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Başvekil ismet lnönü 
Bayındırlık ve Dahiliye vekillerile Adliye, 

Dün şehrimize geldiler 
Başvekil ve vekiller bugün Ankaraga avdet ediyorlar 
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Atatlrk, 
()Ün Başvekil ve vekiller•\ 

kabul ettiler \ 
!>:ı lata.nbul, 18 (A.A.) - Reisicu- i 
~ar Atatürk dün öğle~en evv~l J 
rtıit.e adan ha va postasıle şehri- i 
Ue g~lt>.n Başvekil İsmet İnönü J 
"eltfAdlıye Vekili ve Hariciye vekil i 
hk ~i ~~krü Saracoğlu, Bayındır- ~ 
l'e \7 ek_il_ı Ali Çetinkaya ve Dahili- i 
Icı k·~kılı Şükrü Kaya'yı Floryada- ~ 
,,., °tklerind~ kabul ederek öğle İ 
J~ıtıeğ· • 

ıne alıkonmuşlardır. i 
"'ek~tatilrk yemekten sonra Baş- ~ 
lıt~ ve Vekillerle bir müddet ça- j 

\ dUn l§lardır. Başvekil ve Vekiller i 
I t-ak geceyi Atatürkün misafiri ola- l 
\ dir F'Iorya köşkünde geçirmişler- i 
I . ı 

) ıed Başvekil ve Vekiller bugUn öğ- i 
eıı ""'n · h t ·1 = .\rık Q\J ra yıne ava pos ası e i 

\
11111 

araya avdet edeceklerdir. ~ 
""'••111111111 ı 
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Yukarda •olda: Atat;;rk w linWt lnllil'IJ Florga k61'kibul~. 
"Altta: Atatilrlc w l•mn lnönü fi'lorgatla kötb gtrilİorlar Sağda, 
1111/cardtı: KiçiJk Vlkü Ataffirkün yakasına ~k. talc~f/Or.l Alf!a: 
/•met /nönlJ ve Vekilkrlmia YeıUkögde tayyareden indikten sonra. . . 

Dtin Devlet Hava yolları tayyare-ı · çok zevat tarafından karşıla~mışlar
lerlle Ankaradan hareketle saat 11 i dır. 

.55 geçe Başvekillmiz General ismet -- -----· --------
.lnönU, beraberinde Dahiliye Vekili Boğazlar konferansında 
Şükrü Kaya, Adliye Vekili Şükrü .................................. ~ ........ _ 
Saraçoğlu ve Bayındırlık Vekili Ali 
Çetinkaya olduğu halde şehrimize 
gelmişler, Yetilköy 18tuyonuna in. 
mişlerdir. 

Başveldl, Yeşilköy hava istasyo • 
nunda Vali Muhittin Üstündağ, mer. 
kez kumandanı General Fehmi ve bir 

Askeri 
de·legelerimiz 
Dün Jsviçreye gittiıer 

Sovqet Rusqada amele 
d;/(fatöriüfu kf!.lkmıqor 

Botazlar konf eranaına iştirak e. 
decek olar. askeri delegelerimiz başta 
Genel Kurmay asbaşkanı Korgeneral 
Asım olmak üzere dün akpmki eka. 
presle lsv!çreye hareket etmişlerdir. 

Genel Kurmay asbqkanını utar. 
lamafa lstanbul kumandanı General 
Halis, merkez kumandanı Fehmi ve 
subaylar gelmiş bulunuyordu. ovyet Rusya ana yasasında 

bazı değişiklikler yaptı. Bu 
~etıerd ltlU.naaebetle, ecnebi memle. 
dU. 8e_. hır çok mütalealar yürütül-
11eşri., ıtıde de, daha çok haricin bu 
h .. a ı te.s· · 
">'trııy ın altında, bazı hakikate 

ll arı Yazılar çıktı. 
"- 11 tetkiki .. -..1cı . ere gore, Sovyet Rusya. 
\, Yenı İ8u.h JOr: •A at şu neticelere van. 

ı. "~ıııeıe d'k 
""qtb11at 1 tatorası,, kalkmıştır. 
l'-'ırı1lftu •e kellm hürriyeti iade o-

r. Serbest bir intihapta bir 

parlamento kurulacaktır. rşçt aile. 
sinden olm nlar da zabit olabilecek. 
!erdir. haabl mülkiyete riayet olu
nacaktır!.. 

Biz bu fikirde değiliz. Evvel emir. 
de, )eni ana yasamn, Sovyet Cumu. 
riyetlerl Birliğinin şimdiye kadar o
lan siyasi ve iktisadi bünyesinde hiç 
bir esaslı deffşiklfk yapmadıtını aç;k. 
ça kaydetmeliyiz. Rusyada, komünist 
ihtilllini yapan ve iktidar mevkiini 

8. o. 
(Sonu Ba. 1 8&. .J) 

Aynı trenle Ankara ve İstanbul 
gazetecileri de hareket etmişlerdir. 

Gaetenü Mlaip ve bat muhar
riri Bay Anm Us tla BofazltıT 
ltonlaaMUU talrip etmelı üae 
tlün Montröye laarelıet etmqtir. 
Btlf malaarririmiz. müakaelenlen 
olıayucalarımız.ı telgral ue m•ı 
tııpla,üı pnü pnüne laahertl• 
etlecelrtir. · 

•STANBUL 

PERŞEMBE 

18 
HAZiRAN 

1938 

** 

lp:ı;;;;;-;,;·;;;;;;-. kuponu 
Bu kupondan yedialnl birik

tiren okuyucumuz KURUN dot 
toruna kendini parama muaye -

ne ettirebilir. 

'·-····~.:.~!.~ .. : .. ::=:.:!:!.~2... 
ı :.!!~; Jr!nsız hük!,mt;!in!_n f!k ,!ilJ!!.si _es!':!.::, 

Sarl1e ile Llllaaaa 
lstlklll veriliyor 

iki hükumet Fransa ile müttefik birer 
müstakil cu,muriyet olacak 

Paris, 17 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinde Pertinax, dün akşam Wran ., 
sız hariciye nezaretinde mühim bir 
toplantı aktedildiğini haber veriyor. 
Bu toplantıda, Suriye ve LUbnc.nın, 
F "8.IWL ile müttefik iki müstakil cu
muriyet haline konulması görüşülmüş 
tür, Bu Cumuriyetlere "Doğu devlet-
l~ri .. adı verilecektir. -

Fransa ve Suriye delegeleri arasın
da esasen kararlaşmış olan iki and

. laşma, yakında kabine tarafından tas
dik edilecektir. 

Suriye ile Lübnan, Fransız manda
sından kurtulur kurtulmaz, Milletler 
cemiyetine iltihak edeceklerdir. 

Bu keyfiyetin, önümümek.i eylfıl 
ayınd11, bir emri vaki olacağı tahmin 
ediliyor. 

Oeuvre gUeteal de ayni meseleyi 
mevzuu baluıederek, gene buna ben-
zer malfımat veriyor ve diyor ki Franaanın Suriye fevkalade komiaeıi 

(Sonu: Sa. ! 8ü, .+) B. de Martel 

F rclnsada zecri tedbirle
rin kaJdırılması isteniyor 
Eden bugün mühim bir niıtq.k sögligecek 

lngilterenin noktai nazarına .göre 
Zecri tedbirler kalkmazsa ita/ya ile 

harbi göze almak lazımdır 
Parla, 17 (A.A.) - Cumuriyetçi 

federasyon, ltalyaya karşı tatbik edil. 
mekte olan zecrt tedbirlerin kaldırıl. 
maaını istiyer. bir takrir tevdi etmiş
tir. 
EDEN CENEVRENIN ISLABIN. 

DAN BAHSEDECEK 
Londra, 17 (A.A.) - Pazartesi gU. 

nü hariciye komitesinin toplantıatn. 

da hazır bulunmuş olan nazırlana 

zecri tedbirlerin ka dmlması lehinde 
milttefikar. karar vermiş olduktur 
teeyyüt etmektedir. 

Nazırlar, B. Edenin perşembe d
nü Avam Kamarasında söyliyecefl 

(Sonu: Sa. 2 SU. 5' 

Koaap çayınntla kmılan topralı eleniyor. 
• Sanyere iki saat mesafede Kasapf plAnı tercüme ettirmiş ve bir define 
çayın denilen yerde bir haftadanberi plinı oldı.ğunu öğrenmiş.. Fakat a. 
harıl harıl define aranmaktadır. raya harpler girdiğinden bir türll 

Defintyi arıyan Osman isminde pllndaki yeri kazdıramamış .. 
yaşlı bir adamdır. Kazı işine milli Bundan iki sene evvel lstanbula 
emllk mfldürlflitlnden, vfllyetten ve gelen Omu çavuş, meseleyi kardeşi 
jandarmadan birer mftmessll nezaret Osmana açmış, planı vermiş.- işte 
etmektedir. defineyi araştıran bu adamdır. PiL 

Dün kazılan yerden bazı Bulgar na göre Kasap çayırı denilen yerde. 
paralan Çtkmıştır. Söylendiğine gö. ki bilyiik çınarın dibi kazıtırsa bir 111 

re, Balkan harbi esnasında hudut ha- çıkacak, su durdurulup toprak kan. 
ridne çıbnlan bir Bulgar ailesi yol. lıraa ağacın kökleri dibinde iki ce,ha. 
da kendilerini götüren Omer isminde ne sandığı girillecek imiş.. Bu san. 
bir çavuıtan çok iyilik prdüklerin. dıklarda okka okka altın ve milcevhe. 
den, ayrılırlarken bana Rumca yazılı rat varmıı t 
bir plb vermifler. ömer ~\'Uf bu 
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Sovyetler Birliği ·hududunda 
Şüpheli bir tayyare görüldü 

1 T. R. Aras 
Moskova, 17 (A.A.) - Garptan 

şarka doğru uçmakta olan bir Polon. 
ya tayyaresi. saat 12,50 de 720 numa
ralı işaret yakınındaki Sovyet hudu. 
du \iz.erinde uçmuştur. 

Saat 13 te aynı tayyare hududun 
16 kilometre şarkında bulunan Azer. 
jinsk şehri üzerinde iki geniş daire 
çizmiştir. Bu sırada tayyareye kar
şı tüf ek \'e mitralyöz ateşi açılmıştır. 

Ecnebi topraklarda bulunduğunu 
anlaması lazım gelen tayyare, ateşe 
rağmen, şarka, Minsk cihetine doğru 
uçuşuna devam etmiştir. 

Derhal havalanan Sovyet tayya.. 

releri, Polonya tayyaresini kuşatarak 
Minsk tayyare meydanına inmeye 
mecbur etmişlerdir. 

Polonya tayyare..c;i, Sigmund Poci. 
orkoovky ve Stanlsiov Abramsky a
dında iki pilot tarafından idare ediL 
mekte idi. Pilotlar, Varşova Aero • 
kIUba azasından bulunduklarını, tay. 
yarenin de bu klübun malı bulundu. 
ğunu ve bir spor uçuşu yapmakta iken 
yollarını şaşırdıklarını söylemişlerdir. 

Polonyalı pilotların beyanatları. 

nın doğru olup olmadığı tahkik edil
mektedir. 

Ereğli kömür şirketinin satın alınması 
Müzakerelere dün başlanıldı 

Ankara, 17 (A.A.) - Soıyete Fran·ı 

ko - Türk ve Ereğli kömür §irketi nam 
farına ıehrimizde bulunmakta olan B. 
Boissiert. ekonomi bakanımız Celll Ba
yar'ı her iki tirkete ait iJler için ziya· 
Tet etmittir. 

Bunlardan harici borçlanmız hamil· 
Jeri tarafından te§kil edilmit olan ıoı • 
yete Franko - Türk, Pariste imzalan
nuJ anlatma mucibince ödenecek ku • 
pon taksitleri karıılığı TUrkiyeden mal 
mübayaa etmek istemektedir. Ekono -
mi bakanlığımızla bu huıuıu:ı milfreda· 

Blum 
Ten kitlere cevap vnriyor 

Paris, 17 (A.A.) - Meb'usan mec
lisi tarafından evvvelce k~bul edilmiş 
olan beş kanun layiha.sının iyan mec
lisinde dünkU rr~ı-.,kercsi esnasında 

' ı lfıyipa.ları tenkit eden muhtelif ha· 
t;plere cevap wren B. Blum, ezcümle 

iyle demiştir: 

Gayemiz, memlekette Mhtı alma 
•c istihlak kabfüyetini ink~f ettir

mektir. Bu gaye elde edildlği zaman 
istihsal ve mübadelenin canlanması 

'nıkanı hasıl ve bu sayede ilcretlerin 
a.rftmlması, maliyet fiyatlannın in
nıesi ile telô.fi edilm-1§ olaooktır. Tek
rı etmekte olduğumuz tedbirler, tesir· 

tı üzerinde mutabık kalmıılardır. Bu 
suretle şimdiye kadar dövizle öden • 
mekte olan harici borç taksitleri bun • 
dan sonra yüzde 50 nisbetinde Türk 
malı ile ödenmeğe başlamıı oluyor. 

Ereğli şirketinin hükQmetçe satın 
abnmaSI meselesine gelince bugün öğ-

leden sonra ekonomi bakanlığı ve E • 

reğli tirketi eksperleri Bay Boissiere 

dahil olduğu halde Celal Bayar'ın reis

liği altında ilk toplantılarını yapmıılar
dır. Müzakere devam edecektir. 

Küçük Antant 
Askeri bakı•dan 

bir leıe•i yor 
Prag, 17 (A.A.) - Zeit ıazetesi, 

şimdi Bükreşte bulunan Küçük An.. 
tant erkanı harbiyeleri reisleri ara. 
srnda mühim ihtiliflar mevcut oldu
ğunu söyliyen Macar erkanı harbiye 
re.isinin "Rej Namzedeck,, gazetesin. 
de çıkan bir makalesini iktibas et. 
mektedir. 

.Makale sonunda, Macar generali, 
askeri bakımdan Küçük Antant dev. 
letleri arasında topluluk olmadığını 
söylemektedir. 

Zerini hasıZ etmeğe ba§layınca müva
ZCM vilcuda gelecektir. 

ANKARADAN 
Devlet demiryollarında 
ailelere tenzilatlı tarife 

Eylul Nihayetine kadar devam edecek tarifede 
yolculara bir çok kolaylıklar gösteriliyor 

~nkara, 17 (Telefonla) - Devlet ı 
demiryollannda ıeyahat edecek aile • 
lere mahsuı olmak üzere eylQl 936 ıo
nuna kadar ihdas edilen ve her hangi 
bir tarihte baılamak üzere dönUı kr • 
ıumlan iki ay zarfında muteber tenzi • 
latlı tarife ıu ıuretle tatbik edilecek -

Bet kitilik ailede Sekiz kitilik ailede 
II illII m 

H. pap - Ankara 1348 857 1125 715 

Ankara • İzmir 1603 1014 1336 845 

Ankara· Samıun 1653 1048 1379 873 

Samıun - İzmir 1994 1269 1662 1058 

Belgratta Yugoslav 
Başvekilile görüştü 

Belgrat, 17 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyor: 

Montreux'ye gitmek üzere dün ak
şam buraya gelen Türkiye Dış işleri 

Bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras 
Yugoslav hükumet merkezinde bir 
gün kalmıştır. Doktor Aras bu sabah 
saat 11 de Başbakan B. Stoyadinoviçi 
ziyaret ederek kendisiyle bir saat sü
ren bir konuşmada bulunmuştur. Öğ
le üstü doktor Aras Naip prens Paul 
tarafından kabul edilmig ve prens Paul 
Türkiye Dış işleri Bakanını öğle yeme 
ğine abkoymll§tur. 

Öğleden eonra doktor Aras konuş· 
malanna devam edecek ve saat 22 de 
Montreux'ye milteveccihen Belgradı 
terkedecektir. 

Casus kadın 
Tevkif edilmedi, 24 saat 

alıkonuldu 
Ankara, 17 (A.A.) - Lydia Os· 

vald iamlııde bir kadın cuusu ile be· 
raberinde bulunan gazeteci Nauerber· 
gin hudutlarımız içinde tevkif edil
mi§ olduklarına dair iç ve dıg gazete
lerde bir haber çıkmı,tır. 

Yaptığımız tahkikata göre ortada 
bir tevkif meselesi yoktur. Hadisenin 
mahiyeti, lsviçreli gazeteci Nauerberg 
ile yanında kitip olarak bulunmakta 
oaln Lydia Osvaldin Şark memleket· 
lerine doğru yapmakta olduktan oto
mobil seyahati esnasında memleketi· 
mizden geçerken Malatyada merkez
den talimat alınmak U~re 24 saat alı
konulmu' olmalarından ibarettir. 

Dr. Schacht Bulgarlara 

"Altınınız • • 
sızın 

olsun!,, 
Diye cevap verdi 

Sofya, 17 (A.A.) - Bay Schacht, 
Bulgar bankaıı nazın Bay Bojilof ile 
neler görilftilğUnü gazetecilere izah e • 
derken, demittir ki: 

"Jılilnakap ettiğimiz bUtiln meıelea 
lerde noktai nuarlanmınn tamamiyle 
eı oldufunu görmekle bahtiyarım. Al • 
ınan devlet ve Bulgar mil1t bankalan a
ruındaJri milnaaebat fevkalide samimi 
olup, iki memleketin ıiyast ve iktındi 
münasebetlerinin inkiıafına yardım e -
decektir. Almanya, Bulgaristanın, ken -
di topraklanndaki zenginliği iıletebil • 
mesi için, ona el uzatmağa hazırdır.,, Bu 
sırada gazetecinin biri: 

" Bulgar toprağında altm da vardır, 
'deyince, Bay Schacht: 

Altınınız sizin olsun, biz yalnız, en
düstride kullanılacak iptidai maddeler
le alakadarız. A1ma:lya, parasız da ya • 
şanabilcceğini isbat etmiştir. Eski ik • 
tısat sistemi ebcdiyyen yok olmuştur. 

Bugünkü günde, asıl olan, bankalardaki 
servet değil, milletlerin iradesidir.,, c~ 
vabını vermiştir. 

DR. SCHACHT PEŞTEDE 
tir: Mersin· Konya 906 576 755 480 Peşte, 17 (A.A.) - Hava yolu ile 

Ankara - Mersin 1481 939 1234 782 Sofyadadan gelen Bay Schacht, bugün Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden 
Bu U"c tl d ı b d ı· h · · ·burada kraya inmit ve tayyare meyda -bunun yüzde yirmiıi alınır. Biletler, re er en pu e e ı arıçtır. 

A"l b"l • ı ı 1 nında Macarista:ı milli bankası müdürü 
ücretin % 20 ıi mukabilinde bir ay da- 1 e 1 etı a an yo cu arın her bq yilz 

kilometrede bir tevakkuf hakları da var· Bay Bela tmrewi ile diğer bir çok z~ 
ha temdit edilerek Uç aya iblağ oluna· dır. Bu suretle aile bileti alanlar yal • vat tarafından selamlanmıştır. 
bilir. 

Aile grubunu teşkil edecekler: "Ka • 
rı, koca: bunların ana, baba, büyük ana 
ve büyük babalan, çocukları, torunları, 
kardeşleri,. dir. 3-5 kişilik gruplar a -
rasında bir kişi, daha fazla gruplarda 
iki kişi (hizmetçi, mürebbiye, sütnine, 
evlatlık gibi) akrabalık şartı aranmak • 
sızı:ı, bulunabilir. Ancak bu müstahdem 
ler ya kadın olacak, yahut 15 yaşını dol 
durmamış erkek olabilecektir. 

Mesela; bir aile grupu için adam ba· 

şına gldft - d~nllş ücreti muhtelif iı -

tasyonlar arasında şöyledir: 

nız gidecekleri istasyonu değil katede -

cek~e~i mesar~ye göre bir kaç istasyon· Vaziyet eskisinden 
<la ınıp gezebılmck fırsatını bulacak -

tardır. kö lÜ 
Almanqada gizli bir 

teşekkül gole 
Ankara, 17 (A.A.) - Almanyada 

gizli bir te~el:külün fcsatkarane faali 
yette bulunduğuna dair ecnebi memle 
ketlerde işae olanan haberleri Alman 
elçisi kati olarak tekzib etmekte ~e bu 
haberlerin tamamiyle uydurma olduğu 
nu beyan eylemcktedirler. 

ln~iltere sılahlanmulı! 
Londra, 17 (A.A.) - Harbiye ba. 

kanı B. Duff Cooptr yaptığı bir be. 
yanatta, AvrupadaKi ,·aziyetin 1914 
deki vaziyetten daha kötü olduğu 

fikrinde bulunmuş ve hu sebepten 
dolayı lngilterenin lüzumlu derecede 
bir orduya malik olması lbım geldi
-· · n ft-; c:iirmüştür. 

Sovyet Rusyada 
AmeJe diktatör iüğü 

kalkmıyor! 
(Uatyum J incide) 

ele geçiren lh tilllcilerin, sosyalist fi. 
kirlerinin Fransa ve ispanyada mu. 
vaffak olduğu sıralarda geriye dön -
melerine ~iç ihtima. veri!ebilir mi? 

Yeni ana )as& da, eskisi gibi: 
S~yalist Sovyet Cumuriyetleri 

Birliği, amele ,.e köylü sosyalist dev. 
letidir. 

BırJiğirı c:ıiyasi temeli. işçi sovyet. 
}eridir. 

Jcra kuvnti, şehir ve köy işçileri 
nin seçecekleri mebusların elindedir. 

Devletin ~ktisadi temeli sosyal~t 
slı;temidir Hususi mülkiyet yoktur 

Bir ad!lmın başka bir adamı istis. 
mar etmesi yasaktr-ı.·. 

Mülkiyet devlete ve kooperatiflere 
aittir. 

Prensipleri açıkça tekrar olunmuş 
tur. Böyle olduğu halde rejim de. 
ğişikliğinden bahsetmek dofru olur 
mu? 

Yukarıdaki sosyalist esasları mah. 
f uz kalmak tartile yeni gibi görünen 
maddeler aşağıdakilerden ibarettir: 

Köyllllerin, münferit şahIBların ve 
evlerinde bilfiil kendileri çalışan sa. 
natkArların küçük hususi teşebbüsleri. 
ne müsaade olunmuştur. 

Sovyet Rusyada bütün arazinin, 
henüz, müşterek usulle işletilemedi. 
ği maUlmdur. Arazinin bir kIBmı he
nüz köylülerin hususi malı olarak 
ellerindedir ve bunlar tarafından sll
rülüp ekilmektedir. 

Bir kısım sanatkarlar da evlerin. 
de kurdul:ları tezgahlarda çalışmak. 
tadırlar. Bütün bunların 808ya1lst. 
leştirilmesi, zaman meselesidir. Bu 
küçük teşebbüslerin mevcudiyetini 
tanımak memleketteld hlkfm BOSyallst 
iktisadiyatını bozabilecek bir mlisa. 
adekarhk değildir: 

Siyast sahada yapılan değişiklik, 
ilk bakışta, daha şümuUU ıörUnflr: 
İttihat meclisi, evvelce yalnız amele 
Yf' kö:yUl nuırahhaelnrn,da• u,. .... w. 
Şimdi, siyasi intihaba, gizli ve umu. 
mi rey u.sulile bütün vatandqlar iş. 
tırak edeceklerdir. Fakat, idarenin, 
işçi sovyetleri elinde bulunduiu dU. 
şünülürse bunun, rosyalist bakımın. 
dan, hiç bir ehemmiyeti olmıyacatı 
kabul olunur. 

Sovyet rejimi, Rusyada, bugün 
her vakitten ziyad·.: kuvvetlidir. Ya. 
prlan bu kUçUk zahiri mU.qadekarlık. 
lardcl bütün vatandaşları memnun et
mek ve mesailerinden azami bir de. 
recede istifade etmek gayesi takip 
edilmiş olsa gerektir. 

Evvelce, orduya zabit olarak, yal. 
nız işçi çocukları alınırdı. Şimdi i.~e. 
yedi senelik orta tahsilini bitiren her 
genç, askeri mekteplere kabul olun. 
maktadır. Bu gençlerin Sovyet re. 
jimi zamanında dofup büyüdükleri 
ve okudukları düşünülürse bir müsa. 
adekblık gibi gösterilen bu tedbirin 
sosyalist rejiminde bir gerileme sayı. 
lamıvacağt meydandadır 

Yirmi yaşına ba.c;mak üzere bulu 
nan komşumuz ve dostumuz Sovyet. 
ter Birliğir.in, dahili bünye"inde yap. 
trğr ufak tefek ıslahatla her cephede. 
<:aha kuvvetli bir inkişafa mazhar o. 
!'lcağmda hiç şüphemiz yoktur. 

B.O. 

Suriye ile Lübnana 
istiklal veriliyor 

( lJ st yanı 1 incide) 

B. Leon Blum ile lvon Delbos'un 
ilk siyasi eserleri bu olacaktır. 

1T1LAFNAME NE ZAMAN 
MZALANACAK? 

Paris, 17 (A.A.) - ... ali.hiyettar 
mahafil, halihazırda Pa iste bulun
makta olan Suriye heyetinin Suriye 
ve Lübnanı müstakil ve Fransa.nm 
müttefiki birer cumuriyet haline ko
yacak olan kat'i itilafnameyi imzala
mağa salahiyeti olmadığını tasrih 
etmektedirler. 

Şimdiki proje evvela Suriye hükft
met ve parlamentosunun tasvip ve 
tasdikine arzcdilmek lazım geldiğin· 

den Suriye ile Lübnanm önümüzdeki 

Fransada zecri 
tedbirlerin kald 
rılması isteniyor 

(Üst yanı 1 incide) 

nutkun ana hattar.nı te.-..bit et"'i 
Umum·yetle tahmın ediidiğine 

re, B. Eden, fazla tcferrüata fC 
meksizin Mil.etler Cemi;, eti muk 
lenamesinin ıslahı meseıesine de 
mas edec~ktir. 

Hali hıızırda diı>lomasi ser'\'i~~ 
hazırlam:ığa uğra~hkları pro 
"mıntakavi prensip,, ten muthetıl 
duğu zannolunuyor. 

B. Ba!:lvin, muhalıfleri:t tentd 
rine cevap verecekt:r. 
ITALYA DAHA NE ISTIYECE 

Londra, 17 (A.A.) - Londrad 
ltalyan m'.lh&fili, ltalyanın zecri t 
birlerin k.<tldırrlması ile kanaat e 
yerek duletlerle beynelmilel IO 
birliğine girfşmeder. evvel 1tatya11 
cavü~ünür.. takbihine MÜtealJiklO 
beyannamenin de feshed:lmesfni 
yeceği suretinde gazetelerde fil 
eden haberlerin dozru olmadıit 111 

taleasındatlır. 

INGILIZ NAZIRLARININ NOK'f 
NAZARLAR/ NEDiR'! 

Londra, 17 (A.A) - Daily Te 
raph gazetesi diyor ki: 

Kabinenin, zecri tedbirlerin 
dırrlmnsı llzım gelmekte old 
karar vermiş bulunduğuna dair o 
beyannamesi yarın Avam Ka 
sında okunacaktır. 

Bu gazete, B. Eeden ile B. s-1 
vinf n, hükOmetln bu karan al 
na saik olan sebepleri tamamlle 
edeceklerini na.ve etmektedir. 
Eden, İngiliz nazırlarının noktal 
zarlarını !zah edecektir. Bu Jl
nazar şudur: 

· Zecrt tedbirlerin mu hafa 
muhik gösterecek hiç bir şey yok 
Esasen bu tedbirlerin muhafazdl 
fay dalı bir gaye istihsali de mft 
dejildlr. B. Edenin, zecri tedbiri 
VDSıtuile müessir b!r netice elde 
mek için ltalyaya karşı harbi 
aldırmak derecesinde ileri gitme~_. 
'""' cr•l•,.•l-tnf .ı. l'ılv,. od•Ciff Pi' 

min olunmaktadır. 
B. Edenin, bu son meseleyi 1' 

nakaşa ederken hflkOmetin Atmaıı 
yasetindekl inkişaflar dolayısil~ ",, 
setmekte olduğu büyük endişetercl 
de bahsed'!ceğl şüphesiz görülme1'1" 
dir. 1 

D.ıily Telegraph, mütaleatarıtl 
şöyle bild~riyor: • 

Hükumet taraftarlannın bil~-611 
ekseriyeti, kab!nenin kararını ısıt 
mile ta.cıvip etmektedir. 
------~--~~--~--------·..../ 

C.H. P 
Yeni le$kilat ~sas1arı 

kararlaştırılacak 
. . ·ıı.ı" Cumuriyet Halk Partısı \1 ı 1 

başkanlrklarmın valilcnn uhte.51~ 
verileceğini dünkü sayımızda yaıa::;, 
tık. Ankaıadan gelf>n mÜ\emmim ,.;. 
lümata göre, C. H. P merkez ,.~ ~ 
layet tesk;latına ve parti ile hükUJllif , . b 
arasındaki temas sistemine yen• 
şekil verilecf'ktir. . 

Bu ar:.da l~ işleri Bakanı pır~ 
umumi idare heyetinin tabii üye.91 

lacal<tır. 

Kararlaştırılacak yeni eB9:5ıı; 
göre teşkilatı esa.cıiye, memurııt ,f• 
nunlarile diğer bazı kanunlarda el 11 ·ı 
şiklikler yapılması için Kamutıı> ,_ 
önümüzdeki ikinci teşrin toplantı.fi 
da layihalar verilecektir. 

ey· "ıl ay·nda : ·m~ cemiyetine ~ 
bilmelerine ihtimal v~rilmemektc -~ 
FRANSANIN ANTAKYAYA V 

TAAHHUTLERİ J 
Paris, 17 - Yeni Fransız ka.b~~~ 

Fransanın Guriye fevkalade kofl11 
6' 

Kont de Martel'i değiştirmeğe ve V' 
nun yerine sosyalist erkanından. ,61' 
ger'i tayin etmeğe karar verdiği 
lenmektedir. ti 
Diğer taraftan Fransanm J.ıtl<~-et 

büyUk elçisi B. Ponso Parfl!le ~ 
edilmiştir. B. PoMO, Parise gi~ ~ 
evel Fransız hUkftmetinin bılb ııt~ 
Antakyadaki Türklere dair de:P1 
ettiği taahhütleri yerine getire 
sarahaten söylemiştir. 



BUGÜNÜN-MATAı-tAAiÇ'i- j • 
SAQ,IŞ'IN C.~ S.U S ı 

iLE IDYA O.~VA\LIC!.~ I 
MACERA(h\QJ. Sultanahmette yeni mozayıklar çıktı 

• 
Tefrika! 2 

Holivud bulvarındaki 
Bu mozayıklar geçen senekilerden daha kıymetli ve daha 
büyüktür. Araştırmalara on iki sene devam edilecek!. 

şahin yüzlü adam! Sultanahmette Arasta sokağında ya
pılmakta olan eski Bizans eserleri araş· 
brmasma devam edilmektedir. Dün bu 
mesele etrafında profesör Bakster, ken
disile göriiıeu bir yazıcımıza ye:ıiden 

şunları söylemiştir: . 

B kolunda da hafriyat büyük mik - devam etmek su haznesi varken pek 
yasta ilerlemiştir. Burada Bizanslılarca milşküldür.,, 

pek meşhur olan altın sarayını da bul - Diğer taraftan öğre:ıdiğimize göre, 
duk yalnız sarayın zeminine he!lÜZ va- profesör Bakster belediyeye başvurarak 
sıl olamadık. Bu çok derin olduğu için hafriyatın genişletilmesi için bu kısmın 
hafriyatı genişletmek mecburiyetinde - istimlak edilmesine ihtiyaç olduğunu i
yiz. leri sürmüştür. Belediye yapbğı tet • 

Mavi gözlerini beğenmedim değil. .. 
Fakat bir adamın beni takip etme

sinden hiç de hoşlanmamıştım! 

••- A kolundaki hafriyata büyük bir 
ehemmiyetle devam ediyoruz. Bu kısım 
Sultanahmet camiinin arkasına isabet 
eden kısımdır. Son yaptığımız araştır -
mada çalışmalarımızı oldukça derine 
kadar yilrüttilk. Ve zemin katında bir 
çok kıymetli mozayıklar da bulduk. Bu 
mozayıklar geçen yıl bulunan mozayık
larm eşidir. Yalnız o:ılardan daha kır 
metli ve daha büyüktür. Üzerlerinde 
yapılacak temizlikten sonra bunları ter 
bir edeceğiz. 

Sarayın duvarlan tekmil mozayık ve kikler neticesinde 40 bin metre murab
süslü resimlerle doludur. Bu kısma çok baı kısmın istimlakine karar vermiş -
ehemmiyet veriyoruz. Saray zeminine va tir. Bu istimlak (200) bin lira kadar 
sıl olduktan sonra saray baklanda da tutmaktadır. cas Cenevre, harpten sonraki senelerde 

11 1
Usluk için ideal bir merkez haline 

"etnit· H Ilı'} § ır. arikulflde kozmopolit, her 
~ letten bulunan bir şehir olmuştur. 
l'e legeler, sekreterler, memurlar, sek
( ter nıuavinleri, diplomatlar, deniz ve 
tiara ~kert ataşeleri, stcnoğrafi ka
aePle:ı. mahrem esrar katipler, gizli 
~ıs nıensupları ve güzelliği ile ze-
0 llla dayanarak yaşıyan kadınlarla 
~doludur. 

lıır Ou iki muhtelif lisan konuşu
( Ve bu muhtelif diller konuşulan 

1 alabalık içinde harp sonrası casus
~dan müteşekkil ordu, hiç takip 
h ıltnek tehlikesine uğramaksızın ra-
atça dolaşır. 

8e l3en daha otuz yaşındayım. Birkaç 
~ ile evvel, elimde pek az para olarak 
'lJ. e hiç bir işe sahip bulunmaksızın Ce
\> '~eye geldiğim zaman bu tehlikeli 
~~ heyecanlı macera beni kuvvetle çe-
8 l'0tdu. Macerayı, sadece macera ol
h'U?t dlye pek severim. Bir zamanlar 
llıelhen he?'§eyi tecrilbe için hazırlan
~ını. Ve bana öyle geliyordu ki, 
id· bu işi yapabilecek bir iktidarda 

1lll. Manevi techiza.tım tamamdı. 

eo 'Sabam İsviçrelidir. Annem Sak-
ıı~ah bir Almandır. BüyUk annem 

~hemyalı idi Daha pek genc:ken 
t'b· ızca, Almanca ve İtalyancayı su 
,/ 1 konuşuyordum. Şimdi, İngilizce 
14~ l&ı>anyolca da konuşuyorum. Daha 

11 ... r misiniz. Beş yabancı dilde ate
h Ofra.ti de yazıyorum. Bundan başka, 
~atınıı daha on beş yaşına gelme-
8... ka.zanmağa başlamıştım. Ve çok 
-.. Ya.hat ettim. 

~Mektebi tcrkeder etmez, bulundu
di semtte bir eczacının yanma gir
lıcın. Oraya buraya gönderilirdim, Ve 
2iıı u bucağı gelmiyen bir silrü şişe üze 
':ir...e etiket yapı§t:ırmakla meşgul olu-
"~duın. 

t'lJ, ~akat bu iş, benim zevkime hiç uy
tı~1· Blr kömUr madeni ocağına ka
)( J~zıldım. O da hoşuma gitmedi. 
~~e ile yazı yazmağı öğrendim. 
ti} ~k bir mağazaya stenoğrafi dak
l'a 

0i1 ?larak girdim. Bir kaç ay son
!iııa Urıbde bir moda atölyesi sahiple-

en birine sekreter tayin edildim 
n"t . 

g'llt u Un bu müddet znrfmda pek sıkı 
\>e ette çalışıyordum. Bilhassa lisan 
l'or~enoğrafi Uzerinde ihtisas elde edi-
0 ~um. Daha yirmi yaşıma girdiğim 
iht· lnanlardn ehemmiyet verdiğim bu 
l'ıy'Basların ilerde ne kadar i§ime ya
l'or~cağını da tam manasile idrak edi
~ra llın diyemem. Fakat sonraları, 
~·ltı :s~ı.~emurlan beni Brestte yakala 
ıe;1 Utun gizli evrakımı ele geçirdik
te ':!~an her§eyimin stenoğraf i üze
reın ·anı bildiğimiz yazının bir takım 
tııli ııler~e. kısaltılmış ve kolaylaştml
ler, :.Cklı ıle yazılmış olduğunu gördü
'atı . a.kat bu stenoğrafi beş ayrı li
bıtinlltere tutulmuş ve her biri de biri
lırat e karıştırılmış bulunuyordu. Ha
ları 1

tndaki işaretlerin umumi anah
ta l.la:ını bulmalc için tamam üç haf
ll:ıUhfaştılar. Bundan başka bir çok 
ll:ıenı·rn .notlarım, asla de şifre edile
llterı.0'!t..i· 9ünkU ben de onları kendi 
di icafafı~. Uıerc yazmıştım. Bu ken-

r cttıgım bir tarzdı. 
e"'1eıakat ~~ele ile sonraki hadiseleri 
,~ gctırıyonım. Zurih moda mües
llilya ınde. değil miydik. Oradan Mar
leye :Va gıttim. Bu defa zengin bir ai
tılll. Çocuk mUrebbiyesi olarak girmiş-

~ ~Urad b' e i~ a ır miktar para topladım. 
lerı.hel de sıkıldığım :için, bir kaç ay 

ce ltalyada tatil yapmak iste-

dim. Orada da mevcut param hemen 
biteceğine yakın, kalkıp Cezayire git
tim. Orada iş bulacağımı umuyordum. 
Bir şey bulamadım. Bir Cezayir ma
ğazasına mankenlik yapmak üzere va
züe buluncaya kadar dini bir teşkila
ta mensup hem§ireler bana göz kulak 

kat'i malfimat elde edilecektir. Bundan başka hafriyatın devamı 

oldular. 

Üçüncü kısım olan aygır deposu haf- milddetince burada çalışacak amelenin 
riyatı yeri!lde §imdilik hafriyat durmuş- hayatı sigorta edilmiştir. Her amelenin 
tur. Buna sebep olarak da aygır depo • hafriyat amelesi olduğunu gösterecek bir 
sunun üstünde büyük bir su haznesi - resmi kıyafeti olacaktır. Hafriyat ye • 
nin bulunmasıdır. Bu haznenin yıkıl - ri:ıde doktor ve itfaiye teşkilatı da yapı
masr icap etmektedir. Çünkü hafriyata lacaktır. Hafriyat 12 sene sürecektir, J 

Mankenlik bir kaç ay hoşuma git-

ti. üzerime giydirdikleri fistanları Maden ı·stı•hsala"' tımızın . k• f pek muhteşem surette teşhir edebili- 1 n 1 ş a 1 
yordum. Fakat o dUkkanm müşterile-
ri arasında iki evli adam vardı ki, be-

~~a~~!~: f~~~~~~ş!~~!~e~i~~~1::ı~ Geçen seneler tatbik edilen prim usulü .bu sene 
iyi arkadaş olamazlar. Bır orta yaşlı da h en •. Q m • k t t tb • k d · ı k 
takdirkArlarm cesaretini kırdım ve a g . y 1 ya$ a a 1 8 1 e C e 
yol harcı olacak kadar da para tasar- -------------- Dünya maden piyasalarındaki dü

şük fiyatlara rağmen harice fazla sev
ki yat yaparak maden istihsalatmı art
tırmak ve bu suretle madeneiliğimi
zin inkişafını temin etmek için evvel
ki ve geçen senelerde tatbik edilen 
prim usulü, 1936 yılında da geniş mik 

ruf edebildiğim için kendi yurdum o
lan lsviçreye döndüm. 

Seyahat hıl'SI... Yeni yerler gez
mek, yeni maceralarla karşılaşmak, ye 
ni simalar görmek arzusu yeniden 
içimde belirdi. 

Şark demiryolları 

Umumi kongre aqın 
üçünde toplanıyor 

Bir gazeteciyi sevdim. Onunla bir- Haziran başında toplanamıyan yasta tatbik edilecektir. 
likte Barselonaya ~ttlm. Fakat sonra Şark demiryolları umumi heyeti üç Yeni kararnameye göre Ereğli kö
a.şkım söndU. !kimızin de kalbi kml- temmuz cuma. gUnU için tekrar top· mür havzasında bulunan kömür ma
madan biribirimizden ayrıldık. lantıya çağınlm.ıştır. Bu fevkalade deni müstahsillerinin çıkaracakları 

Avrupa o zaman bana pek sakin, toplantı Şark demiryollarmın hilkO.- kömürlerden imtiyazlı madenler mu
durgun geliyordu. Kana.daya gitmek mete satılması hakkındaki teklifin kav~lesinde yazılı olan nisbi resimle
istedim. Fakat pasaportum olmadığı müzakeresi için yapılacaktır. Geçen rin en fazlası alınacaktır. Ruhsatna
için tekrar Ingiltereye geri çevrilmiş- defa Paristeki murahhaslar gelmedi- meli ocaklar için de %5 üzerinden nis
tim. Ümitsiz bir halde tsviçreye döne- ği için ekseriyet olmamış ve içtimada bi resim alınacaktır. Bu resimlerin 
rck bir kaç ay kaldım. Ve sonra son yapılamamı§tı. Cemiyetler nizamna- %2 si kat'i olarak hazineye irat kay
hadiseden ders alarak bütün lüzumlu mesine ve ticaret kanununa göre ikin- dedilecek, geri kısım müstahsiller na
evrakımı yoluna koyup, usulile mua- ci toplantıda ekseriyet olsun olmasm mına emanete alınacaktır. 
melcden geçirip Nevyorka hareket içtimam yapılması lazım gelmektedir. Encebi memleketlere çıkarılacak 
ettim. Oradan da Hollivuda gittim. Halbuki Şark demiryollannm imtiyaz her turlü lave ve kriplcsi için 1,25 lira 

Hollivut göz kamaştırıcı güzellerle namesinde ancak üçüncü içtimada ek- ve her bir ton tuvenanı için 0,96 li
dolu bir §ehir .. Bu güzellerden birçok- seriyetin nazarı dikkate alınmıyacağı ra olmak üzere emanete alman meb
lan filmlerde küçük bir figüran rolü şeklinde bir madde bulunduğu söylen- !ağlardan kendilerine reddiyat yapıla
almak için bekle§ip duruyorlar. Ben mektedir ki bu takdirde mevcut ka- caktır. İhracatçılardan bir kaçı birle
öyle sıkıntıda. bulunan güzel kızlarla nunlarla bir tezat husule gelecek de- şerek Avrupaya ihracat yaptıkları 
rekabet edecek biri değilim. mektir. Bununla beraber vaziyet he- takdirde vekalet daha müsait §erait 

nliz tavzih edilmiş değildir. k b · 
Bir sabah Hollivut bulvarından a ul edecektır. 

geçerken gözümün uciyle şahin yüzlü Krom madenleri ihraç edenlerden 
genç bir adamın beni takip ettiğini Klltlr ı,ıerl de %1 hazineye ve mütebaki resim 

Galata rıhtımı 
Oyuk kısımların 
tamirine başlandı 

Liman idaresinin yeni kadro ve 
ıslahat programını İktisat Vekaletin
den almak Uzere Liman umum mUdU· 
ril Ankaraya gitmiştir. Diğer taraf
tan liman idaresi yeni tarife projele
rini de hazırlamış bulunmaktadır. lda 
;-eye devredileeelC gümrük anbarları

run tarifeleri ~de on beş indirilerek 
rıhtım şirketinden alınan antrepoların 

tarifelerine uygun bir hale getirilecek 
tir. 

Bu arada gUmrük hamal tarüelerl
nin ucuzlatılması da mevzuu bahsedil
mektedir. Ayrıca esaslı ıslahat sırala
rında Galatadaki salaş ve saç anbar
lar kaldırılarak yerlerine kargir ant
repolar yapılacaktır. 1 

Limanımızdaki rıhtımların tamiri
ne de başlanmıştır. Şimdilik Galata.
da yıkılmak tehlikesi olan yerlerdeki 
oyuk kısımlar doldurulmaktadır. Bun
lar bitince !;Öken kısımların yUkseltil
mesi işine devarp edilecektir. 

gördüm, Aramızda bir miktar mesafe Q emanete alınacaktır. Borasit madeni 
vardı. Ben durdum, o da durdu. Mavi lgunluk imtihanJ mü~tahsile:inin 1936 takvim yılı .için- Jstanbula DC kadar 
gözlerini ve omuzlarının teşekkülünü dekı ecneb1 memleketlere olacak ıhra-
beğenmedim değil... Elbiseleri iyi bir • • • • catlan 1932 yılmınkinin 0,5 ini tu- hayvan gel• 0 ? 
terziye diktirilmişti. Fakat asla yeni Hususı lıse talebelerının tarsa emanet hesabmdtn hiçbir meblağ ı y r • 
değidli. Lakin bUtiln bunlara rağmen imtihan yerleri belli o/da ~eddedilmiy~cek, b_u meblağ hazineye 
bir adamın beni takip etmesinden hoş ırat kaydedılecektır. ı Hayvan borsası buna 

Olgunluk imtihanları 20 haziran. 
lanmamıştım. da başhyacaktır. Kültür direktörlü. s dl bildiren bir eser neşretti 

Nihayet bir vitrinin önünde kasten ğü husust lise talebelerinin olgunluk 0 ya 3f) Altı sene evvel tesis edilen İstanbul 
ve göze çarpacak bir şekilde durdum. imtihanlarının hangi resmi liselerde N .. 

1 
hayvan borsası altı sene zarfındaki me-

Genç adam bana yaklaştı ve sinirli yapılacagwını tesbı·t etmı'ştı'r, Tesbı't U US memur/uk/arznda · · · · saısını gôsteren bir eser neşretmiştir. 
bir halde şapkasını çıkardı. İhtiyatlı edilen şekle göre; Boğaziçi, Şişli te- ilkmektep maa/limlerİ de Buna göre, ista:ıbula kasaplık hayvan 
bulunuyordum. Biraz da hasımane bir rakki, Feyzı'ye liseleri Kabataş erkek / • d 

tJ l d gön eren mıntakalar şehir çevresile 
tavır takınmıştım. Fakat delikanlının lisesinde 11."'use'-'İ ve yabancı lıs' eler Ça ışmıga aş Q l k ıu • Tra ya, orta ve doğu Anadoludur. Tif· 
kendisini böyle istekli ve çekingen Galata.~ray lisesinde, Hayriye Yu- Soyadlarının yazılma müddeti 2 tem-k l tik keçisi şehir çerçevesile Trakya ve 
bir tarzda tanıştırmasına arşı ge • ca Ulkü, btiklal Jiseleri Jstanbul er. muzda bitecegwi:ıden nüfus daireleri gö-.. "d"k Stüd doğu Anadoludan hemen hiç gelmez. 
medim. Biraz beraberce yuru u · kek lise~inde, Rum liseleri ,.e Darüş- rülmemi• derecede kalabalık olmakta -

aff k. t ır İstanbula tiftik keçi sevkeden mıntaka, 
yalardan ve oralarda muv a ıye sefaka lisesi Vefa lisesinde imtihan d 

d 1. ah • ır. münhasıran Orta Anadoludur. 930 se • 
elde etmek için oynıyan e ıce, v - olacaklardır. N"f 1 k k 

nt ed k 'ld u us memur anna ayma amlık - nesinde İsta.-ıbula 499,685 931 de 453 
şice ve insa teshir er şe 1 e oy- ORTA OKUL ôGRETMEN 1 nanan talıh kumarından bahsettik. arla yedek memur verildiği halde bun· bin 630, 932 senesinde 515,757, 933 ıe-

IMTIHANLARI lar da kafi gelmemi•tir. Bunun üzerine · d 464 693 934 · d 410 193 
Oturduğum binanın önüne gelmiştik. ır nesın e • • senesın e , 

O ta k l "g·retmen 1• t 'h 1 viliyet maarif müdilrlügwüne müracaat k ı · · A · .. Durdum. Ve eve girmeden önce ken- r o u o m ı an arına oyun ge mı1t1r. ynı esere gore, ge • 
disine: "Allaha ısmarladık,, dedim. devam edilmektedir. Dün de riyaziye ederek ilk mektep muallimlerinden b:- len kuzu mikdan 930 senesinde 185,475, 

imtihanı yapılmıştır. Bugün Biyolo. zılarmm yardımlannı istemiştir. 931 senesinde 149,974, 932 se:lesinde 
Hayretle kaşlarını kaldırarak: 

ji imtihanı yapılarak .son verilerek tir. Maarif müdürlüğü bu isteği hemen 147 ,171, 933 senesinde 193,880, 934 ıe-
- Allaha ısmarladık mı, dedi. Ar- l ~k · ASKERi KAMPLAR JÇIN a a adar mektep müdürlerıne bildirmiş nesinde 207,277 dir. 

kada .. ııgı· mız bu kadar kısa mı olacak- · " TALiMATNAME ve dün ilk mekteplerde kadınlı erkekli 
tı ! Belki de bu akAam beni yemeğe :ı K"l .. B k 1 - ı· bütü:'ı hocalar hazırlanan listeye göre 
çağırmak istC'miyorsunuz ?., u tur a an ıgı ıse ve orta okul. 

Şaşmış kalmıştım. Ayni zamanda larrn askeri kampları etrafında bir nüfus dairelerinde çalışmaya başlamış -
talimatname hazırhyarak bütün 0 _ tardır. 

hakarete uğramıştım... k Muallimlerden başka mahalle mü -
(Det:am cdeeck) ullara göndermiştir. 

Kamplar 6 temmuzda başhyacak messilleri de soy adlarm·n yazımında 

Mal}uta yapılan evl~r 
:\Iayıs ayında lstanbulda 72 ev, 

dokuz apartıman, sekiz dükkan yapıl. 
mış, 396 bina tamir edilmiştir. Apar. 
trmanlardnn beşi Beyoğlundadır. 

,.e 20 temmuzda bitecektir. Her okul halka yardım edeceklerdir. 
kampın yerini okula uzak olmamak 
şartile kendi tayin edecektir. 

NEŞRiYAT DiREKTÖRÜ 
ŞEHRIJtlZDE 

Kültür Bakanlığı Neşriyat direk. 

törü Bay Faik Reşit dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Bay Faik Reşit şehrimizde bir 
hafta kadar kalacak, kitap işlerilc 

meşgul olacaktır. 

BU DA BiR MARiFET!. 

Zabıta Kosti isminde bir ·sahtekar 
yakalamıştır. Bu adam bazı büyük mtl 
essese ve ticarethanelerle anlaşarak 
elektrik saatlerinin mühürlerini açı

yor, saatin yazdığı kilovatı bir hayli 
azalttıktan sonra mühUrU farkına va
rılmıyacak derecede tekrar yerine zrm 
balıyormuş. Kosti bir apartımanın sa
atini açarken elindeki filetlerle birlik· 
te yakalanmı§tır~ 
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Hergün bir hikaye 

Cimrinin portresi! 
"Ya milletler cemi ye 

üç kişi bıçak bıçağa geı-yahut karışıklık, buhra 

Polla halterleri: 

Karacaahmette 

~~1s•v·~~h·~·~·y•e•s•i~~~~~~~~Y•a•z•a•n•:~H•a•n•n•e•.~B•u·~·n·,·a·n~~I dlier; b~~i afırgarah 
Evvelki akşam Karacaahmette bir [ Lord S~sil'e göre Avrupa, Milletlı 

Cemiyeti kanunlariJe balta girmem 
orman kanunları karşısındadır 

Genç ressam, • erkek değil, kız?, 
Yumı.:uğunu masanın üstüne indirdi. 
Belediye reisine şöyle dedi: 

larının ucuyla yazı masası sathında 

yürüttü. Alaylı bir gülümseyişJe .... 
- Teşt!kkür ederim ! 

cinayet olmuştur: 
Kadıköyünde Moda caddesinde Bos 

tan sokağında 19 numaralı evde otu
ran Vehpi ile kardeşi Yusuf Karacaah
mette Nuh kuyusu caddesinden geçer 
lerken uzun bir müddettenberi dargın 
bulundukları dayıları et kaçakçısı Ra
şit'le karşılaşmışlardır. İki gençle da
~ları Yusuf hemen birib~rleri üzerine ı 
hücum ederek bıçak bıçaga gelmişler

- Hayır, hayır! Söz sözdür. A. 
ramızdaki iş hallolunmuştur. 

Kız kğıdı cebine Koydu veda et. 
medt!n odadan çıktı Belediye reisi, 
onun arka.•nndan, başını salhyarak, 
baktı. Çılgın kız, diye düşündü. 300 
kronu hatırı için sokağ'.l atacak de. 
ğilim a! .. Hatta yarısı, fazlaydı biie! 

- Hallolunmuştur, da ne demek, 
benim cicı yavrum? 

- Ben, sizin cici yavrunuz deği. 
llm! 

Ressam kız, hidd~te kapılmıştı. 
Yanakları al aldı. dir. 

Belediye reisi, onun bu hiddetine 
karşı 265 kilo ağırlığındaki cüssesini 
geniş koltuğunda kımıldatarak şu ce. 
vahı verdi: 

Mariyanne, - Ressam kızın adı 
böyleydi - yarım saat süren bir bu. 
har banyosu aldı. Bu sırada parJak 
bir fikir sökünetti. Bir çok kişi böy. 
le parlak fikirlere alelade banyo tek. 
nesinde kavuşur. O ise, buhar ban. 
yosu alırken? 

Kavga sonunda Vehpi ile Yusuf 
ellerinedn, Raşit de ensesinden yara
lanmıştır. 

Polisler yetişmiş, kavgacıları ııyır
mıştır. Raşid'in yarası çok ağır oldu
ğundan hasthaneye kaldırılmıştır. 

- O halde, maale~ef sizin hiç bir 
şey yapacak kabiliyette olmadığımzı 
söylemek ıztırarındayım ! 

Genç kız, ateş püskiırüyordu: 
- ~asıl? Ben kabiliyetsizim, ha? 

Ben liyakatsizim, ha? Bana bunu yü. 
züme kar;., söylemeğe cüret ediyorsu. 
nuz, ha?. Şimdiyedeğin böyle bir şey 
hiç başıma gelmemişti!. Bir de şeh. 
rimiıin belediye reisi me\·kiinde bu. 
lunuyorsunu. Belediye reisi! Asıl 
siz bu işin ehli değilsiniz! Koca Is. 
veçte böyle sizin gibi başka tek adam 
yoktur. Siz, nevi şahsına mahsm;, 
benzeri olmıyan bir mahluksunuz. 

:!65 kilo ağırlığındaki adam, yu. 
nrJak bir llaYanayı yakarak, dudak. 
ları arasında e,·irip çevirdi: 

- Teşekkür ederim. Bu sözleri. 
n!z ~ir ko~pli~an da sayılabilir. Te. j 
lakkıye bagh hır şey! Son olarak sL 
ze şı:nu söyliyeyim, ki yaptığınız şu 
berbat re.;;;me mukabil 1:50 kron veri. 
rim; fakat, bu c;on fiattır . Bu 150 
krona tele oere bile katmam. Bunu 
da bilmiş olunuz! 

- De1i misiniz siz! :lOO kron üze. 
rine pa7.arlık yapmış, bu fiatta anlaş. 
mıştık. Iş, kesenkes hallolunmuştu. 
Ve hallolunmuştur da! 

Brlediye reisi, aükunetle şu itlra. 
zı ileri ürdü. 

- Pek doğru, kızım, pek doğru, 
fakat .... Re min bana benzemesi şar. 
tile! 1'ıpkı tıpkısına benzemesi şar. 
tile! Hal huki, yaptığınız re.,imde ben 
olduğumdan çok fazla şi:ıman görü. 
nüyorum. Şi~ko bir adam yapmışsı. 
nrz. Sonra, kullandığınr:t boyalar da 
iyi cinı;;ten olmasa gerek!. Renkler 
çok fena!. 

-- Etli, canlr, şişko görünü5ünüz 
bir kabahal.:;e eğer, bu kabahati ba. 
na v~ ben:m boyalarıma bulmayınız 
nafile; bütün kabahat aldığınız kalo. 
ride !. Bir zayıflama kürü yaptırsa. 
nrz a kendinize! " 

- Hakaret etmeyiniz, rica ederim! 
- Size hakaret etmeği aklımdan 

bile geçirmiyorum; ancak, behanele. 
riniz pek sudan da! ller, tutar yeri 
yok doğrusu! 

Boyuna çekim genç kızın böyle 
deyişine karşı, 26:> kiloluk adam, kis 
kis gülmeğe koyuldu: 

- Sudan bahaneler mi? Kızım 
bir çocuk bile bu resimdeki adam.~ 
ben olmadığımı bir bakışta kestirip 
atar! Bu resimde ~örülen, benden zi. 
yade bir fil yavrusunu andırıyor! 

Ressam kız, dudaklarını ısırarak 
sordu: 

- Öyle oJsun I Bu sizin hakiki 
mülahazanız mı? Yani sahiden söy. 
Jediğiniz gibi mi düşünüyorsunuz? 

- Tabii, tabii! 

- O halde bu mülahazanızı yazı 
ile teshit ederek, bana bu yolda bir 
kağıt \'eriniz! 

- Hay hay! Memnuniyetle! 
Ilelediye reisi, dolma kalemini çı. 

kardr, resimde görülenin kendi.cı:n. 
den ziyade bir fil yavrusunu andırdı. 
ğını ve işte bunun için tabloyu satın 
almaktan imtina ettiğini yazıp, haki. 
ki mtilRhazasını im7.aladı ve kağıdı, 
knrşr. mrfaki reı;;sama doğru, parmak. 

::········································ .. ················ !i ıı :: Devamlı oku~ucuhııır .: :: :ı :: için kupon k .. .. 
!! Bu kuponları kesip sakhyanlar Ü 
ii "KURUN,, un açtığı müsabakalara ii 
:ı iştirak hakkını kazanırlar. ii 
:: :: u q ............ ._. ................................... _.. .. , 

Hoppala! Kurulandı, giyindi, bek. 
çi kadının eline bir bakşış sıkıştırdı 
\'e en yakın tramvay istasyonuna koş. 
tu. Yirmi dakika sonra. açılma ha. 
zırlıkları yapan lsveç resim sergisi. 
nin şefi olan dostu Ragnar EskeJun. 
dun kapısının ziline dokunmuştu! 

Bundan başka evvelki gece Beyoğ
lunda Yeniçarşıda da bir vak'a olmuş 

Büyük resim sergisi, cumartesi 
günü açılmıştı ve pazartesi günü sa. 
bahı saat dokuzda, şişko belediye re. 
isi, avukatile birlikte ressam kızın e. 
Yinde soluğu almıştı. Kızın dördün. 
cü katta oturması da ne uygunsuz 
hareketti. 265 kilo ağırhğındaki be. 
lediyt reisi lakırdı söylemek istiyor, 
söyJ!yemi.rordu. Nefes nefeseydi! 

Nihayet, açtı ağzını, yumdu gözü. 
nü: 

- Bu bir domuzluktur, bu ....• 

Mariyanne, sureta hayretle kaşla. 
rını yukarıya kaldırdı: 

- Anlamadım. Ne olmuş, ne 
var? 

Avul<at söze karıştı: 

- Müekkilim, portreyi derhaJ ser. 
giden çekmeniz isteğindedir? 

- Niçin? Sebebini öğrenebilir mi. 
yim? 

ı - Bunu bilmiş olmanız gerek!. 
Çünkü, resmin altına "Bir çimrinin 
portresi., diye yazmışsınız! 

- Bundan size ne? 
Belediye reisi, hiddetle atıldı: 
- Bundan bana ne mi? Bir ço. 

cuk bile onun bana benzediğini fark. 
eder! 

- Size benzemek mi? Ben hiç 
farkında değilim I Hem müsaade e. 
der misiniz, avukatınıza bir k!ğıt 
göstereyim?. Üzerinde, o resimde gö. 
rülenin sizden ziyade bir fi1 yavrusu. 
nu andırdığı yazılı bir kağıt! 

Ressanı kız, cebinden çıkardığı bir 
kağıdın katlarını açtı ve kağıdı avu. 
kata uzattı. 

Avukat, kAğıtta yazılan şeyJere 
şöyle bir göz ge~dirdi, te:;;ekkürle ge. 
riye verdikten sonra, belediye reisine 
döndü: 

- Dava faydasızdır. İşin sulhen 
hallini tavsiye ederim I 

Şişko, ıhladı. Hal! nefes nefese 
bir haJde, para cüzdanına elattı: 

- Pek ala, işte 300 kronununz! 

- Nasıl? Bu kadar az bir para. 
ya mukabil tabloyu sergiden çekece. 
ğimi mi Shnıyorsunuz? Tablonun al
tında ne fiat yazılı, okumadınız mı? 
"Maktu fiat 1000 kron!,. Bu parayı 
almadan re.~mi sergiden katiyyen u. 
zaklaştırmam ! 

Bir an 265 kiloJuk adamın sanki 
bir yerine inme inecekmiş gibi oldu. 
Fakat, ker.dini zaptetti ve suratı kıp 
kırmızı olarak, masanın üstüne on ta. 
ne 100 kronluk banknot koydu. 

Öğleden sonra, resim, sergiden 
kaybolmuştu. Şimdi boş kalan yeri. 
ne mini mini, masum ifadeli bir yafta 
iliştirilmişti: "Satıldı!,, 

iKi FRANSIZ MUALLiM 
ŞEREFiNE ZIY AFET 

Vazifelerini bitirip memleketimiz. 
den kati !-'urette ayrılmak üzere olan 
Galata.."3.ray lisesi Fransız muallim. 
lerfnden BB. Güyon ve Güyo şeref:ne 
bu ayın yirmisinde Be,yoğlundaki 

"Ünyon Fran.sez,, klübü azaları bir 
·~iyaf et vereceklerdir. 

tur. 
Yeniçarşıda Çiçekçi sokağında 33 

numaralı evde oturan şoför Nazım ile 
diğer Nazım ve İsmail sarhoşlukla 
kavgaya tuh:.şmuşlardır. Bunlarda., 
İsmail şoför Nazım 'ı jiletle yüzünün 
muhtelif yerlerinden yaralamış, kaçar 
ken yakalanmıştır. 

SARHOŞ OLARAK BACffiIP ÇA
GIRDILAR - Galatada Hoca Tahsin 
:;okağmda oturan Şükrü !le metresi 
sarhoş olmuşlar, sokaklarda bağırıp 

çağırırlarken yakalanmışlardır. 

BAŞINA TAHTA DUŞTU - Ayas 
naşada Çe.:r .. ..,ıt, soka~r.da Abdulla
hm yapısında çalıı~an Derv;ş'in başın~ 

büyük bir tahta düşmüs, ağır surettC' 
yaralanan ..... :rviş hast:::.haneye kaldı
rılmıştır. 

CA!1LA AYACI KESİLDİ - Çeş
-:e meydanında Yolcuzade sokağında 
6 numaralı evde oturan 11 yaşında 
Arif Ya~kapınında oynarken camlr 
sağ ava~mı kesmiA, fazla kan ka:vbet
. winden has~- 'h~- - -·"' kalc1ır1lmn:ıtır. 

AYACI KIRILJI - Küçük Aya
sofyada Hüseyin sokağında oturan 
':urbanın idarc:ıindeki yük n ~::ıa.ı: 

Gülhane parkı önünden ~""erken ara
banın Uzc!"inde bulunc. 1 10 yaşı• .. 
Sabri yere düşmüs. ::ıa~ bacağı araba
ıı te!ce .. · ·-ıerinin altın·'"' •talarak kı

rılmıştır. Sabri hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

DUT ACACINA ÇIKARKEN -
Ortaköyde Arslan oğlu sokağında otu 
ra.n 14 yaşında. Musa evlerinin yanm
d- 'd arsadaki dut ağacına çıkarken 

düşmüş, beli kırılmış, b~mdan yara
lanmıştır. Musa hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

BİR SANDAL DEVRlLDl - Ri
zeli İsmail Kasımpaşadan Hikmet, 
Emine, Saadet isminde üç ka.dmı Ci
baliye götürmek üzere sandalına al
mış, Ciba.liye yaklaşırken sandala tU
tUn inhisarına ait motör çarpmıştır. 

Sandal parçalanmış, üç yolcu ve 
sandalcı denize düşmüşlerse de motör 
tarafındtan kurtarılmışlardır. 

Kadınlar baygın bir halde oldukla
rından Haseki hastahanesine gönderil 
mlşlerdir. 

HiNTLi MiHRACE CITTI 
Bir haftadanberi şehrimizde bu

luna.\ Darampur mihracesi - asıl is. 
mile - Vicayadevci dün akşamki 

ekspresle Romanyaya gitmiştir. 
Bf:raherinde bulunan gayet meş. 

hur bir Hintli avukat da, Londrada 
bir muhakemesi olduğundan Londra. 
ya hareket etmiştir. 

Hint mihracesi 1924 yılında lıir 

kere daha Türkiyeye geJmiş olduğun. 
dan o zamandan bugüne kadar elde 
edilen muvafakiyetlerle bilhassa ala. 
kadar olmuş ve asarr atikayi gC!Zme
ğe pek ehemmiyet vermemiştir. 

Ankara kendisini hayrette bırak. 
mıştır. 

PLANÖRLE iLK UÇUŞLAR 
YAPILDI 

Eğer ııaziyete orman nizamları hfıkım oLursa ... 

"Milletler Cemiyetine müzaheret,, 30 muhtelif memleketten gelen 
kurulunun Gl,askov konferansına riya gelcrin Glaskovd:ı toplanmaları 
set etmiş ol.an, lngilterenin "Milletler cesinde müttefikan karar kıld 
Cemiyetine müzaheret birliği,, reisi nokta oldu. Ve gene bu, lngiliı 
Lord Sesil, konferansın bitmesindrııl nm tesirinden ltendilerini güç k 
sonra "Deyli. Herald,, gazetesinde ga- rabilecekleri hadiselerin ~cd:t nt 
yet dikkate değer bir makale neşret- ğıdır ... 
miştir. • • • 

Bugün Avrupayı, Milletler Cemiyeti .... ~ M"ll tl Ce · ı· 1 
. . . ı a ı e er mı ye ı. ya ll 

kanunl.arıle, balta gırmemM orman k kl k t b ·· b ı· B · 
ka 1 _ - arışı ı , eze zup, u ıran. . . u ı 

nunı.u.n arasında, ikisinden hirini k d b 1 B ı . . .. arşısın a u unuyonız azı a 
seçmek vazıyetıne dU§mÜ§ olarak gös- d d"kl~ · b k 

1 
· • t db 

I . . e ı erme a ı ırsa, zccrı e 
teren ngılız 8Ulhçusu ezcümle şunla· , t · 

·· 1 kt d" den vazgeı;:er~e.< talya ıle arada 
rı soy eme · e ır: 1 · l"k h " . ~ut o an gergın ı yumuear V<' 

Habeşıstanda ltalyaya karşı bar t1 İt 1 İ T ·· ı ı 1 
lıca mukavemetin hailevi surette kırıl- re . el Aakyday~ ngı ızl mk utnl a ~a. e 

. . . rı ı e enız mem e e errn 1n 
masıle başhyan beynelmılel ışlerdeki yeti hususunda bir misak akd<' 
tereddfit Ve lrsaro.rsuzlılc ilAvrİ. nihsav"t" . ., 
erıyor. 

Şimdi, iktidara gelmiş olan yeni bir 
Fransız hükumeti varken, Milletler 
Cemiyeti \'e orada temsil edilen hü. 
kümetler için Avrupa tarihinin müs
takbel hattı hareketine derin surette 
tesir edecek bir karar vermekten ka
çınmak güç olacaktır. 

İtalya hakkında, ne yapılacaktır? 
Habeş işi "tasfiye,, mi edilecek, yok
sa Habeşistanın İta~y~ya ilhakına ma. 
ni olmak için müşterek bir gayret mi 
sarf olunacaktır? 

Almanya hakkında · ne hareket it. 
tihaz edilecektir? Her Hitler, İngilte
re hükumetinin kendisine arzettiği ve 
Avrupan• sükununu temin için teşri
ki mesaiye yarıyacak en münasip su
allere cevap vermekte istical göster.-
mi yor. 

Milletlere emniyetinin Almanyayı da 
içeriye almasını temin edecek şekilde 
ıslahı ne yolda yapılacaktır? 

Almanya istikbalde komşuları için 
bir ortak, bir teşriki mesai mi yoksa 
bir tehlike mi olacaktır? 

Bu sualler cevapları verilmemiş bir 
halde kaladursun, itimatsızlık. korku 
ve inkisar efkarı umumiye üzerinde 
tahribatını yapmakta devam ederse 
vaziyet daha bozulacak ve Avrupa 
harbe daha yakınlaşacaktır. 

Bu suallere verilecek cevaplar bir
birine müstenittir. Mesela Habeş har
bindeı mütecaviz tamamen muvaffak 
olursa ve diğer devletler muahedeleri 
toptan ihlal etmekle elde edilmşi fütu
hata muvafakat ederse, bu ne demek. 
tir biliyor musunuz? Küçük veya bü
yük hiç bir devlet Milletler Cemiyeti
nin diğer azasının, kendilerine, müs
tevliye karşı yardıma geleceğine iti. 
mat etmiyecek demektir. 

Ve dolayısile ilerideki sulh ve ade
mi tecavüz misakları da şimdiden iti
barını kaybetmiş olacaktır. 

Her hangi devleti, Habeş işi örne 
ğinden cesaret alarak ya kaybettiği 
araziyi, yahut yeni bir arazi zaptet. 
meğe derhal atılmaktan alıkoyacak 
olan nedir? 

ge J~ıı .. c:U ... ı.11111111:;11 ... 

İtalyan hükumetinin sözüne iti 
etsek d:ıhi, bu, imzamızın şerefin 
lal edip ter:ıvüze karşı mütekabil 
dım ·prensibin~ terke,·!cmcğe de~ 
derecede kafi bir mükafat mıdır" 

Ayni surette Almanvanın da 
letler Cemiyetine ~irmeğe kandırı 
sını istiyorlar. Milletler Cemiyeti 
sakının beşinci ve on altıncı TT"fl 

lerinin ilgasile onun yerine iki t 
lı ademi tecavüz misakları akt 
mesini, yahut beynelmilel ihtilaf! 
müzakeresi hususunda anlaşmalar 
pılmasını . istiyorlar ... 

Dünyada hangi memleket Mili 
Cemiyetinin ıslahından istüade g 
mek istemez! Fakat bunun yapı 

sından önce, Milletler Cemiyetini 
hangi suretle ıslaha girişmeden e 
Habeş meselesinde onun otoritesi 
edilmelidir.,, 

INGILIZ SEYYAHLARI 
TROVA HARABELERiNi 

GEZDiLER 

"Arandora Star isim1i ,.e ı11g 
bandıralı tran.satlsntik vapurilt 
kadar lngiliz seyyahı Çanakk31 

çıkarak Trova harabelerini geı 
terdir. 

ITALYAN ATAŞESi KATiBi 
ŞôVALYELIK NiŞANI 

VERiLDi 
(talyanrn Ankara büyük ~çit 

askeri ataşesi sekreteri B. pı1' 
Bondattiyf' "İtalya ıacı şövalyesi" 
şanı verildiği haber alınmıştır. 

SALIM HOCAYI Kili 
ôLDORDO? 

Geçende Sarayburnunda bir ııı~ 
zende bir ceset bulunmuş, bunun ıd 
lim Hoca isminde birinin cesedi 0

,. 

ğu anlaşılmış ve Abdullahla Serkİf di 
ları:ıda iki kiıi de, h:rsızhk ınalc~,t 
bu cinayeti işlemekten yakalanııı1r 

dı. ·ıs: 

Türk Hava kurumu başkanı Bay 
Fuat Bulca evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Bay Fuat Bulca 
şehrimizde bir müddet kalacaktır. 

Dün öğleden sonra Ramiye giderek 
Türk kuşunun çalışma işi etrafında 
tetkikler yapmıştır. Türk kuşuna iş

tirak eden gençler planörle ilk ucusla
rmı yapmıglardır. 

Islah edilmiş olsa da, böyle bir teh
likeye karşı himaye vadetmiyen bir 
Milletler Cemiyeti (Almanya dahil ol
sun olmasın) para etmez? İgte bu, 

Bunların durU§ması, İstanbul 1 ~ı 
ceza hakyerinde dün başhyacalctf.' t' 
cak, bu davaya dahil bulunan saı11' .-! 

fi'• 
tebliğat yapılamadığındııa.. dil 
baıka gilne kalmııur, 



Gezi;tiJer 1 
mermerler 

. Dünkü HABER Londrada ye
: l>ir heykel •ergi.inin açıldığını 
lJ~' bir Je örnek bcuml§h. 
ıcıktan bir mermer küpü anJı-

tqrı bıı . • kl f reame ıater ı•temez ya a-
t~ baktım. Gene anlamadım. 
ol~e altını kapaml§, neyin nui 
,,.. ııgunu bildiren ıatırları oku
iı «bnl'ftım. lıtiyordum, ki varlı-

rıın m h .. · • • b e ancuını, uvıyetını ana 
•ert,, kendisi verrin. 

S Verdi. ilk önce ''küp!,, dedim. 
011ra ,. ad w •• •• .. ym ıgım gorunce: 

- Hayır, bir kabak olacak!. 
Diye a·· ·· d.. B' uıun um. ıraz ıonra: 

)i(-:: Belki kabak ama, çok bü
,, ltıtı§ bir turpa da az benzemi-
"or. 

• • • 
l'ı~.!:nlar, belki birer ıaka ko
Si)I .ur. Raıtladıkça gülüp ge-
4e~z. Fakat .sanat adına yapılan 
tii Ql Zeliklerin diz boyunu geçtiği 

il erd bit'>t en ~ok uıaktayız. Artık 
bit· "P>ı, ki burunlar dı~arda kala•r '/ ri~l>t'l>lı • ''Marinetti,, nin lütü-
'>'ıQ 1

' ... kanatlı inıanlığın ayrı bir 
'1tıga v • . b' cliv armannı ıstıyen ır mer-

ı ' 11cli A l k · t d'W• 'fit • n Cl§ma ıa e ıgı va--f~.}I ne Yazık ki ıizin gibi konu-
Orurn' D cl;11 • •• erdi. O kendi ken-
e l>lot ·· l l ~il 0 r ere hasbihal ede dur-

~i~~· Demek bu ıivri akıllılık, 
b~tlaıd de mermer ziyankarlığına 
ve ~ 1

• Zavallı kağıtların, boya 
'>'ti.}I "'§ambaların çektikleri yet
"1ı :rl>ll Uf gibi ııra §İmdi onlara 

~f> di. 

l lshu . 
er:[· er mermere can vermır-

1 l. 8 , 
Qr. 0 , .. un.ar canlarını çıkarıyor-
bQ! '"m de bir ilerleyiı mi ace-... ~ 

S. Qezqln 
lıly 

ocıu H ALKEVJNDE 
ORKESTRA 

110Yoğ7 ti , u llalkcvin<lcn: 
:r,.._ alka ki" . 
~ı.a.k i"i asık Garp musikisini yav-
~· ~ n, evim'zd · • ·• ıJrnı ... · 1 e hır orkestra teşi<il 

"~ır. 

t" Orkestr d 0re evı 
1 

a a Çalabilecek her ama· 
!'~. ııaat ~ z açıktır. Cumartesi günle
~2:1n8 ınu den 18 ze kadar ve direk
el'itı. k racaat olunmalıdır Amatör 

IYJnetll Yardımlannı bekleriz. 
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'I, l._~_P_~!!_,lim :::: 
:::: .... .... ..... 

Kim kimi yendi? 

Bir Belediye reisi mahkemade Schmelin ~ ı te joe Louis 
bugün karşılaşı1Jorlar 

Onaltı yaşında bir kızın ölümünde alakalı görülmüş Bugü:ı Joe Louis ile Max Schmeling 
karşrlaş:yorlar. Bundan geçen gün hah• 
sederken iki boksörden hangisinin galip 
geleceği hakkında akt'i bir tahminde 
bulunulmadığı:u yazmış ve Schme -
ling'in kendisine güvendiğini kaydet • 
miştik. 

Şilede 

güzel 
beş 

bir 
köy okulu 

•• musamere 
birlikte 
verdi 

·::·::-·:.::-::-::·::·::-::-::·::·:~ 

Ulker, hayatla bu kadar acı bir tekilde yüz yılze 1 
gelmekten büyük bir ızbrap duyuyordu; tehrin dört 
bir tarafından toplanan bu kızlann musikiye ayak uy- l 
durarak hoplayıp zıplamak ve kendilerine orta bir 
gündelik temin etmek uğrundaki aavaılannı görmek 
onu üzüyordu. 

Ritmik danalar muallimi Fuat Yumutak, Viya -
nada okuımıı, Avrupa tiyatrolannı dolaınuı, bilgisi -
ni sörsüıüyle tamamlama§, itine sahip, kazancı yo -
lunda bir adamdı; kibar muhitteki taruııklıklan aaye
ıinde kadınlar ve erkekler tarafından her zaman ara
nılan, sohbetinden hoılamlan bir delikanlı idi; yap • 
macık l'İbi görünen tafkın nezaketinden baıka bir 
kuıuru yoktu; fakat tiyatroda ondan ders alan kız
ların bir nevi müzakereci gibi, yardımcı gibi çalıt -
brdıklan bir adam vardı ki Olkerin bilhaua rikkatine 
dokunuyordu; bu, ihtiyar bir zenci idi; bale için ça -
lıtan kızlar, onu kartılanna alıyorlar, bacaklannı on 
defa, yirmi defa ayni tekilde ıallıyarak figürlerini 
düzelttiriyorlar, bellerini bükerek, boyunlannı türlü 
jestlerle ıaia, ıola çevirerek, kollannı atağı yukan 
kaldırarak ve yerlerde taklak atarak vücutlanna 
ıupleı kazandırtn9k için uğratırken onun kontrolün
den ve tavıiyelerinden iıtifade ediyorlardı. 

Yatım belli etmiyen ıiyah derisi üstünde kıvır -
cık aaçlann beyazlan bu vücudun oldukça eski bir ta
rihe sahip olduğunu anlatıyordu; büyük, burutuk, 
çatlak kırmızı dudaklar, iki ııra İnci gibi ditleri çer -
çeveliyordu; alkolden mi, ıenelerden mi, çektiği ız • 
tıraplardan mı kızardığı belli olnuyan, dumanlı, ka -
ranlık, kanlı ıözleri vardı; hemen daima bir köteye, 
yere oturur; ıiyah yanaklannı tiıirerek, ince, uzun 
ve hala güzel panr.aklanyle ıak~afon çalar ve göğüı~ 
lerini birer küçük ıutiyenle tutturmut, bellerinde el 
ayaıı kadar bir mayo ile önünde kıvnlıp bükülen, at
lıyan, hoplıyan kızlan ıevrederdi; bir hareketi bir 
çok defalar tek'"ar ettirir; buan çalgıyı bıralar, klz -
lar dururlar; o homurtularla yerinden kalkarak tu 
esmerin çıplak omuzlanm içleri afarmrı albi duran 

ıiyah avuçlanyle tutup düzeltir, beriki aarııının ayak 
bileklerine vurarak: 

- Olmuyor, olmuyor! 
Diye mınldanır; daha fazla kızana çall'ıyı bir 

tarafa atar, ağzıyla ıakaafon taklidi yaparak kendi 
havasına uyar, kendi çalıp kendi oynar, pöraümüt bir 
çeviklikle tek ayağının üstünde dönerek, öteki ayaiını 
boılukta, mafsal kemiğinin üstünde fırıldak l'ibi çe
virerek kızların hayretini ve takdirini toplar; sonra 
yine ayni hikaye: O, köteye yıkılır sibi oturup sak -
ıafon çalacak ve küçük çıplaklar karııııncla kıvnlıp 
bükülecekler 1 

Bütün bu yorgunluğun ücreti, kızların kendi ..,. 
ralannda topladıkları para ile ona aldıklan kötü cins
ten bir ıigar ve akıamlan bir bardak viskidir; ne • 
rede yemek yediğini, ne yediğini veya yeyip yeme -
diğini kimse görmemiıtir; ancak muntazaman, bütün 
bir sünlük çalıtmaıı mukabilinde kendisine iane tek
linde verilen viskiyi içer; peripn kılıiının acıklı man
zarası içinde bu inıan harabesi, ancak dudaklanm 
ince uzun bardağın kenarına dokundurduğu zaman • 
dır ki yaıadığını hi11ediyor. 

Tek heceli bir ismi var: Dop ! Küçük, büyük, 
dansa çalııan çocuklar, genç ktzlar, tiyatro garaonla
n, herkeı ona böyle sadece bir tek hece ile hitap edi
yor; Türkçeden, Fransızcadan, lngilizceden, hatta 
bazı Balkan lisanlanndan alınmıı kelimelerle karma 
kantık, kendiıine mahsus bir lehçeyi büyük, kırım • 
zı, patlak dudaklannın arasından belli belirsiz bir ho
murtu teklinde konu,uyor. 

Ülker, bu adamın eaki bir varyete ıan•atkan ol
duğunu, vaktiyle Amerikanın en büyük barlannda, 
A vrupanın en methur ve en zenain eğlence yerlerin
de yılJarca en yeni numaralar ve en taze havalar do -
laıtırarak bir çok para kazandığını öğrendi; Dop, bu 
paralan kösele renl'İndeki deriıine, bulanık ve kanlı 
gözlerine ve kocaman pı:tlak dudaklanna rağmen en 
l'Üzel kadınlarla birlikte yemiıti; Y•!ı biraz ilerle -
mete yÜz tutunca Balkanlara dütmiif, Romanyada 

Son gelen haberlere göre Joe Louis 
de kendisine güvenmektedir! Bir F'ran 
sız gazetesinin muhabirine verdiği be
ya:ıatta bu zenci boksör, rakibinin çok 
değerli olduğunu, fakat muhakkak ye
neceğini söylemektedir. Çünkü, kendi 
tabirince, "bütün hayatı buna bağlıdır.,. 
Bununla beraber mağlup olursa, Schme
ling gibi, boksu bırakacak değildir. Joe 
Louis "boks benim dünyada en çok sev
diğim şeydir,, diyor. 

Bugün karşılaşacak olan iki boksör 
haftalarda:ıberi egzersizler yapmakta 
idiler. Schmeling'in son yaptığı egzer • 
sizlerde onun eskisinden daha kuvvet -
lenmiş olduğunu görenler var. Meşhur 
boksör Braddock diyor ki: 

- Schmeling'in dünya şampiyonlu • 
ğunu almakta hakkı var. Son derece 
iyi oy:ııyan bir boksördür. Son günler
de daha iyi oynamaktadır: Eskisinden 
daha kuvvetli vuruyor ve daha az yum
ruk yiyor. Bilhassa sağ elini çok ça • 
buk kullanıyor.,, 

Bununla beraber Amerikada herkes 
Joe Louis'nin kazanacağım ümit etmek• 
tedir. Neticeyi yann anhyacağız:. 

Edirne fut bolcu/arı için 
Edirne valisi Bay Osman, Edirne 

futbolunun ilerlemesini temin ıçın 
teşebbüslerde bulunmaktadır; bu ara
da Galatasaraylı futbolculardan Bay 
Adnan'ın da antrenör olarak Edirneye 
gitmesi ve orada çalışması temin e
dilmiştir. 

Çocuğunu boğmaktan 
suçlu kadın 

Adana - Çocuğunu boğmaktaa 
suçlu Kozanlı Mustafa kızı Ayşe dört 
sene iki ay hapse mahkum olmuştur. 
Ayşenin çocuğu kimden kazandığı 

belli değildir. 

kraldan önce huıuıi otomobil sahibi olarak dolat • 
mı§, Bükreıin en büyük bannda bir Pariı hayab ya • 
şatarak bir zaman da orada para kazanını,, para h..-. 
camı§ ... Nihayet seneler geçiyor, inıan ihtiyarlıyor, 

ite yaramaz bale geliyor; barlarsa daİına dinç ve ç• 
vik aan'atkarlar ve yeni bir ıan'at isterler; Dop, işsia 
ve aç kalıyor, ömrünün karakıtında htanbul ıOkak • 
lannda bir tek ıigar ve bir kadeh viıki mukabilin • 
de danı dersi verecek küçük krzlar arıyor! 

Dö Lapaliı hakikati kadar aade, fakat mümküa 
olduğu kadar acı bir netice. 

4 
Ulker, ihtiyar zencinin halini düıündükçe gen~ 

olmanın saadetini hiuediyor; genç kızların ekmek 
paruı peıindeki sefil didinmelerini gördükçe uzun 
yıllar uıta hocaların ihtimanuyle iılenmit bir pırlan
ta ıeıe sahip bulunrr.arun ne büyük nimet olduğunu 
bütün ehermniyetle anlıyor; tiyatroya ilk geldiği 
zaman kendisine teklif edilen mukaveleyi manasını 

anlamadan, ıuuraur ve lakayt bir elle imzalamıştı; 

meğer bu, kendisi için ne büyük bir kuvvetmit! 
Büyük annenin ölümü üzerine yalnız kalan d2e 

dı kalfa, kalkıp Ulkerin yanına gelmitti; timdi Se -
vimin küçük apartımanından çıkmıtlar, onun yanı 
batında ayrı bir daire tutmutlardı; Ulker artık e• 
geçindiriyordu. 

Çalııan ve hayatını kazanan genç kız yirrnin • 
ci aıır Türkiyesinin adım batında rastgelinen kahra • 
man bir tipidir; Olker de bunlardan biri idi. 

itin iyiıi, fenası olmaz; ne işte olursa olsun. 
muntazam, temiz, dürüıt ve ciddi çalışmak, iyi raa
dman vermek, çalıştığı müe11eıeyi memnun etmek; 
it dıtında batı boş, rahat, dilediği gibi yaıamak ve 
dıman vermek, çalıttığı müesseseyi memnun etmek; 
sinden unvnedığı bir itina, ciddiyet ve ağır başlılıkla 
yapıyordu; fakat it d .şında dinlenmek ve eğlenrr:ek ... 
Bu, bilmediği, beceremediği, hatta düıünemediği, ~· 
kil veremediği bir §eydi. (Arkcw 2'GJ'). 
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Beyoğlu VakiflarlJirektörliiğü ilanları 

Kiralık Emlik 
KADER ••• 

"Çeviren: A. US !STA1'.TBUL - 18. Dans musikisi Muharriri : Volte,. 
Galauda Sultan Beyazit mahal'esinde 6 ıncı Vakıf han 2 inci kat· 

ta oda. 

(plak), 19, Haberler, 19,15. Muhtelif 1 •••••••••••• 
plA.klar, 20. Sıhhi konferans Etfal has !• 25 

,, Yeni cami mah&lleıinde F ermenecilerde 124 dükkan. 
,, ,, ,, 126 " 
,, ,, " ,, Sultan Beyazit mahallesi nde 6 ıncı Vakıf 

tahanesi mutahassıslarından Dr. Do
çent Şevket Salih, 20,30. Stüdyo or· 
kestraları, 21,30. son haberler. 

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

43 yazıhane. 
han 1 inci kat

ta oda. 1.:------------Yeni cami avlusunda oda. 
,, ,, ,, 
,, " " " ,, Kemankeı Kara Mustafapaıa caddesinde 43 · 68 . 70 N. 

mağaza ve odalar 
,, Şahkulu Kule kapııında 22/ 1 dükkan. 
,, Sultan Beyazit Yenitehir de 42 N. ev. 
,, Kemanke! Eski Gümrük caddesinde 24 N. ev. 
,, Şahkulu Caddeikebirde 591 / 601, 28/ 30 dükkan. 

Kabataf Ömer Avni Dolmabahçe caddesi 195/ 203 dükki.n. 
,, ,, ,, 197 / 205 ,, 
,, ,, . ,, 199/ 207 '• 

Betikt.at Türk Ali imam Ali ıok:ık 98 No. €.V. 

,, Şenlikdede Yeni yolda 4 ,, 
,, ,, " 39 ,, 
" ,, " 2 ,, 

Kasımpafa Seyit Ali Çelebi Mandıra sokak 22 No. dükkan. 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf mallar 31 1 

mayıı 937 sonuna kadar kiraya ve rihpel.. üzere arttırmaları uzatıl
mıftır. isteklilerin 22 - 6 - 936 pazartesi günü ıaat 14 te Beyoilu 
Vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (3375) 

( lstanbul Belediyesi · -ilanları 1 
Hususi idareden aylık alan em ekli ve öksüzlerin haziran 936 üç 

aylıklan 18 haziran 936 per§embe gününden itibaren Ziraat Banka· 
sından verilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya mücaraatları ilan 
olunur. (B.) (3397) 

Ş~hir ~inde çalıfan otobüsler için bastırılacak 25000 cilt otobüs 
bileti açık eksiltmeye konulmuttur. Beher cilt bilete 3 kurut tab 
ve tedit bedeli tahmin olunmuıtur. Bilet nümunesi ve fartnameıi 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği 
vesika ve 57 liralık muvakkat tem inat makbuz veya mektubile be
raber 2 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B) (3398) 

BORSA 
t7- 6 • 936 

lllaalanncla Jddm lfıu'etll olluılar, be 
rtade muamele &örenlerdlr. Rakamlar 
.... , 12 de kap&nlf ..... flyıttllU'lı IJr, 

p ARAL AR 
• ı.oncın ~ . • vtyana ı!tı,-

• Nevyorlı l:ı!ı- • Madr1d 18 -
• Part• ltl6 - •Berilli 80,-
• MlllUıc 1\lf) - • Varwova tU.-
• Br11kıel ., - • Budapqte ı!f. -

•Ilı.Una ır.:ı t>o • BUkrq 16-
•Cenevre "*->.- • Bellrl'&ô 62-
• 8ot1• ~- • YokohıLma i' -
• Amııter!!aır ~ -· • AH.m ~78 -
•Prat "'8- •Banknot U6-
• 8toklıoım ıiü -

CEKLER 
• &..oadra 81!4 &J • Viyana t.11187 
• Nevyorlı J.79'.!!ı • Madrtd 6.8'.ıı!7b 

•Parlıl l~ (iti •Berilli l 971tı 
• lııfJIA.ncı l008 • V&rfOva '19li7 
• Brtıkeel HJ!h8 • Budapeft. 4.t!Uı>.t> 

•Atına ·4.b711(J • BUkret 1117 66r> 
• Cene,,.,.. ~·b~ • Beıgraô Jlı0M!6 

• 8otya tl8.1fı82 • Yokohama ~6890 
• Amıt.erdam 1. l 7116 • Moako·ra l!4 9.lU 
•Prat 111.ı~ • Stokholm 806b 

ESHAM 
tı Bankam lU ~' 
Anadolu ı!' 8U 
KeJt l w 
Şlr. Hayrly lbOO.I 

* Merkez Bıuılr 66 tO 
u. Sigorta .W 
Pooomoııb ti, 60 

ıatakrazlar 

• 1933 T-Bor. 1 ı!l UO 

• • • • n t •.776 
• • .. m 1990 

lattk.Dahlll Vô 00 
li:r&"enl Istık. v:ı. 

l92foo A M lU orı 

rramva, lf,UIJ 

* Çtmento 9 it~ 
Onyon Del ) 00 
Şark Del J CXJ 
Balya 100 

· Şark m. ecza ı 00 
Telefon J 00 

Tahviller 
ı:JektrUr .IJ.W 
1'nu:ıı va1 tıı. 70 
Rıhtım 1~0~ 

Anadolu ı ~H 80 
Anadolu a 411.Bo 
Anadolu lD ı7 ~ 

s. Erzurum .ı7 2.'i • MUm.,Nll.J A ol ~6 

Şimdi her ikisi meyda:un orta • 
ısında yeni bir mücadeleye ba§lanuı bu
lunuyorlardı. Bu §ekilde bir hayli uğ -
raştılar. Zırhları, silahlan örselendi. Çi
vileri yerlerinden frladı. Silahlarile bir:. 
birlerinin başlarına, kollarına, göğiiılc
rine, sağlarına, ıollanna vuruyorlardı. 

ilerliyorlar, geriliyorlar, geliyor, biri • 
birlerini tutyorlar, yılanlar gibi kıvrl"' 

lıyorlar, biribirlerine arslanlar gibi hU
cum ediyorlardı. Her a:ı sil!hlarından 

ate§ çıkıyordu. Bir an oldu ki Sadık 
kendisbi topladı, durdu bir oyun yaptı, 
Otam'ın üıtüne yürüdü, onu dUtUrdü, 
silahını aldı, o vakit Otam bağırdı: 

- Ey beyazlı silah§ör, Bahit~ kral ıen 
olacaksın!,, 

Kraliçe bu manı:arayı görünce son 
derece sevinmi§ti. Yetil ve beyazlı si • 
lahşörleri de yerlerine götürdüler. Dil • 
sizler yanlarına geldiler. Ke:ıdilerine 

hizmet ettiler. Yemekler getirdiler. Sa -
dığın yamna gelen küçük dilsizin kra· 
liçe tarafından geldiği tahmin edilebi -

1 

lstanbul levazım amirliği 1 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Kuleli Askeri Lisesi için mon· 
tajı da dahil olmak üzere mute· 
ahhidi nam ve hesabına bir adet 
bulaiık yıkama makinesi ekıilt
meaine istekli çıkmadığından tek· 
rar ekailtmeıi 25 haziran 936 per· 
şembe günü saat 15 de Tophane
de Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 3000 
liradır. İlk teminatı 225 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. isteklilerin kanuui veaikala
rile beraber belli saatte Komisyo-
na gelmeleri. (21) (3389) 

• • • 
tdare1-.!ri lstanbul levazam amir

liğine bağlı kıt'at hayvanatı i~in 

881 ton kuru otun kapalı zarfla 

-----··------------r=-----~---~=-- !!"'-----... -----.----. eksiltmesi 3 temmuz 936 cuma günü 
' Seıimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları Takvim l~;;'a:7r: ı~~~~an saat 15,30 da Topanede Satınalma 

il=--===== 28 R.Evv~ı .!9 R.Evvel Komisyonunda kapalı zarfla ek· 
1 -- Haydarpaıa haıtahaneıi nin üç aylık ihtiyacı için 1380 ta- uuo doğuşu 4 211 4 29 siltmesi yapılacaktır. Tahmin be-

vuk ile 920 pilicin tartnameye uygun olarak açık eksiltme ıuretile UUn baW}> 19,.!9 19,40 deli 24668 liradır. ilk teminatı 
alınması için Selimiye Askeri Sat ınalme Komisyonunca J.-7-936 ~~ı:0:::z- 1 ~ ~~ 1 ~ ~~ 1850 lira 10 kuruıtur. Şartnamesi 
cuma günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. lkinaı namuı 16,t.t to,t.i Komisyonda görülebilir. lstekli-

2 - Tavuğun bedeli muham meni 897 liradır. 01.,0 7,5 teminat A.k~am namuı l9,3~ ~94:> lerin kanuni vesaiklerHe beraber 
htsı DllmUI 21 40 2 J 4J 

akçesi 66 lira 27,5 kuruıtur. Pilicin bedeli muhammeni 322 lira ımaaıı 2.14 2 ı . ı teklif mektuplarını ihale saatin· 
olup % 7~5 teminat akçesi 24 lira 15 kuruştur. tıhngeçeo.runıen 169 170 den bir saat evvel Komisyona ver· 

ı Yılm kalan günleri J 96 t 95 
3 - Teminat akçesinin münakasa saatinden bir saat evvel Tü- meleri. (19) (3350) 

men muh~sebesi veznesine yatırılmış olması lazımdır. •--------------- ~ • • 
4 - Münakasaya ittirak edeceklerin bu işle alakadar oldukla- 'Zahire satışı latanbul ve Beyoğlu cihetinde

ki birlikler ile Anadolu cihetinde
ki birliklerin erzak, yem ve ek -
meklerinin tahminen 706 ton mik
tarındaki kara nakliyatı 19 hazi
ran 936 cuma günü ıaat 15,30 da 
T oph~nede Satınaıma Komisyo
nunda pazarlıkla yapılacaktır .. 
Tahn1in bedeli beher kilosu lstan· 
bul için 18 santim Anadolu için 
25 santimdir. Son teminatı 205 
lira 32 kuruftur. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

rına dair reımi vesaik ibraz etmeleri ıarttır. 
5 - Şartname her gün Komiı yonda görülebilir. (3372) 

Ereğli kömür havzası sağlık 
başkanlığından: teşkilatı 

Havza aağlık teıkilatmın eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu· 
hammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmut 
iae de tekiif edilen bedeller haddi layıkında görülmediğinden 15 gün 
müddetle tekrar eksiltmeye konm uıtur. 

Eksiltme 30 haziran 936 salı günü saat 14 de yapılacağından 

isteklilerin mezkur güne kadar ilaçların müfredatı kuruşlandırılmıı 
liste ve teklif mektuplarını 1275 1 iralık ilk teminatlarını Zonguldak
ta sağlık teıkilatı baıkanh~ına göndermeleri lazımdır. 

Şartname ve ecza listeleri latan bulda 4 üncü Vakıf hanında 3 ün· 
cü katta İktisat Vekaleti maden irtibat memurluğundan Zonkul-
dakta Komisyon Batkanlığından parasız alınır. (3305) 

lııtaııbuJ ticaret ve ı.a.birc Ucır.->nllll dluı 

muamelf ıörea (kilo) ıwuıcıeıerı 

Kf.. P. Ko. f'. 
Nev'i: li:tı u En çok 

Buiday (yumu,ak) 7,17,5 7,20 
,, (sert) 6,7,5 6,20 

Arpa 4,7,5 
Çavdar 5,15 S,20 
Mıaır (san) 5,33 S,35 
Tiftik çeqelli 108 
Yapak (Trakya) 66 68,20 

,, (yıkarunıt) 89 
Beyaz (peynir) 25,10 29,15 

Katar (peynir) 33 46 
Pamuk yağı 46 47 

Istanbul Komutanlığı ı 
Satınalma Komisyonu llanlan 

İstanbul Komutanlığ• birlikleri 
ihtiyacı olan 7,000 kilo yazlık ku
ru soğan açık eksiltme ile 3 - 7 
- 936 cuma günü saat 15 de alı
nacaktır. Muhammen tutan 367 
lira 50 kurut olup ilk teminatı 28 
liradır. isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile bera· 
ber belli gün ve saatinde Fındık
Iıdaki Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (3387) . ,,. ~ 

Çatalca Müstahkem Mevki Ko
mutanlığı erabnın senelik ihtiya-

(20) (3349) 

cı olan elli bin 50,000 kilo sığır 
etine verilmit olan fiat makamca 
pahalı görüldüğünden 24 haziran 
936 çartamba günü saat 16,30 ka· 
pah zarfla alınacaktır. Muham· 
men tutarı 11,990 11radır. ilk te· 
minatı 899 lira 25 kuruıtur. Şart· 
namesi her gün öğl~den evvel Ko
misyonumuzda görülebilir. istek· 
lilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile 2490 No. lu kanu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
saikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıkhdaki Komutan· 
lık arttırma eksHtme komisyonu· 
na vermeleri. (3161) 

lirdi. Ondan sonra bunlar yalrus 
hallerine bırakıldı. Ertesi aabaha 
uyuy!lcaklardı. Ertesi sabah iıe 

olan kendine mahsus olan işaretli 
lan getirecek, bunlar evvelden i~ 
dilmiş olan kayıtlara göre gözde 
çirilecek, sözlin kısası kral olaca 
mın hüviyeti tesbit olunacaktı. 

Sadık o kadar yorulmugtu ki 
çeye olan aşkının tiddetine rafın 
yumuttu. Sadığın locaaının 

yatan İtobad ise bütün gece hiç u 
mııtı. İtobad yerinden kalktı, Sa 
losacma girdi, onun kendine 
olan igaretleri ile beyazlı silahlar 
dı, yerine kendi yeşil silahlarını 
du. Sabah olur olmaz gUneıin ilk 
ları ile beraber yerinde:ı fırladı, b 
Mkimin yanına giderek kral ola 
damın kendisi olduğunu söyledi . 
kimsenin beklemediği bir zamanda 
dığın locasında henüz uyurken i 
kral ilan edildi. Astrate hayretler 
de kalnuştı. Kalbi yeis içinde o 
(Babil) e döndil. Bütün anfiteatr 
bo§almıı gibiydi. Sadık ancak o 
uykudan kalkarak kendi silahlarını 
dı. Fakat onun yerine yetil renkli 
tablan buldu. Yanında başka bi 
olmadığından bu yeşil silahları ta 
mağa mecbur oldu. Hiddet ve h• 
içinde bu silahlarla 
yürüdü. 

Bu sırada anfitcatr ile sirk üıt 
bulunanlar Sadığı yuhalarla karf 
lar. Etrafını kuşattılar. Yüzüne ka 
ğır sözler söylediler. Hiç kimseye 
pılmıyan hakaretlerde bulundular. 
dar ki Sadığın artık iradesi elinden 
mitti. Kılıcını çekerek etrafını alaD 
labalığı dağıtmııtı. Fakat ne ya 
lazım geleceği:li bir türlü kararlat 
mıyordu. Kraliçeyi göremiyordu. 1' 
liçenin gönderdiği beyazlı silahla 
tiyemiyordu. Zira bunu istemek le 
çeyi tehlikeye dü§ürmek olacaktı. 
bu suretle kraliçe öbür tarafta ı.ıt" 
tar içinde kıvranırken bu taraf ta 
hiddetinden ne yapacağını bileıııi 
du. 

Sadık Fırat nehri kenan:ıda ı 
niyordu. Gezinirken kaderin kendi 
daima bedbahtlığa mahkum ettiğini 
şünüyordu. Tek gözlülerden nefret 
den kadı:ıdan ba9byarak en son si 
larrnın çahnması meselesine gelirı 
kadar ba§ından geçen bütün mac 
tarı zihninden geçiriyordu. 

Sadık ke:ıdi kendine şöyle diyo 

- Hele şu fazla uyumaktan t>ıt' 
gelene bakınız. Eğer ben geç kal 
mıf, az uyumu§ olsaydım bugün ( . 
bil) kralı olacaktım, Astrate ile bir 
te yaşıyacaktım. Benim ilmim, 
kım, cesaretim sadece benim Felak 
sebep oldu.,, 

Bu sırada Sadığın Allaha kart' 
homurdandığı anlaşılıyordu. Sadıi' 
le geldi ki bu dünya yüzünde zaliıı' 
kuvvet, iyileri ezen, yalnız yeıil 5 

silahşörlere ikbal veren bir kuvvet 
kim bulunuyordu. Sadığı:ı canını t'I 
bir tey de kendisinin yuhalarla k' 
lanmasına ıebep olan yeşil siJlbl•rı ~ 
lahlanmış olması idi. Bu sırada ya~ 
dan elbise satan bir adam geçti. 
silahlığı yok pahasına bu adama .")' 
Buna mukabil bir elbise ile uzun bı! fi 
lah aldr. Bu kıyafetle bir taraftan of 
rat ke:ıarında tecsslirler içinde gttl. 

bir taraftan da ic;inden d;ıima kerıd c 
felaketlere uğratan kaderden_ tika)'e 
diyordu. 

Yirminci kısım 

iHTiYAR 
I 

Sad k böylece Fırat kenarında~' 
zerken bir ihtiyara rast geldi. BU Jil'' 
yar dünyadan uzaklaşmı9, kendi tı• ,s' 
de ya§ıyan bir adamdı ki uzu:ı be)'•:ıjll' 
kalı beline kadar iniyordu. thtiy•r ~ 
de tuttuğu bir kitabı dikkatle okU>'° dl· 
Sadık bu ihtiyarı hürmetle ıeli~Ja ~ı 
İhtiyar da gayet mültefit ve necıP ,1 
tavırla Sadığın sel!mını aldı. Sadılc ) 
du: (Arbll ~ 



-
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sat:ınalma. komisyonu ilAnları 

960 ton adi kok kömürü 
. Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cınai Yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal
~ Komisyonunca 27 temmuz 936 tarihinde pazartesi aünü ıaat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis
t~ndan v~rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1728) lirayı ha
"i teklif mektuplarını mezkur gijn de sa.at 14 e kadar Komisyona 
~er-lbeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde
triııdeki vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatları. 

(3308) 

150 ton saf kurşun 
't,hnıin edilen bedeli 19500 lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
laıllıeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun 
ttl 

6 ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile iha-
e ed'' K · d ·ı· 'f li ~· ecektir. Şartname parasız olarak omısyon an :erı ı~. a-
ı:lerın muvakkat teminat olan 1462 lira 50 kuruşu havı teklıf mek
~ ı>larını mezkiir günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
'tıdilerinin de 2490 numaralı ka nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-

'-ikle ınezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3147) 

99()() Paket kulp vidau 
27200 Paket kuşak vidası 
194()() Paket mentefe vidası 
214()() Paket dip kapak vidası 
1600 Kilo perçin çivisi 
2500 Kilo karfiçe çivisi 

) 'f ahnıin edilen bedeli 28352 li ra olan yukarda miktarı ve cinai 
IQ~ıdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko-

'•Yonunca 17 temmuz 936 tari hinde cuma günü saat 15 de kapalı 
~rf ile ihale edilecektir. Şartna me bir lira 42 kurut mukabilinde 
~lkıiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 lira 
~ lcurutu havi teklif mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e kadar 
3 °1niıyona vermeleri ve kendilerin in de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
lt~a.ddelerindeki vesa\kle mezk\ir gün ve snatte komisyona müraca-

arı, (3146) 

102000 metre torbalık bez 
Ta.hmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda miktan ve cinsi 

;ıııı maizeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
'~'Y0ıtunca 15 temmuz 936 ~arta mha günü ıaat 15 te kapalı zarf ile 
}' le edilecektir. Şartname bir li ra 53 kurut mukabilinde komis
\~ll~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2295 lirayı havi 
le .lıf ınektuplarım mezkur günde ıaat 14 e kadar komisyona verme· 
d rı. Ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
eltı vesaikle mezk<ir gün ve saatte komisyona müracaatları. (3145) 

40000 metre ham ipek 
•i Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
)\ Ya2ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
ı 01niıyonunca 3 temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapa· 
hi~rf ile ihale edilecektir. Şaıtn ame (bir) lira (60) kurut muka· 
( •nde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
d 24Qo) lirayı havi ~eklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka· 
~ a.t Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
~·~e 3 lrıaddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komiıyona 

\ira.r•-tJ 
~arı. (3307) 

1( 'teahhtidün ifa edilmemesi hasebile mukavelesi feahedilen 120 

8,
1

· ~ırım 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaıada 
hi~· bınaaı dahilindeki birinci itletme komisyonu tarafından müteah· ;;arn. ve hesabına açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. 
~· O kılo sırım tahmin bedeli 585 lira 60 kurut ve muvakkat te· 

•ııatı 43 . 
Q • lıra 95 kurut tur. 

~lt' "~ ıte girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve kanunun tayin 
~~lı ~eaikalarla birlikte eksiltme günü sal\tine kadar komisyona 
oı,~•tları lazımdır. Bu İ§e ait ıartnameler komisyondan paraıız 
~ğıtılınaktadır. (3351) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş?tndiye kadar bin'erce kişiyi zengin etmiştir 
3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır 

.\Ytıea: 20.COO, 12.000, 10.000 lira 'ık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Istanbul Harici Askeri lstanbul 4üncü icra memurluğund 
Kıtaatı ilanları Nurinin Emniyet Sandığına bir inci derecede ipotekli olup t 

.. . k d k' kıt' t mına 765 lira kıymet takdir edilen Vefada Molla Hüsrev mah 
Tumenın mer ez e ı a ı . v • 

. . l fi .. k k ıınde, Vefa hanı derunu ıokagın da sağı hana aıt odalara t 
ıçın kapa ı zar a muna asaya o- . l h · d 

1 80700 k·ı v • • edılecek mahal, arkası emanet malı araa, so u ana aıt o a 
nu an ı o sıgır etıne verı- h . d'l k h l .. .. l · ı ·ı· k' 19 . 19 19/ 1 
ı f . h 1 .. ")d ........ d ta sıs e ı ece ma a , onu yo ı e çevrı ı es ı yem , 
eni kıalt pa .. a ıkgoru ugunl enktpa- maralı ve halen üzerinde yalnız 19 numara bulunan; zemin k 
zarı a muna asası yapı aca ır. z . . 1 k b ' d b" b h b. h lA b. · · h .. T.. S t da: emını tat ara ı , ır o a, ır mat a , ır e a. ırıncı 
ŞlartnaKme . er gund um~~. 1 ab.

1

1?· ikinci katların her birinde birer aralık birer oda bulunan, bede 
ama omısyonun a goru e ı ır. . . .. A • • v •• 

M.. k 4 936 cumar zemını, bolme duvarları kargır dı ger aksam ve ust kat odaların 
una aıuı temmuz - 1 • h h . ı ·· ··ı · · ı . .. .. 10 d M · T'· me erı a fap ve arıcen sıvasız, çatısı saça ortu u o an ve u 

tesı gu
5
nu saalt Ka . anıaa du- sahası 22,5 m2 bulunan tapu kaydına göre dükkanı olan ev h 

men atına ma omısyonun a . . . 
1 k M h b d r yalnız bir evin tamamı açık arttır maya vazedılmıttır. 

yapı aca tır. u ammen e e ı A . d' A . . k d k ·· ·ı · 
13 ku 85 d. ·ık t rttırma peşın n. rttırmaya ı§tıra e ece ır.uıterı erın 

ruı ıantmı ır ve ı e- . h . OJ. 1 5 . b . d k . ·ııA b' 
· 12ll ı · d Ek ·ıtm metı mu ammenenın ,~ , nıs etı n e pey a çesı veya mı ı ır mınatı ıra ır. •• eye . A • • •• 

• ki ., .... 90 l k 2 kanın temınat mektubunu hamı! olmaları ıcap eder. Muter 
gırece er "f't sayı ı anunun . . . . k f b l b l · · A 

dd . d k' 'k' . ti vergı, tanzıfat, tenvırıye ve va ı orç arı orç uya aıttır ma esın e ı veıaı ı temına an- • . . .. . .. .. 
b. l' kt b l d ma şartnamesı 1 - 7 - 936 tarı hıne mus~dıf çarşamba gunu 

nı ır ı e u un urmaaı. d h 11. h l 'k d' l k · s· · · 20 (JO) (338S} re e ma a , ma susuna ta ı e ı ece tır. ırıncı arttırma 

• :t- • - 936 tarihine müıl\dif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 

A k .. 1. kt l ya kadar icra edilecek Birinci a !'ttırmada bedel, kıymeti mah 
s erı ıse ve orta me ep ere . 01 75 .• b ld .... kd' d .. b k 1 Ak • kd 

v K ıkk l t ı· menenın 1o ını u Ugtl ta ır e ustte ıra ı ır. sı ta ögretmen ve ır a e sana ıse- .. . . .. .. 
. ' d . ..d.. .. aon arttıranın teahhudiı bakı kaim ak uzere arttırma on beş gun d 
ııne e rısat mu uru aranıyor: . . k "h' .. d'f ·· ·· 

1 1 bul B d k. As· temdıt edılere 4 - 8 - 936 tarı ıne musa ı salı gunu saat 
- ıtan ve ursa a 1 k d d . d 1 k 'k' · • · d 

k .. ı· l l K kk 1 d k' k .. ten 16 ya a ar aıre e yapı aca ı ıncı arttırma netıcesın e 
erı ıae er e ırı a e e ı as erı .. .. t 1 

1. . I k .. I ta 'b çok :ırttıranın ustunde bırakılacaktır. 2004 numaralı cra ve sanat ıseaıne ay ı ucret e ra , • . • . . 
. . f' 'k l<anununun 126 ıncı maddesıne te vfıkan hakları tapu sıcıllerıle s 
rıyaz:ye, ızı · l · ki ' 1 kl 1 d'ğ lAk d · ·f k h kk 

E · K A k d o mıyan ıpote ı a aca ar a ı er a a a aranın ve ırtı a a ı 
rzıncan, onya, n ara a- h' 1 . . h ki h ·ı f · 'f d · 1 'd 

k. t kt l T •h C x.-f ıp erının bu a arını ve usuıı e aız ve masarı e aır o an ı 
ı or a me ep ere arı Os•• • l •1 'h" d 'b 20 .. f d k ·· b' l 

f b·ı . . A' F n arını ı in tarı ın en itı aren gun zar ın a evra ı mus ıte e 
ya, en ı gısı, amanca, ra - b' I'k d . b'ld' 1 . lA d Al . kd" d h ki 

1 .1. .. ~ t . ır ı te airemıze ı ırme erı az ım rr . c:sı ta ır e a arı t 
ıızca, ngı ızce o5 re menı ve sa-
nat liıeaine tedrisat müdürü ahna- ıicillerile sabit olmıyanlar satıf be delinin paylaşmasından hariç 
caktır. lırlar . Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan b 

diye rüsumu ve vakıf icaresi ve 2 O senelik vakıf icaresi tavizi be 
2 - Liıe öiretmenliği için lise müzayededen tenzil olunur. D<11h a fazla malômat almak istiyenl 

öğretmeni ehliyeti orta mektep 
için orta mektep öğretmenlik eh· 
liyeti gerektir. 

3 - latekli olanların dilek ki.· 
iıtlannı aıağıda 11ralanmıt evrak
la Ankarada Milli Müdafaa Veka
leti Askeri Liseler Müfettiıliiine 
ıöndermeleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fit 
b) Yüksek tahsil ıahadetname

ıi veya tasdikli benzeri. 

c) Oniveraitede imtihan vere
rek eohliyetname almıısa ehliyel
nam~ tasdikli benzeri. 

d) Nüfus tezkeresi tasdikli ben-
zeri. 

4 - Durumu uygun görülen
lerden a,ağıda yazılı evrak 6onra 
istenecektir. 

aJ Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam tetkili.th askeri has

taneden alınmış t.ağlık raporu 

c) Teahbüt senedi (noterlik· 
ten) 

5 - Ücretler. 
lstanbuldaki askeri liselel' Ri

yaziye, Fizik derslerine 108 : 126 
tarih dersine 98 : 108 liraya ka· 
dar. 

Bursa lises: ve Kırıkkale sanat 
lise.sl Riyaziye, Fizik derslerine 
108 : 126 tarih dersine 98 : 108 
liraya kadar. Orta mektep ders· 
lerine 108 lira.ıa kadar aylık ÜC· 

ret verilecektir. 
6 - Kırıkkale sanat lisesine 

alın:ıcak tedrisat müdürü içi.o liıe 
öğretmenlik tartlarını taşımak ve 
iki ders zümresinde ihtisası olmak 
gerektir. Ücreti 165 ~iradır. 

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

Bursa ve Mudanya Garnizon· 
ları için 60000 kilo koyun eti sa
tın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 24000 liradır. Şartnamesi 

Buria Satınalma Komisyonunda · 
dır. Ekıiltme 8 Temmuz 936 çar
tamba günü saat 16 da Bursa As· 
kert Satınalma Komisyonunda o
lacaktır. Eksiltm«" kapalı zarf u
suliyle olacaktır. tik teminatı 
1800 liradır. isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddesindeki 

'vesikala!ı göstermeleri lazımdır. 
Teklif mektuplar! 8 Temmuz 936 

934/ 2418 numaralı doıyada mevcut evrak ve mahallen haciz 
takdiri kıymet raporunu görüp an hyacaklan ilin olunur. (33 

saat 15 ıe kadar Satmalma Ko· 
misyonuna verilmit olacaktır. 

(21) (3269) 
• • • 

T oplianedek\ Dikimevi için 200 
kuruş yevmiye ile terzi ustası alı· 
nacaktır. İsteklilerin kabul ıera
itin~ öğrenmek üzere 25 haziran 
936 ya kadar her gün sabahtan 
öğleye kadar mezk\ar dikimevi di
rektörlüğüne müracaatları. 

(7) (3024) 

• • 
1 - 936 - 937 ders senesi için 

Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· 
le Kırıkkaledeki Aıkert San'at li

Fenni sünnetçi 
Emin Fida 
Beşiktaş tramvay caddesi Erip a 

tımanı. Telefon kabine: 44.39 
Telefon ev: 40.621 

ZAYl VE lTlBARDAN DÜŞM 
PASAPORT 

İstanbul İran General Konsol 
ğundan ita kılınan ve Meşedi H 
oğlu Sadık Allahverdi Hakverdi 
namına ait olan 4288 umumi ve 
hususi numaralı ve 22 mehr 1312 
birinci teşrin 1933 tar ihli 
ba~ka bir kimsenin elinde 
olursa kanuni takibat icra 
tır. 

(V. No. 16711) 

sesine ve Konya, Erzincan AS. ------------~ 
dilmediğı takdirde hiç bir hak 

Orta mekteplerine talebe alına· 
dia ~demez ve bir sene terki l 

caktır. 
sili olan.ar da mektebe alın 

2 - Kabul şartları AS. lise ve ı ar. 
orta mektepler talimatında yazı- 4 _ Mektepler leyli ve m 
lıdır. Bu talimat aıkeri mektep- nidir Talebenin ia~esinden ha 
lerde ve askerlik tubelerinde gö- giydirilmesi, techizatı ve kita 
rülebilir. rı mektebe ait olduğu gibi ay 

3 - isteklilerin aşağıda yazı- her ay bir miktar maaf da ver 
lı hususları da ıöz önünde bulun- S - Askeri liseleri muvaff 
durmaları lazımdır. yelle bitirenlerden arzu ede 

müsabaka imtihanına girerek A - Bütün mekteplerde kay-
zandıkları takdirde mühendi d, kabul 1 Temmuz 936 da baş· 

lar ve 10 Ağustos 936 da biter. fen memuru yetı~tirilmek üz 
Müsabaka imtihanı da 15 Ajus- Avrupaya tahsile gönderilir. 

tosla 21 Aiustoı arasında yapılır. • • ,,. ~ l8) (324 

8 - Mekteplerin bulundukla· 
rı yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 1 O haziran 936 
dan 31 Temmuz 936 tarihine ka· 
dar bulundukları yerlerin aıker· 
lik şubelerine müracaat etmiş ol· 
maları lazımdır. 

C - Kabul şartlarmı taşıyan 

istekliler evrakını tamamlattırıhp 
askerlik fubeleri vasıtasite mekte· 
be göndermeleri ve mekteplerden 
davet vaki olmadan hiç bir istek
li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihamna 
girmek için davet edilen istekli
lerin imtihan yapılacak yere ka
dar gitmek ve imtihanı kazanma
yınca geri dönmek için yapacak· 
ları masraflar tamamen istekliye 
aittiı. Bunun için cie- giait ve dö· 
nüş masraf mı bel'aber götürmesi 
lazımdır 

E - İstekli mektebe kabul e-

Bursa Garnizonu için 24 
Mudanya için 8900 ve Bandı 
için de 8900 kilo olmak ü 
42050 kilo sade yağı satın alı 
caktır. Tahmin edilen be 
37845 liradır. istekli çıka 
muhtelif Garnizonlara ait s 
yağlar ayrı ayrı taliplere ihal 
dilebilir . Şartnameler Bursa 
tın~lma Komisyonunda olup 
riçten istiyenlere posta ile gön 
rilebilir. Eksiltme 9 temmuz 
pertembe günü saat 16 da But 
da Aske .. ; Satınalma komisyon 
da olacaktır. Eksi!tme kapalı z 
usuliyle olacaktır. llk temiı 
2838 lira 38 kuruştur. Eksiltm« 
gireceklerin 2490 sayıla kanu 
2~ 3 maddelerindeki vesikalı 
g~&t~rme!eri lazımdır. Teklif n: 
tupları 9- 7-936 saat 15 te 1 
dar satınalma komisyonuna veı 
mit olacaktır. (22} (3271 J 



~BONE :.ŞARTLARI 

JıılemlekeUmlz<le 

Yabancı yerlere 
Posta birliğine l 
girmlyen yerlere S 

Yıllık 

7!50 
1850 

180 

6 ayllk 

f20 
72ti 

950 

a aylık 
2SS 

Ayllk 

110 
115() 

180 

TllrkiyenJn her posta merkeZIDde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 
ı.tanbul. Aak&ra Caddal. (V.&.IUT 71U'dUI 

jldare: ' \ 3'870 
Xelefon lYazı lflert: zıw 

Telgraf &dreıd: llUBtJN lat&Dbul 

Poeta kutusu No. d 
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KREM 

METAMORFOZ 

OLLERi .,,. 

SiViLCELERl 
GiDERiR. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
13/6/ 1936 vaziyeti 

AKTiF 
Ka•a: 

Altm safi kilogram Jl.072,1271LH.OIS.812. 67 
Banknot • 1 1 , • • 1 l .839.002 -

Ufaklık • ı , , , • 11 .612.748.18 

Oalllltlekl M•hablrler ı 

Türk liran. ı ı ı 1 L .91!i.3S0.99 

Harlftekl M•hablrler : 
Altm Safi kilogram 4.398,496 6. J 86.836. 70 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-

ler. !89.946. 85 
Diğer dövizler ve borçlu kiliring 

bakiyeleri • ı • 20.032.493.69 
H•zlne TahvUlerh 

Deruhte edilen evrakı naktiycl 
kaI"§ıhğı. L 151.748.513.-
Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine te"?fikan Hazine tarail · 
fından vaki tediyat. ... 12.064.611.-

Senedat CUzdanı : 
Huiııe bonolan. , , ~ L 4176.iff-
Ticari senetler • • ı ·I .. 7.61S.4S0.55 

E•ham ve Tahvlllt CUzdanı r 

{

Deruhte edilen evrakı nak
" tiyenln karJılığı esham ve 

tahvilit itibari kıymetle 

34.409.788 83 

u ... 

Jl.465.062 85 

975 850 99 

26 509.276 7 4 

I '6.683 952. -

·ı 1.789.680 55 

8 ' Serbest Esham ve Tahvillt .. '-171.170.50 81.587.659.33 

Avanalar: 

Altın ve döviz il.zerine avans • 37.109.39 
Tahvillt üzerine avans. 

PASiF 

&er111•y• ---···-···----···----···--······· 
thtiyat akçesi ···············-···-·····------·-······ 

l eelawu•o~ıu Bank••tlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiyc I. 158.748.503.
Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lcrine tevfikan hazine tarafm-
dan vaki tediyat. 12.064.61 l.-

Deruhte edilen evrakı naktiye-
bakiycsi • 146.683.952.-
Karşılrğı tamamen altın olarak 

Lir• 

ıs.ooo. 

1.551.1 

tedaville ilbeten vazediJenı l 6 000.000.- l 62.ti83 95 

J'Urk Llraaı Mevdua•• 

Döviz TaahhUdatı 
tına tahvili kabil dövizlej 4 183.277.42 

Diğer dövizler ve alacaklı ki-
liring bakiyeleri . • • • 21 479.662.S2 

Mahtellt -················-·· .................... __ _ 

15.096.15 

Y ldi S kl d ild. . . uh f dini" H akşam Hlaaedarlar····---az ge . ıca ar an c ınızı m a aza e z. er ya. Muhtellf 

.. 6.638.841.86 6 675 9St.~5 

•500000-
3963 59956 

farken yüzünüzü acı badem kokulu krem METAMORFOZLA masaj 
yapIDiz. BURUŞUKLUKLAR gider SiViLCELER geçer, ÇiLLER-
DEN eser kalmaz. Fiyatı her yerde 60 kuruştur. 

ZAYl 
Kadıköy 3 tlncU orta okulundan al

dığım 16 numaralı tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hUkmU yoktur. 

Yekin t16 ıso.533.27 YekOn t76.Jso.s. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
l •k•11te had .. I ,11zt1e S 1·2 - Altın Uzerhı• avana yUzde 4 1·2 

Adrea Kadıköy ~ üncü Orta 

1 okuı sınıf 1-G No. 464 
Necati Harzem 

Son sistem te'slsatı hai'.z fabrlkamızı·n fnahsulü 
olup 45 derecelik TOrklyer.ıln en nefis rakısıdır. 

(V. No. 16717) ~ " . . .. . . .. .... . 
\; . . . . ., . .,,.-~ . ' 

iKTiDARSI Z L 1 K 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 

_..,11:.....:Jı.i S T E K Si Z L i K 
~eELGEVSEKLiGi 
-.....-yQRGUNLUK 

[Deniz Le'Dazım Satınalma Kom!_qonu iltınları 1 
Tahmin edilen bedeli 14500 lira oJan 200 ton dizel mayi mah

ruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 de kapalı suretile alma· 
caktrr. 

Şartnamesini görmek için her gün komisyona müracaat oluna
bilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat evvei 1087 lira 50 kuruş· 
tan ibaret M. teminat makbuz veya mektuplarile kanuni belgeleri ve 
teklif mektubunu muhtevi mazrufun Kasımpaşadaki komisyon baş· 
kanlığına verilmesi. (3232) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cibalide eski Gülcami, yeni Küçük Mustafapafa mahallesinin 

eski Fener yeni Abdülezel paşa c addes:nde deniz kenarında üç kat
ta altı oda, birer salon iki hela bodrum katında matbah ve kö
mürlükleri, arkasında denize kadar uzayan büyükçe bir bahçesi bu
lunan eski 210, 212 yeni 166 ~o. lı kargir evin tamamı parası pe
tin ve sırf nakit verilmek şartile üç bin beı yüz lira üzerinden açık 
arttırma usulile satılacaktır. lstekl ilerin 29 - 6 - 936 pazartesi gü
nü saat on iki buçukta yüzde 7 ,5 pey akçeler ile müracaatları. 

(R.) (3289) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neırlyat Direktörü: Refik A. SevengD 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti m~mu'r ve mahallesi 

Aksaray Sofular 
Edirnekapı Karabaı 
Vezneciler Camcı Ali 
Bahçekapı Hobyar 

,, ,, 
,, ,, 

Çelebioğlu Alaeddin 
Babıali Naili mescid 
Vezneciler Camcı Ali 

. Çarııda 

Küçük Mustafapafa 
Fatih Hoca Hayrettin 

Cadde ve Sokağı 

Şef-tali 
Perende baz 
Tramvay caddesi 
Yeni Poıüt.hane 

" ,, 

Marpuççular 
Aziziye 

Tramvay cadesi 

Perdahçı han 
Sahaflarda 
Molla Hüsrev 
Deve hanı 

No. ıı 

8 
90 
95 

46 - 66 
64 

44 - 62 

1 - 16 
16 - 55 
82 - 96 

53 
65. 67 

Cinsi 

Hane 
,, 

Mektep mahalli 
Dükkan 

,, 
Methal dükkan ve üs. -
tünde oda 
Dükkan 

,, 
Dükkan ve üstünde 
salon ve oda 
Dükkan 
Dükkan ve hisse 

88 Dükkan 
2 Medrese ittisalin-

Lira 

7 
6 

14 
100 
100 

38 

26 
8 

27 

12 ı• 1, 
4 
3 

de dükkan 
Çakmakçılar Medrese ittisalinde 35 Dükkan 1, ~ 
Çartıda Kalpakçılar 28 Sorguççu hanında oda 2 
Sultanselim Hatip Muslahaddin Mismarcı 19 Camı arsasında iki oda 3 
Karagümrük Karabaı Cami yanında 106 Oda 3 
Mahmudpaşa Sultan odaları 15 Sultan haninda oda 1. ~ 
Vefa, Darülhadis Cami arsasında 1 İki baralia 2 
Kumkapı Muhsine hatun Şakir Ef. çeşmesi 9 - 15 Arsa 2, ~ 

Yukarıda yazıh mahaller 937 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere arttırın•''~ 
uzatılmıtlır. istekliler yüzde yedi buçuk pey akçelerile birlikte 22 haziran 936 pazartesi günü ~~) 
on beıe kadar Çemberlitafta lstanbul Vakıflar Baı müdürlüğünde akarat ka1emine gelmeleri. (3JV"' 

Usküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Pendikte Bağdat caddesinde 88 

numarada sakin Eminenin ayni hane
r' e sa::in ko· CIJ Hı>-::a.n ale:vhine ' '·y. 
ğI boşanma davasının muhakemesin
de mUddeaaleyh mahkemeye gelmedi
ğinden gıyabında müddeinin şahitleri 

istima edilerek müddaleyhin iki sene 
evvel evini terk ve karısını bakmadığı 
şahadet etmiş ve işbu şahadetten bah
sile müddaleyhe muameleli gıyap ka
rarı tebliğile ve müddaleyhin ikamet
gahı meçhul olduğundan ilanen tebli
gat icrasına karar verilerek bu bap-

__ 1\f' 

taki gıyap karan mahkeme diVUI' 
nesine talik edilmiş olduğundan .. ,,
nından itibaren 20 gUn zarfmda ıtil' t 
etmek ve 8171936 çarşamba gUnil ~ 
14 de mahkemeye gelmek üzere }<t 

fiyet ilan olunur. 
(V. No. 16708). 


