellefin itinden bahsetmiyerek sade 
~ 6000 lira verip 200 bin lira mukaveleden aldıklan vazife te hizmc• 
~~k ... ffattA bu kadar da değil :Vi~ ti doğru dürüst yapan ıu Türk çocuk. 
~cleıı teı?Ir edilen eıyanın her ne • lanna garazları nedir? Müteahhidin e-
Oıı de böyle para tahsil ediyor! 

ğer denildiği yolda bir "suiistimal" i 
çrkaaydr, bunu belki müteahhidin ha • 
berl olmadan işliyen yine bunlar veya 
bunlaqn içinden biri olmak-ihtimali yok 
muydu? 

)'~t~n\,eı gUn aorrra resmi ve kat'i be· 
ıı'll • Yatsıya bile varmadı; yalancı .. 
Şltrıdt ~nıunu (püf 1) aöndürUverdi... 
~ bir tltUn eöylenenler sanki hltif • 
~~ter nida imit de gazetecilik icabı 
~A_h_i_ç_bö_ .. _Y_ıe ______ c_s_on_u_s_a_. _4_s_u._ı) __ 

b Dünkü boks maçları 

tttelih Yugoslav yarıorta 
Şampiyonunu yendi 

J van Komateyle ftll'plfll/OT 

(YU181 ' Uncu sa)'Jfanmda) 

Türk - Yugoslav 
dostluğu 

Esaslı neticeler vermiş 
ve müşterek nüfuzu 

arttırmıştır 

Belgrat, 14 (A.A.) - Hükfımet 

gazetesi olan "Samuprava,, siyasi mu
harriri Rankoviç'in imzasiyle "Türk
Yugoslav., dostluğu başlığı ile neşret
tiği uzun bir makalede iki memleket 
arasındaki milnasebatm temelini an
lattıktan ve Belgrat ile Ankaranm me
safe itibarile biribirinden uzak fakat 
duygu ve muslihane emeller birliği 
noktai nazanndan biribirine pek ya- ______________________ <Y_az_••_•_ik_i_nc_i_de_) 

km olduklanm ehemmiyetle kaydet
tikten sonra diyor ki: 

iki memleketin teşriki mesaisi bu
güne kadar çok csCJ.'Jlı neticeler verm~ 
ve müşterek nüfuzu artırmıştır. iki 
memleketin de iyiliği namına bu yol
da devam edilmesini arztt ediyoruz. 

reni Belçika 
kabinesi kuruldu 
Brüksel, H (A.A.) - B. Van Zee

land, beraberinde Nafia nazırı B. Mer 
lot, maarif nazırı B. Julins Host, mil
li müdafaa nazırı General Denis, mü
nakalat nazırı B. Marcel Henri Gas
par, ziraat nazın M. Pierlot ve posta 
nazın B. Bouchery olduğu halde kral 
tarafmdan usulen tahlif edilmişlerdir. 
Kral yeni nazırlar ve bqvekil ile bir 
Ddlddet cörtltmUIWr. 

faız8iliiriiiillaballa 
Yiizlerce 

Kıymetli hediye! 
20 

Haziran Cumartesi gününü 
hatırınızdan çıkarmayınız 



Pariste f!revler· bitti, 
vaziqet düzeldi 

Yalnız bazı yerlerde devam ediyor 

Ateş Haçlılar bütün Fransız işçilerini 
ikiye ayırmak istiyorlarmış , 

Paris, 14 (A.A.) - Bugün grev 
hakkındaki gerginlik geniş mikyasta 
zail olmu§tur. Grev hareketinin devam 
etmekte olduğu korporasyonlar da 
iJile yapılmakta olan müzakerelerin 
yakında neticeleneceği tahmin edil
mektedir. En başlıca mukavemetler, 
Jilya'K mağazalar müstahdemlerile pat 
ronlar murahhasları arasındaki müza
kerelerde görülmektedir. Ayni hal, si
gorta şirketlerinde de görülmilştUr. 

Bu iki ihtilaf, hükfunetin hakemliğine 
havale edilmiştir. Umumiyetle grev, 
yalnız ameleleri miktan az olan kor
porasyonlarda devam etmektedir. 

'1REVC1LER BÜYÜK BlR TEZAHü-
RATLA FABR!K.ALARDAN 

ÇIKTILAR 

Paris, 14 (A.A.) - Renault fabri
kalarının 4 haziranda bqlamJ§ olan 

__,......,,, .................................. ... 

işgali dUn amele heyetinin direktör 
taraf mdan kabulü ve neticede kat'i 
bir itillif akdi Uzerine saat 18,30 da 
nihayete ermiştir. "İtilaf imza edilmiş 
tir. Dışarı çıkacağız,, sözleri muazzam 
fabrikalar dahilinde şimşek süratile 
yayılmıştır. Filhakika saat 19 dan 
biraz evvel atölyenin Billancourt da 
Jules Gesole meydanına. bakan büyük 
kapısının iki kanatları ardına kadar 
açılmıştır. GörUlmiyen bir işaret üze
rine muzikacılan taşıyan bir kamyon 
dışarı çıkarak yola koyulmuştur. 

Alayın Boulogne de Saint Cloud 
yolu, Jean Jaures'in bulvarından ge
çerek belediye meydanına kadar git
mesi bir buçuk saat ile B. Morizet'in 
etrafını alını§ olan belediye halarmm 
huzurunda alay yavaş yavaş dağılmış
tır. 

SEND!.KALARIN TEBLlCt 

lunan topraklarda 2,000,000 ne 3 mil- Paris, 14 (A.A.) - Umumt mesai 
yon arasında Habeş bulunmaktadır. konfederasyonu tarafından gazetelere 

Bunların hepsi de imparatora sa- dağıtılan bir tebliğde sendikalar teş-
dık m11harip kabilelerdir. killtlarmm ücretlerin artırılması ve 

Habeş dış bakanının beyanatını kollektif mukaveleler imza edilmesi 
yazan Jngilizce (Deyll Herald) ga.. meselelerinde kazanını§ oldukları mu
zetesi, çete harbi llStılil üzere Ital- vaffakiyet sellmlanmaktadır. 
yanlara karşı koyup onların mUna- Tebliğde hUkfunet tarafından giri
kale hatlarını sıkıştırarak bir mUca- §ilmtş olan taahhütlerin yerine getl
deleyi sonuna kadar getirmeği göze rilmiye başlanılmış ve yeni bir sosy&
atan Habeş muhariplerinln bu toP- list siyaseti doğmuş olduğu beyan 
raldarda bulunduğunu anlabyor. edilmektedir. 

Yerilen haberlere göre, Habeşis- Tebliğde deniliyor ki: Bu siyasetin 
tanın harp sahasında bugün hall Des tamamen inkişaf etmesi ve amele sı
ta ve lmru gibi iki ras, Uç general nıfınm ümitlerini tahakkuk ettirebil
' e bir ~ok şefler bulunmaktadır.. mesl, amele hareketinin verilmiş olan 

Ilnbeş dış hakanı "Deyli Herald,, imzaya hürmet dairesinde mesaide 
g~reter;ine verdiği beyanatmda vazi- intizam htlküm silrmesini temin et
~ eti şöyle anlatmıştır: mek mes'uliyetinin kendisine raci ol-

.. _ Habeşistan hAlA fethedilmiş duğunu tamamlle idrak etmesine bağ
değildir. Eğer sulh istersek bunu 1_ lıdır. Tabit bu hususta patronların 
talyanlardan değil, Milletler Cemi~- da vermiş oldukları söze riayet etme-
tinin adaletinden istiyeceğiz. leri en esaslı &arttır. 

Habeşistan Cene\Tede hala mağ- Tebllğ, yilz binlerce amelenin kon-
itip olmamış bir millet sıfatile yerini federasyon sendikalarına iltihakını 

] 1 t 
memnuniyetle kaydetmekte ve cıimdiye 

a aca • ır. ~ 
Habeşistanın garbında kain Gore kadar iki buçuk milyon ameleye kon-

şehrindeki hükumet Bitvoded Sadı- federasyon kartlan tevzi edilmiş oldu 
kın niyabeti altında hfil! hüküm sür- ğunu ilave eylemektedir. 
mektedir. Şimal cephesindeki ordular Nihayet umumt mesai konfederas
garptaki dağlık araziye geçmiştir. yonu, Ateş haçın fesatçı gruplarının 
HükQmet bugün elinde 10.000 ta~ milstakil sendikalar diye bir taknn 
müse11Ah ve azimkar muharip bulun~ sendikalar vücuda getirmesi teşebbU
duruyor. Bunlar Gore civarındadır- si.ine kalkışmış olduğunu, bu teşebbüs 
ı ten maksat ameleyi ikiye ayırmaktan 
ar. 

Cenupta ise, Ras Destanın kuman- başka bir §ey olmadığım beyan etmek 
d te ve htirriyet, cumuriyet ve intizam 
ası altında ı5,ooo asker var. Oga- düşmanları tarafından idare edilmek-

ı:~l~~~ dağılan askerler de toplam- te olan bu teşekküllerin vucut bulma-

Yağmur mevsimi geldi. iki esas or- sı tehlikesinden kaçmmalarmı ame-
leye tavsiye eylemektepir. 

dunun telakisi güçleşti. Ayni zaman-
da muhtelif generaller ve şefler ida- PROJELER! AYAN MECLİSİ DE 
resindeki askerleri teksi! müşkül 0 _ ' KABUL ETTİ 
Jacaktrr. Nehirler, selJer haline gel- Parla, 14 (A.A.) - Ayan meclisi 
di, geçitler geçilmez oldu. ticaret encilmeni, uzun bir mUnakaşa-

Fakat yağmurlar, lt:ılyanlan da dan ve B. Blum tarafından uzun uza
hareket.siz bırakmıştır. Tayyareleri dıya. verilen izahattan sonra meb'usan 
naçar bir hale düşmüştür. Çünkü , meclisi tarafından kabul edilmi§ olan 
yağmur bulutlan dağların ilzerine ve Ucretıi tatil günlerine, kollektif iş 
bı-stırmış bulunuyorlar. Yollar fay- mukavelelerine ve kırk saatlik hafta
d&sızclır. ya dair bulunan Uç projeyi hiçbir nok-

Dnhile coğru se\·kiyat hareketi gay- tasını değiştirmeksizin kabul etmiştir. 
ri mümkündür. İtalyanlar kendi Encümen, mazbata muharrirlerini 
g:ırnizor.iannda m~us bulunuyor • meb'usan meclisi metninin tadil edil
lar. meksizin kabulüne dair olan raporla-

'l c~rinievvel sonlarında yağ\"lurlar rmı ayan meclisine tevdi etmeğe me
bitt.i"i zaman, '1Jabeş orduları yeni- mur etmiştir. 
<1e 1 tcşldl edilmiş olacaklar ve mu- GREVLER BAZI YERDE DEVAM 
1 averneti yenilecektir. Bunun neti- EDİYOR 
cc inde dnğ usulü harbi başlıyatak
tır. 

ltalyııııfar Adisababayı ve bazı bas 
lıca ~chirleri aldıkları için Habeşis: 
t~nı z~ptettiklerini, 3000 senelik gay
rı maglOp bir mmeti hakimiyetleri 
altına aldıklarını iddia ediyorlar. Fa
kat Habeşistan bir şehir memleketi 
değildir. Hnbcşistanın nüfusu çıkıl
m:ısı mümkün olmıynn büyük saha
lara yayılmıştır. 

ltalyanlnrın zaptettikleri yerler, şe
hirleri birbirine ba~lıyan dar müna
kale l \ i]arından ibarettir. Ye bu hat
lar imparatora sadık olan kabilele
rin arazisi içinden geçmektedir.,, 

Paris, 14 (A.A.) - Maden sanayii 
amelesi tarafından evvelce işgal edil
miş olan fabrikaların tahliyesinden
beri grev hareketi hissolunur bir sü
kfın safhasına girml§tir. 

Bu sabah, berber çırakları patron
larile uzlaşmışlardır. Yarın işe ba~lı
yacaklardır. 

Film sanayiinde de bir itilaf vücuda 
gelmek üzeredir. 

Hemen hemen bütün dilekleri ye
rine getirilmiş ve dUn akşam atölye
leri tcrketmiş olan eski grevci amele, 
bugtin gerek Pariste ve gerek viltıyet
lerde halkçılar cephesinin kazanmış 

olduğu bü~ik zaferi kutlulamak içinl 

BALKAN 
Basın Birliği 
konferansı 

Dostluk ve ahenk içinde 
müzakerelerini bitirdi 

Bükre;;, 14 (A.A.) - Balkan an
tantı basın konferansı nizamnamesi. 
ni k:tbul ederek mesaisini bitirmiş ve 
başkan Dragunun ;mzasile dört dc\·
let reisine ayni mealde şu telgrafı 

göndermi~tir: 

Dört memleket gazetecilerinin 
müşterek ve müttehit arzularından 

Ankara Haberleri 

T rahzon~Iran transit yol 
iki memleket arasındakı ticaret\ ink şaf ettuece~ 

yolun inşası baş amak üzeredir 

Ankara, 14 (Kuru:ı) - Hükumetin 
Trabzon - İran hududu transit yolu -
nun inşasına harcanmak üzere 490.000 

liralık fevkalade tahsisat aldığı yazıl · ı 
mıştı. Bu yolun güzergahını tayin için. 

Parasız buğday 

·kat nafiaca yaptırılmakta olan tetkı ~ 
miş olduğundan, iki komşu meınlt 
· • .. be 1 · d ' t ııet tıcarı munase t erın e mes u 

ler doğuracak olan bu yolun İti 
hemen başlanacaktır. 

Yeni kadastro 
doğan ve Biikreşte teşekkül konfe- Muh · I ht ' f 
ransını aldcden Ralkan antantı ba- ac· ı et ıe m U aç Çl l · 1 atb l\ a .a • t:wmuıd• 
sını, derin tazimatmı ı-e sadakatini ç • I ~ ı e bu y ı 1 da dağıtıla c a \.. oaşlanacak 
arzet11wk şerefini bana teL·di etmi§- Ankara 14 (K ) G , urun - eçen senc-
tir. lerde olduğu gibi bu mali yıl içinde de 

Ankara, 14 (Kurun) - Tapll fC 

da stro umum müdürlüğü yeni tJ~ 
kadastro teşkilat kanununun utbi)' 
çin hazırlıklara başlamıştır. 1•f 
kadastro umum müdürlüğü BaY C 

Konferans keza Balkan dış bakan- muhacirlere ve muhtaç çiftçilere para . 
larına da birer telgraf çekerek. Bal- sız buğday dağıtılacaktır. Hükumet bıı 
kan basın antantının teŞt'kkülünü ve tevziatın Kızılay marifetile yapılmasını 
bu teşekkUIUn teşriki mesai fikrine tensip etmiştir. Bu maksatla Kızılay'a 
hizmet edeceğini bildirmiştir. 

1,000 ton buğday verilecektir. Hükfı • 
diyor ki: 

Drağu söylediği kapanış nutkun-
da Balkan basın antantının süratle met yeni mali yıl içinde muhacir iskanı 
tahakkuk etmiş olmasını övmüş ve işlerine tahsis edilmek üzere ayrıca 
buna dostluk, ahenk ve birliğin ha- 1,000,000 liralık fevkalade tahsisat da 

- Kadastro hakkındaki teşkili 
temmuzdan itibaren tatbike ba 
ğız. Yeni tapu teşkilatını ne zarnaJI 
bike başlıyacağımızı henüz tesbit t 
dik. Yeni baştan yapmakta oldU 
tetkikleri bitirdikten sonra tatbilı 

kim olduğunu kaydetmiş, heyeti mu- almıştır. 
rahhasalara yaptıkları yardımdan Erzurum imar ediliyor 
ve gösterdikleri hüsnü niyetten do
layı teşekkür eylemiştir. 

Gazeteciler sendikası heyeti mu
rahhasalar şerefine diln akşam bir 
ziyafet vermiştir. Heyeti murahhasa. 
lar bugün Romanyada üç gün süre
cek bir seyahate çıkmışlardır. 

Japonya 
Çine asker çıkardı 

Londradan gelen bir telgraf Ja
ponyanm cenubi Çin sahillerine as
ker çıkardığını bildirmektedir. 

Bu vaziyet çok tehlikeli görülmek
tedir. Çünkü 1932 senesinde de Ja. 
ponya, Çinde dahili harpler devam e
derken, oradaki tebeasını müdafaa 
bahanesiyle, Mançuriye asker çıkar
mış ve sonra memleketi işgal etmiş
ti. 

Bugün Japonya cenubt Çinle mer. 
kezi Çin hükQmeti arasında başlıyan 
harbi bahane ederek ve yine tebeası
nı müdafaa zahiri maksadiJe Çine as
ker çıkarmıştır. 

Bu hare.katin da ilerliyerek bir 
Çin - Japon harbine yol açacağı 
zannedilmektedir. 

Otto vatanına 
dön•İye hazır 

Avusturyanm kralcı gazetelerinden 
birinde Avusturya tahtına talip görü • 
nen eski Avusturya imparatorunun oğ
lu AT§idük Otto tarafından gönderil . 
miş bir mektup çıkmıştır. 

Mektupta deniyor ki: 
"Kat'i bir karar almanın zamanı 

çoktan gelmiıtir. Avuıturyaya eski val:. 
detini, eski kuvevtini ve refahını getir
mek Üzere vatana dönrneğe her an ht"
zmın. 

Yüksek bir kuvvet mevcut olmadı • 
ğından devlet içerisinde daima kuvvet 
için mücadele mevcuttur. Bütün kuv • 
vetlerin teksifi lazımdır. Ben bu iıi Al
lahın yardrmı ile ba~annın. Çünkü ben 
ünva.nrmı sadece bir gruptan almıyo • 
nım.11 

şenlikler yapmı§lardır. 

Halihazırda grev halinde bulunan 
elbise ve iaşe mağazaları ve sigorta 
şirketleridir. Bununla beraber dün ye
ni bir grev patlak vererek limanlarda 
faaliyeti felce uğratmı§tır. Dok amele
sile tahliye ve vinç amelesi mctaliple
rini ihtiva eden listeleri tevdi etmiş
lerdir. Bunlar, daha iyi iş şartları iste
mektedirler. 

Paris, 14 (A.A.) - Paris mıntaka
smda yapı ve demir sanayii amelesin
den 330.000 kişi yarından itibaren işe 
baslıyacaklardır. 

Fransada umumiyetle vaziyet düzel 
miş gibidir. Grev ancak maden mUes
seselerine mtinhasır knlmış ve esasen 
buralarda da, hilki'ımetin inüdahalesi
le, patronlar ve işçiler arasında bir 
anlaşma husul bulmak üzeredir. Umu
mt mesai konfederasyonu mahafili 
nikbindirler. Renau1t fabrikaları dün
den beri çalışmaktadır. 

Ankara, 14 (Kurun) - Dördüncü 
umum müfettişliğin merkezi olan Er • 
zurumun imarına bu yakınlarda ba§la
mlacaktır. Müfetti§likçe hazırlanan i -
mar pl!nı nafiaca tetkik edilerek bazı 
tadillerle kabul edilmiştir. Bu sene için
de umum müfcttiglik mmtakasında ya -
pılacak imar işlerine yarım milyon lira 
harcanacaktır. 

Diğer taraftan müfettişliğin şimdi· 
ye kadar münhal bulunan sıhhi müşa -
virliğine müfettişlerden Sait Akkerman 
tayin edilmiı ve tayini yüksek tasdike 
iktiran etmiştir. 

Bir nahiyenin adı 
değiştırildi 

Ankara, 14 (Kurun) - Balıkesir 

vilayetine bağlı Kiresun nahiyesi:ıin adı 
(Savaı Tepe) ye çevrilmiştir. 

ni tesbit edeceğiz. 

Frengi ite mücadelt 
Ankara, 14 (Kurun) - SıhbıY' 

kaleti bir (Seyyar frengi mücadele 
yeti) teşkil etmiştir. Merkezi J\~ı.ll 
olacak olan bu heyetin ilerde ter
lecek diğer seyyar mücadele be~ 
le beraber, bütün memlekette tJ 

lar yaparak, frengi mücadelesine 
cek hız ve yeni istikameti tayine 
caktır. 

Diğer taraftan frengi mücadele 
takası olarak ayrılan yerlerde dl-~ 
leye muvaffakiyetle devam otunOS"'J 
dır. Bu yerlerden bazılarında nıil' .J 
işleri bitmiş bulunmaktadrr. Tef111" ~ 
yından itibaren ye:ıl milcadele ııııfl 
kası olarak ayrılan Bartın, Zafrall 
Tokat, Repdiye, Yıldızeli ve şar1'1 
mücadeleye baılanacaktır. 

Zecri tedbirler şiddet' 
lendirilmelidir ! 

Londrada bu talepte bulunanlara gÖ 
lngiltere halkın reyini almadan 

• • • 
sıyasetını değiştiremez ! 

Londra, 14 (A.A.) - !\lilletler Ce
miyetine mü1.aheret teşkilatının Gal 
memleketi konseyi, dünkü toplantı

sında ltalya)a kar§ı tatbik edilmek
te olan zecri tedbiri.erin şiddetlen

dirilmesini istemiş ve hükumete ltal
l anın Mil? etler Cemiyetinden dışarı 
edilmesine ait tekliflerde önayak ol
ma<:;ı tavsiyesinde bulunmuştur. 

Murahhaslar şu mütaleada bulun. 
muşlardır: 

Hükt'.ımtt tekrar intihabat yapa
rak arayı umumiyeye müracaat et
medikçe kollektif emniyet ve l\lillet
Jer Cemiyeti mukavelenamesi lehin . 
lleki siyasetini değiştirmeğe sal:"ıhi· 
yettar değildir. 

KABlNEDE iHTiLAF ÇIKTI 

Londra, 1 l (A.A.) - Londra ma
hafili, zecri tedbirlerin kaldırılmaı;;ı 

meselesinde süratle bir karar alına
cağını tahmin etmektedir. 

e\'Vel bu mesele hakkında par•'., 
toda sarih beyanatta bulunptP 
bu esnada ltalyanm da Habe ,ı 
Milletler Cemiyeti kadrosu d• 
de A nupadaki kollekti! eıon11'1 

jim!ne benzer bir rejim bahşft 
karar \'ermiş olduğunu ilin ,t 
ümit olunmaktadır. 

Filistinde 
lngiıizler qeni tedbirli 

alıgorıar 

Londra, 14 (A.A.) - Fili~til'fl 
kumandanı ve fevkalade kornıst 
Artur Stanhop asilere karşı Yeı1ııf 
birler karar altına almıştır ..• 

11 
ı 

kuvvctelrine karşı bomba ve sıl• <ti 
şi ile suikastte bulunmak ölUDI 

hapis cezasını mucip olacaktlt'· 
difer ve telgraf hatlarına k~tf 
vilzde ayni cezayı muciptir. ~ı 
miserine bir harp suçu işli 1 
mallarını müsadere için saıiJılf 
rilmiı:ıtir. 

Diğer taraftan .siyasi mahafil, ka. 
binenin pek )akında zecri tedbirlerin 
kaldırılması, Habeşistanın ilhakı key 
fiyetınin tanınmaması ve Milletler 
Cemıyeti muka\·elenamesinin yeniden 
gözden geçirilmes! meselelerinde 
ka~'i bir hattı harekt-t takip edeceği lngi lız elçisi Habeıiı11 

rnütaleasındadırlar. L ı ·111 
iyi malıimat almakta olan maha· dan ondraya ge '~;I 

fi:de akşam gazetelerinde çıkan ve Roma, 14 (A.A.) - Adil'bl 
bazı nazırların ltalyaya karşı tatbik bildiriliyor: f. 
edilmekte olan zecri tedbirlerin nıu- t - ..Jı j ngiliz elçisi B. Sydney 81'"~11>_ .. "_Jf_... 
hafnzası taraftarı olduklarından do- tilini lngilterede geçirmek P"..ı 
layı kabine erkanı arasında ihtiHlf haziranda buradan hareket ~ 
çıkmış olduğunu bildiren haberlere Sefaret başkatibi B. Roberf' ~ 
kıymet verilmemektedir. lahatgilzar olarak kendisinin f . 

Bay Edenin Cenevreye gitmeden tayin olunacaktır. 



inkılap anıtı nereye dikilmeli? 

liaydarpaşada mendirek 
"' önü en uygun yerdir Yeni vagonlar 'Geçit yerleri nasıl olacak 

~üzeler müdürü B. Azizle, mi
rnar B. Kemal Urlaman'ın ve 

Faruk Çeçen'in fikirleri 

Dnlet demir1Jollarının • • .. • 
ısma1ladığı vagonlar Çıvı tecru~elerı iyi netice vermedi, 

bekleniyor yerlerin asfalt yapılmak ihtimali var 
Devlet demiryollan idaresinin Al

manyaya ıipariş ettiği Uç lokomotifli 
on iki vagonun bugUnlerde gelmesi 
beklenmektedir. Saatte doksan kilo
metre yapacak olan bu lokomotifler 
Ankara - İstanbul ve Toros ekspres
lerinde kullanılacaklardır. Son sistem 
olan bu lokomotifler hatlanmızm hu
susiyetlerine göre tadil edilmiş bir 
şekilde yapılm11lardır. Diğer taraftan 
demiryollar idaresi Ankara - İstan
bul ekspresinin yolculuk müddetini 
on bir saate indiren yeni bir tarif eyi 
tatbike koymazdan evvel, hattın ta
hammill kabiliyetini son bir defa daha 
tetkikten geçirmeği de faydalı bulmuş 

Umumi caddelerde karşıdan karşı-\ san taşlardan konulması dUşünillmUt 
ya geçit yerlerinin tesbiti işi henüz ise de bunlarm da yazın toz ve toprak• 
kat'i bir neticeye bağlanamamıştır. tan kirlenerek görünmez bir hale gel• 
Renkli boyalarm beklenen faydayı te- dikleri anlaşıldığından bu da beğenll
min edemiyeceği anlaşılması üzerine memiştir. 
tecrübe mahiyetinde olmak üzere Ka-
raköyde iki yere çiviler çakılmıştı. Son bir çare olarak geçit yerlerl-

Bu çivilerin taşlar arasında kay- nin asfalt olarak yapılmaBI kalmıştır. 
bolduğu ve halk tarafından görille- Buna karar verilirse tesbit edilmig o-
mediği anlaşılmıştır. lan 250 ye yakın geçit yerine as asfal 

Geçit yerlerine köprü üzerindeki döşenecektir. 

Türk demiri Kadıköy iskelesi 
ve bu iş için teknik bir heyet seçmiş- 938 senesinde piyasaı1a 
ti. Heyetin yaptığı tetkikler sonunda ' 

inşaat bitiyor; iskele 
E9lfi.ıde ye1ine konacak yeni tarifenin tatbikini mahzurlU gös- çıkmış bulunacak 

llay:larPflfa menJirefa (lla4olyo n i,inde Müze Müdürü B. Aziz) 
terecek hiç bir şey bulunamam~ır. 

TAYYARE SEFERLERi 
İnkılap anıtının nereye dildleceii au•i zamanda latanbulıın nrı---aem ..,. __ • ~·· ~ Ankara - İstanbul arasında on 

-.eai &ilniln en mühim konuıma pl4nı üzerinde de mütBaddit tetkikler ..,._ beş gtlndenberi muvaffakiyetle yapıl-
-v. zulanndan biri olmuıtur. Anrtın yapılmalıdır. Bu uaalar daireainde diJdı makta olan hava seferlerinin daha fay 

ecefi yer etrafında bu itle alika- intihap edilmesi istenen yer, hakika- dalı ofabilmesl için tayyarelerin ha-
dtr kimseler, tilrlil türlü fikirler ileri ten Uertle hiç bir itiraza veya neda- reket saatlerinde değişiklik yapılma
llirınektedirler. mete mahal bırakmıyacak surette ta-- sma karar verilmiş ve bu değişiklik 

Bia bwıda:ı önce profea8r mimar yin ve teabit edilmi§ olur. MUtehas8'3- telbit edilmift;ir. Yeni tarifeye göre 
\'edat. Ali Sami, mimar Kemal Altan, lann bu §ekilde hareket edeceklerine tstanbuldan sabah 7,30 da Ankaradan 
1'aalettin ve Bay Ziyanın'fikirlerini yaz şüphe yoktur. akpm 18 de kalkılacaktır. Cumartesi 
llllttılr. Bu&Un de gene ayni menu et• latwıbul gaulelerinin birinde bu gilnleri de saat on dörtte Ankara ve 
lafında htanbul milzeleri genel direk-1 anıt hakkında fikir dermeyan eden bir lstanbuldan Jrarşılıklı btrer tayyare 
t&ıtl bay Allz Oganla mimar ve mu-j zat Topkapı aarayını çeviren aurlar- kalkacak, pazar günleri seferler 17,30 
ıa.:..ıen1en banlarmm fikirlerini Y'• dan bahaederken Bultanahmet camii- da icra edilecektir. İstanbul istasyonu 
lilcalur. il6 Ayaaofya arasındaki meydanlıkta nun emrine tahsis edilmek tı.zere lilks 

Bay Am Ogan diyor 1ri: duran Ayaaofya hamam1nın yıkılma- bir otokar da sipariş edllmiıtır. Bu 
•ıehri'"'8cle yaptlaca1c ınkıl4tp anı- aile bu aalıanın geni§letameai fikrini otokar yolculan gUnU bazı saatlerin

ta IJf/Ze Mr yerde olmak ki dftialen de um atmtf.. de muayyen yerlere uğnyarak alacak 
1fe karadatl gelnler tarafından gM~ Ayaaofya hamamıt Mfmar Sinan ve Yeşilköye götürecektir. Ankara
ll&eJWcr l'Ucrimce karadan gBlenlerin yapıaı olup 61Maline az tuadflf edilir dan gelen yolcular da ayni şekilde şeb 
ı... amt; kolayca görebilmeleri için el- mimarf bir eserdir. Aatrlarca eooel re getirileceklerdir. 
"9ritıı bir 1JfJf' bulmak hemen müşkül yapılmı~ ve Türkün sağlık alanında _._ __ ılilıllılllllİIİlllll-lillıılll-.--

ir. Blt1erir ki ,ehrin mii.atakbel g1'aterdiğt yüksek bfr me'VCl&d4yetm 
Ndta ~lcrek bu an1t (çift (bir ıplci8 canl1 bir e3eri olan bu güzel uere kıy
cro..a,.) ae~n. Ldkitı deniz yo- tnak tn4mari tarUıimtri h~ aaymakla 
"wı. tehre gü'en'lere ttlktlôp abide.tini bfrtlir. -a,. ihtifomile göaterebilmek için Bu garip filrirlmn ortaya atılma-
1ttanbulun topogrofik va.ıiyetinin gliz atndan dolayı ne kadar eza duyıılaa 
Gı.inde tvtıııara1c §imdiden bir kaç ytnid.ır. Bufldan yirm.4 b~ .!etıe eooel 
rer fcswiym hattra gBlebilir. Bununla bfr tehremlnimb bıı hamamı yıkmak 
~ gene bu yer öyle bir metıkide ut~ de mfl.ıeler idareainitt giJa
~r 1ri latonbu.14 gelip bir kaç terdıgı milmanaat karf13't1da bıı te
n- 1calacc:ıklarda muhteil/ 1'6stleler'le §ebbüri akim kalmt§tı. Atatürk devri 
"-1ctan 1J6Ya yakından ol.!ıın bu anth mimari eserleri yakma değl1 onarma 
l:oıa11ca giJrebUainler. Şu halde m63e- "e reatore devridır. 
14, .llarmara aahfünde olursa buralar- Şunu haber t1ereyim ki Ayaaofya 
~ Adkim tepeler Buıtanahmet camii hamams ne yıkılacak ve ne de kaldırı
Oe .tyaao/ya g(b( binalar tarafından ~aktır. Bu bina Kllltür Bakanı Saf
ftraı edi1d4~ için bu kısımda anıta /et An1um ile fflf ,,e belediye reisi 
'Wlnaatp bfr yer yoktur. Olduğu fa.ne- JluJıfttin Vatündağın kararlan veçhfle 
4'ıee b(le g/Jiler Ayaso/ya 1Je Sultanah flltMr giJrecek ııe bir hamam milzeai 
1taet gib( Od büyUk binaya aynlcica- olarak halka açtlacakhr. Bu .!etıimli ve 
lı11c1a,. inkıldp dbideainin dyaretçi 1Mıyarkdr 'fi de ""18eler idareai dm.eh
~ a.ıamet ,,e 11.a.mıeti daha az te etmff mdunuyor.,, 

oı,,._ ""''Zaten den~ Saray bur- KEMAL URLAMAN'IN F1KtRLERl 
!""'1ı cUJdnce artık anıtı görmek tle 7ca 
~ olmıyacaktır. Meaeld, limana do~ 
~ Bultanahmet cantfi glh'ünm.ez 
-..... Jaaıbu7d bil dbideJ&in Karodenü 
~~gidenler tarafından do gö
. -..ennt itltt10'TMZ. 
""lart111 bvrnunun BaydarpaJJOya doğ 

bokatl cleni.ıe çıkık yeri de hatıra 
~lir. Abide burada oluraa arkaya doğ 

9enif refil lM koru güzel bir kuv
~~~. t6§kil edebilir. Befiktaş atrlla
- .. "UGM 7'.,Ztk dmilml yere gelince bu
;::ı da çok gilzel ve m Q.stesna bir yer-

. Jfücuıs., tnaeld tJ skildarvt Sala
: 1'ıev7eHtlfn latanbula bakan yüzün
,..._ tfYGJı .,,ıer kalkınca açılacak bir 
-rıre ıtUJcaelHlecek 4bide herhaJde 
llo1c ~erilli olacaktır. 

Belediye imar btlroeu mimarlarm
dan Kemal Urlaman da 111nlan söyle
mektedir: 

"lnkıldp db«dealnln mevki ~çimi 
fçın ıpro/u/W mimar VdMt w mımar 
Ktmtal A1tata"ın ftkirltm'le beraber ayn 
bir gazetede de eaki tehrenıinı <hfte
ral operatör Ottm'1, Do1mabahçe aara
ya üstündeki TtJflık mevkiitai göster
diler. 

gibf kıymettar taşlann orada mevcut 
bulunmGM da lM iftir. 

Taşlık için daha fazla izahatı ben
den eooelki aç kıymetli mA1tehas8181n 
fikirleri üzerine artık fazla görüyo
rum!,, 

İstanbul Nafia fen heyeti miman 
Faruk Çeçen de §unlan söylemiştir; 

.,_ lnkıl4p dbide8inin iJyle giJze 
ili§ecek bir noktada mevkii olmalıdsr 
ki; Marmaranın en uzun ufkundan 
~f(ilebaMn. 

Bunun için (Anadoluyu A vropaya 
bağlayan) BaydarpCJ§anın mendireği 
lhıilnde yalçın ve yanm kavis §eklinde 
nhtım.a bir kaide yapılarak abide tam 
bunun Uzerine konmalıdır. 

O zaman mendireğe dbideye yara
§Gn bir fekil de verilir. Daha aonra 
auyun altına bir tilnel ile - mesafe az
lığı m.Unaaebetile - kara irtibatını da 
temin etmek mümkUndUr. Buraya ya
pılacak dbidenfn kuwetli teairlerinden 
bf ri.rl de dalgalı ve fırtınalı zamanlar
da kl}pilklerin dbideye vereceği haşmet 
tır. Buraya dbidenin geceleyin her 
taraftan giJrünnıeai için kuwetli ışık 
tertibatı da yapılmalıdır.,, 

H. Bedrettln Ulgen 

Beg yıllık sanayi programının ikin
ci kısmına dahil demir sanayilnin ku
rulması için icap eden ilk hazırlıklar 
tamamlanmıştır. BUyUk demir sanayii 
tesilatı ağustos başından itibaren Ka
rabUkte kurulmıya başlıyacaktır. 

Demir sanayiinin kurulması vazife
si de evvelce bildirdiğimiz gibi SUmer 
banka verilmiş bulunmaktadır. Ka
rabilkteki tesisat tam olarak iki bu
çuk senede ikmal edilecektir. Bunun 
için ilk Türk demirinin piyasaya çık
ması 938 senesinde kabil olabilecek
tir. 

Karabük demir ocaklarında çalışa
cak elemanların yetişmesi için de önü 
mUzdeki ay muhtelif memleketlere 
mühendis ve usta kafileleri gönderile
cektir. 

Mihrace geliyor 
Ankaraya gitmi§ olan Dagampur 

mihracesi bugün eehriınize dönecek
tir. 

PRENS SEYFETTiN HAKKIN· 
DA BiR .ŞAYiA 

Kahirede çıkan Resimli Letaü mec
muasında neeredilen bir habere göre 
on bir senedenberi İstanbulda otur
makta olan prens Seyfettin'in Mısıra 

dönmesine dair şayialar dolaşmakta
dır. Gar.ete bu şayianın doğru yahut 
yalan olduğunu kaydetmeınekte; yal
nız bu münasebetle prensin bankalar
da mevdu olup elli milyon İngiliz li
rasına yakın bir yekfln tutan serve
tinden bir kısmının sarfile Kahirede 
RasrUlayn caddesinde iki büyük apar
tıman yaptıracağını haber vermekte
dir. Prensin emlaki bir vasi tarafın

dan idare edilmekte iken bir iki yıl 
önce Evkaf nezaretine tevdi olunmuş
tu. 

YAGMURLAR 

Havalar son günlerde çok mütehav 
vil geçiyor. Dtln sabahtan öğleye ka
dar fasılalı bir eekilde bardaktan bo
pnırcasına yağmur yağmııtır. İki 
gün içinde yağan yağmur 17 milimet
redir. Hararet dUn 20 dereceyi bul
mU§tur. 

~ ~yor ya, bu Türk anıhmn 
ft ~ yeri "tayin etmek kolay bir 
~ir. Berhat1gi meuki için yü
"- k /aroıriye ve ne.ıariyeler daima 
~ aldatabilir. Bu itibarla aerde
t 1c IUcirlerin de kıym,ti olmaz. 
~ amt Ark aı; Triyom{lar gibi 
""8z ; Yokaa Romadakt Viktor Şma
tıı...... tllolatntmon gibi mi olacak' O
~ foı.. hoe anıtın fekli teabit edil
~ _,,.,.. m.UcyaalG agrandize edi
~ llevM Qalerine resim konmalı 
1-,. ......,,. • ~ görülen yer

Bir noktada birlef611 bıı aç fikre 
ben de iftirak edeceğfm. Bvet TtJflık 
mevkii mı muuafıktır. Bu 6yle bir yer 
ki tabff bfr yanm ada teklinde, kendi 
kendine ayt"Slmtf bulu11uyor. Bir gü
ulltk parç08tdır. Ona denize kartı Bo
ğazı Çengelköyüne kadar ve Marma
rat1ın da ett uzak ufuklannt alan man
zaradle engelBU, dik ve Mirim bfr sat
hi m.aildır. Df.#er ıw oihetı de aed teı
kil ederek Beyoğlu Taksim w Yıldız 

tepelerinbı uadilmne karft /ertih. bir 
açıklık ortaaındadır. Ardının ise ağaç
lık ve servilerle gayet h°' fon. yapan 
bir matlZ4raaı oordır. Bu gü-
zel mevkiin (Taşlık adı) vaktile bq- ._.._ ___ ıllaıilııw•ı......;.;;,.;,;~cz..;.;a.•2:;;a....iel~&..-..:;;.... .... -..;....L..:ı 

...... teribeler yapılmah t1e 

lcsntp yapılmıyan büyük bir camiin (Solda) - Kavga ediyoruz, döğü
ffletlmi!lfTek bırcakılmı§ mevcut tQfla- gilyoruz, sonra barışıyoruz. Ne tuhaf 
nnian kal""ffır. teY değil mi! 

H albukı §fmdl OCGklan 7calmadıft - ŞUpbeeia ! Hem 1evicıip hem dö-
igi.a tedariki milfk'U bu oiu ~ ~ ğilemek marifettir! 

(Sağda yukanda) - Eğer terzil~r 
ilanlannı tayyare ile yapacak olsalar 
naaıl bir usul takip ederler? 

Akay idaresi tarafından yaptml• 
makta olan yeni Kadıköy ve Hayda.J'ıo 
paşa vapur iskelesinin iskelet kDmı 
tamamen bitmiştir. Yarı parası bele
diye tarafından verilen ve iktisat Ve
kAleti fabrikalan tarafından yapllan 
yeni iskelenin iki katlı iskelet kJamı 
evvelce yapılmış olan yedi dubanın il· 
zerine oturtulmuştur. İskelenin merdl• 
venleri de takılmıştır. Şimdi iki katlı 
olan iskelenin dış kaplamalan ile da
hili tertibatı yapılmak üzeredir. BiWla 
bunlarm ikmali Uç ay kadar sUreee11! 
ve yeni iskele eyl\H ortalarında yeri• 
ne konulacaktır. Yeni iskelenin Od 
tarafına da vapur yanaşacak ve halıt 
her iki katttaki altı kapıdan da girip 
çıkabilecektir. Giriş ve ~ıkış kapıl 
eşya kapılan ayn ayrıdır: aynca 11-
keleye girenlerle vapurdan çıkanlar 
da biribirlerini rahatsız etmiyecekl 
dir. 

VAPUR SiPARiŞLERi 

Deniz yollan idaresinin yeni yap
tıracağı vapurlar etrafında idare U.. 
talipler arasında vapurların eVB&fı. 
tonajı, inşa tarzı, teslim ve teaelltlm 
vaziyetleri üzerinde anlaşılmış gi 
dir. Yalnız tediye prtları U7.erinde he
nüz uyuşulamamıştır. Bu cihet deh~ 
!edilerek bir ödeme formUIU bulund 
ğu takdirde inşaat, fiyatı en çok kıraı' 
cak talibe ihale edilecektir. 

DENiZ ŞENLiKLERi 

Bu sene de bir temmuzda 
deniz şenlikleri yapılmasına karar 
rilmiş ve hazırlıklara bqla.nmqtır. 
Kabotaj hatlannın kaprtnılsyonun.. 
dan kurtulması tarihi olan bir temmus 
şenliklerinin bu sene her seneden gtl
zel olması için çalışılmaktadır. Bu 
neki deniz §eilllklerlnde ve §ehlr lyln
lerde orijinal bazı yenilikler de y 
lacaktır. 

YERLi MALLAR SERGiSi 

(Sağda aşağıda) - Demek bir plit 
ilci iki liraya veriyorsunuz! 

- Evet, bayım. 
- Bu kadar değerli 

niye öldürüyorsunuz?. 



Afişaj dedikodusu Üzerinde Dünkü boks 
maçları .--..,·------------ıws----ıws---ıws------.............. .-..... .-...... ._ .... 

IJl•dlllk bizi• siy· 
Uyeceklerl•lz 

Melih Yufoslav garı orta 
şampiyonunu yendi 
Havanın yağmurlu olmasmdan do

layı geri bırakılan boks müsabakaları 
dün geçe Tepebaşında Asri sinema 
binasında yapıldı. 

( U •t yanı 1 incide) 

Bunu yapmak ıöyle dursun, biri ha
kikatin kendilerini çırılçıplak bale ge • 
tirdiğinl görünce bugün müteahhitle hiç 
alakası olmıyan bir zemin üzerinde so
kulacak pre:ısip kovuğu anyor; öte -
ki iplik pazanndaki sırça köşkünden 

müteahhide çatıyor r 1 
Bu paraya bir vergi diyorlar: MüJ • 

tezime veya müteahhide verilemez de
mek için... Bir vergi değildir diyorlar: 

Tahsili emval kanunu tatbik edile -
mez demek için ... 

1) Ortada bir iltizam yokken bele • 
diye resimlerini iltizama vererek hu -
susi eıhasa tahsil ettirmek olamaz hük
münü veriyorlar, ama teıkilltı esasiyc
den başlıyarak itte ıu kanunun şu mad
desinde şu kelime var demiyorlar. 

Kanunun bir resim, bir harç almaya 
bak Yerdiği bir makam, tahsil ıeldini 

takyit eden bir mahsus kanun olma • 
dıkça bu tekli tayinde serbest olmaz 
mı? Belediye kanununun 111 inci made 
dcsini kaç kere öne allreceğiz? Bu mad
denin ilga ettiği mUltezünlik ise mükel
lef ba1tna tahsis ettirilen paranın teker 
teker tahsilinden ibaret olan bu tekli 
tahsil vesaiti tabirinin dıpnda kalabilir 
mi? 

Farzedelim ki yeni bir kanun, yeni 
bir nizam, yeni bir emir, yeni bir hll • 
Jdlmle bu madde değiftirildi: Bundan 
mOteahhide ne? Bunda müteahhidin 
cebine girecek bir ıey olmadığını mu • 
kavelede okumuyorlar mı? 

2) Afipj itinde tqhir bedeli tcklin • 
de bir ücrete hak kaanmık için u çok 
bir hizmete tekabUJ etmek iktiza eder ... 
mif. Bir kere belediyeye verilen hak 
mutlaktır. 

BaılaniJçta yalnız imtiyaza daya • 
nılırken tethir ücreti adı verilen bu pa • 
ra, son belediye kanunundan sonra alel
tlak bir ruh .. t harcı ve nihayet bele • 
diye elife yapılan işler için de lmmen 
ücrettir. 

Belediye kanununun 14 ilncil madde
si hemıerileri resim, harç gibi "Ocret,, 
ve aidattan da vermekle mükellef tut
muyor mu? Hattl tutmasa bundan mü
teahhide ne? Müteahhit yalnız mukave
le hükmünden mes'ul delil midir? 

3) Bu iki tilrli1 parayı birlqtirerek 
haDa tahsili emval kanunu ile tehditte 
isabet yokmut? Xanun maddesi De teh· 
dit f Bu auç da yeni çıkmıt olacak f 

Bir ıeyin nli borç olduktan sonra 
hüsnüniyet sahibi borçluya tahsili em· 
val kanunundan bahsetmekle mahkeme 

Senelerdenberi ihmal edilmiş olan 
veya icrayı göstermek arasında :ıe fark bu sporun meraklıları dün gece sine-
vardır? Farzedelim, vardır: Tahsili em- ma binasını doldurmuşlardı. 

val kanununu müteahhit mi tatbik ede• İlk karşılaşma Galatasaraylı Meh-
cektir, belediye mi? metle Güneş Klübünden Cihat arasm-

Belediyenin (Teşhirden men) hak- da idi. ikişer dakikadan dört ravunt
kı olduktan sonra tahsili emval kanu- luk müsabaka yapacaklardı. 
nunun tatbikine zaten lüzum kalır mı Birinci ravuntta Cihad'm hakimi
ki ? .. Mademki bütün bunlar Devlet yetile geçti ve ikinci ravuntta Cihat 
Şurasına da bir dava olarak sevkedil- bir kaç direket vuruşla Mehmedi yere 
miştir, niçin yüksek mahkemeyi ka- düşürdü. Bunun üzerine orta hake
rarmda serbest bll'akmak istemiyor- minin mUdahalesile Mehmet bitkin bir 
sun uz? halde ringden indirildi. 

__ İkinci karşılaşma Güneş Klübün· 

öte yandan meşhur romancı ve ga- den Coşkun ile Avadis arasında idi. 
Coşkun çok kuvvetli vuruyordu. 

?.eteci bizim yazımızın tilrkçesini za. ikinci ravuntta Avadis abandone ol-
yıf bulmuş! Doğrudur: Bu mevzuda du. Coşkun galip ilAn edildi. 
ikinci bir Naci Sadullah denemesi ge-

ALI - LBVI ÇARPIŞMASI rekti! Ancak Yakılacak Kitap muhar
ririnin takdirine uğramaktan Allah 
bütün erbabı kalemi esirgesin! Başka- Üçüncü olarak Güneşten hafif sik-
smı zalim bir i.şar mültezimi yerine let Ali ile ayni sıklette Galatasaraylı 
koyan bir kAtibi umumi meslektaş- Levi karşılaştı. İkisi de gayet gUzel 
lığın emrettiği saygıdan kendi kendi- dövilştiller. Neticede ikisi de berabere 

kaldı. 
sini mahrum etmemiş midir? O elm- · 
di mühür metinlerini tahrif etmekle ll'AHRI iLE HIR18TO ARASINDA 
efklri umumlyedekl sukiitunu tutmı- MAÇ 
ya çabalum dursun; (Meb'ualann 
müteahhitliklerde bulunabilmesini 
inkıllp prensipleri bakımından caiz 

görüyor mu?) Sualine beklediği yerden 

~nflinctı olarak yan orta Galata
saraylı Fahri ile Güneşten H'ıristo kar 
fılaştı)ar. , 

cevap alamıyacaktır, sanırız. Birinci ravuntta l'alıri çok şiddet-
Fakat onun yerinde biz olsak da- 11 yumruklar vurdu ve. BOna doğru Hi

ha bir hafta evvel yazdığımız yazıda rlstoyu bir klS§eye BJkıştrrarak mUte-
(Her vatandq her istediği iti yap- madt yumruklar indirdi. 
makta eerbest değil midir?) sualini Gongun vurması Hlristonun imda-
kendiaine iade ederek cevap verirdik. dma yetişti. Dl~r Uç ravunt gene 

tnlallbmkudretine ve muvaffaldye- Fahri'nln hlkimlyeti altında geçti ve 
tine inanmakta llOD& varanlar ve hele Fahri galip llln edildi. 

· buna inandırmak vazifesini taşıyan- JIBLIH - tv .AN KOJl8T EY 
lar hepsinden evvel millet vekilliği KARJ}lLAl}JIABl 
eereflne erm1f klm"'eri devlet me-
murlan tl7.erlnde kanundan başta talı· iki bo~ halk:m alJaelan &rUJ:n· 

da ringe çıktılar. Orta h~emlljinJ 
si nüfuz kullammya. meyletmif insan- eski boksörlerden Bay Kemal yapıyor-
lar• yerine koymak, bunu mtınakaşa du. tkieer dakikadan beş ravunt ola
etmekten çekinecek, he!'§eyden evvel rak karşılqacaklardı. 
cumurlyet hüldmıetl memurlarmm Hakem, tvan Komstey'in Yugoa
ve hlkimlerinin kanunlardan başka lavyanm yan orta p.mpiyonu oldu
tesirlere boyun eğer biçareler olduğu ğunu llln etti. Maç başladı. 
şüphesini vermlyecektlr. Birinci ravuntta Yugoslavyalı da-

Yokaa meb'uslar sizce vatandaş lia atik vuruyor. Melih de bir iki de
değil midirler? Onlan vatandaşlıktan fa sıkı ve sert vunıılar yaptı. 
çıkarmak hakkım kim kime vermit- İkinci ra.vunt başlayınca ild bok-
tir? alSr de hemen atıldılar. Mideye çene

Anlcarada son 9arışlardan sonra /ca,ar oerildi 
lere boyuna yumnık indiriyorlar. Bir 
ara Melih Yugoslav şampiyonunun 
midesine bir kaç şiddetli yumruk fn. 

Beş bisikletçimiz olimpiyat
lara· gönderilecek 

1\ dirdi. 
Üçllnctl ravuntta Melih daha hl

kim vuruşlarla bqladı. 
Yugoslavyalıyı iplere takıyor Me

lih mütemadi atılışlar yapıyor. lvan 
Komstey de ilk ravunttaki sert vu
ruşlardan eser yok. 

Ankara, 14 (A.A.) - Olimpiyat 
hazırlıklan olarak tertip edilmiş o
lan 100 kilometrelik dördüncü bislk. 
let yanp bugiln ya)tdmıştır. 

Yanıı sporcu ve\ilimiz Rana Tar
han otomobille baştan başa takip et
miş ve koşuculanmızın derecelerile 
yakından a1Akadar olmuştur. 

Bu yarışın husasiyetl kampta ça
lışan altı koşucuya son Jstanbul ya. 
nşını kazanchklanndan dolayı bura
ya gönderilmiş olan Lambo ve Abdul
lahın ve Eskfşehirle Denizliden gel
miş olan Halil ve Halidin iştirak et
miş olmalandır. 

Bunlardan Halit henüz idmanlan
na başlamış olduğundan bu yarışta
ki derecesi nazan dikkate alınma
mak icap eder. Diğerlerine gelince, 
7anşın çok süratli devam etmesi yü. 
dnclen üçüncü turda Abdullah ile 
Halll geri kalmışlar , Kazım ise ar
ka arkaya Uç defa IAstiği patladığın
dan dolayı önde bulunanlarla irtibatı 
kesilmiştir. 

Devamh okuyucula; , -_ii.·ı 
f~ln kupon 

Bu kuponlar. kesip saklıyanlar il 
"KURUN,, un açtığı müsabakalara i5 
iştirak hakkını kazanırlar. ii 

q 
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Halidin de bu suretle geri kaldığı 
kaydolununca yanşın kamptaki dört 
koşucu ile Jstanbuldan gelen Um
boya inhisar ettiii anlaşılır. 

Bir aralık Tallt bir damaraj ya. 
parak diğerlerini aşmış ve süratini 
tedricen arttırmak suretile aradıaki 

DördilncU ravuntta Yugoslav mU
dafaaya çekilmiş gibi... Melih atılıyor 
lvan Komstey sert yumruklar altında 
ringde köşeden köşeye kaçıyor. İpler 
üzerine düşüyor. Melih mütemadiyen 

fasılayı 500 metreye çıkarmı§S& da vuruyor. 
biJ.Ahara diğerlerinin şiddetle takibe Beşinci ravuntta lvan Komstey 
koyulmuş olmaları bu farkı yavaş yumruklar karşısında ipten dışan fır. 
yavaş ortadan kaldırmış ve Talit ta ladı. tvan artık bitkin bir halde. Be
diğerlerl arasında sıraya girmiştir. şincl ravundun gilçlilkle sonunu getl-

llk 50 kilometreilk koşu bir saat rebildi. Melih galip ..• 
17 dakikada yapılmışbr ki, Avrupa--------------

daki emsaline bile iyi bir netice ad-l••---••••••-••I 
dedilmek icap eder. Fakat mesafe 
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büyüdükçe sürat biraz düşmüştür. en 1 zyo arı 
Neticede beş koşucu bir arada 

muvasalat yerine geldikleri için an- 1 $ L E T M E S 1 
cak son yapılan ispirint derecelerini 
tesbit edebilmiş•ir. 

1 - Tallı 2 saat 43 dakika 6 sa. 

Acenteleri: Karakl:Sy - Köprü baş: 
Tel 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
•-•Han te1efon: 22740 __ .. 

niye. 
2 - Faruk yanm boy geride. lzmir Yolu ' 
3 ve 4 Orhan ve Kirkor. ikinci sür' 8 t postası , 
5 - Limbo. 1 1 
lstihbanmıza nazaran umumi mer- lıtanbuldan pazartesi gün-

kez, koşucularımızın gösterdikleri! leri kalkan lzmir ikinci ıür'?·ı' 
kabiliyeti gözönünde tutarak bunlar- postası badema yapılmıyacal. 
dan beşinin olimpiyatlara iştirak et- tır. ( (3203) 
mesine k:ıt't surette karar vermiş- liil•••••••••••••r..J• 
tir. 

Bu beş koşucu bundan sonra yapı- umumi kaolliyetlerine nazaran f ede
laeak tasfiye yarışlarının neticeleri- rasyon tarafından intihap edilecek. 
ne, kamptaki yapyıf tarzlarına ve tir. 

-
- - -- -
~~ 2----~ J_-:;~ 
~-==----=-±-=---=~= --:::..-=..::::::.::::-=---:-- :- = :- ---= i--:;.- = --c- ===: 

s p o R 

Dün y~pılan lik maçla
rının neticeleri 

--------~---~--------~ 
Fenerbahçe Anadoluyu 8 - O, Galatasaray Vefall' 
3 - O genailer. Güneşle Beykoz 6e1abere kaldıiof 

Beykoz - Güneş maçından bir görünü.f 

Dün Taksim ve Kadıköy sahalarında Kaçırılan fırsatlar itibarile Beyııof 
1ik maçlanna devam edilmiştir, Netice- daha zengin bir vaziyette idi .. Oyun b" 
leri ıu:ılardır: raberere bir vaziyette bitti. 

ANADOLUHISARI - BEYLEBEYl GALATASARAY: 3 - VEFA: O 
10 ı Son maç Galatarayla Vefa ara'?9 _; 

Gc da oynandı. Galatasaray, tam genç P" 
çen haftalarda çıkan kavga do - , roaile Vefa eksik, fakat 

0 
da genç 1* 

layısile yarı kalan bu maç dün Tak -ı 
simde Suphi Batur'un idueainde oyna- kadro ile çrktı .. 

Şazi Tezcanın idaresinde oynanan .,. nacaktı. Suphi Batur geç geldiği için -~-= ,__.,a 
idaresini Şazi Tezcan yaptı. oyun da gUzel oldu. Bilhassa ~ 

devrenin ilk anlannda oon\ .. •çok _. Oyuna Beylerbeyi eksik bir kadro 1 .... 
ve heyecan vericiydi. Vefa kalesi lı' ile çıktı, Hisar da kuvvetli bir takımla. 
devrenin ilk çeyreğinde mühim bir Jrlf Hisar takımında çalıfllllt bir vaziyet var 

dı, Beylerbeyinde de aksine. Birinci tehlike atlattı, buna karplık da verdi· 
Oyun bu suretle betaber vazfyetd devrede birltJiri ardı sıra iki kol yapan di, 

İdman yurtlular üstün vaziyeti ele al • devam ederken birdenbire Vefa kal 
:ıe doğru inen top avut oldu. Kaleci 1'lf dılar; bunu (2) gol daha takip edive -
nu kısa bir vuruıla ileriye attı, ve df>'ll1 

rince, Beylerbeyi kalecisi sakatlanarak dil. Topu yakalıyan Galatasaraybla.f ~ 
ıahayt terketti. Beylerbeyliler 10 kifi lecinin kaleye daha varamamasındad W' 
kaldılar. İdman yurdu birinci devreyi ~.J 

tifade ederek, bunu bot kaleye aAı'J..-• 
4 - O galip vaziyette bitirdi. Bu vaziyet oyunu 1 _ 

0 
Galata...-f 

ikinci devre baıladığı zaman Ber # 
lehine çevirdi. Bundan sonra Vefabla lerbeyi yine ( 1 O) kişi idi. Sağdan, so?. -M' 
nn canlı, çok gayretli bir oyununu 5..

dan güzel akınlarla ilerliyen idman yurt dük. Oyunun son 20 dakıbsı bu aur' 
lular; biri biri ardı sıra 6 gol daha ya • 

le geçti, devre bitti. 
paark, dünkü zayıf rakiplerini 10 sayı İkinci devre baıtadığı zaman V_. 
ile yendikleri srrada Beylerbeyi de gü
.zel bir akın yaparak ( 1) aayı yapmaya taknnında bir değipklik göze çarpU 
muvaffak oldu; oyu.-ı bu suretle bitti. değiıikliğin de oyuna iyi tesiri oJda. 

Vefalılar güzel akınlar yapmajlJ Bu maç esnasında idman yurdu ta • ,.111 

raftularının umum! kaptanları tara • Galatasaray kalesini sıJoıtırmaya bir · 
fmdan menedilinceye kadar fazla taş dılar. Fakat buna mukabil, Galata~ 
kınlıklar yaptığı görülüyordu. hlar da iyi bir enerji ile Vefa kal .. ....il 

sıkııtırdılar. Bu sırada attıkları gUP"" 
EYUP: 3, TOPKAPI: t bir tüt Vefayı 2 - o mağlQp ns1ı..-·mııı~ 

ikinci maç, Eyüp - Topkapı ara • 
sında oldu, Eyüp, bu maça g qi ile 
baıladı, Topkapı e:ı kuvvetli kadroaile 
çıktı; birinci devrede iyi bir oyun oy -
nıyan Topkapı takımı Byübü dütüa • 
dürecek bir vaziyete getirdi, 1 - O üs
tün bir halde devreyi bitirdi. 

ikinci deverede - kaybetse de, ka · 
zansa da - likteki mevkii üzerine tesiri 
olmıyan Eyüplüler, son derecede çalq
kan oldular, iyi bir gayretle (3) sayı ç·
kararak rakiplerini 3 - 1 yendiler; E • 
yilp takımı ikinci devrede, bilhassa orta 
halları Şükrünün yardımiyle iyi bir o
yu:ı gösterdiler. 

Halcem: Sadi Karsan. 

BEYKOZ: O - GUNEŞ: O 

UçüncU maç Sadi Karaanın idaresin
de Beykozla Güneı arasında oynandı. 

iki taraf, tam takımlarile çıktılar; bir 
taraf sahaya sahip olmanın verdiği kuv 
vetle iyi oynuyor, öbür taraf nisbeten 
yabancı, fakat çok çalıııyor; iyi bir sa
vat·· 

Çok zamanlar biribirleri:ıi yenmek 
için uğraıtılar, Beykoz kalesinin geçir
diği bir kazayı .. ~ir müddet sonra he • 
men hemen ayni derecede tehlike ile 
Güne§ kalesi de geçiriyordu .. 

Bir buçuk saatlik zaman hep böyle 
heyecanlı fakat neticesiz geçti. Hake -
min iyi idaresi haksızlığa meydan ver -
medi. 

Birinci dev ... de .. kınla:- mUcav! ;ekil
dc devam ederke:ı, ikinçi devre Beykoz 
daha hakim bir oyun oynıyarak. üstUn
lfik gösterdi. Fakat kendisine (3) pu • 
van verecek bir sayı olaun yapamadı. 

getirdi. Oyunun ıonlanna dotru fi' 
sağaçık Necdetin yaptığı bir akııU , 
haf kesemedi, Necdetin iyi bir orw
yıpru Gündü.z güzel bir kafa 
gole çevirdi. 

Oyun 3 - O bir vaziyete ıirdL ti' 
vaziyete rağmen Vefa takımı rakip ~ 
leyi sıkııtrrmada devam etti. Bir kaç , 
nerden, serbest buruıtan istifade ,._ 
medi. Oyua da bu suretle bittL 

FENERBAHÇE: 8 - ANADOLU: ~ 
KadıköyUnde Anadolu ile Penet 

bahçe takımları karplaıtılar. Ana,AOl91i!, mtıııU 
kuvvetli rakibi kanf!Smda muvaffaJd I 
yetaiz bir maç yaparak sabadan 8 .-
mağlQp vaziyette çekildL 

lngiltere-Mısıl' ~ 
münasebatı ',, 
lngiltere ile Mısır arisrnda ,f!İ/I, ~ 

bir muahede aktedilememif ol~ Oı: 
dair bir baş makale yazan Timd ~ ~ ; 
r.etesi, atisi pek bellisiz giinler 1'1'!.~ ~ 
naldıtına işaretle eıtttmle diyor td ~ 

.. Aynı tehlike Ue tehdit ~ .. ~ 
memleketin bug#Jnkü oa11ri "'°"" ~ 
De tatmin edid olmakta çok 
milnaaebetlerlni bir ittilak ma11ı•...-uı 
sUe tanzim etmeleri ldnm ~ld 
tabiidir. Fakat bu uğurda 
müzakereler lngUteremn Muın 
t!l!ine müMWi bir ortak •dl 
her Ud memleketin JMnloaU 
birbirinden agnlamıl/flCflk 1uıtlı 
ı,e munaaebattar oldulrum ,_,,... 
mai yolunda .uwallak ol,:IJIGAlllWl 



~la ha~erlerl: 

iki arkadaş 
B;,. fı b "k d a rı a an demir 

Çalıp götürürken 
Yaka landılar 

Gaıı ae lll IÇe§nıede Demirhane caddesin-
'ı'ltad nuınaralı evde oturan İzzet ve 

• • . Uzaktan • • Yakından ... 

Yapışık kardeşler meğerse neymiş? 
Budapeştede halkı heyecana düşüren bir hadise: 

Kardeşler yapışık da değillermiş, kardeş de değiller! .. 

s - KURUN 15 HAZiRAN 193j ~ 

1 1 G e z i ;-t.i 1 er ~ 
Herkesin payı 

başka! 
Geçici §eyler, saman atqi tribi 

çabuk parlayıp, ansızın sönen kö-

f~ ltl~ı İ~ail, Fatihte Hasan Hali
~tllran alles~~~e Nuribaba sokağında 
!at \r 'rahır ın arabasını kiralamış
rikase Ba.kırköye giderek çimento fab-

~ ci~arındaki şimendifer kumpan 
~'U!tıeın·aıt 14 parça demiri arabaya 

Budapeştcde çok garip bir vak'a 
oldu. Kısaca anlatalım: 

derken, en sona kalan bir gazeteci sah
neden bir ses işitiyor: 

Gazeteciyi bir merak sarıyor. Er
tesi akşam sahneye daha yakın bir 
yerde oturuyor ve çıkarlarken kapıda 
bekliyor. 

pürmeler karşııında, ''yaz yağmu
ru !,, derneğe alıımışızdır. Şimşek 
yayltmları, yıldırım çayırtıları ;/e 
gökl~ri basan yaz fırtınaıı, ger· 
çekten çabuk geçer Kapkara bu-

Bir gün şehre Dona Carmencita 
isminde bir kadın geliyor. Kendine 
İspanyol süsü veren bu kadın yanında 
iki de "yapışık hemşireler,, getirdiği
ni söylüyor. Gazeteler, yazıyorlar, a
hali treni karşılamağa koşuyor. Tren
den kadınların kucakhyarak bir şey 
indirdikleri görülüyor: Bir elbise için
de iki baş ve dört ayak, dört kol. 

- Enayiler! lutlar yırtılır. T oz.~uz buğı:suz 

havada güneş, hf:r vakitten daha 
parfo.k, daha zengin parıldar. 

"nıcı 1§lerdir. Hırsızlar Yedikule ka-

~ an ~eçerlerken kapının yanında 
~e aıt demir tekerlekleri de ça
)l(aı en zabıta memurları trafından 

Bu sözü kim söylilyordu? Yapışık 
kardeşlerden biri mi? B ir de bakıyor ki yapışık kardeş

lerden biri tek başına otomobile bini· 
yor. Gazetecinin hayretini gören kız: 

anınışlardır. 

Ciiın~AliARETTE BULUNMUŞ -
dt 2S IJSuyunda !driı!ı köşkü caddesin
~· numaralı evde oturan gümrük 
ıra. 13

Yoncusu Vahidettin kahveci 

Yılan biriktiren 
adam! 

- Ne yaparsın, bayım! Diyor. ln
san hep yapışık kalmaktan bıkıyor! 

Biliyor musunuz ne eziyetler çekiyo
ruz biz! Bari para kazansak!. O da 
yok! 

Fakat galiba bir çok Örn<'lıleri 
gibi yaz yağmurlarını111 da ı?eçı-

ciliği hakkındaki manı~ımızın 

sonu geldi. Bu yıl baharı görme-

...,ını·· 1 'lt ın evine ve kahvesine taarruz 
le buı kendisine ve kansına hakaret
'~nm uş, şikftyct üzerine yakalan-

4J~OAK. SiGARA KAÖIDI BU
'catı\res~ - KüçUkpazarda Veli'nin 
~ıttin 1nde oturan sabıkalılardan Mu- ı 
~ 

11
• Beykozda vapur iı:ı.kelesinde ka

llıış .~~ara kağıdı satarken yakalan
bııı~11Uzerinde 200 paket sigara kağıdı 

muştur. 

Herkes "Zavallı kızcağızlar!,, diye 
acınıyor \'e Dona Carmencita'ya soru
yorlar: 

- Kaç yaşındadır bu kardeşler?. 
- On sekiz yaşında. 
- Peki. şimdiye kadar niçin ken-

dilerinden hiç bahsedilmedi? 
- Bunlar İspanyoldur. Bilirsiniz 

ki lspanva aristokrat bir memleket
tir. Böyle garip bir doğuş ayıp sayı

lır. Onun için. bu kızların babaları on
ları kimseye göstermeden evinde bü
yütüyor. 

Ertesi gün bir tiyatroda bu iki kar
deş halka teşhir olunuyor. Bütün Bu
dapeşte halkı bu garibeyi görmeğe 
koşuyor. 

Fakat bir akşam, ahali dağılıp gi-
tmıttaıııntırmnnnnıunımnmımmnnrmntmtıntnmnııHnıııtnınmımıııtnınnıırnm"' 

Genç kız derdini tamamile dökü
yor ve sırrım açıyor: 

Meğer bu iki (yapışık kardeşler) 

ne yapışıkmışlar. ne de kardeş! Hatta 
biri on sekiz yaşında, öteki yirmi üç 

yaşındaymış! Dona Carmencita onla
rı bir adamın keşfettiği bir nevi kola 
i1" biribirine yapıştınp "Yapışık hem
r · ·eler,, diye teşhir etmek hevesine 
düşmüş. Zavallı kızcağızların her ge
ce yatarken bu kuvvetli kcla ile deri
lerini soyarcasına biribirlerinden ay
rılmaları, sade bu büyük bir azapmış! 

Bu vak'ayı Budapeşte halkı öğt;p

nince nasıl aldatıldıklarına şaşıp ka
lıyorlar, polis de yalancı lX>na Car
mencita aleyhinde takibata girişiyor .. 

_._.., " 1 -· ............................... ""'911H11Wlltlltt __ ı __ 

dik. Yaza vardık sandığımız giin
lerde de kışa benzer ürpermeler 
duyuyoruz. Gök, damlara inmiş 

kadar yakın, yer çamur. Nereye 

baksanJ esmer bir kıyı ile kuşatıl
dığını görüyorsun. Dünyada de

rinlik, geni~lik manasını taşıyan 

hiç bir ıey kalmamış. ilk dam!n

larla yıkanan yapraklar gitgide 
suyun ağırlığı altında b_Jlğulmu§ 

gibi cansız sarkıyor. Katmerleri 

yağmurla dolan güller, çiçekler 
hep b<J§ aşağı. Sokaklarda Çinin 
sarı ırmakları akıyor. 

.Şu fizikçiler neye susuyorlar, 
bilmem. Elbette biitün bu koca-

l.~~R iHTiLAS SUÇLUSU YAKA
lllarıcı 1 

-:- Bakırköy jandarma ku

btr a~ıgı tarafından Tevfik isminde 
lite .~m Yakalanmış, milddeiumumi
~in~onderilmiştir. Bu adam 924 se
~da e İzznire tabi Kemalpaşa kaza-
14tııas ~mlaki milliye tahsildarı iken 
>aJraı tan beş seneye mahkum olmuş, 
~ anamamı§tı. 

~\'anı eden takibat neticesinde 
~ g Ba.kırköyde amelelik yaparken 

~tir. lzmire gönderilecektir. 

t~IJANOAYI KARIŞTIRIRKEN
atal hirde Çalgıcı sokağında. 2 nu-

Amerikadaki ilk ünivtr· 
site 300 yaşında 

Amerikada. ilk açılan üniversite 

Cambridge (Kembriç) üniversitesi

dir. Bu üniversiteyi 1636 yani bundan 

tam Uç asır evvel, John Harvard (Con 
Hervard) isminde bir milyarder ken-

Pul biriktiren, antika eşya biriktiren 
meraklılar çoktur. HattA kelebek bi
le biriktirenler de vardır. Fakat yı
lanbiriktirenlere şimdiye kadar rast 
gelinmemişti. Böyle garip bir adam 
nihayet çıktı: 

Kilometro başında sıhhi 
imdat kutusu 

Otomobil kazaları bugün bütün 
dünyada herkese korku vermiştir. İh
tiyatlı kimseler şehir dışına çıkacak
ları zaman otomobillerine ecza alma
ğı unutmuyorlar. Fakat Almanyada 
yeni tutulan bir usule göre artık buna 
da ihtiyaç yoktur: 

man deği!menin fenne da-:,•tznan 
bir ucu olacak. Güneıte mi dün
yadan önce kıyamet koptu.' .• 

Yıldızların yurdunda mı ihtiiQl 
var? Niçin yaz gelmiyor? 

Bu duygumu arkadaJtma sör 
/edim. Onu da iç sıkıntıma ortalı 
sanıyordum. Göz.leri dalgın dal
gın 1.üzüldü. Güzt?l bir fey gör 
mü§ gibi tatlı tatlı gülümsedi: 

'.lcıı1t 1 evde oturan Nobar ismindeki 
kk dUn öğleden sonra evde kimse 

;:ı babasına ait tabancayı dolap
'.!' a.tıı.k kan!}tırmıya başlamıştır. 

~~anca bir aralık patlamış, çıkan 
~ karnından girip arkasından 
~ ~:1~· Çocuk ağır yaralı olduğun
~. ıfü hastahanesine kaldmlmış-

di para.sile kurmuştur. 

Bugün A.merikada 620 üniversite 
vardır. Bununla beraber bir çok Ame

rikalılar, bilhassa milyonerler, çocuk
larını Avrupa üniversitelerine gönder
mektedirler. Çilnkü her memlekette, 

tahsilini başka yerde yapmalı: adet ol

muştur. 

Resmini gördilğünUz Amerikalı bU
tiln yılan cinslerinden bir tane bulun
durmak sevdasına düşmUştUr. Kırk 

elli tilrlil yılan olduğuna göre artık 
bu adamm evini siz bir dilşilniln. 

Yılan kolleksiyoncusu bunları hep 
diri diri salclama.ktadrr, Onlara ayn 
ayrı kutular, camekanlı odalar da yap
tırmıştır. 

Almanyada şehirler arasındaki bü
yük yollarda her kilometre başında, 

kilometreyi -gösteren taşlann yanma 
bir sıhhi imdat dolabı yapılmıştır. 
Bu suretle, yolda kazaya uğrıyacak

lar nihayet bir kaç yüz kilometre uzak 
ta yaralarına lfizım olacak ilk ilacı bu
labileceklerdir. 

- Bu hava, iyidir, dokunma! 

Dedi. Sonra ıattıiımı göriince: 
- Ateşsiz bir odada bu hn(.)a, 

S. Ciezgi" 
'(Lutfen sayı/0111 çmıir1. 

~ .. ~-0.EPTEN ZEHiRLENMiŞ! -
~flllı darda Dabaklar mahallesinde 
~ ;: Sokağında 26 sayılı evde otu-

1 

~t Yaşında tramvay biletçisi Ah· 
~.: d .. 

cı 
. :: . ::·.:. :: . : :. :: . ~:. ::·: :-::.::.: ~ :~d Un sabah Bağlarbaşmda depo 

~ ~ seyYar bir salepçiden bir fin- _____ Tetrıka : 
59 ~ g 

1 
ep içmiş, bir saat sonra fena-

~~ Inlştir. Ahmed'in doktor Rifat Doktor Çetiner, genç kızın elinden istediği içkiyi 
~lend~~ yapılan muayenesinde zc- yudum yudum içerken bir taraftan sözü uzatarak o-
~dl?'Jl ği anlaşılmış, hastahaneye nun masanın batında dikilip durmasını bir zaman 

mıştır. için olsun, babası iıaret edip çağırıncaya kadar ol-

~ı~:~Rll oşLU K YÜZÜNDEN_ Ka- ıun, devamlı bir hale getinnek istiyor. Bu günahsız 
~ " lı lk yüzde bu ta:ze mi.na, bu m&niyı temiz lbİT panltı ha-

~İI\•· a partisi bin:ı.sı altında Hü-
lııtıı,.ı il\ kahvesine Arap Burhan is- line getiren güzel gözler Çetinerin içini kanıbnyor. 
ı._ ··1.1e biri Lorettinin kızı, henüz açılmıt bir karanfil gibi 
:"tı kı si sarhoş olarak girmiş, cam körpe dudaklannda belli belirsiz bir tebessümle, .af, 
~h\re ~ış, buna mani olmak istiyen hafif, bir rüzgar gibi yürüyerek baıka bir muada otu
l'a.t~~ -c Yl de bıçakla sağ elinden ya-

"'lttı~tır. ran bir müşterinin arzusunu öğrenmek için uzaklaıı-

t• 'il~}/ yor. 
~ ~Ud CE'REDEN DÜŞTÜLER! - Lorettinin lokantasında cazbant yoktur; radyo 
l lırııar:~da Aşçıbaşı yokuşunda 71 ııWıterilerin dileklerine göre istenilen istasyondan 
~~aş~ 1 evde oturan yüzbaşı Yusufun uzak iklimlerin musikisin alıp getirir. 
·:'l(!a :;ıdaki kızı Nebahet ile 13 ya- Lorettinin güneıli bir cenup sabahı kadar taze 
~il ha~bahet evlerinin pencerelerin- ve güzel kızı. radyonun etraıfa yaydığı tatlı nağnw. 
tıılılıteı· arlarken sokağa düşmüşler, leri ancak duyulabilen tatlı, pürüzsüz, berrak, hafif 
tıı ıı~ ~t Yerlerinden yaralanarak Nü- bir sesle takip ediyor. Çetinerin bütün vücudundan 

~ astahanesine kaldırılmışlardır. sıcak bir ürperme geçiyor; gözlerini genç kızın ıarkı 
~'1.~ı~A~ iÇERLERKEN y AKA- söylerken manası bir kat daha artan yüzünden bir 
·q~t- "AR türlü avnoamıyor. Meyhane maaalannm arasında yeti-
"' "ll s·· - Fenerde Salma tom- , .• 
\ d~ OtuUtlUaş sokağında 2 numaralı fip dola,an bir insan bu kadar mi.wm görünebilir 

<tttaı-tan sabıkalı Remzi, kulubesin rm? içki tezgahının kenanna bir kolunu dayayıp ya
~aı- i İshak ve İsmail ile birlikte n sarho, insanlara merhametli bir Meryem gülümsr. 
Q?' erlerken yakalanmışlardır. mesile bakan ve henüz yirmisini doldurmmm, görü-

l\11 •-?_ıroBIL ÇARPTI _ 
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numa- nen bu çiçek nasıl el dokunulmanu,, koklanmamıı, 
~ "<ltı:sf önelenmemi§ olabilir? öyle olup ta böyle görünmek 
\) da lı Otomobili Rıza paşa yoku- mümkün müdür? 

~ ilğ1tıd::;1al Mehmede çarparak sol Çetiner, Loretti pansiyonunun lokantasına her 
~l?ııtıbill Yaralamıştır. Yaralı ayni ek .... m erkenden geliyor; yalnızca oturup içkisini o-

dı111 ..... e Yedikulc hastahanesine :r-
.. ııştır nun elinden yudum yudum içiyor ve se11izce bu gü-

t ~Şl" . nahsız yüzü bir tablo gibi 9eyrediyM; hiç bir fena 
~bı Jll.,A.RJ TOPIJARKEN r AKA- isteği yoktur. 
~~de; kadıköyde Acıbadem cad- Çetiner, asla kirli bir duygunun aksini tatnnı· 
\gql>U ~ nver'in evine bahçedeki tel yacağı zannedilen bu bakışlarm ı,ıklanyle baştan başa 
~ ~itı i 

0rarıp giren Bursalı Musta- yıkanmış, temizlenmi! sribiydi; artık ba,ka kadınlar
~'" ç ~de eşyaları toplarken ya- la da dütüP kalkmıyordu. 
'~~rinde bazı anahtarlar Genç at1am yavaş yavaş kendisini bulmağa baı-

lamııh. Henüz 1üç bir gilnahm karalbsryle bulanma--

mıı taze bir güzellik, yer yüzüne İn&anların ıztırabını 
hiç değilse hafiflebnek için gönderilmiı ilahi bir te
sellidir. Çetiner. genç kızın penbe esmer yüzüne bak
tıkça çinde bir acının diner gibi olduğunu hissedi
yordu. Bu penbe esmer yüzde ruha iki alev tebes
süm gibi uzanan canlı gözler, baıkalarında belki de 
bir kusur sayılabilecekken onun hususiyetin.i teşkil 

eden, güzelliğini tamamlıyan, ona harikuladelik ve
ren gür katlar .•• 

Çetiner. bu gür kaşlann panltısını düşünürken 
içinde diner gibi olduğunu zannettiği acının yeni baş
tan büyük bir ateı halinde uyanıp geniıleyip bütün 
varlığını sardığııv gördü: Sinyorina Loretti cansız ve 
manasız bir gölgeden baıka bir ıey değildi; Çetiner 
bu harikulade benzeyiıte asıl hayatının büyük facıa
sını, unutmak için çırpındığı ve bir türlü unutamadı
ğı ötekisini, Ülkeri bulmuıtu ! 

Canı acıyan bir adam gibi iniltilerle kalktı; he
sabı güçlükle gördü, sendeliyerek sokağa çıktı; onu 
bu akıam htt zamankinden fazlll sarhot zannetmiı
lerdi; halbuki hava alm~a. uzaklara gitmeğe ihtiya
cı vardı; kendisini takip eden bir hayalden kaçmak, 
Matmazel Lorettinin veya Olkerin, kimin olursa ol
sun, dim~ğında, ruhunda. varlığında iki alev tebes
süm gibi uzanan güzel gözlerden kurtulmak istiy~r
du ! 

Sokaklarda, tek batına, elleri pantalonunun c~ 
binde, gözleri düşüncelerinin derinliğine gömülmüı, 
ne maksatla ve nereye gittiğini bilmeden yürüyordu. 
O, bir kere daha, bir gece daha böyle kendisini 
Rdnnlannın insiyakına bırakarak, denizde batı bot 
bir kayık gibi, yürüdüğü yeri, geçtiği yolu gönneden, 
anlamadan do]aşm•th: Sevimle tlhanın düğün gece
si, Olkerle dansederken, dudaklannı, dimağını. asa
bını ve itte nihayet hayatını yakan o müthiş hailenin 
olduğu gece. .• 

Bu ;ki yürüyüş gecesi arasındaki farkı düşündü: 
Şimdi denizde dalgalann elinde sadece başı bot bı- ı 
rakılrruı bir kayık gibi değil, fakat ayni zamanda içi 
bot, manasız Ve JüZU1D1Uz bıİr tekne gibiydi. 

,. 

Ne kadar yürümüş, nerelerden geçmiı, farkında 
değildi; kendisini köprünün üstünde buldu. Ağaçla
rın ve kulelerin karan) ğı içinde tarihin bin bir ı;izli
likle dolu facialarını sakhyan Topkapı sarayı hey-. 
betli görülüyordu. Köprünün demir parmaklığınıı da
yanarak içindeki ateıi hafifletmek için alnını denizin 
serin rüzgar!arıyle sarmak istedi; Boğaziçi iskelesin
de üstüste yanaımıı, ıtıklan sönük vapurların uzun 
direkli, kalın bacalı kaba hayaletleri denizin derinlik
lerinden gelen belli belirsiz bir kabannayla kıpırdı
yordu. Sular karanlık ve korkunçtu; karşı nhil se
çilmiyordu. Burada daha fazla kalmak istemiyerek 
ürpertiyle uzaklaştr. 

Çocukluğunda başlıca eğlencesi evlerinin yanı~ 
daki şömendöfcr istasyonuna gidip trenlerin gelip gi
ditini, vagonlara inip binenlerin telaıını, kaynaşan 

kalabalığı seyretmekti. Şömendöfer ona daima bi\Qle
diği, görmediği, hatta tahayyül edemediği, küçücük 
zihninde bir türlü şekil \•eremediği uzak, uzak, uzak 
memleketleri düşündürürdü. Bu gece de, içinde yıl
larca evvel, çocukluğunda olduğu gibi uzak ülkelerin, 
meçhul alemlerin nostaljisini hissediyordu. 

Bu düşünceler arasında adımlannın onu ihtiyar
ıızca Sirkeci ganna getirmiş olduğunu gördü. İstas
yonun ışıkları söndürülüyor, nöbetçi hademeler bek
leme salonlarını temizliyorlardı. Peronda kimse yok
tu; ıon banliyö treninin raylarda bıraktrğı gürültü c!u 
yutuyordu. Raylar karanlık gecenin ' Jinde fosforla 
gibi, kendiliklerinden ışıklı gibi pınl .. ıyordu; soğuk 
demirlerin üstüne oturmak, otumıa~ aşksız ve tasa. 
sız, rahat çocukluk günlerini dütünmek, kend;sini • 
nubnak ve öylece ansızın gelecek bir trenin ıtltınd• 
ezilmek, parçalanmak, yok olmak ve kurtulma!< i'tt
yMdu. Bir aralık gözü karanlıkta e_mldaıan raylara 

dalarak: ... 
- Seyahat unutturur mu? 
Diye dütünclü; hn,kıt memleketl!re, h"'şkll m':.l• 

bitlere gitse, batka in$Clnlar arasına kan,aa ..• 

.(Arkan yarın) 
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Dev/et. IJ_e~iryolları ve Limanları işletme 
· ·umum idaresi ilô.nları 

ltı Pendik - Tuzıil aras111da bulunan lçmel~r,, namilt tanınmış 
~nba. hu ıene de 14 - 6 - 936 tarihinden itibaren açılacaktır. 
1 la.rıhtetı itibaren aşağıda No. ları yazılı banliyö katarları içme· 
ı"' kadar gidip dönecek ve Eskiıehir -- Tuzla arasındaki iıtasyon· 
~ltda.n bu menbaa gelip dönecek yolcular için de 56/ 57> 9/ 10, 7 / 8 

0
• h katarlar içmelerde birer dakika duracaktır. 
Sayın halka ilan olunur. (3282) · 

t.tar Vapur Tren .. lçme 
No. Köprü ka!kıt H. Paşa kalkıt Varıt Kalkıt 
9 

16 7.24 

Vapur 
Köprü vanı 

9.05 
S6 6.25 6.45 8.01 

18 6.25 7.10 8.01 
/25 "l ı.. " 7.40 8.00 9.07 9.09 

""' "2 ~/27 ,, 8.00 8 .30 9 11 
8.40 9.10 10.17 10.19 

8 
~/3} 9.10 10.00 10 49 
~/35 11.00 ı 1 20 12 40 12.42 

13.15 13 35 15.10 15.12 
c ~39 15.10 15 30 16.55 17.00 

15.50 16 15 17 27 ., 
41 

S3 "2 Ss ,, 
"2,, 

S7 ''l 
ıo " 

19.10 20.00 
''ı ,, No. ile göaterileıı ha!arlar 
''2 ., No. ile gösterilen takarlar 

17.46 
18.19 
1911 
2025 
20.34 

20.54 
p:ızar günleri itlemez 
yalnrz pazar günleri işler. 

00 
10.50 

12 03 

1410 
16 45 
18.35 

19.23 
19 48 
20.43 

22.20 

~Muhammen bedellerile miktar ve vaııfları afağıda yazdı 5 grup 
ll\al-ıerne hizalarında yazı!ı tarih ve günlerde Hayd:ırpatada gar bi· 
U 1 dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafındarı açık eksiltme 
k e '«lhn alınacaktır. İsteklilerin malzeme hizalarında yazıla muvak· 
l:ttlt leıninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
b lddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair 
l '!a.nname vermeleri lazımdır. Bui§e ait şartnameler Haydarpa§ada 

•nci itletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 
1 - 31 adet manyatolu masa telefonu muhammen bedeli 731 li

;~60 kuruş ve muvakkat teminatı 54 lira 87 kuru§ olup 29 - 6 -
Pazartesi günü saat 10 da. 

: 2 - 30000 Kg. blama karbonat dö sut muhammen bedeli 397S 
ta Ya muvakkat teminatı 298 lira lS kuruş olup 29 - 6 - 936 
'-:artesi günü ıaat 10 da 

3 - 20000 adet ate§ tuğlası muhammen bedeli 1900 lira ve 
~ ~\'lltkat teminatı 142 lira 50 kurut olup 29 - 6 - 936 pazartesi 
·i.lrıij saat 1 O da. • 

t 4 - 100 M. Kalbur teli muhammen bedeli 189 lira ve muvakkat 
tllİnatı 14 lira 20 kuruı olup 29 - 6 - 936 pazartesi günü saat 
O da. 

ha S - 52 adet tabaklı çay fincanı, 102 adet çorba tabağı, 2 adet 
,/'-rlak yemek tabağı büyük, 100 adet to.haklı kahve fincanı, 400 
, et Ya.ası tabak, 7S adet ıürahi küçük ve büyük, 30 adet iyi cins 
~ta.bağı, 20 adet rakı kadehi muhammen bedeli 184 lira 70 ku· 
~U \'e muvakkat teminatı 13 lira 85 kuruş olup 29 - 6 - 936 gü-

•aat 10 da. {3167) 

~l Muhammt!n bedeli 46426 lira olan muhtelif makkap kalemleri, 
tg'"uzlar, raybaylar ve saire 23 - 7 - 936 pertembe günü saat 
~O da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında aatın alına-

ır. 

~Bu iıe girmek istiyenlerin 3481,95 liı·:ılık muvakkat teminat ile 
~Unun tayin ettiği vesikaları ve 7 / S/ 936 G. 3297 No. lu reımi gaze
\• l~ lllpnteıir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikaıını tekliflerile 
l~ ıkte aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine verme-

lizımdır. 

-.
1 
Ş~rtnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa vez· 
etınden alınabilir. (2976) 

~ . Muhammen bedeli 15000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 met· 
~ •ılo lastik bantları ile Elevatör bantları 16--7-936 per§embe gü· 
'I ''-t 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın 
•nacaktır. 

~' Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile 
a~Unun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-5--936 G. ve 
'I ? l'lunıaralı nüshasında intişar etmi! olan talimatname dairesinde 
•• ~"1bııt vesika ve tekliflerini ayni gün sc;.at 14,30 za kadar komisyon "'• . . ığıne vermeleri lazımdır. 
~\ Şal'tnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 

l'darpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

"-----~~~--~--~~~----~~~----:-{3_2_75_)~ 

Türk Hava Kurumu 
• 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar bin erce kişiyi zens.?io etmiştir 
3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 

.\Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Ytıca: 20.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık Hnamiyelerle 

(20.000> liralık bir mükafat vard•r. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu ilanları 1 

Jstanbul Harici Askeri I' 1 
Kıtaatı ilanları 

1 -936-937dersıenesi için ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
Kuleli, Maltepe ve Buraa liıeleri· 
le Krrıkkaledeki Askeri San'at Ji. 
sesine ve Konya, Erzincan AS. 
Orta mekteplerine talebe alına
caktır. 

2 - Kabul prtları AS. lise ve 
orta mektepler talimatında yazı· 
hdır. Bu talimat askeri mektep
lerde ve askerlik ıubelerinde gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin aıağıda yazı· 
lı huıuıları da göz önünde bulun
durmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 Temmuz 936 da baı· 
lar ve 10 Ağuıtoı 936 da biter. 
Müıabaka imtihanı da 15 Ağus

tosla 21 Ağuıtos ~uasında yapılır. 
B - Mekteplerin bulundukla

rı yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 1 O haziran 936 
dan 31 Temmuz 936 tarihine ka
dar bulundukları yerlerin asker
lik ıubeJerine müracaat etmit ol
maları lazımdır. 

C - Kabul ıartlarmı taııyan 
istekliler evrakını tamamlattınhp 
aıkerlik §Ubeleri vasıtasile mekte· 
be göndermeleri ve mekteplerden 
davet vaki olmadan hiç bir istek
li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 
girmek için davet edilen istekli
lerin imtihaµ yapılacak yere ka· 
dar gitmek ve imtihanı kazanma
yınca geri dönmek için yapacak
ları masraflar tamamen iıtekliye 
aittir. Bunun için de gidiı ve dö
nüt masrafını beraber götürmeıi 

55 ton benzin 
Talimin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıı-1a mikdarı ve 

cinai yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonunca 6 Temmuz 936 tarihinde pazarteıi günü saat 15 de 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1237) lira (50) 

kuruıu havi teklif mektuplarını mezkur günde saa! 14 e kadaı ko· 

misyona verme eri ve kendilerinin ele 2490 numaralı kanunun 2 ve 

3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-

caatları. (3143). 

1750 ton lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli 22750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğü Satınalma Ko· 

misyonunca 9 Temmuz 936 tarihinde pertembe günü ıaat lS te ka-

palı zarf ile ihale edilecektir. Ş9rtname parasız olarak komiıyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 kuruıu havi 

teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme-

leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde

ki vesaikle mezk\ir gün ve ıaatte komisyona müracaatları. (3144), 

1500 metremikabı çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli (63500) lira olan yukarda mikdaıı ve cin

ai yazılı malzeme As.keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonunca 29 haziran 936 tarihinde pazartesi günü saat 1 S de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira {18) kuruı 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
{ 4425) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e ka
dar Komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 maddelerindeki ve,aikle mezkUr gün ve ıaatte Komisyona 
müracaatları. (3142 ) 

lazımdır. l 1 
E - lstekli mektebe kabul e· 

dilmed~ihkdhdeh~bir~kid· ·--------------------------dia edemez ve bir sene terki tah· 
sili olan~ar da mektebe alınmaz

lar. 
4 - Mektepler leyli ve mecca

nidir Talebenin iaıesinden baıka 
giydirilmesi, techizatı ve kitapla· 
rı mektebe ait olduğu gibi a)'l'ıca 
her ay bir miktar maat da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakı
yetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek ka
zandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetittirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

{18) (3244) 

• • 
Niğde garnizonunda bulunan 

kıt'.~ hayvanlarmm ihtiyacı olan 
422 ton kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. Tahmin 
edilen bedeli 16880 lira olup ilk 
temi:·~·: 1266 liradır. Eksilmesi 
25 haziran 936 pe:§embe günü sa-

at 15,30 da Niğdede Tümen Satın· 
alm.t. Komisyonunda yapılacaktır. 
lıtekliler teklif mektuplarını iha
leden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermiı bulunmaları. · Şartnamesi 
her e-ün Komisyonda görülebilir. 
Ve parasız alınabilir. {15) (3184) 

• • • 
Kor ihtiyacı olan 15 ton sade 

yağı 27-6-936 cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
satın alnıacaktır. Muhammen be
deli 12000 liradır. tik teminatı 
900 liradır. lstekHleriu şartname· 
sini görmek üzere her gün ve iha· 
le gününde ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplarile Ba
hkesirde kolordu satınalma ko
misyonuna müracaatlar:. 

(23) (3272) 

• • • 
1 - Ankara.da Askeri Baytar 

Mektebine bu aene sivil liae mezunu 
olmak ıartile 14 talebe kabu~ edi· 
lecektir. Taliplerden aıağıdaki 

Bir kilosunun 
muhammeni 

6,50 
2,50 
3,50 

kiJOSl' 

3700 
1800 
1800 

Arpa 
Saman 
Kepek 

teminatı 27 )ira 

Dütkünler evi hayvanab için lazım olan miktar ve cinsleri ya· 
zılı 3 türlü hayvan ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartna· 

meıi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin 

ettiği vesika ve hizasında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 

mektubile beraber 26 haziran 936 cuma günü saat 15 de daimi en-

cümende bulunmalıdır. (3196) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vasıflar aranılır: 

A - Türkiye Cumhuriyeti te
baaıından olmak, 

B - Yaşları 18 - 21 olmak. 
C - Türkiye maarif liselerini 

bitirmiı ve olgunluk imtihanını 

vermit olmak. 
D - Bünyelerinin tam sıhhatli 

ve askerliğe elverifli olduğu Aske
ri Sıhhiye heyetlerince tesbit edil· 
mek (tam teşekküllü aıskeri hasta
nelerce) . 

E - Kendilerinin \'e aileleri· 
nin hüsnü halleri zabıtaca tevsik 
edilmek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler 
müracaat istidalarma §U kağıt 

ve vesikaları bağlarlar. 

A - Nüfus cüzdanı veya res· 
men musaddak sureti, 

B - Mu!:ıddak sıhhat ve aşı 
vesikaları, 

C - Me.zun olduğu lisenin şa
hadetnamesi veya musaddak su· 
reli, 

D - Kendisinin ve ailesinir. hüs· 
nü hali hakkında iotoğraflı zabıta 
vesikası , 

E - Mektebe kabul edildik· 
ten sonra askeri kanun nizamları 
kabul ettiğini natık velisinin ve 
kendisinin birer teahhüt senedi 

F - Selisülbevl, gaıi nevba.ti ih
tilaciye, sar'a ve sairülmenam has-1 

tahklarile malul olmadıklarına 
dair velilerinin Noterlikten tas
dikli teahhütnameleri "bu gibi 
hastalıkli\rdan birile mektebe gir
mezden evvel mallı! olduğu son· 
radan anlaşılan talebe mektepten 
çıkartılır ve o zamana kadar melr 
tep masrafı velisine ödettirilir .. 

3 - Kayıt için müracaat yer
leri Ankarada Yüksek Ziraat Enı· 
titülerinde "Askeri Baytar Talebe 
Amirliği , lstanbulda Haydarpa· 
ıada "c\skeri Baytar Tatbikat 
Mektebi Müdürlüğü,, dür. Tn§· 
ralardan talip olacaklar 1. 2 mad
delerde bildirilen evrnk ve vesi
kaları tamam olmak şartile bnlun
dukları yerlerdeki Askerlik ~ube· 
leri vasıtasile dileklerini M . M V • 
Baytar işleri Dairesi Reisliğine 

bildirebilirler. 
4 - Aranılan vasıf ve çartları 

haiz talipler imtihana tabi değil
dir. Kabul müracaat tarih ve sı

rasına göre yapılacaktır . Müra· 
caat Eylül 936 iptidasınn kadar
dır. Fakat {14) tafip tamam o· 
lunca kayıt muamelesi daha evvel 
kapanacaktır. Taliplerden lise 
şahadetnamesi iyi derecede olan
lar tercih olunur . 

5 - Kayıt muamelesinin ka
panmasından sonra kabul edilen
lerin isimleri gene gazeteleri"" ilan 
olunacaktır. (694) (2656) 
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JılemleketfmlZde 
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gtrmıyen yerlere S 

Yıllık 
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ıme 

180 

e aylık 
'20 
711 

a a1hk Aylı:k 

235 - 110 -180 

Tnrldyen!D her posta merkezinde K.UBUN'a abone yazdır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

l'elefou Jldlııw. 
ı Yuı lflerl: 21'13 

Telgraf adreal: KUBUN btanbul 

Posta kutusu No. C6 
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Haıa bir soQuk hava dolabı almakta tereddüt 
ediyorsunuz ? . . 

mü 

Y aloız kendinizi düşünmeyiniz! 
Sizden taze ve mikropsuz sUt bekllyen, gilnlUk yumurfit lstlyen yavrunuzu da dfJşilnUnUz 

AlacaQınız dolap İ G İ O A İ R E oımalldı 
Yalnız F R i G i O A i R E markası size hakiki bir buz dolabından 

beklenen evsafı temin edebilir 
1BOURii···srRit5.ERLERl '············································································-····-······-······-···----·............ . ~ i1936 modeli FRiGiDAiRE diğer soğukha-1 

ve Şürekası 
Galata: Hezaren caddesi 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

va dolaplar1na nazaran °10 50 nisbetine 
kadar elektrik cereyanını tasarruf eder 

FRiGiDAiRE 
İzmir: Gazi Bulvarı 

İ§te bu Ekovat konfresör11 aayealnde 
FRlG1DA1RE .soğuk bava dolabmtz elektrik 
cereyanını % 60 ııLsbetlnc kadar azaltır. Yavrularının aıhhatini korumak iatiyen annelerin dolabıdır. -----··········· .. ···················•·•··········· .............. --········ ·····-···-··············-··-·······-·-···-··········-·· _ ......................................................................................................................... _ ....... . 

1---YILMAZ RAKISI 
~O~ UNU VE MADEN SUYUNU 
HER YERDE TER.CIH EDiNiZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

Vücudunuza 
yegane 

sıhhat ve midenize 
45 derecelik nefis 

iştiha veren 
rakıdır. 

Türk Hava kurumu satınalma 
komisyonundan: 

22 nci tertip piyango biletleri için ı40000 türkçe ıoooo fran

mxa el \te ıoooo duvar planlarile 10000 resimli afit baatırılacağm 

dan ı 7---6-936 çarıamba günü saat ıs de açık eksiltme ile müna

kaea yapılacaktır. istekli olanlar ıartnamesini her gün piyango di-

rektörlüğü muhasebesinde görebilirler. (32ı8) 

Bayan Safiye 
PANORAMA 

'I Istanbul Komutanlığı ı: 
Sabnalma komisyonu illnı 

Komutanlık birlikleri hayvana
tı için 330,000 kiio yulaf veya ar· 
padan ucuz fiat teklif edilen ı6 
haziran 936 salı günü saat ıs de 
kapalı zarfla alınacaktır. Mu· 
hammen tutarı yulafın ı 7325 ar
panın ı402S liradır. İlk teminatı 
yulafın ıJOO arpanın ıOS3 liradır. 

Şannamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebilir. Js. 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber 2490 aayılı 
kanunun 2. 3 cü maddelerindeki 
vesaikle birlikte belli gün ve iha· 
leden en az bir saat evveline ka· 

il dar teklif mektupl2'.rını Fındıklı-
Bahp•İndeki seanslarına devama başladı daki Komutanlık Arttırma ve Ek-

~••••••••••·~~·•••••~••••-ı ill~~m~oo~an~~eri. -· (2980) 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmini 
Fiatı 

Koyun eti 26500 Kile1 43 Kuruş 
Sığır eti 3000 ,, 39 ,, 

Teminatı 

Lira K. 
942, 38 

İhale 
tarihi 

24/ 6/ 936 

Sade yağ 6500 ,, 90 ,, 438 75 24 ,. 
Kok kömürü 300 Ton ıSSO ,, 416 2S 24 ,, ıf IJ 

Mektebin 937 senesi nıayıs nihayetine kadar yukarıda cinai ~-;,. 
ihtiyaçları kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme bıı I 
rında gösterilen gün. ve saatlerde Gümüısuyunda mektep dahili~ 
toplanan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı ar~ 
ma ve eksiltme kanununun 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı ıartl, 
haiz bulunmaları ve bu maddelerde zikredilen vesikaları ibraı ıı!: 
meler\ lazımdır. Zarflar hizalarında gösterilen saatlerde açılac• 'I 
dan mezkiir kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre zarfların J,/ 

saat evvevl Komisyon Reisliğine tevdii zaruridir. Şartnameleri r 
mek için her gün mektebe müracaat edilebilir. (3ı80) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Ncıriyat DircktörU: Refik A. S-;;;J 
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