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~~----------------------------, 
Dahiliye Vekilin~ C. H. 

Başvekilimizle Vekillerimiz Ankarada . 

Ulu önderimiz Y eşilköyü şereflendi
rerek Başvekille vekilleri uğurladılar 

Vekiller heyeti dün akşam bir toplantı yaptı 

Partisi genel sekreter
liği vazifesi verildi 

llll•.ı Parti faali yeti ile 

DaJıiliyc l'ckilimiz re C. H. 
Parlisi (;enci Sekreteri 

B. Şükrü Kaya 

hükumet idaresi 
arasında daha sıkı 
bir yakınlık ve daha 
ameli bir · b.eraber-

lik teınin ediliyor 

Vilayetlerde parti. 
başkanlıklarına 
valiler memur 
kılınmışlardır 

Ankara, 18 (A.A ) - "Beyanname,, 
C11muriyet HaJk Partisinin memleketin siyasi ve içtimai hayatınd~ 

~ÜttUğü yükşek maksatların tahakkukunu kolaylaştırmak ve Partı: 
ilin inkişafını arttırmak ,.e t.ızlandırmak için bu~dan sonra Partı 
faaliyctı ile hükumet idaresi arasında daha ıkı bır yakınlık ~e da~a 
ıı111e)i hir bernhc rlik temin edilmesine Genbaşkurca. karar verılmf tır . 

Bu maksatla: 

1 - Dahiliye Vekili Genyönkurul iiveliğine alınmış ve kendisıne 
Partinin Genel Sekreterlik vazife i \'erilmiştir. . . , 

1 
•• 

2 - Biitün vilayetlerde \ila)et Parti başkanlığına vılft.yetın \a ısı tstanbul, 19 (A.A.) - Reisicumur 
memur Kılınmı tır. , Atatürk dün öğleden sonra Yeşilköy 

3 - Vmumi müfettfslcr, mıntaknları c!nhilindc hütdn devlet işlerinin tayyare meydanını teşrif buyurarak bir 
olduğu gibi Pa;ti fanfüet ''e te7kilatının da yüksek milrakrp n gün evvel hava postası ile Ankaradan 

JUUfetti idirler. ~•-ı,....,,,...ıerck kendilerine mtsafir olan ve dün 
4 - Yil tv l rdc iJ}Önkuruica intlhup edilmiş bulunan ba~nlar yine ayni posta ile A:ıkaraya avdet e • 

üy~· durumunu a11llış \'e mensup veya mahallince müntahap den Başvekil ismet İnönü ile adliye, da· 
mebı:s ha kanların başkanlık \'BZifele.ri hitam bulmuştur. biliye ve bayındırlık vekillerini teşyi et-

5 - Bu bcyanamenin icaplarını Parti Genel Sekreteri olmuş hu\unan mişler ve tayyare hareketle havalanın· 
Dahiliye Yckili takip n• tanzim edecektir. caya leadar uçuşu takip buyurmuşlar ve 6 t . t k"Ja" t na ,·iJa vetlere ve 11 t - Yukarıdaki maddeler bbtün par ı eş ı 1 • .J ayni zamanda devlet hava yo arı a • 
umumi müfettişliklere tebliğ olunmuştur. rafından Ankara ile İstanbul arasında 

~- 'lltuıesko Balkan antantı Matbuat 
kongresinde söylevini verirken 

l" nalkan Antantı kültür n• politika 
e~lıında yeni bir mumffnkiyet elde 
fı ti. nükreştc toplanan .. P. E. B .. , 
ı ~es Antant Balkanik, Balkan mem. 
te etıeri arasındaki efkarı umumiye 
~kkUitür birliğini bir eviyede tuta. 
h \·~ dünya ~ulhunun Balkanlarda 
ek,.iı··· • .. ıgını yapacaktır. 

Başvekil ve 
C. H. Partisi Genel Başko,n 

Vekili 
iSMET INONtl 

Arşidük Otto 
Haziranın 28 Jnde 
Habsburg tahtına 
oturacakmış r 

A\•usturya tahtına Arşidük Otto. 
nun geleceğine dair riYayetler yeni. 
den almış yürümü~tür. O kadar ki, 
lngiliz gazetelerinden bazıları bunun 

(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

işletilmeğe başlanan yo\cu tayyar~le

rinden birini tetkik etmişlerdir. 

Atatürk, bundan .sonra Floryaya av • 
det ve geç vakit Türk Dili Tetkik Ce • 

miyeti azasından bazı zevatı kab~l bu

yurmuşlardır. 

Vekiller Heyeti toplandı 

Ankara, 18 (Telefonla) - Başvekil 

İsmet tnönü ·bugün; vekillerle beraber 

gehrimize geldiler. Başvekil C. H. P. 

genel merkezine uğrıyarak bir müddet 

kalmışlardır. 

Akşam vekiller heyeti toplanmıştır. 

tki 5aat süren bu topla:ıtıya hususi bir 

ehemiyet atfolunmaktadır. 

s flalkanların tarihi gariptir. Son 

r:~elı:re gelinceye lradar on~, ölüm, Dün, Alman, &ob6rll Schmellngle . ze.nd l>t>b/Jr JM Lui8!" ~~a~ak.
dUşa:et,. kin ''tt harp sem bolu olarak farını gaznuştık. Maçın neticeaine daır geç ı·akte kadar lııç bır malumat 

nnuyen yoktu. Balkanlara Os. gelmemi•tir. 

" · art t" Aiııiy Ondrayı ve Satiri Ertem Burada Schmelingle kansı me§hur smema ısı . 
(Sonu: Sa. J! su. 1) (solda). zenci. boksörü görllY,orsun~ ... 

. ·· / 
//. 

ı - Ulu Önderimizle Başvekilimiz. , 
2 - Başvekilimble Vekillerimiz lıarckei ederlerken. 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına sebep 
Romadan yapılan tehdittir: 

Londra, 18 (A.A.) - Zecri tedbir· 
lcrin kaldırılması lehine, !ngiliz ka· 
binesini, bir karar almağa sevkeden 
bir çok amiller arasında, bilhassa, ltal 
yanın yalnız Milletler cemiyetinden 
çekilmekle kıtlmayıp, zecri tedbirlerin 
tatbikine devam edildiği takdirde, u
mumi seferberlik dahi ilan edeceğine 
dair Romadan yapılan sarih tehdit 

· (Swıu: Sa. 2 Sü. 4) 

Resmi ilanlar 
şirketi 

Resmi ilanlar limitet !lrketinin 1 
mayısta beş yıllık müddeti bittiğindea 
tirkc-tin tasfiyesi için mahkemeye mü • 
racaat editmiıtir. Tasfiye muhakemesi 
3 temmuzda yaP.ılacaktırs , 
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lngiltere ile Almanyanın arası açıldı! kazılarına devam edil ltalya 
Tarsus'ta değerli Eti eserleri buluadu 

Almanya kruvazörlerinin tonajını arthrdı Boğazlar konf er an
sına iştirak edecek 

Ankara, 18 (Telefonla) - Çonıha 

bağlı Alacahoyükte, geçen sene yapıl· 
mağa başlanan ve mevsimin geçmeaı 
üzerine yarım kalan kazıya devam edi
lecektir. Kazıyı idar~e memur edi
len müzeler müdürü Hamit bugün A
lacahoyüğe gitmiştir. 

Diğer traftan, Tarsustan g 
berlere göre, orada Amerikalı 
yan tarafından yapılan ar 
neticesinde bir çok Eti tableti 
nlmıştır. Kazı derinleştiril' 

kıymeUi eserler bulunacağı 
mektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Inglliz - AJ. 
man münasebetlerinin müşkül bir 
de\'re geçirmekte oldufu söylenmek
tedir. Alman "beyaz kitabının,, neş
redilmiş olması gerek şekil ve gerek 
muhttıvlyatı itibarile teessüfe şayan 
görülmektedir. lngiliz sualnamesine 
Almanların geç cevap vermiş olmala. 

Fransada 
Bütün birlikleri 
kapatıyorlar 

Pariı, 18 (A.A.) bu sabahki top -
lantı11nda nazırlar, bütün birliklerin 
fnhine karar vermiflerdir. 

Bunlar ara1mda "Ateı haç", "Va -

tanıeverler gençlikleri'• ve "Franıist • 
ler,, •. illhiri de vardır. 

ithalat yapa•ıyall' 
tüccarlar için 

Ankara, 18 (.A.A.) - 2f12/1935 
tarih •• 3627 ea)'llı kararnamenin A 
f ıkraema latlaaden Türk paruın:n 
kıymetini koruma hakkındaki 11 sa

yılı kararnamenin muaddel 32 inci 
madd..ıaln tatbik eclllmedlti memle. 
ketlerdea bbiae yapılaa ihracat mu. 
kabilinde, mezktr maddenin B fıkra-
11 madhlnce lateıallen Yeaika)'J getire
medltfnden dola)'J fimcliye kadar it. 
lıallt yapallllJ&lllann apiıclaJd vesi. 
kd&n tetkik edilmek üzere en &'eç 
30/6/J.938 lkpmına kadar iktisat Ve
kfı"?irine göndermeleri lüzumu bildi. 
:!fu~1ir: 

1 - ihracat beyannamesinin mu. 
ld dak ~uretJ. 

2 - Takas tetkik heyetlerinin tak. 
'iri kı)met beyannamesinin m-dclak 
~uretı. 

3 - Satıı faturalanmn m111Bddak 
.ureti. r 

4 - Konşimento ıuretl. 

P. H. B. 
C Od ,,,_ l lndb) 

manh imparatorlufu uırlarca afer 
ekip isyan hlpnipi. Onwıb lmpa
ratorlufunu mrtmdan hançerlemek 
latiytn •~ dünyayı tıpkı onun rfbl, 
onun mantılı ile &'iren ve ona göre 

rı da teesüfle karşılanmaktadır. 
E,·ening Standard diyor ki: 
Diğer bir Uıtildl mevzuu da lngL 

liz - Alman deniz ihtlUıfınrn tef si_ 

rinden doğmuftur. Bu tefıir, Alman. 
gayı Sovyetlerin inıaatına mukabele 
olmak üzere krıu.•azörlerinin tonajını 
arttırmağa sevketmiştir. 

Almanya ile 
Avusturya 
anlaşıyor mu? 

Londra, 18 (A.A.) - Morning 
Post gazetesinin Romadan öğrendiği
ne göre İtalyan hükumeti zecri tedbir
lerin kaldınlmuile iktifa ederek ken
disi de mukabelei bilmisil olmak üzere 
koyduğu zecri tedbirleri kaldıracak-

tır. Bu demektir ki ttalya Boğ~ar Harp malul ailelerine yapılacak tev 
konf cransma ve Lokamo devleUerınin 
ileride yapacaklan müzakerelere işti- Ankara, 18 (Telefonla) - H84: sa-
rak edecek ve nihayet Akdenizde bir yılı kanuna göre harp malO.lleri ile General Ali 
deniz anlagmasmm imzumı görüşe- şehit ve dullanna verilecek ikramiye
cektir. !erin tevziine yakında başlanılacak- şehrimizde 

Roma, 18 (A.A.) - Siya.si maha· D T . 
fil, fakında Almanya ile Avusturya emir urgut yelkencı 
arasında bir itilaf vücuda gelmesi lh· ıampiyonumuz 
timallerinln artımı olmuından dclayı fatanbul, 18 (A.A.) _ Olimpiyada 
memnuniyet göstermektedirler. Bu ıitmek için hazırlanmakta olan yelken
mahaf il, B. MUS10lin1 ile B. Şchuacb· ellerimizin nihat seçmeleri bu1Un ya -
D'igg'in bu aym betinde yap11111 olduk· 

pıhmJtır. 
lan görUımenin halihazırda fevkall· 
de mükemmel olan İtalyan _ Alınan Öğleden evvel lnnir mmtakaımdan 
mUnasebatı ile bemahenk olacak te Refik Çullu ile İltanbul mmtakaıından 
kilde Alman _ Avusturya itlllfım Behzat ara11nda yapılan yanıı Behnt 
normalle,tirmeği i8tihdaf etmif oldu- kazanmııtır. 
ğunu beyan etmektedir. Öğleden ıonrald ıeçme de İltanbul 

tır. Bunlara dair olan havaleler Milli Ankara, 18 (Telefonla) -
Müdafaa Vekaletinden ziraat bankası federuyonlan ittifakı umumt 
şubelerine gönderllmiıtir. başkam General Ali Hikmet 

Bu seneki tevziattan istİf ade ede- la hareket etmiştir. 
cekler şunlardJr: ı ila 6 dereceye ka- Ankara .spor teşkilat 
dar subay ve erlerle gehit aileleri ve 
öksüzleri. geni tayinler 

Şehit ailelerinden beherine 14 lira Ankara, 18 (Telefonla) -
32 kuruş verilecektir. Birinci derece: federuyonlan ittifakı Ankara 
Subaylara 154,50, erlere 77,25; ikinci ajanlığına San'at mektebi mlld 
derece Subaylara 131,5, erlere 61,80, niyal, ıu sporlan ajanlığına 
subay aile ve öksUzlerine 108,15, er güreş ajanlığına Ekrem, atle 
aile ve öksüzlerine 46,35, dördüncü de- lığına Namık, atıcılık ajanlı 
rece: Subaylara 92, 75, erlere 30,90; met, kayak ajanlığına İhya, 
be3inci derece: Subaylara 77,25, erle- başkanlığına Halit AğabeY. ta 
re 15,45 lira tevziat yapılacaktır. mişlerdir. · 

Şimdiye kadar Almanya fle henüz mıntaka1ından Farukla doktor Demir 
bir itlli.fname imza edilmemlf olma- Turpt arumda yapılımt ve Demir Tur 
81 böyle bir itlllfm ı.ecrt tedbirleri pt kuanmqtır. 
tatbik eden devletler cepheeinl yeni- Bu suretle fhndiye kadar yapılan ıeç· ı-------------------------.-"l 

den kuvvelendlrmeai ve bu tedbirlerin melerde birlncllifi doktor Demir Tur. Zecrı" tedbı·rıerı·n 
kaldmlmasmm geclkmeai endlteeüı- pt aJımttır. 

den ileri geimfıtlr. Küçük anlaımanıa askeri 

Maksim Gorki n!:01~~~~~ ~~ ıı;m kaldırılmasına sebep 
Dün öldü dnletrl erktnı harbiyeleri reiılerinin Romadan yapılan tehdittir: 

Moskova, 18 (A.A.) _ Gece yamı ıenellk konferansı. meuilinl bitirmiı • 

M.abim Gor1dnin sıhhati hatdmıda ner tir. 
redilen son tebliğe göre, hastanm vazi· Alüadar Uç memleket arurnC!a mü• 
yeti çok ağırdır. Dün bütün ıün te • tekabil askeri yardıma müteallik tam 
neffilı ve kalp faaliyeti, ancak yüksek bir itil.tf hasıl olmuı olduğu haber ve • 
mikdarda obljen ve kalp için tonik ilaç rilmektedir. 
1ar verilmeıiyle idame ettirilebilmiftir. 
~ktam haraı:et 37 ,4 ve na~ pyri mun 
tazam olarak 120 ldi. 

Prenı Strahemherg 
ltalyada 

• • • r Viyana, 18 (A.A.) - Prtns Star • 
Moıkova, 18 (A.A.) - Gortd buıün hemberg, halihazırda ltalyada kıin Lu• 

ölmUfttlr. pno'da ikamet etmektedir. 

Hegetimiz BiJlcreıten_ 
geldi 

Arşidük Otto 
(t}'9tyanı 1 incide) 

(Ü8tyanı ı incide) Analaşıhyor ki, İngiltere h · 
kayde pyan görillilyor. · ti, bUhaasa Almanyanm askeri 

Zecri tedbirlerin kaldınlmuma, lıklarmm ehemmiyetinden ve so 
iki saat süren bir kabine toplanblm- suallere cevap vermek hususun 
dan sonra karar verilmiştir. Bu top- man hUkfunetinin gösterdiği 
lantı esnasında B. Eden, arkadqla- den i§killenm.i§tir. 
rma, bu karan istilzam eden hariciye Diğer taraftan, İngiltere, 
eksperleri raporunun dayandığı baelı· yanın Çekoalovakyada tam bir 
ca üç sebebi izah eylem.i§tir. Bu sebep ket serbeatliğine kargılık A 
ler 3unlarchr: nm statükosunu muhafaza etmek 

1 - Cenevre antlqmasmda, harp &usunda İtalya ile anlagmasmd 
bittikten sonra da zecrt tedbirlere de- endite etmektedir. 
vam olunacağına dair bir kayıt yok- 3 - Zecri tedbirlerin kalkın 
tur, Bu münasebetle B. Eden IUilU son zamanlarda uzun bir kar 
hatırlatmıştır ki İngiliz eksperleri, yiizilnden sarsılmış olan lngilt 
zecri tedbirler tatbikini ancak harbin nUfuzu yeniden iade olunacaktır. 

Balkan Matbuat birlilf için BUkre· 
§6 giden Türk heyetinden Falih Rıfkı 
Atay, Sadri Ertem, Ahmet ŞUkrll Es-J 
mer, Reşat N. Nuri dün Polonya va
purile §ehriml7.e dönmtlflerdir. 

gllııtinU btle tayin eden bazı hususi önüne geçmek ve yahut ki harbin 80- 1TALYA MEMNUN DEC1L 
haberler neşretmektedir. nunu tecil etmek maksadiyle kabul Roma, 18 (A.A.) _ Resmi 

İhtiyatla kaydedilecek bu haber. etmişlerdi. Bundan başka B. Eden, fil, Londra kabinesinin zecri tedb 
zecri tedbirlere devamm, Cenevre ant- rı·n kaldırılmasına ka sı'-' terden birini Daily Expres gazetesi rar verme w 

Jdare etmek i8tiyen tqekklller de ------------
veriyor. Bu gazetenin Viyana muha. laşmasmca derpiı edilmemit olan, de hayretle k&rJilamamııtır. 
biri Avusturya tahtına talip görü- mahza cezai bir mana ifade edeceği- fazlası var: Bu mahafil, sadect 
nen Ar§ldük Ottonun maksadına bir ni ve o zaman da ltaıyaya karp has- tedbirlerin kaldınlması kafi bit 
adrm daha yaklaştıfmı fU hadise ile mane bir hareket olacağım alSylemit- olmadığuu beyan ve İtalyan tutüll 

Balkanlara kin ekmftler, ate§ bipnlf
lerdir. 

Balbnlann yeaf bayatı Osma~b 
lmparatorlutuun ankuınclan ayrıL 
mıf :>!aa 1ep1enl bir dtlnya sHrtlftlne 
dır•11ır .,.. Balbnlarm mukadderatı. 
nı ellerine bir.r bob eldiveni gibi ge. 
pren, birbirleri yerine Balkanlılan 
't'111'11Şturan zlhnfyetfn ililmlnden 
.onra eanlumıya bqlar. 

Balbnlarm iltflnde esen rüzgir. 
lar uırlarca ocaklar4a kin ve nefret 
yaktı, bacalarda 118m tUttUrdfl. Fa
kat bqfln artık bunlar bizim olmı. 
ya., fakat Hyyiatım her zaman Bal. 
bnlJ&&ra (ektirmi§ olan birer tarih 
veslkalandır. 

• • • 
B~kreş• TttUl~koyu, Romen, Yu

goslav, Yunan ve bizim murahhasla. 
rın tezlerini birer binr dinledik. Bun. 
ların hepsinin tek bir isteği vardı· 

Sulhu korumak! 
Sulhun etrafında hakiki bir cep. 

he vücuda getiren Balkan Antantı 
matbcat birliği ile milletlerin bir hat 
Uzerfnde teksif ettikleri sulhu koru. 
mak emelini daha derin tabakalara 
kadıu indirmek, müşterek efkarı u
mumiye ve kültür hudutları arasın. 
da sıkı bir it birliği vUcuda getirmek 
emelindedir. 

Balkan milletleri P. E. B. den 
neler, ne kadar çok pyler beklemek. 
tedirler. 

P. E. B nln ilk vazifesi, antanta 
rfren mllletler arasında eski günlerin 
hatırumı ihya etmek lstiyenlere, ya. 
nf milletleri birbiri kar§ISlna kinle 
doldurulmuı birer batarya halinde 

sevk etmek istlyenlere karp cepheyi 
tutmaktır. Bu menfi harekettir. Fa
kat zaruridir. Çtlnkl hlll kin ve 
nefret ve öHlm satarak zen&'in olmak 
istlyenler mevcuttur. 

Balkan Antantı matbuat birliği, 
Balkanlardaki müneYVerler, lllmler 
muharrirler arasmda sıkı bir temas 
temin ederek Balkan fikriyatında da 
sulhu temin edecektir. 

Nihayet Balkan milletleri aruın
cla daha sıkı milnuebetler, meaela 
turizm, sinema, tiyatro, konferans 
rfbl YUıtalarla Balkanlılan birblrle. 
rlne daha çok yaklaıtırmak bir nzl. 
fedlr. 

• • • 
Balkanlarclald P. E. B. faaliyeti. 

nl ben sadece bir politikanın zaruri 
oyuna sayanlardan değilim. Bu fa. 
aliyet bir zaruretin, bir realitenin 
ta kendisidir. 

Balkanlar, dlinya karşısında yal. 
ruz .Jiyasi tehlikelerle çevrilmiş de
ğillerdir. Her birinin ziraat bakı. 
mından, finans bakımından, endüstri 
ve ticaret bakımından dertleri var. 
dır. Bu dertleri hiç bir Balkan dev
letinin tek başına halledeceğini zan
ne.tmemelidir. Bunlar ancak müşte. 
rek bir plan i~fnde yapılacak hare
ketlerle bertaraf edilebilir. 

Zirai mahsuller, endüstri işl~ri, 

maHye meseleleri ile bugün alın alına 
bulunan Balkan devletleri hakiki 
Balkan birliğinin, yani refah Balka
nınrn her şeyden önce hl r şuur mese. 
lesi vt anlaıma dau~ı olduğunu de
rinden hissetmiş bulunuyorlar. P. E. 
B. bunun mUjcledsidir. 

tefsir etmektedir: tir. nm 1&rih surette tanmmuı li.zlJO 
2 - Diplomatik bakımdan Avrupa- mette olduğunu ilAve etmek 

"Arıidük Ottonun kız kardeşi Ar. nrn bugünkü vaziyeti, bu bölgede mile Ortada bir Habqlatan meteleel 
ffdll~• Atlelayd, bugün Llnzde, ba. terek emniyetin tesisi huıwıuna !tal- cut oldukça zed'I tedbirler kalkl' 
baı ıon Amıaturya imp(ıratoru Kari yanın da iştirak etmesine enınıl olan ı.--... ı-n 1 .---ır-uk d 
namına ittihal edilen bir levhanın .,- !"""'.,~e avquu.a evam sebeplerin ortadan kaldtnlması için tir 
ittUıal merasiminde fahri misafir o. biricik çare olarak zecri tedbirlerden • NECAŞt KOŞKOL MEVKtJ)' 
larak bulunmuıtur. vazgeçilmesini emretmektedir. KALMAKTAN KORKTU 

Avusturyalı Arıidüşes, sonra, Londra, 18 (A.A.) _ Necqi ve 
Linz otelinde bir kabul resmi. yapmıı yia.sını kaydediyor. lf, bu sabah hkoçyaya hareket 
ve bu, adeta bir saray divanı kabul 1914 senesinin 28 haziranında Ar. lerdlr. Orada Glukova yirmi kil 
resmi mahiyetini almıştır. şfdUk Ferdinand Uldllrtllmüş ve bin. re meeafede bulunan bir p.tod& 

Amcası Arşidük Ojen ile birW.u netice harbi um1111lf patlamışb. Bu racaklardır. 
bu yirmi iki yaşındaki Arşidü§C'B, Linz gazete Viyanaclakl imparatorluk S&- tyt aml(bnat almakta olan 
şehri resml memurlarını ve köylıiler rayının yeniden tamir ecllldltfni ve fil. Necqinin B. Eden'in bugUJı 
nanuna gelmiş delege heyetlerini ka. içerisinde bulunanJ,ara yakında mü. den IODr8. Avam kamarumda 
lnıl etmlfflr. hlm bir htikOmet phslyetinJn burayı metin r.ecrt tedbirlerin 

Artf41Ut OJen bu ara Lin:ı ,elırl. lfral edeceğini bfldlrdiklerinl yazı. karannJ bildlreceği sırada Lo 
u Arfldllk Ottodan bir mektup sun. yor. Bu phslyetin kim olacatmı bulunarak mUtkfil bir mevkide 
mıqtur. SÖflemiyorlarmıı. mamak için seyahate çıkmıf 0 

Arfldife• -4dela11dın oteli önlJnde Dafly Herald muhabiri llzlerfnl beyan etmektedirler. ~ 
diba oeee ,,. bu ıabah ukerf bando fiyle bitlrmektecllr: NECAŞl CENEVREYE Gt:DJ!l"".ıı 
mıırilca ~tır. Gerek Arfldük O- "Yalnu 61r ~belli delfldlr. O da Londra, 18 (A.A.) - Habef 
}en, gnebe nld imparatorun kı.ıı Bababurolar A"'"""1lal/a 11eliıw, 6IL ğinin tebliğine göre, Negila h 1 
nerege gifle hararetli niJmagffler ya • • tün dllnl/fl lfln bir aürpriz laalüttle sonu Milletleı cemiyeti toplaJltJ 
,,.Zmıttır. gelecektir. Emri ""1d •lllUetl 6a ae. esnasında Cenevrede bul 

Her tarafa gagılmıf olan bir ka. ne lçlntk 6lr ~ defadır 'llllUJallak Mamafih Negil8, galısan toplaO 
naate göre "miJıait beynelmUel fflrt. oldu... iftlrak etmiyeoektir. ~ 
~~~~~ .. ~~~-(~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ga, ArfldlJk Oıtogu bu yıl Amıatur- Ti 
ga tahtına getirecektir. zıe--e lledlye I 

Avusturyamn dildaUSr bafvekUl • V 
Dr. Şuınlo, prenılp itibarUe krallık 1 
taraf tan olmakla tanınmlJtır _ 

Diğer taraf tan Inıilizce Daily 
Herald gazetesinin Viyana muhabiri 
de Arşidük Ottonun Habsburg tahtı. 
na haziranın 28 inci günll geleceği ta-

Büyük müsabakamız için bütün 
tafsilatı yarınki sayımızda 



" ,, ... ' . --
BU GUNUN MATAl-tARl~I 
SAD,1SlN CASUS 

ILi; IDYAO~VA\LtD. ... 
MACERALAQI Tel-Aviv'e giden heyet döndü 

Tefrika: 3 Tel-Aviv karışıklıklanna rağmen alınan 
mal almak 

netice 
istiyor 

fena 

Casusluğa nasıl 
başladım? 

değil. Bir kaç yüz firma 

B!r akşam büyük bir otelde orta yaşlı 
bır adam kendisile dansetmemi istedi 
c"._ Bır qerden silah sipariş ediLmek üze1e? 

ger malumat alabilirseniz .•• 
y - Sen beni başkalarına benzeti.. I 
lı: 0 tsun galiba, dedim. Ben bildiğin 
adınJardan değilim. 

ta Bunun üzerine delikanlı adeta iti. 
\' r eder~k, fakat maksadına de. 
antla: 

lJiğer taraftan, bu delikanlı şim
di b~nim bütün casusluğumu, ınah. 
kumi} et ve maceralarımı her halde 
işitmiştir. Bu sebepten hiç görünmL 
yebilir, hatta mektup bile yazmıya. 
bilir. 

Tela.viv panayırında Türk pavyonunu( 
tanzim ve Türk mallarını teşhire me
mur olarak giden heyet şehrimize dön 
müştür. Heyet başkanı Türkofis ra
portörlerinden Bay lbsan kendisile 
görüşen bir muharririmize panayır 

hakkında şunları söylemiştir 
- Telaviv panayırında oniki hükı2met 
iştirak etmi§ti. Bunlar Fransa, Çekos
lovakya, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Lübnan, lngiltere, lsviçre, 
Polonya, Sudan, Belçika ve Yunanis
tandır. Panayır, Arapwrla yahu.diler 

Orta okul hocalığı 
imtihan evrakı 

ti) - Ben, dedi. Size bir melek gö. Her ne ise, ben Amerikadan diSn. Ankaraga gönderildi 
rn ~bakıyorum. Size bir zarar ver. dükten sonra casus oldum. Cenev-
tı e niyetinde değilim. Fakat zan. rede yaşıyordum. Ve pek de telaş Orta okul öğretmenliği için açılan 
h~tdiyordum ki siz, Holivudda olan etmiyuek bir iş arıyordum. Dehşetli imtihan dün bitmiştir. Son imtihan 
r 1 zaıerden haberdarsınız. Yani bu. harist!m. iktidarımdan ba'ka satıla- dün tabiiyeden yapılmış ve imtihan 
~ aç kalmanın ne kadar kolay bir cak bir şeyim olmadığından en lüks evrakı tetkik edilmek üzere Kilittir Ba 

Y Olduğunu biliyorsunuz. yerlerde, en yüksek adamlarla te- kanlığına gönderilmiştir. Yazılı imti-
t]b' Sonra anladım ki bu gen~ adam mas etmenin, onlar arasında yaşa. hanları kazananlar sözlü imtihanı ver
tik ıseslnin şıklığına, pek nazik, müş- manın boşa çıkmıyacağmı tahmin et. ınek üzere 15 ağustosta Ankaraya gi
a 

1 
t.avırlarına rağmen yavaş yavaş tim. deceklerdir. Bundan başka Kültür Ba

l\ ç •ktan ölecek bir hale gelmiş bulu. Bir akşam büyük bir otelde orta kanlığı eylftl ayında. her vilayette bir 
gi?-0 rdu. Yorgunluktan bayılacak ya_şlı, sevimli ve tendüril.st bir adam de yabancı dil öğretmen muavinliği 
,. 1Ydi. Onu yukarıya odama aldım kendisile dans etmekJiğimi istedi ve imtihanı açacaktır. Bu imtihana gir-
e kendis!ne yiyecek verdim. sonra, gayet ihtiyatla şöyle bir teklif mek istiyenlerin temmuz nihayetine 

ç kYenıekten sonra pek müteşekkirdi. sezdfrdi: kadar Kültür Bakanlığına baş vurma-
t~ da cazip görünüyordu. Kendisini Bir yerden silah sipariş edilmek ları lazımdır. 
ka ~ar kapıya kadar indirdim ve baş. üzereydi. Bunun hakkında malumat ôCRETMENLER BlRLICINDEN 

8
., !r gün için yeniden buluşmağa alabilirsem, bu aldığım malllmatı, /Ki KiŞi iSTiFA ETTi 
~ı '1!rdim. Fakat bu sözü tutma. hem peşin olmak üzere yüksek bir pa. 
akat~ azınetmiştim. Nitekim, hemen raya mukabil satabilirmişim.. 'Öğretmenler birliği idare heyeti 

8
• ~hınde bir trene binerek San Fran_ Her ne kadar ben ücretli casus arasında bazıları birliğin bu şekilde 

kıs 0Ya ve oradan da Cenubi Ameri. olmuşsam da, takibat neticesinde ele çalışmasını uygun bulmıyarak istifa 
taya gittim. Dolayısile Panama, Go. geçince hemen bütün esrarı açığa vu. etmişlerdir. 

., t atn~a, Kolombiya ve bir iki diğer rup ihanete hazır olanlardan değilim. İstifa eden İstanbul 23 üncü okul 
• tt~llp ~umuriyctlcrini ziyaret etmiş. Su ~atırlarla işaret ettiğim zamanlar- öğretmeni Bay Nedim ile Beyoğlu 10 

11 
• ~·aJtiıt bütün bu seyehatim es. da, kadın, erkek her türlü ajanlar, uncu okul öğretmeni Bay Fahri'dir. 

i.:ında Bolivuddaki delikanhyı kat. hangi büyük müessesenin, hangi çeşit RESiM VE ELJŞI KURSUNA 
~en unutamamıştım. silahlardan küçük veya büyük mem. RACBET FAZLA 

da Ttkrar Nevyorka gelirken vapur. leket!ere sattığını anlamağa çalışı. Yaz tatilinde öğretmenler için bir 
d" ~~yet zengin bir adam üzerime yorlardr. resim ve elişi kursu açılacağını yaz-
'tl~~tu . Büyük alaka gösteriyordu.. MeseHi Skoda silAh fabrikalarının mıştık. Kursa girmek üzere 300 den 
tı rd ak~m güvertede yıldızların al. bir müme~ili, Cenevrede, bir tay. fazla öğretmen baş vurduğu için, heph: a otururken beni sahne ve film yare topu satmak maksadile geldi sine birden ayni günde ders vermek 
duYatına. tanıtmak teklifinde bulun- diyelim. imkanı elde edilememiş ve kursun ted
tet Benı aktris yapmak istiyor, şöh. Bunu, bittabi tamamen faraziye risatı beş güne ayrılmıştır. Her kısım 
tetn·ve Para kazanacağımı yüzde yüz olarak söylüyoruz. Fakat hakikat de öğretmenleri haftada bir gün kursa 

ı;ı ediyordu. olsa, hiç şüphesiz, bir çok hüktlmet. gelerek ders göreceklerdir. 
tıu - Pek güzel, dedim. Fakat bu. ler, bu yeni tayyare topunun nere. PARASIZ YATILI TALEBE 
ııe; hcyecanr, zevki, cazip noktası ye teklif edildiğini öğrenmek arzu- ALINACAK 

ede?. sunu gösterirler. Bilhassa bu t.ayya. 

ara.sında ba§lıyan çarpışmalar yüzün-f mek için heyetimize müracaat etmff 
dan umulan neticeyi awmamı.ş olmak- ve Türk tacirleri ile muhabereler te
la beraber, panayıra iştirak eden hü- min edilmiştir. 
kı1.ımetleri memnun etmemi§tir de de- Memleketimize büyük faydawr te
nemez! .. Sergide teşhir ettiğimiz mal- min edecek surette Türk mallarının 
Zardan en fazla rağbet gören bilhassa rekM.m edilmesine rağmen yukarda da 
derilerimiz, konservelerimiz ve hu.bu- söylediğim gibi bir çok seyyah'larm 
batım1z olmtıl§tur. Ayni zamanda çini karışıklık'lar ve boykot'lar yüzünden 
işleri, halılar, kuru. yemiş ve çikolata sergiyi ziyaret etiememeleri istenen 
lar da büyük bir rağbetle karşılanmış neticeyi verememi§tir. Bununla bera
tır. ber bir kaç yüz firma Türk malı al~ 

Telaviv çikolata fabrika'ları kuru mak için istek göstermi§ ve bunlara 
meyvalarımızdan siparişler yapabil- istenen ko'laylıklar temin edilmi§tirw 

Güneş - Altınyan 
davasında şahitler 
Bir çocuk meselesinden 
çıkan kavga ve dava 
İstanbul üçüncü ceza hakyeri, bir 

kavga sırasında şahsa ve Türklüğe 

karşı yakışık almıyan lakırdı söyle
nildiği iddiası, mevzuunu teşkil eden 
bir davaya bakıyor. Bu davanın dün 
öğleden sonraki celsesinde, şahitler 
dinlenildi. 

Davaya göre, kavga, bir çocuk me
selesinden çıkmış. Bu sırada yakışık 
almıyan lakırdılar söylediği iddia olu
nan Bercuhi Altınyan'dır. Onun ken
disine ve ayni zamanda Türklüğe kar
şı böyle lakırdılar söylediğini ortaya 
atan da, Güneş adlı bir kadın! 

Dava olunan kadın, şöyle diyor; 
- Ben, ne GUneş'e sövdüm, ne de 

Türklüğe! Bunların aslı, esası yok
tur. Evvelce yanımda çalışan Güneşe, 
çocuk vaktinde mektepten apartımana 
getirilmediğinden dolayı sual sordum. 
Ben, bunun sebebini araştırınca, o ba
ğırıp çağırmağa başladı. Hatta yüzü
me doğru tükürdü.. Tabii kendisine 
derhal yol verdim. Bunun üzerine de, 
aklı sıra benden öc almak için, hiç 
yoktan iş çıkardı. Şikayet etti beni!. 
Fakat, ben mahkemenin adaletinden, 
işin iç yüzünü meydana çıkaracağın

dan eminim. 
Şahitler dinlenildi. Bunlardan Mar

yam, hadiseyi dava olunanın müdafa
asına, Behiye de davacının iddiasına 

uygun şekilde anlattılar. 
Bercuhi Altınyan, aleyhinde söyli

yenlerin, Güneş'in taraflısı oldukları
nı ileri sürdü. Daha başka bazı şahit

Jstanbul • • 
ıçın •• 

18 tagl}are aldık, 7 
tayyare daha alacağız 
İstanbul vilayeti geçen yıldan bu 

yıla kadar 18 tayyare almıştır. Bu 
tayyarelerden üçü Abdurrahman Na
ci namına alınan tayyare.lerdir. Diğer
leri de İstanbul, Fatih, Beyazıt, Be
yoğlu, Balıkçılar, Üsküdar, Eminönü, 
Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, 
Kartal ve Kadıköy halkının aldığı on 
beş tayyaredir. 

Dün yapılan Hava kurumu yönetim 
kurulu toplantısında yedi tayyareye 
törenle ad konulmasına karar veril
miştir. Bu yedi tayyarenin hazırlık· 

ları bitmiştir. 

T AHSISATLI KEDiLER JŞLE
RINI IHM AL EDIYORl.ARM!Ş 

Gümrük anbarlarmı farelerin hü
cum ve tahribinden kurtarmak için 
gümrük bütçesine kedi tahsisatı ko
nulmuştu. Buna rağmen, Sirkeci güm
rük baş müdürlüğü binasında doku
zuncu ihtisas mahkemesi emanet 
eşya odasındaki kaçakçılığa ait su~ 
maddeleri gözden geçirilirken bazı es
rar torbalarının mühürleri parçalan
mış olduğu ve i~erlerinde bulunması 

tazım gelen maddelerin de kısmen bu
lunmadığı meydana çıkmıştır. Bunun 
üzerine meseleden haberdar edilen 
mahkeme heyeti tetkikata başlamış ve 
neticede tahribin bir fare işi olduğu 
anlaşılmıştır. Bu vaziyet üzerine tali
sisatlı gümrük kedilerinin yavrula
malarma mani olunmıya karar veril: 
miştir. 

KôMOR SERGİSi 
ffeyec k Her yıl olduğu gibi pu yıl da Kül-

l'alnı . an, zev ve cazibe namma re topunun mevcut diğer tayyare top- 1000 Maden ko"mur" u·· yakan vesaı·t va z b tür Bakanlığı " ,, kadar parasız ~ 
bi ır şey vardı. O da onun be. Jarına kat kat faile olduğu ve onlar- yatılı talebe alacaktır. Bu talebeler teshin aletleri ile tesisatın memleketi• 

lerin çağırılmalannı istedi. 
Hakyeri, bu isteği kabul etti. Du

ruşmayı başka bir güne bıraktı. 
e\tfSei iv~esiymiş... Fakat kendisi zaten dan bir çoğunu metruk bir halde hı. mız· de tamimı· maksadile 16 ı'kincı· 

dı B ğ için Eylfil ayında bir imtihan açıla-
da11 · tı meseleyi ~.abucak başrm. rakacak değerde bulundu u şayiası caktır. OSKODAR TRAMVAYLARI kanun 937 de Ankarada beynelmilel 
icat t>hnak ve unutmak lazımdı, Fa. çıkarılırsa, bu arzu daha çok arta.. Üsküdar ve havalisi halk tramvay· bir kömür sergisi açılmasına karar ve-
dıtn.kol~~lı~~a işin içinden çıkama. caktır. M 1 !arının gelecek senelerine ait bir fa- rilmişti. Serginin hazırlıklarına şim• 
lde .. ~~nku hana yaptığı bu fevkaL Şu takdirde tasavvur ediniz, bu 88Ş ar aliyet programı hazırlanmaktadır. diden başlanmıştır. Sergiye iştirak e-
tiği::tun~n. teklifi gerçekten reddet- yeni tayyare topu için yapılan sipa. Hususi idare bUtçesinden verilmek Bu programa göre Erenköyüne bir deceklere sergi binası ve bahçesin-

~·h asla ınanmıyordu. rişlt>r hakkında inanılabilir maldmat te olan tekaüt ve yetim maaşlarının kol indirilecek, Bostancı hattı Pendi- de parasız yer verilecek nakliye tari-
ne g~r:~~~. Nevyorka geldiğim zaman ne ehemmiyetlidir 1 Hele bunun fo. tevzilne dünden itibaren başlanmış- ğe kadar uzatılacak ve Yakacığa yeni feleri ve bilet ücretlerinde de tenzilat 
lfolivud ugumü tahmin ede~~~niz?. toğrarı.nı veya ~]anlarını getirmek tır. bir tramvay hattı yapılacaktır. yapılacaktır. 1 
hend hulvannda rast geldıgım ve şüphtsız daha mühim olur. -----------------------------------------------

tıllld=~eme~ istiyen delikanlı rıh. Cenevrede bu nevi malQmatı alıp Beyoğlunda· du"'· n yenı· bı·r çı·çek pazar aç ld 
dan k 

1 
!{leyıp duruyordu. Holivud. satmak hususunda. devamlı bir piya.. 1 1 1 

Zanıa a kıp 0 kadar yolu aşarak tam sa mevcuttu. Bir saat içinde bir 
ııtnda ben· .. w 1 . ti Hor 1 gormege ge mış · murahhas heyetinin katiplerinden al. 

hali b ıvudJu parasız de1ikan1ınm bu dığı bazı maliimatr diğer bir heyetin hu 
ana dokund S · ltıu da 

0 
u. onra gururu. susi memuruna 250.000 Is,•ıçre fran. 

leJik!ı ' kş~nuştı .. Fakat nihayet me. gına satan casus bilirim! Parayı da 
, ız v~ ı . b' 

cesar ·ti . şsız ır adamla evlenmek peşin almıstı. Ben şahsen bul kadar 
h· e nı kendi b ı d s uır fır mae u amıyor um. para alamadım. Fakat ilk vazifemi 
lllen u sa~la kendisinden ayrılıp tama. pek öyle heyecana düşmeksizin sakin 
l>aya "ı.at· laştım ve tekrar beni Avru- bir ."llaka ile teahhüt ettikten sonra 
s· ıo.e ırecek olan · ·· t ıne çıktık 'apurun guver e- istenilen malUmatI elde ettim. Ve 
lltektuhu ~n sonra, or.a bir veda bir haftadan az bir zaman içinde bir 

h gonderdim J"k · · b t' d"ğ" nu ha k . · sene ı mesaımın ana ge ır ı ı pa-
daına 

8 
dre etim, gelişi güzel bir a. radan daha çok ka1.andım. 

leh· . ev asını unutturmagw kat• ılırdi B a 1 ge. l ste bu profesyonel bir casus ola caa • ununla ber b B t•t ~ ' -llsluk ittih .
1 

a er, . re:'w e rak mesleğimin başlangmm teşkiJ e. 
2aınan ka amı e hapse gırdığim diyordu 
iiı;~rinde Pah b~lunduğum hücreye, . (Devam edecek) 
lnektup Amerikan pulu olan bir ---------------
İdi, getirdiler ve onun e1 yazısile 

Rinı bilir .. ·· 
l'ede bul gunun birinde, gene ne. 
l'e c". unuyorsam kapım ~.alınacak · 
l>ının ap venneğe gittığim zaman ka. 
likanı~fblnde ge!le bu Hulivudlu de. 

.T• u1acağım, 

SiRKECi GOMROK 
MODORLOCO 

Sirkeci gümrük müdürü Bay Ga
lip, Rize gümrük mildürlüğilne tayin 
edilmiş, yerine Kilis gümrük müdürü 
Bay Neş'et getirilnliştir. 

Beyoğlunda yeni bir çiçek ve fidan 
pazarı kurulacağını yazmıştık. Pazar 
dün kurulmuştur. 

Galatasaray mektebinin hemen ya
nındaki "Kartal sokağı,, isimli yerde 
kurulan bu pazar, Beyoğlu caddesin
den geçen bil yük kalabalık taraf mdan 
hayli rağbet görmüştür. 

Şimdiki halde yalnız çiçek teşhir 

edilen ve bir kaç mütevazi çiçekçinin 
iştirak ettiği bu pazar, gördüğü rağ
betle mütenasiben genişliyerek fidan 
ve her türlü tohumların da satıldığı 
bir yer olacaktır. Üç gi1n arka arkaya, 
yani perşembe, cuma ve cumartesi 
günleri açık bulunacaktır. 

Bu pazara iştirak etmekte olan çi
çekçilerden biri diY,or ki 

"JJ!aksadımız, halkımtzı seyyar ~ 
çekçilerin vakitli vakitsiz tacizinden 
kurtarmak ve çiçek sevgisini artırmak 
ve bunun ucuzca tatminini temin et
mektir. Bize biiyük kolaylık göstereıt 
belediyeye 90k müteşekkiriz.,, 

Yukarıki resimler bu pazarda alın· 
mıştır . 



- 4-XUllUll 11 lfA2tBW t• 
~ Hergün bir hikaye F · b. h"'d. 1 ecı ır a ıse Avrupa Postası 

Güzellik tılsımı ıiki işçi 10 metreden p . l . . k. l 
~~~~~~~~~~~~~ d~~~~kr arıs greverını ım 

Biri yirmi dört, biri on dokuz )a. 
şınd:ı iki kardeştiler Bunların iki 
kız ı<ardeş olduklarını söylersem hl. 
klyemin enteressan olacağını tah1'1in 

Anlatan~ Vır Guı Dl1n Unkapanmda iki ölümle neti- •d • ? 
celenen feci bir kaza Olm\lftur: 1 are etmış 

Şükran banyo yaptı ve tuvalet masa. Zeyrek caddesinde kahveci Hua- • ~ • 
sının önüne geçti. Masanın gözUnU nm evinin üst katını tamir etmekte 
açtı. Fakat hayretten dona kaldı: olan amele lstelyo ile arkadaşı, kur- Fransız gazetelerine 
Gözün içindeki bütün tüvalet levazı. duldan iskelenin kırılması üzerine . . . 

göre bu harekette "Bir i 
bu.unduğu anlaşılmıştır eder ve merakla dinlersiniz. mı - allıklar, pudralar. cımbızlar, sokağa dUşmUşlerdir. Düşme 10 met- teıvık tesarı" 

Le Jou.r sazetesi ya-:Jyor: 
1..emanla Şükran arasında kıs

kançlık ta çocukluklarındanberi baş. 
lardc. Aralarında beş yaş fark ol. 
makla beraber daima birbirlerini çe. 
kemezlerdi. Bu takdirde kabahat 
daima Lemanda kalırdı. Çünkü bü. 
yüğii o idi. Dövüştükleri zaman an

mak:ıslar - ortada yoktu. Ne olmuş. reden olmUI lstelyo hemen ölmUttür. 
tu? Hırsız mı girmişti? Etrafına Şebinkarahisarlı arkadqı da Cerrah· 
bakındı: Her şey tamamdı! Hırsız paşa hastahanesine götürUlUrken yol· 
yalnıL tuvalet takımını mı çalmıttı? da ölmUştür. 

Bu ne biçim hırsızdı böyle? Kimdi bu 
hırsız? 

Şüphesiz Lemandı? Niçin bunları 
alıp götürmüştü? Kendisinin yok mu 

Polle ha~erlert 

Silah attıklan için 
yakalandılar 

Emniyet müdürlüğünün kısmı ıiya
ıisi itçi hareketini idare edenler ve ıre
vi watanlar il.zerinde bir yabancı tesiri 
olduiundan fÜphe ediyordu. Bugün bu 
ıüpheıinin delilini eline geçirmiıtir. 

Dün selen Paris • Soir s 
TJ"OÇkinin busün Norveçte, Oa 
rinde bulunduiunu yazıyor ve 
diyor: 

"Troçki yine dünya siyaset 
etmekte, kendiıinin açtıiı ve 
komünizm,, adını verdiği ecre 
likadar olmaktad:r. Bu meyan 
manca, ingili.zce, ruaça ve ıon 
!ara kadar franıızca çıkan Tr 
hnda:ı olan gazetelere yazı yazı 
mukavele ile bağlı olduğu 
Hearat ıirketi gazetelerine de y 
deriyor. İşin tuhaf tarafı, Troç 
kaleleri doğrudan doğruya o 
yazmaktadır. Çünkü çok fazla 

neleri hep Lemanı paylardı: 
- Sen neye ona uyuyorsun? diye. 
Leman da: 
- Ne bileyim ben? Derdi. Kız-

"dırıyor. , 
Işin hakikati aranırsa en fazla 

kıskanç olanı da gene Lemandı. Bü
yüdüğü halde hala çocuk ruhlu kal. 
mış onun için, Şükranı kıskanmakta 
devam etmişti. 

Bu kıskançlık şüphesiz genç kız_ 
tık devrelerinde daha fazlalaştı. 1.e. 
man Şükranı gene kıskanıyordu. Fa. 
kat ş:mdi Şükran da ablasını eski. 
Binden fazla kıskanmağa başlamıştı .. 
Leman Şükranın çocukluğundan isti
fade t-derek daha serbest görüşme. 
lerde bulunmdSını kıskanıyor, Şükran 
da ablasının daha fazla cemiyet ha
yatına girebilmesine haset ediyordu. 

Fakat Şükran da büyüyüp on se
kiz, on dokuz yaşına gelince arala. 
nnda bu fark kalmamıştı. ikisi de 
aşağı yukarı aynı devrede bulunu)or 
.sayılabilirlerdi. Lakin aralarındaki 
geçinememezlik şimdi de başka bir 
sahneye girmişti. 

Eskid~n ayn ayrı Aşıklannı kıs. 
kanc:lardı. Şimdi müşterek dostla
rını KıskanıyorJard ı . 

Bu müşterek dostlardan biri Hil. 
mi idi. Hilmiyi ikisi de beğeniyor ve 
. :?nimsiyorlardı. mr arkadaşlannın 
..-ası tc.sile tanıştıkları bu genç ikisine 
de aynı alakayı göı;terlyordu . Fa
kat t;terek Leman, ~erekse Şükran o. 
'1u tek bi}lal'lna kenailerlne mal et. 
·ne!< istiyorlardı. Bu husu.~ta iki 
·arde~ yarışa girdiler. 

Leman, az zamanda, kardeşinin 
~!ilmiye karşı çok fazla cilve yaptığı. 
nı görüyordu. Bir az "abla nasihati,, 
'\"Crmeği muvafık buldu. Şükranı bir 
kenara çekti: 

- Bana bak, dedi. Çok ileri gi. 
diyorsun. 

-.Ne yapıyorum? 
- Ne yapacaksın! Hilmi ile yap. 

tıklannı bilmiyor muyum sanki.. Bir 
az ayağını tetik al. Uzerlne fazla 
düşme. 

idi? . Mesele anlaşılıyordu . 

Leman kardeşine bir oyun oyna. 
mıştı: Onun bütün tüvalet levazımı. 
nı ortadan kaldırarak güzelleşmes:ne 
mani olmak istemişti . 

Şükran ne yapacaktı şimdi! Süs. 
Jenmeden nasıl sokağa çıkabilir. hele 
Hilminin randevusuna nasıl gidebl!ir. 
di?. Onu her gün güzel bulup seven 
genç, şimdi bu halde fÜphesiz ondan 
nefret edecekti ... 

Fakat, muhakkak gitmesi lizımdı. 
Hem fazla beklemeğe vakti de yoktu. 
Çarnaçar, süssüz olarak sokata çak
mağa mecburdu! 

Şükran korkusundan aynaya bile 
bakmamıştı. Hilminin onu bu halde 
görünce ne kadar hayret edecetini 
düşünüyor ve kendisini mazur göste. 
recek bir yalan uydurmağa • çahşı. 
yordu. 

Hilmi onu önce hakikaten tanıya
madı. Fakat daha uzaktan alika ile 
bakmaia başlamıştı. Yaklaşınca: 

- Al DedL Ne kadar deiltmiş. 
sin, Şükranı Ne var sende bugün? 

Şükran cevap veremedi, yalnız 

kekeledi: 
- Geç kaldım da... Saçımı, başı. 

mı toplamadan kottum geldim .• 
Hilmi, Şükranın bunları canı mkı. 

tarak söylediğinin farkına varmııtı: 
- Hayır, Şükran, dedi Yanlış 

anlama: Billlds ben seni bqtln da. 
ba siMl- Is...,...... 

S6MUz Şükran Hilmiyi daha faz. 
la teshir etmişti. 

O gtin gezdiler, eğlendiler.. Ve 
evlenmeğe karar verdiler. 

Bir ay sonra nişanları oluyordu. 
Ahlas• hala Erenköyilnde idi. Hava 
tebdili fena netice vermişti: Hasta. 
lanmı~ tı !. Bu, nişanda bulunmamak 
için ne iyi bir vesile idi. Fakat. ı•ne 
karde~ini unutmamıştı: . 

Ona güzel bir tuvalet takımı gön. 
derdi. Fakat Şükran açmadan kal. 
dırdı, bir kenara attı: Tılısımı boz. 
maktan korkuyordu, elini bile sür
medi artık allıfa pudraya ..• 

- Ya!. Bırakayım da sen al,--------------
d~ğil mi? 

- Zaten benim olacak! 
- Hah ı. Şaşanm aklına ı O çok. 

tan benim!. 
- Görürüz?. 
- Gö:-Urüz?. 

• • • 

UÇ YOLCU TAYYARESi 
DAHA ISMARLANDI 

Aldığımız maHimata göre Devlet 
Hava yollan tarafından lngiltereye 
lki ay sonra gelecek olan bu Uç tay
yeniden üç tayyare ısmarlanmıştır. 
yare dörder motörlU oalcak, on yedi 
yolcu taşıyacaktır. Tayyareleri getir
mek için Türk tayyarecileri lngiltere
ye gidecektir. 

BAKIRKôYDE MÜSAMERE 

O günden sonra iki kardeş ara. 
ıunda açıktan açığa ve tiddetli bir 
muharebe başladı. Gayelerine var. 
mak için en son kozlarını bir an H

vel oynamak istiyorlardı. 
tik Adımı Leman attı. Hilmiye bir Bakırköy htiklll ldman yurdu ile 

gün gezmeğe gitmeği teklif etti. Hil- Çocuk Esirgeme kurumu BakırköyU 
mi şimdiye kadar Lemana karşı 0 kolu müştereken 5 temmuz 936 pazar 
kadar kibar davranmıştı ki genç kız günü ve gecesi sabaha kadar devam 
onun bu teklifini muhakkak kabul etmek U7.ere Bakırköyünde seçme bir 
edeceğini umuyordu. Aksi takdirde, cazın iştirakile muhtelif numaralarla 
esasen bu teklife cesaret edemezdi. danalı deniz eğlenceleri tertip etmiş-

lerdir. 
Fakat en kuvvetli ümidi kınldı: Deniz sporlan çerçevesine giren bilu 

Hllmı kaçamaklı bir cevap vererek mum mUaabakalar programa alınmıt
onu atlattı. Leman öyle boıulmuıtu 
ki? Bir daha ne Hilminin yüzüne tır. Bu mUaabakatara girmek &l'ZUllun· 
bakabilecekti. ne de kardeşinin. Oyle. da bulunan denizcilerin 30 haziran 936 
ya, Hilmi ile niçin konuşmadıf:nı akp.mma kadar BakırköyUnde htuyon 
kard~şine nasıl izah edebilirdi? Caddeelnde 86 numarada diı doktoııı 

Cumartesi günü ErenköyUndeki Mehmet Rızaya müracaat etmeleri 
teyzesine "hava tebdiline,, gitti. Ha. bildiriliyor. 
kikaten de hava tebdiline o kadar ih- BiR iZAH 

Agop, Silyos, A vram isminde Uç 
erkekle Despina isminde bir kadm ev
velki akşam Yenikapıda bir sandala 
binmişler, gezerlerken havaya siJAJı at 
mıelardır. Sillh atanlar yakalanmış

lardır. 
OTOMOBİL ÇARPI'I - Reşadm 

idaresindeki 3279 numaralı Bakırköy 

otobüsü Bakırköyde Sümer bank f ab
r1kası önünde amele Tosyalı Omere 
çarpmış, bacağından yaralamıştır. Ö
mer hastahaneye kaldırılmıştır. 

ELlNt MAKİNEYE KAPrIRMIŞ
Karaağaçta Matra fabrikasında çalı· 
şan Osman dün elini makineye kaptır
mış, sağ eli kesilmi§tir. Osman tedavi 
altına alınmıştır. 

1 aşdelene otobüş 
işligecek 

Kadıköy ile Ta.şdelen suyu arasın
da otobüs l!lef erleri yapılması için ba
zı otobüs sahipleri belediyeye müra
caat etmişlerdir. Belediye bu müraca
atı uygun bularak kabul etmiştir. 

Otobüsler KadıköyUnden muayyen 
saatlerde ve bilhaua pazar günleri 
iskele yanında aynlan mevkiden ha
reket edeceklerdir. 

Konservatuvarı yapacak 
Alman profesörü öldü 

İstanbul Konservatuvarını yapmak 
U7.ere olan ve Gtu.el San'atlar akade
miaine mimari profesörü tayin edilmiş 
bulunan Bay Polzig'in Almanyada bir 
zehirlenme neticesinde vefat ettiği 

haber alınmıştır. 

BAY ŞEVKi BEHMEN 
BURSADAN GELDi 

Ytlksek misafirimiz Yugoslavya 
kabinesi hasından Bay Şevki Behmen 
ve Bayan Behmen dün Bursadan teh· 
rimi7.e dönmUşlerdir. 

Evveli. Y alovaya, oradn Bursaya 
gitmiş olan sayın misafirimiz ve refi
kaları yaptıkları gezintiden çok mem
nun dönmüşlerdir. Yüksek misafirimi
zin önümüzdC;ki pazar günU şehrimiZ
den aynlacağı söylenmektedir. 

BERBERLERiN iMTiHANI 
BiTTi 

lld gündenberi Beyoğlunda Buraa 
sokağındaki mektepte yapılmakta olan 
yeni berber imtihanian dün öğleden 
aonra bitmiştir. 

Bu sene imtihana girenler geçen 
senekilere nisbetle az olmuştur. Kaza
nanlann diplomalan bir iki haftaya 
kadar verilecektir. 

YANGIN MUSLUKLARI 
TAKViYE EDiLiYOR 

Belediyeye bağlı sular idaresi ~h
rin tUrlil semtlerinde bulunan yangın 
musluklarmm takv1yelerine devam e
dilmektedir. Şehirdeki bUtUn yangın 
musluklan daha fazla ıu verir bir ha· 
le getirilecektir. Muslukların çotalbl· 
ması için bazı teşebbüsler yapılmış 
ve itf a;yeye yeni 24 musluk daha lll· 
ve edilmiftir. 

tiyact \'ardı ki! 

• • • 
Şükranın, ablasının bozgunhığun. 

dan haberi yoktu. Fakat onun aklı. 
na gelen usulü o da dütündü: Hilmi. 
yi gezıneğe davet etti ve daveti mem. 
uuniyetl• kabul edildi! 

Erte81 günü erkenden kalkan 

Dünkü sayımızda F.dime futbolu
nun ilerlemesi için Galatasaraylı fut
bolculardan Adnan'm Edimeye çağı· 
nldığmı ve giditinin temin edildiğini 
yazmııtık. Dün Bay Adnan gazetemi· 
ze böyle bir davet vaki olmamakla 

1 
beraber henüz kararlqtınlmıe bir va-, 
ziyet bulunmadıtmı bildirmiftir. . 

TAYYARE POSTALARI 
Ankara.-htanbul tayyare posta· 

lannm değiıtirilmesi etrafında Hava 
yollan müdürlüğüne yapılan müraca
atlar devam etmektedir. Bununla be
raber allkalı makamlar şimdilik bu
na imkln görememektedirler. Ancak 
yeni tayyareler geldikten eonra bu 
müracaatlar tahakkuk edebilecektir. 

Bunlardan biri bir caddede dolaıır • 
ken tevkif olunmuıtur. Bu, 4 üncü "ln· 
ternationale" in çıkarmakta oldu&u 
Troçki taraftarı gazetenin muharrirle • 
rinden biridir. 4 üncü tnter:ıationale 

komünist partisinin sol cenahıdır ve · 
bol§evikten ziyade anarıisttır. 

Bu parti menıupları ötedenberi fab • 
rikalarr ele geçirmeğe ve doğrudan doğ 
ruya filiyata geçmeğe teıvik olunuyor -
du. Bu gazetede daima ıunlar okun • 
makta idi: 

"Lenin bolteVikleri bir ite yaramaz. 
KuYTetİmizİ kendi "filiyabnuzla" isbat 
etmek lizandır.,, 

Poliı ıillh, "mektup kutuıu" ve dör 
düncü lnternationale tetkilitına ait 
vesika bulunacağını ümit ettiği yerler
de tahkikat yapmıt ve çok kuvvetli ve· 
sikalar bulmuıtur. 

Bunun üzerine, itçi hareketinde sol 
cenahm ihtillle teıvikinin bulu.-ıduğu 

artık tüphe götürmez bir hakikattir. 
Ayni günde, bu teıkilita mensup bir 
çok ~hıs tevkif olunmuı ve hepsinin 
üzerinde ıillh bulunmuıtur. 

"Huıuıi kitibinin söyledi · 
Troçki taraftarlın bütün dün 
milyon kadardır. Bunların çoğu 

tanda ve bpa:ıyada bulunmakt 
pa:ıya Cortes'inde Troçki cer 
mensup iki meb'uı vardır. 

"'Hakikatte dördüncü fntem 
mensupları gittikçe a.zalmaktadı 

"... Troçki ıon zamanlarda 
için Franuya gelmek mUaaade 
temiı. fakat bu talebi reddedi 
İspanyaya yaptıft teklife de mil 
karıılrk alamamııtır.. Fakat · 
krnldıftnı kendisi itiraf etmeme 
bir gün Sovyetler Birliğinin k 
kabul edeceğini Umit ediyor ı~r · 
çalıımaktadır .• , 

Akdeniz meselesi etrafınd 
"Sunday Expre11" ıazetesi batma ·ı 

kalesinde Akdeniz meselesinden bah • 
ıeder~k l't p)'S;lll;. $iikMt aözled )'U • 

maktadır: 

"Zecri teclhirlere devam etmek Iİ -

yuetine müzaheret edenlerden buda • 
nnm dedik~erine bakıbrıa, ltalyanlann 
Habeıiıtaıu fethetmesi Akdenizde in • 
siliz menfaatlerini haleldar ve tehdit .. 
der. 

Bqhca menfaat, prka siden Ak · 
deniz (Denizyolu) dur. 

Bu menfaat ariihimdir. Fabl 

dejildir. Akdenb semi aeyrii 

isia Wr U.tirme FOldur. Fakat 

cletildir. Gemiler, Kap yolWle d 

siltereye se)ehilirler. ltalyanm 

Akdenb yolu için tehlikeyi art 

deiildir. 
Bundan bafka bu vaziyet 1 

ile Mısır araamdaki bailan da 
lqtırmaia yaramııbr.,. 

Güneş tutulması Esnaf cemiyeti 
Günet bu sabah latanbulda 4,58,15 rinde neler OIUy 

de tutulmUf, tutulma hi.diaeai 6,53,57 Geçen yıl otuz beş kadar o 
de bitmiş olacaktır. naf cemiyetleri tasarruf ve bir 

Şehrimizde tutulma hldi&e8i tama idare.. makaadile on seki7.e indiri 
yakındır. Evvelce de bildirdiğimiz gi- ti. Senelerdenberi latanbiıl esn 
bi bu hldiae memleketimizden en iyi bozuk giden vaziyetini dil7.eltmek 
olarak tııebolu ve Uludağda görille- yapılan bu yenilik de istenen ne 
cektir. Bununla beraber küsufun en vermemiş olduğundan, Ticaret 
mükemmel şekilde görünUşil de Trab- yeni bir formül lle bu davayı bit 
ıus körfezinde, açık denizde ve yuka- ğe karar vermit ve müstakbel 
n Rusyada vaki olacaktır. cemiyetelrinin ne suretle i&u-e 

ceğ ni tesbit etmiıtir. 
Küsuf hidisesinln en iyi görülece- Yeni bulunan formW ile, bU 

ği yerler önce tesbit edildiğinden, bir naf cemiyetleri Uç kola ayrıla 
haftadanberi mutelif ilim heyetleri bu bu suretle idare edilecektir. 
mmtakalarda yer almış ve rB.llılt ilet- beraber oda, esnaf şubeeile sık 
lerini hazırlamış bulunuyorlardı. BU· maslarda bulunarak yeni lornı 
tUn dünyayı alakadar eden bQvUk hl- tatbikatı çarelerini ararken een 
diaenln neticesi bu ilim heyetleri ta- besi müdürü Bay Mehmet Alt'nin 
rafından derhal broşürler çıkanlarak fa etmek URre olduğu da eöyl 
bildirilecektir. tedir. Bu istifanın sebebi henüz 

Ermeni kilisesine 
ait vakıflarda 
uygunsuzluklar mı? 
Beyoğlu Ermeni kilisesine ait . va

kıflarda bazı uygunsuzluklar olduğu· 
na dair bir mazbata ile S,yoğlu va
kıflar direktörlüğüne müracaat vaki 
olm\lflur. 

Vakıflar direktörü bu hwsusta de
miftir ki: 

"8" gibi mürocaatler VClki olmak· 
tadır. Tet1CUccat yapıyoruz. Tah.kikt.ıt 

bitmeden bu mueı. hakkında bittabi 
bir f6Y aijylefMk doğru değiltUr.,, 

1 

SEYYAHLAR - "Roma,. vapurile 
önüm~eki hafta ~hr,imize 800 ltaı
~ eeyyaJu·~ktir. 

lenmemekle beraber bir rivayete 
Bay Mehmet Ali, Esnaf cemi 
gelirlerinin yerinde kullanılm 
ileri sUrmtiftUr. 

Öğrendiğimi7.e göre, Esnaf 
!erinin yllJk bütçesi 120 bin lira o 
llzım gelirken bu para toplamLDP.., 
tadır. 

Esnaf cemlyetleriiıin ıslahı içiO 
niş mikyasta blr çalıpıa pr 
ile iee bqlıyan Mehmet Ali 'nln 
ıı haberinin ne derece dofru ol 
bir iki gün içinde anlqılmJI 
tır. 

JAPON PROFESOR'O - ~ 
Japon dostluğu basından olup 
mizde bulunan profeaör OINbO 
Japon elçiliti erklnile ktllttlr dl 

!erimizde temaslarda bulunarak 
feaörün yakmda vereceği koni 
hakkında görtıpnUtlerdir. 
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.. alçak? ·Pili kıyaletlerinde yeni bir moda 
d Kozan,, köylerinden bfr ka
llta, focuğunu boğduğu irin dört 

~ti hapis cezası kesilmİ§. Gazete 

Olimpiyatlar için 
hazırlık maçları 
Olimpiyatlar için kampa çekılm · 

olan futbolcularımızı takim halin 
denemek için Macaristanm Boçkay · 
simli profesyonel takımı üç ma~ ya 
mak üzere şehrimize çağırılmıştı. ıı haberi verdikten aonra, kadı

rı~rı ~ocuğu kimi:l en kazandığını 
lôylemediğini de bildiriyor. 

lngiliz kadınları çıplak sırtlarına sun'i kele
yapışhrmıya başladılar. Fakat! .. bekler Üç sene evvel şehrimize gele re 

Macar futbolundan güzel nümunel 
vermiş olan Boçkay takımı 26 haz 
randa gelecek 27-28 haziran ve 
temmuzda üç maç yapacaktır. Ayr 
lacak iki takımdan birisi ilk maçı d 
ğer takını da ikinci maçı yapacaktı 
Her iki takımda da güzel oynıyan 
yuncularla kurulacak bir üçüne\: t 
kım da Macarlarla son maçı yapaca 

-------
k Bir ananın çocuğunu boğması 

4 
ctciQr çirkin, korkunç

1 
O§ağılık 

Hintli bir kadın Derbv yarışları 
'.VQ Yoktur. Fakat cezaya baha- Yalnız tuzlu su ve 

tQk hükmediyorum, ki bu cinayet güneşle yaşıyor muş! 
Solk aydınlık deg" il. Kim bilir ne • s 

Fransada güzüncü senesi 
ıesıt ediliyor 

s ' unday Express,, gazetesi yazı-
1 gın sarsıntılarla bu ana bcqı yor 

clQirırn,• bu ana yüreg" i tn• ke-•il • "-1:> -:ır 
illi§. 

"Gribala Devi isminde bir Hintli 
kadın elli altı senedenberi yemek ye
mediğini iddia etmektedir. Hala da 
güzel ve canlıdır. 

At yarışlarına en fazla İngilizler 

meraklıdırlar. Fakat son senelerde 
Fransada da halk bu yarışlara büyük 
bir ehemmiyet vermeğe başladı. 

tır. 

Federe olmıqan takımla 
arasında müsabakalar d Bıı topluluk yara61 üstünde 

/'l'rtıaltyız. Kadına çocuk boğ
t'llran sebepler arasında cemiye-

At yarışlarının en meraklısı Derby 
yarışlarıdır. 

1 

111 de. payı var. 

.. '4.clem'le Haı}f)a'danberi yer )Ü· 

:lıl1de bu suçun işlenmediği gün 

4~lıınrnaz. Y aıalar ne kadar kes
l rrt, aforozlar ne kadar yalçın er 

t~rıa olaun, gönüllerie vücutlar 

Gribala Hindistanın Bankara isim
li küçük bir köyceğizinde yaşıyor. O
rada doğmuştur. Pek şayanı dikkat 
olan macerasını şöyle anlatmaktadır: 

- Ben on iki yaşımda iken evlen
miştim. Kocam bir kaç ay içinde öl-

Derby yarışları lngilterede 1780 
senesinde başlamıştır. Yarışı ilk orta
ya çıkaran Kont Derby'nin adına iza
feten bu isim verilen yarış Fransada 
da ancak 1836 senesinde yapılreağa 

Eminönü Halkeııinden: 
Evimiz tarafından gayri 

takımlar arasında Karagümrük st 
dında yapılmakta olan futbol şamp 

yonasmın geçen hafta yapılması ica 
eden, fakat havanın muhalefeti d 
layısile tehir edilmiş bulunan çeyre 
son (Kar dö final) müsabakaları 

hafta 21-6-936 tarihine müsadif ol 

dü. Sonra gayet şedit bir melankoli 
hastalığına yakalandım. Doktorlar ba
na bir çare bulamadılar. Son çare ola
rak ailem, başı boş dolaşan bir Yogi
ye müracaat etmeğe karar verdi. (Yo-

Bugün plajlarda giyilen kostUm
ler muhakkak ki eskilerden çok fark-

başlanmıştır. Onun için, son günlerde 
Pariste yapılan Derby yarışı yüzüncü 
olmak şerefini kazanıyor. 

orrf> • • rrıne kaynamaktan vaz geç- lıdır ve eskilerden daha açıktır. Şim
di insanlar, kendilerini glineşe daha 
çok arzedip, güneşten azami surette 
istifade ediyorlar. 

Derby yarışfarı üç yaşındaki atlar 
arasında ve 2400 metre mesafe üze- pazar günü Karagümrük stadında y 

pılacaktır. ~eı, Mademki bu, böyledir, hiç 
oı;ıe'"l ..) gr ıe utancın, korkunun doğuT- gi bedeni zayıflatmak suretile ruhun 
'llU~ f taalisine inanan Hintliye derler) Yo-
~u eltiketleri karşılamalı. Yü· 

ı" giye müracaatımdan sonra vaziyetim- Fakat pek iyi bilirsiniz ki hele ka-
4 ö,tiilü kadınların çocuklannı de · bir salah görülmeğe başladı. Yo- dmlar, süse pek meraklıdırlar. Deniz 
~orusıız benimsiyen büyüten ba- gi felsefesini tetkike başladım. Ve gı- kostümleri ise sadece insanı serbest 

k11ll Yerleri, bir yanlışı kılıç gibi damı tertip etmek yollarım öğren- bir hale getirmekle kalıyordu. Deniz 
llllol11mı:van doğum yuvaları ku- dim. kostümlerinin üzerindeki çizgiler, bir 

tq[ l Şimdi perhizim şundan ibarettir: kadını süslemeg~e k~"' 1 a··· .. ı 1'11Q ı. T ahi yüz karaaını hanla iUl geme ıgı ıçın 
~Q Bol su ... ve bu suyun içer'sine bir par- şimdi yepyeni bir tarzda "plaj süsü,, 
l P<ımak zorunda kal.an zavallı- ça tuz atıyorum. İyice eridikten son- intihap etmişlerdir. Sırtı açık bırakan 
ctrlQ kar§ılaşmıyalım. ra içiyorum. Bundan başka bol hava bir deniz kostümü, bir kadını şık ve 

kozanda i§lenen cinayetin ya- ve güneş alıyorum. Bir gün bile has- cazip göstermeğe kafi gelmediği için 
~ bcagında başka bir şey de var. talanmadım. Hiç acıkmadım. Ve yo- olacak, yukarda resmi görüldüğü gi

" Cfdrn bit yandan dünyanın en a- rulmadım. Hem sıkı çalışıyorum. Gün- bi, İngiliz kadınları çıplak sırtlarına 
grr 1 •1 l k l . k b' de bir saatimi sessizce düşünmeğe ucları yapışkan sun'i kelebekler ya-

uçı e e e enır en, ır yan- basretmekteyim. İster inanınız ister clQrı h l' b. . .. ~. .. pıştırmağa başlamışlardır. 
, . uvvet ı ır secıye oTneg, gos- inanmayınız.,, Fakat bu kelebeklerin suya girin-
ı:!". 1Yor, Kendini bu kan çamuru-
" r / ı:,, l ı ce. hali ~' olacak? Buna dair hiç bir 
,,Cl.-ita,n, belki de cinayete zarlı- &V enme n.J OVUZU t · t tr ( ,,~ effınp, YOı~··· .... ,.,,. 

1 
:ı Qlçağı ele vermiyor Seven Amerikada yeni bir adet çıktı: Ev- •ıııiıııiıiııiıiıiıııiııılllllİıııiıiiıiiiıiı_.lıiııııiiıııiıııiİııılılilııııiıiıiiıİİiİiıııliiııılıı 

flQ;J b ld lenecek olanlar bir adam tutuyorlar. ribirile uyuşup uyaşamıyacağrna dair 
ının ne yaman ir şey o uğu-

tıQ • Buna "Evlenme kılavuzu,. deniyor. bir hüküm bu suretle veriliyor. Yahut 
'Şte bir şahit daha. Evlenme kılavuzu evleneceklerin aile- da onlar evlendikten sonra biribirleri-

rinde yapılır. ı 

Müsabakalar programı şudur: 
1 - Müsabakalar komiseri B. 

mi Karayel. 
2 - Saat 14,15 de Aksaray-Bo 

kurt, hakemi hzet Apak. 
3 - Saat 16 da Küçükpazar

tınhilal, hakemi Adnan Akın. 
Şampiyona müsabakalarından ba 

ka sahada yapılacak hususi maçl 
şunlardır: 

Saat 12 de Fatih-Alemdar takı 
ları. 

Saat 18 de Kragünırük-Alemd 
(A) takımları. 

Not Takımlar Karagümrük 
bünde soyunacaklardır. 

Turnuva bittikten sonra Evim 
gayri federe klüpler arasında büyü 
bir lik şampiyonası hazırhya.caktı 

Bu · hususta görUşmek üzere Iik ş 
piyonasma girmek istiyen klüplerde 
b irer murahhasm 25 haziran perşe 
be günü saat 18 de Evimizin Cağalo 
!undaki merkezinde bulunmaları 1 
zımdır. b· Kendisine çocuk gibi kutsal lerini, mazilerini, hususi hayatlarım ne karşı nasıl hareket edeceklerini na· 

tr ltazine bağıglıyan sevgili.ini ayrı ayrı tetkik ediyor. lcabmda bir sihat ediyorlar. lki çift ancak bundan 
Şarlo ile karısı Paulette Goddard -----------------ı 

:iirıgiiler, zincir ve zindanlar ara- polis hafiyesi gibi gizli tahkikat da 
;rıdcı. bırakan soyauz, timdi de yapmaktadır. Nihayet iki gencin bi-

sonra evleniyor. Ve .. kimbilir, belki de 
mes'ut ve bahtiyar yaşıyorlar!. 

uzun bir Çin ve Japonya seyahatin.. 
den döndüler. Son günlerde Ameri_ 
kada bir otomobil kazası geçirdikleri. 

ni yaznuştık. Burada iki neşeli art· 
ti Fransız şairi Jean Cocteaıı. üe bi 
likte görüyoruz. 

dolrn-ını sal.lıyarak geziyor. Belki 
e b<l§ha kurbanlar arıyordur .. 

llell~~ Blısu1, belki kadının son te-
tsı, ruhunda kalan aon §erelli 

cı· 
·::· ::.·:-::·::-::-: :-::-::. ::· :: . : :, ~oktc. olarak kalacak. Fakat onu 

"q hc'-e koyduktan ıonra karanlı- ========= 
~Q ~inen al~aktan erkeklik utansa Bir melankoli hamlesi içinde hayatını darmada-
"et'rdir, ğın ederek sahneye çıktı; ıan'at ihtırası, meşhur ol • 

mak, büyük olmak, herkes tarafından bilinmek. is • 
tenilmek arzusu gönlün kanatlanru ıiddetli bir rüz • 
garla §işirir ve havalandmrsa bir genç kız bu yolda 
~eslek ve içtimai mevki sahibi l>ir m~nhdan aynla • 
bilir, hatta aile ocağına arkasını dönebilir; hadi esı-. 
sen uzaklarda y&Jamakta olan bir babanın himaye -
sini kaybetmekten de çekinmesin, diyelim; fakat Ül
ker, şimdi aradan zaman geçip de sinirlerindeki buh
ran hafifleyince kendi kendisine bile itiraf etmekten 
kaçınarak anlamııh ki ondaki musik; ve san'at sev • 
giıi, verici değil, alıcı bir mahiyettedir; o bir sahneden · 
bir salonu dolduran kütleye ıan'at heyecanının tatlı 
titremelerini dağıtmaktan ziyade böyle bir salondaki 
se11iz, duygulu, tek bir ruh halindeki balkın içine ka
rıııp kendisine uzablacak heyecan çağlıyanını kana 
kana içmek zevkini üstün tutar yaradılııta idi; ba~. 
kalan tarafından bilinmek, istenilmek arzusu hangi 
genç kızın yüreğini toplatmaz; fakat bu dilek Ulke~ 
de mevcut olmakla beraber, taıkın bir hava halinde 
benliğini saracak ve ona baıka varlıkları hiçe ıay -

S. Qezgin 
'--------~~~~~~-

Büyük dere 
otobüsleri 

Müşteri olsun olmasın 
~tobüsler saatinde 

ctlkacak 
h 'raksiın B" .. kd Y . aııe - uyu ere ve enıma-

teket arasında işliyen otobüslerin ha
dıkl Yerlerinden tam saatte kalkma-

arı g·· .. 
Cdi],.,... . orulerek belediyeye şikayet 

.. ,l§tır 
OtobU . 

etrn.ed. k sl:rin tam dolmadan hareket 
dolsu 

1 lerı görülmüş ve sahiplerine 
atirıd:· dolmasın otobüslerin tam sa
Otobu 1ha~eket etmeleri bildirilmiştir. 
Elim. 8 erın kalkma saatleri ·· .., Tak
lu.rıa~eYdanındaki polis mevkiinde bu-

'Pol is tneşgul olacaktır. -
A lrnan f!Üreşçiler de 

geliqor 
1 Ayın 22 . 

kİireşçiler· sınde gelecek olan Alman 
Oltnak .. 1 25-26, 29-30 haziranda 

ltu Uzere dört maç yapacaklardır. 
da,, sabakalar Taksim stadyomun
.. .rapılacak· 'k' '4a Q • ı ı maç serbest iki maç 

reko Romen olacaktır. 

mak kuvvetini verecek bir enginlikte değildi. 

Demek ki sahne Olker için rüyalarına hakim, 
kendisini büyük bir kaurga halinde sarıp ona her şe
yi unutturacak ve hayatınm en mühim hadisesi ola -
cak bir ehemmiyet ve kudret taşımıyordu; şu halde? ... 

Düşüncelerinin düğümü buraya gelip bağlanın • 
ca Ulker, ani bir kararla bozup yeniden yapmağa 
kalktığı . hayatı kar§111nda kendisini oyuncağını kı • 
ran ve sonra karşısına geçip ağhyan bir çocuk gibi 
hissediyordu; fakat hayatı olduğu gibi kabul etmek 
lizrrndır. 

Piyanonun önünde elleri beyaz tuıların üstün .. 
de birer yavru güvercin balecanıyle çırpmıyor; sesi 
büsbütün kendisine ait bir ıztırabı söylüyormuı gibi 
içli, özlü, sıcak ve samimi bir hal alıyor; Betoven'in 

musikisinde Göte'nin 
rolüne çalışıyor: 

"'bunu ba.vla•ar~ aktamkl l 
Ah, yarı ıslak gözlerden • 
Ebedi a§kın ya§kırını silmeyin. 
Hayat ona ıssız ve ölü görilnür; 
Ümitsiz aşkın ya§larını silmeyin! 

s 
Kozasının ipek duvarlan arasında yafıyan kü -

çük kelebek, drıanda olup bitenleri bilmiyordu; hal
buki kanatlarının güzel parıltıları gözleri kamaıtm • 
yol'du; sesi, yüzü vücudu ve harikulade masum hü -
viyyeti Olkerin az zamanda kütlenin samiaamda tatlı 
ve teıirli bir şöhret olarak yaşamaıma ıebep olmuş • 
tu; gazeteler kendisinden bahsedİY4>rdu, tenkit yazı
ları hayranlıkla bitiyordu, rolü olduğu ak§amlar ti -
yatro hıncahınç doluyordu ve büyük kadife perde 
6ahnenin iki yanından salonu yıkacak gibi §iddetle • 
nen ve dakikalarca süren alkışları kucakhyarak ka -
panıyordu: Halk zevk sahibidir. 

Bir İyilik cemiyetinin delegeleri metbu~ san'at
kardan ehemmiyetli bir ricada bulunmak üzere ken
disini ziyaret için bir saat bildirmeıini istedikleri za
man Olker şaşırdı; kendişi "me§hur sana'tkar,, mı 
idi, bu ne büyük sözdü; bu küçük, ehemmiyetsiz ve 
muztarip varlığın bir iyilik cemiyetine ne hayrı do -
kunabilirdi? 

Fakir kadınlar doğum evinin masraflanna yar • 
dım olmak üzere hazırlanan bir müsamerede ~rkı 

söylemesi istenildi; bu ricayı kabul etmesi müsame -
renin muvaffakiyeti ve iyi bir hasılat bırakması için 
kafi bir sebep sayılıyordu. 

Ulker, bu sözlerin sadece bir nezaket panltısı 
lafı.maktan ileri geçemiyeceği fikrinde idi; bununla 
beraber istenilen hizmeti kabul etti. 

l 

Bu müsamere, Ulkerin duygu ve düıünce yo 
lunda bir merhale teıkil eder; ıztırabımn büyüklü y 

hedefsizlik ve derin bir boşluk içinde bir kat da 
heybet ve ehemmiyet alırken bu müsamereden so 

günlerinin birden bir milni kazandığım gördü; küt 
le tarafından ehemmiyetli sayılmak gizliden gizli 
gururunu okşamıyor değildi, fakat daha ziyade baş 
kalanna faydası dokunan bir insan olarak yaıam 
zevki her §eyin üstündedir. 

Olker müsamereden sonra yardım etmiş oldu 
müesseseyi görmek üzere davet edilmiıti; Sevim 
İlhanla birlikte gittiler. 

Haydarpa§a ile Üsküdar arasmda bir yer; ga 
rip bir karışıklıkla biribirlerine girip çıkan daracı 

sokaklarda ancak biribirlerine dayanarak ayakta du 
rabildiği sanılan ıiyah tahtalı, kimi kafesli, kimi cuıı 

balı, kimi kırık pencereli, eski püıkü evler; üstleriı 
de kirli basma entari, saçlan toz toprak içinde, ta 
kunyalı çocuklar, kirli kaldırımlara oturup zıp zı 

oynuyorlar;eıki bir fıçının kenarından kopanlmış dem 
çemberi müthiş bir gürültü ile tatların üstünde yu 

varlayıp arkasından koıan perişan kılıklı, yalın ay~ 

bir oğlan, mahalleden pek seyrek geçen düzgün b 
kıyafet, teıciz elbise, göz alan tuvaletler görüm 
ehemmiyetli bir hadise karşıımdaymış gibi duru 

şaşkın gözlerle baktı; otomobil bozuk kaldırnnlarc 
yoluna devam edemediği için köşe başında lwmu 
Ulker, Sevim ve İlhan dar sokağı yürüyerek geç 
mek mecburiyetinde kalmışlardı. 

ilhan, pencerelerinden kınk saksılar içinde çi 
çekler sarkan, tahtalan kopuk, şurası burası paslı t 

ndıelerle yamalı evlere bakarak yüzünü buruıturdı 
- Yarabbi, ne ıefalet ... - dedi - Bunlann içiı 

de ya§ıyanlar ~a insan mı? 

• .(Arkan yarın). 
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YENi NEŞRIY AT: 

Kitap ve Kitapçılık 
On beıı günde bir çıkan ve neşriyat 

hayatını ehemmiyetle takip eden bu mec 
mua:ıın on ikinci sayısı dolgun yazdar
la çıkmıştır. "Kitap haftası ve kitap bay 
ramı lazmı !,, isimli makale memleketi
miz için pek lüzumlu bir teklifi ileri sü
rüyor. Rus mütefekkiri Kropotkin' in 
Ahmet Aağaoğlu tarafından dilimize 
çevrilen ve Dün ve Yarın neşriyatı ara
ımda çıkarılan Etika isimli mühim ese-
ri hakkında güzel bir tahlil yazısı, Av
rupada neşredilen ve her meslekten in
sa~arı alakadar eden en son kitaplar 
hakkında yeni haberler, pul ve pulculuk 
sütunları ve fotoğraf amatörlerine ait 
tavsiyeler bu sayının münderecatı ara • 
sındadır. Tavsiye ederiz. 

Trabzon yağları 
28 dereceden 26 
derece1Je 1ndir ıldi 
Yağcılar belediyeye baş vurarak 

Trabzon yağlarının 28 dereceye çıka-

rılmış olmasından şikayet etmişlerdir. 

Belediye bu durum etrafında tetkikat 
yapmak üzere şikayeti Ticaret odası-

na havale etmiştir. Oda yaptığı araş
tırmada yağcıların bu dileğini uygun 

bularak Trabzon yağlarının derecesi
ni 26 ya indirmiştir. 

HALK 
OPERETi :r~•··~a:~•• 

l 

Çığır 

20 haziran cumartc ,. ~ ~ ~ 
si akşamı 21,45 d ı> fi ~ 
Taksim BahçesindE ? ~ ' 
B~k/~:•:AN • Ankarada çıkan bu değerli gençlik 

mecmuasının mayıs ve haziran sayıla • 
n bir arada ne,redilmiştir. Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın başmakelesi ehemmiyetli -
dir, Avni Refik tarafından felsefeye, Ce 
mil Sena tarafından içtimaiyata, Şeref 
Nuri tarafından iktısada, Hamit Zübeyr 
tarafından ar§iV işine, ressam Nurullah 
Cemal tarafından sana'ta dair yazılan 
makaleler, MU:ıir Müeyyedin ve diğer 
genç şairlerin şürleri ve başka yazriar 

Yazan : ' -=----= 1 

Mahmut Yesari, - -
Necdet Rüştü '~-

Müzik: Sezai Scyf ettin f~ı::::ı · ( ıperet
ler her hafta değişir. Yerlerinizi 

ayntmız Telefon: 43703 

bu sayının münderecatı araıımdadır; tav 
siye ederiz. 

\, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satına.ima. komisyonu ilanları 

55 ton benzin 

B o R s A 
18- 6 - 935 

mzaıarmda yddll! lşaretll o~r. nu 
tinde muamele gorenlerdlr. Rakamlıu 

ııaaı ıı de kap~ 811tıı tlyaUarıı ın. f 

PARALAR 
• Loncır. tl~B - • Vlyana L4,-
• Nevyorlı t2Hı0 • Madrld 16 -
•Parla ttiô 7ô • BerUD 81), -
•Hila.na l lll>. - • VUJOV& 412 -
•Brüksel .,_ • Bud&pe§te ı!4. -
•Atına llHbO • BUkref 16-
•Cenevre ~l!O.- • Belgrao :>2 -
• SOfya 26- • Yokoha.ma M-
• AmsteN!ıuıı ~. - • AJt.m IJ79 -
•Prat 00- •Banknot Uf> -
• Btokholm d8-

CEKLER 
• LODdra 68~.ôU • Viyana l.lllıJ7 
• Nevyorlıl :J.791ll • Hadr1d 6.8'&7b 
•Para L2();1 • BerliD ı. 97Hı 
• M.1111.Do lOOOtW • Varşovıı t 11/.i7 
• BrükaeJ ~ 6ı.4ıı • Budapeft.e t .&Ji!> 
• AUna •4 ?17\l(J • BU kreş lll7 65ö 
•Cenev" c!~Mi> • S@lgr&ô "fi Ofı2b 

• Sotyıı rı81ôS2 • Yokohama i f\890 
• Amırtert'J&m ı ı W!ı • Moakova ııt 9~H 

• Prıt~ l!1.Hl45 • Stokbolm K O~ 

ESHAM 
lf B.tll k aaı tU btJ 
Anadolu "!!l fi( ı 
Re~ l bO 
Şfr. Hayrty lbl) ,() 

* Merkez Banlr R7 7b 
U. Sigorta ı • ı 

PonomoD tı " 60 

ı stlkrazlar 

l'ram 1.1a1 11.W 
• Çimento 9 '40 

Onyon Del J 00 
Şark e>eı ıoo 

Balya ıoo 

Şark ın. ecza ı 00 
reıctoıı ı CXl 

TahvlJter 
"1933 T.Bor. 1 ~1 l!U l:!:lektrtk JUlXJ 

• • • • D W ~ l'ramVA) t!t,70 
• ,. ., " m l!O tr H.ıhum 14,C>ô 

CıU.k..DahJll Vb ı.J * Anadolu J ~8 26 
" Ergeııl lstlk llô, • Anadolu n ~lJ.2:) 

t92S A M - L0 m Anadolu m ı7 4b 
s. ICr.mrum •7 2:ı • Mom .... -s0 A oı :.2 

Takvim CUJ'ıtA Cumıtrtesi 
19 Haziran 20 Haziran 

[ 

KADER •• 
Muharriri: Volter Çeviren: A. US 

1 _..... 

26 

- Aziz baba, okuduğun şey nedir? 1 
İhtiyar bu suale karşı şöyle dedi: 

- Kader kitabını okuyorum. Sen de 
bundan bazı şeyler okumak istemez mi
sin?,, 

Sonra kitabı Sadığın eline verdi. Fa· 
kat Sadık muhtelif diller bilmesine rağ
men bu kitaptan bir kelime bile okuyup 
anlryamadı. Bu hal Sadığın merakım 

bir kat daha arttırdı. 
İhtiyar: 

- Görüyorum ki aiz çok kederlisi • 

. ' nu:. " 
Dedi. Sadık cevap verdi: 

- Evet, kederliyim. 
- Müsaade ederseniz sizinle bera • 

ber geleyim. İhtimal ki size bir faydam 
dokunur. Benim arasıra felaketzede kim 
selerin ruhunu teselli ettiğim olmuş -
tur.,, 

Sadığın bu ihtiyara karşı hissettiği 
hürmet onun sözlerini dinledikte:l, ha -
lini yakından gördükten sonra bir kat 
daha artmıştı. Sadık ihtiyarın sözlerin
de yüksek bir mana buluyordu. İhtiyar 
kaderden, adaletten, ahlaktan, iyiliğin 

kuvvetinden, insanların zaafından, fa
ziletten, fezahatten, o kadar canlı ve 
müessir bir fasahatle bahsediyordu ki 
Sadık kendisine karşı derin bir incizap 
duyuyordu. (Babil) e dönünceye ka -
dar kendi yanından ayrılmamasını ıs -
rarla ihtiyardan istedi: 

İhtiyar: 

- Bu lUtufkarlığı bizzat ben sizden 
rica ederim. Ben ne yaparsam yapayım 
bir kaç gün yanımdan aynlmıyacağıru
za dair söz veriniz ve yemin ediniz.,, 

lerine bir defa olıun bakmağa teneJ 
etmedi. Bununla beraber kendiletiılj 
iyi yemeklerden verildi. Çok naıil 
muamele ediliyordu. Yemekten şı 

misafirler ellerini, ağızlarını yıkatı 
rı için elmaslar ve yakutlarla itleı 
altın leğenler tutuldu. Daha sonra 
safirler yatacak yerlerine götürU 
Burası fevkalade güzel süsJeııfJI 
Nihayet sabahleyin köşkün adaı:tıl• 
dan biri gelerek misafirlere birer 8 

verdi ve artık isterlerse gidebilece~ 
söylendi. 

Yolda giderken Sadık §öyle dir 
du: 

- Bu köşk sahibi vakıa biraz JJI' 
rur bir adama benziyor. Fakat doğt 
su gerçekten cömert bir adam. 'fdİl 
firlerine çok Uicenabane surette ikı 
ediyor.,, 

Sadık bu sözleri söylerken ark•~ 
ihtiyazm çok geniş olan yan ce~ 
kabardığım görmüştü. Dikkat e&~ 
kendilerine el yıkamak için tutı.ıil' 
olan elmaslı, yakutlu altın leğeni ~ 
mış olduğunu anladı. İptida bunu g! 
memi§ gibi oldu. İhtiyara hiç bir 1 

söylemedi. Fakat kendi içinden ın6~ 
hayyir oldu. 

Talimin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı m&lzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonunca 6 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiı· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1237) lira (50) 

kunıtu havi teklif mektuplarını mezkur günde ıaa! 14 e kadaı ko· 

misyona vermelerı ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 

3. maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 

ı======= 29 R.EvvP.1 l R. Ahir Sadık yemin etti. ikisi birlikte yola 
çıktılar. 

öğleye doğru ihtiyar küçük bir ~ 
kapısını çaldı. Burada gayet zengiı1 
hasis oturuyordu. Burada bir kaÇ ~. 
at kendilerinin misafir edilmesini ~ 
etti. Gayet fena giyi:ımit ihtiyar ~ 
§ak kendilerini içeriye aldı. Misafi! 
ahıra benzer bir yere götürdü. 13~ 
da kendilerine çürümüş bir kaç ıer 
tanesi ile küflenmiş biraz ekmek ~ 
tirdi. İhtiyar bunları memnuniyetle 
bul ederek neş'e ile yedi. Hasisin ~ 
ğı gözünü ihtiyarla Sadıktan hiç ar. 
mxyordu. Bunlarm evden bir şey ç" 
mamaları için dikkat ediyordu. s~ 
mümkün olduğu kadar acele gitl11' 
için kendilerini sıkıştırıyordu. Bull~ 
la beraber ihtiyar yine hiç neş'esini ~ 
madr. Sonra bu adamın kendileri ~ 
kında çok dikkatli olmasında.'1 :ti~ 
teşekkür etti. Sabahleyin zengin · 

1 
sahibinden aldıkları iki altını bahşıŞ · ı 

caatlan. (3143) 

1255 ton Kriple kömürü 
T .Ahmin edilen bedeli 17570 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı mah:e:ne Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
misyonunca 21 temmuz 936 tarihinde ıalı günü ıaat 15 de kap.ıh 

• zarf ile ihale edilecektir Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1317 lira 75 kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkW- günde saat 14 e kadar Komisyona ver-

meleri ve kendilerinin de 2490 nu maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkiir gün ve s aatte Komisyona müracaatları . . . 

(3148) 

1750 ton Javamarin kömürü 

GUo doğuııu 

Glln batı111 
Sabah namazı 
Oğle nıı.maa 

lklodl namazı 
Akıam namazı 

Yatsı namazı 

lmsa.k 

429 4 29 
19,a9 19.40 
:ı ,so s.ao 

12 13 I 2 !3 
16,13 16.rn 
19,39 I9 40 
2140 21,41 

2 14 2 1 1 

170 171 

Her iki yolcu akşam olunca gayet 
güzel bir köşke vardılar. İhtiyar hem 
kendisinin, hem de yol arkadaşının kc• 
nuk olarak kabul edilmesini rica etti. 
Halinden büyük bir efendiye benziyen 
kapıcı biraz yüksekte:ı bakan bir lli -
tufkarlıkla bunları içeriye aldı. Sonra 

ı ı bunları daire müdürüne takdim etti. O 
"--------------~ da kendilerine köşk sahibinin çok gü -

195 194 

Ytlm geçen gtlnlen 
Yılın kalan gUnJerl 

zel apartımanım gösterdi. 
Köşk sahibi misafirleri kendi sof • 

btanbul U~reı VI! l.l\.blrl! oorıuuııınou dlın 
,. rasrna aldı. Misafirler sofranın en uzak 

muauıek' c-ör~ (kilo) mııddelerı 

Zahire satışı 

..., p bir tarafına oturtuldug~u gibi bunların yüz n.f Kt P. 
Nev't; En aı En çolı 

Buğday (yumuşak) 7,17.S 

,, (sert) 6,15 6,25 
,, (kızılca 715 

,_ Arpa 4,5 

Çavdar 6,15 
Mısır (ıan) 5,32,5 5,33 
Yulal 3,32,5 4 
Peynir (beyaz) 25 28,9 

ki Komutanhk Sahnalma Komis· 
yonuna gelmeler; (3095) 

"' .. 
İ6tanbul KomutanlJğına bağ· 

lı k.t'ahn senelik ihtiyacı olar 
201,700 kilo 11ğır f"li kapalı zarf 

1 

tarak bu adama verdi. Sonra: ' . ~ 
- Rica ederim, bu köşkün sahib:f 

biraz konuşmak istiyorum. Bana '!' 
drm eder misiniz?,, .ıit: 

Dedi. Uşak bunların hallerine !11u, 

hay.~ir .. gö_rü~erek kendi~eri~i eferı~~ 
göturdu. ihtıyar bu hasıs koşk sah1 

dedi ki: ( 

Tahmin edilen bedeli 22750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
1
.._ ___ ,_, __ <_k_'lş_a_r_> __ 3_1 __ 4_2_....: 

usulile 24 -- 6 - 936 ·çarşamba 
günü saat 15,30 dıı ah nacaktır 
Muhammen tutarı 70,595 liradır. 

- Alicenap efendim, hakkımııd• L.ı 
terilen lfıtufkarlıktan dolayı teşe1'~~ 
ederim. Minnettarhğımın kıymetsiı f 
eseri olarak şu altın leğeni takdill1 ~ 
ceğim. Lfitfen kabul etmenizi rica 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğiı Satmalma Ko-

miıyonuııca 9 Temmuz 936 tarihinde pertembe günü saat 15 te ka

palı zarf ile ihale edilecektir. Şsrtname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat o\an 1706 lira 25 kuruşu havi 

teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme· 

leri v~ kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde

ki veıaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. (3144) 

2000 ton Jeneratör kömürü 
Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mikdan ve cin

ıi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür!üğü Satınalma 

Komisyonunca 22 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (31) kurut 
mukabilinde Komis}ondan verilir. TaliıJerin muvakkat teminat olan 
(1950) lirayı havi teklif mektuplarını mezk'ilr günde ıaat 14 e ka-

daı Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle m ezkur gün ve saatte Komiı)ona 
müracaatlan. (3149) 

14850 ton Lavamarin kömürü 
Taiımin edilen bedf;li (193050) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satına i
ma Komisyonunca 23 temmuz 936 tarihinde pertembe gi.inü saat 16 
da kapalı zarf ile ihale edilecek tir. Şartname (dokuz) lira (66) 
kurut mukabilinde Komisyondan verilir Taliplerin muvakkat temi
nat olan (10902) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarım mezkür 
günde ıaat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendtlerinin de 
2490 numaralı kanun~n 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün l 
ve aaatte komisyona müracaatları. (3150) 

Istanbul Komutanlığı ı 
Satınalma Komisyonu Hanları 

Komutanlık Birlikleri ihtiyacı 

için 28,000 kilo yazlık patates 24 

haziran 936 çar§amba günü ıaat 

16 da açık eksiltme ile alınacak

tır. Tahmin edilen bede~ 1960 li
radır. ilk teminatı 147 liradır. 
isteklilerin \takti muayyeninde 
teminat mektup "Yeya makbuzlari
le Fındıklıdaki Komutanlık art
hrmtl eksiltme komisyonuna gel· 
meleri. (3160) 

"' "' "' 
lttanbul Komutanlığı birliklerl 

ihtiyacı olan 11,650 kilo sakız ka· 
bağı ile 11,650 kilo çal, fasulyesi 
açık eksiltme ile 20 - 6 - 936 
cumartesi günü saat 11 de alına 
caktır. Muhammen tutarları sa 
kız kabağının 582 lira 50 kurut· 
tur. Çalı fasulyenin 1747 lira 50 
kuruştur ilk teminatları kabağırı 
44 Vf" çalı fasulyenin 131 liradır . 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Kom:syonumuzda görülebilir. Is. 
teklilerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde F ındıkhda· 

ilk teminatı 4780 liradır . Şart 

namesi 250 kuruş mukabilinde ve 
rilir. Komisyonamuzda her gün 
öğleden evvel görülebilir. fıtek 
lilerın ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile 249\l No. lu kanunur 
2, 3 üncü maddelerindeki yaı:ılı 
vesaikle beraber ihaleden en az 
bir sc..at evveline kadar teklif mek 
toplarını Fındıklıdaki K~mutanh~ 

ıatınalma Komisyonuna verme 
leri. (3075) 

"' 1(. il(. 

İstanbul Komutanlığına bağh 

kıt'at ile Gümüt ıuyu Haıtaneıi · 
nin senelik ihtiyacı olan 57,000 ki 
lo koyun eti kapalı zarf usulile 

24 - 6 - 936 çarşam~a günü aa 
at 15 de alınacaktır Muhammer 
tutarı 25650 liradır. ilk teminatı 
1924 liraiJır. Şartnameıi 250 ku 
ruş mukabilinde verilir. Komis 
yonumuzda her gün öğleden ev· 
ve] görülebilir. lıteklı1erin ilkte 

minat makbuz veya mektuplarile 

2490 No. iv kanunun 2 3 linci; 

maddelerindeki vesaikle berabeı 

ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındık 
lıdak\ Komutanlık sahnalma Ko· 
misyonuna vermeleri. (3076) 

rim.,. ı ' 

Hasis bu sözlere ve hareketlere ~ı' 
şı hayretinden şaş·rıp kalmıştı. 'f # 
ihtiyar hasisin aklı:ıı başına topta ~ 

b .. vii1' 
sına bile vakit bırakmaksızın u. 11

1 

istical ile arkadaşım alarak çıkıp g 
ti. 

Sadık ihtiyara dedi ki: l 
- Aziz baba, ben gördüğüm b~ ti 

terin manasını anhyamıyorum? sıı &I 
nim bildiğim ve gördüğüm insan111'ııi1' 
hiç birine benzemiyorsunuz. Sit_ / 
so:l derecede iyi muamele eden bır r ~ 
gin efendinin köşkünden el.ınasl~ ç' ' 
yakutlarla işlenmiş bir altın leğeni ~/ 
hyoraunuz, sonra bunu getiriyor·. ~1 

b' ı 
son derecede fena muamele eden · 
sis adama veriyorsunuz.,, 

İhtiyar Sadığa şu cevabı -verdi: rl 
- Oğlum, bizi sofras ı:ıa alan .1~55 1 

adamın maksadı setlcce kendisin• ~ı '' 
tıı1' ı 

termek ve gururunu tatmin e ' 1~ 
Bu adam daha akıllı bir insan olaf~i 

. a ı ' tır. Hasis ise bundan sonra rnı!l . ı ş 
d ' ğıl'I ' nas ıl muamele etmek lazım gel 1 t eı 

lryııcakt r. Sen hiç bir şeye haY'e 
me. Yalnız beni sükutla takip et·•' ,01' 

·yo· ı 
S ;ıdrk bir türlü karar veref1'11 

., ı 
1 bl ' Bu ya çok deli, yahut çok akıl 1 ıcs ıV 

dam olacaktı. Fakat ihtiyar o 0~ ~
1 

yüksek bir otorite ile söz söy1UY0\,ı~~: 
Sadık ke:ıdisini takip etmekten J;P 

9 ti ? 
bir şev yapamıyordu. Ba hU5~ ect · 
evvel ihtiyara hiç bir itiraz etnı1>' 111ıl .. . . trnic: btı ne soz vermı§ ve yemın e :ı 

yordu. "") 
(Arka•• 



1 

J Jstanbul Harici Askeri ı 
' Kıtaatı ilanları 

~Örülen lüzum üzerine 23 haz iran 936 da yapılacak 30 mak~s 
ed' ı eksiltmesi, 9 temmuz 936 perşembe günü saat 15,30 a talık 

1Unittir. (3390) 

e 7 - 6 - 936 tarihinden itibaren işliyeceği iln edilmi§ olan Ada-
kıarı gezinti katarlarmda aşağıda yazılı şekilde tadilat yapılmıştır. 

Vapur Tren 

'------
Köprü H. Paşa Sapanca Arifiye Adapazarı 

( kalkış kalkış kalk kış kalkış varış 

l) 6.25 7.10 11.06 11.24 11 .44 
~ (2) s.oo 8.25 11.40 11.55 12.15 

~ Tren Vapur 

1 - 936 - 937 ders senesi için 
Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· 

le Kırıkkaledeki Askeri San'at li
sesine ve Konya, Erzincan AS. 

Orta mekteplerine talebe alına
caktır. 

2 - Kabul ıartları AS. liıe ve 
orta mektepler talimatında yazı
lıdır. Bu talimat askeri mektep
lerde ve askerlik şubelerinde gö
rülebilir. 

3 - İsteklilerin aıağıda yazı· 
lı hususları da göz önünde bulun
durmaları lazımdır. 

:::::n:::::::::-.:::ı:1:==--------=::...:=ı:r-.....:====:::mm:::::::::::=:::::::::::::!I 

il Paırasız Doktor ~ - -.. .. .. . .. 
il KURUN hekimleri mektupla soru- !! 
!I !anlara da cevap vereceklerdir il 
;• == ·= :: !! KURUN okuyucularına yenj bir rıen mUteha11ıaı Bay Ali Mahir filrr EE 

!E hizmette bulunuyor: Paraau mua almak huıuaunda da hastaya aıamii5 
U yene.. ten.ziUlt yapacak ve her türJU kolay· h 
ıı .. i: KURUN hekimleri tatanbul ve u.. lığı gösterecektir. !~ 
5! lciidar ve Kadıköy taraflarında hafta· RADYOLOJtK VE OPERA TtK H 
$! da birer giln KURUN okuyuculanru MUAYENELER :~ 
il parasız muayene etmeye hazırdırlar. D k 

1 
t t d 1: 

ff:· , . o tor arımıı ara ın an muay i= 
Bundan ııtifade etmek lçın eadeer il 

1 
d 

1 
.. ı d .: • yen g n er e yapı an muay .. ne er e u 

1 KURUN okuyucuıu olmak ve neı d 1 J' k tik ii , k . oazı ra yo o ı ve opera mua. 1 rettiğimiz kuponlan keıip bırt tır 
1 

ih . h 
1 

ld - ö ili ı: 

Adapazarı Arifiye Sap anca H. Pata H. Pata A - Bütün mekteplerde kay-
(ı) kalkt, kalkıt kal Kıt varıt kalkış dı kabul 1 Temmuz 936 da baş-

yene ere tıyoç aaı o ugu g r .

1
. 

1. mek kafidir. Yedi kupon bir defı mu U b lbi b t ı d • 

1 
' aı ı ve u g aı a ar an • 

ayene için yetecektir. Şi l 'd k" Şif y d • 
f ı e ı a ur una ve • Ü 

( lS,53 16.15 16.37 20.07 20 28 lar ve 10 Ağustos 936 da biter. 
l) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.13 Müsabaka imtihanı da 15 Aius-

MUAYENE YERLERi ya Kadıköyilnde Moda caddeainde : 
btanbul için muayene yert Kurun R!Sntken ıpartnnanmda R!Sntken mU. : 

ıf idarehaneıldir.Okuyucularımız, Anka tehassısı Bayın Saadet Kim.ilin mua f 

Not: (1 ) No. ile gösterilen katarlar yalnız üçüncü mevki toıla 21 Ağuıtoı ara11nda yapılır. I_ ra caddesinde Kurun idarehaneıi 1•· yenehaneslne milracaat edeceklere a· 1 

H nında "VAKIT" kiltilphaneılne mü · zamf tenzilit ve teshilat g<Ssterilme~ı 
(2 ) No. ile gösterilen katarlar yalnız birinci ikiııci mevki· ~ B - Mekteplerin bulundukla-

Sayın halka ilan olunur. (3425) rı yerler haricindeki mevkilerde 
il racaatla biriktirdikleri kuponlardan kararlattınlmıttır: ancak bunun. ı.. 
;: yedisini gösterdikleri takdirde ken• çln lSnce tdarehanemize yedi kupon

1
1 

t ~uhammen bedellerile miktar ve vaaıfları yazılı (10) grup mal· 
1 tıne her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı tarih· 
~rde Haydarpaşada 1 inci işletmekomisyonu tarafından açık ekıilt
\ı ~ i!e satın alınacaktır. lstekli1erin malzeme hizasında yazılı mu
ija kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla ve kanunun 4 
d ~Ü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
&.ır beyanname vermeleri lazımdır. 

1 inci itletme komisyonu ~ Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada 
lfından parasız olarak verilmektedir. 

ı· 1 - 5000 M. harici çift telefon kablosu muhammen bedeli 375 
~ıra Ve muvakkat teminat& 28 lira 15 kuruş olup 22 - 6 - 936 pa· 
'rteıi günü saat 10 da. 

t\ 2 - 15 adet muhtelif eb'atta 3 ağızlı üniversel toma tezgahı ay
ı ~11 

muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminatı 22 lira 75 
ru, olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü ıaat 10 da. 

1 ~ - 1 adet dalgıç iç muıamba elbiıe. 1 adet dalgıç dıt elbise ve 
~ Çıft kurşunlu meşin dalgıç pabucu muhammen bedeli 223 lira 20 
~uru, ve muvakkat teminatı 16 lira 75 kurut olup 22 - 6 - 936 pa· 
&:rteaj Rilnü saat 10 da. 

tn 4 - 100 adet buhar kazanı duman boruıu 70 x 76 x 2360 m/m) 

1lıhalllnıen bedeli 310 lira ve muvakkat teminatı 23 lira 25 kurut 
.,,~Ur> 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

,.,. '5 ~ 175 Kg. lif halat ( palangalık) 36 kilo 750 gram bUet sicimi 
··ıtıh"' .... 
6() arnmen bedeli 141 lira 10 kurut ve muvakkat teminatı 10 lira 

kuru, olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 
teı· 6 - Muhtelif eb'atta 3670 adetlamba makine.i 29950 adet muh· 
ttı ıf eb'atta lamba şişesi, 29660 adet muhtelif eb'atta lamba fitili 
o)llharnrnen bedeli 3092 lira 98 kurut ve muvakkat teminatı 232 lira 

llp 22 - 6 - 936 Pazartesi günü saat 10 da. 

ı~ ~ - 50 Kg. Elektrik tecrit iıleri için küçük parçaların yapııtırılıp 
i ~ a. haline getirilmit yanmaz madeni mika, 20 Kg. bobin itleri 
ı~;ll Yekpare ıafiha halinde yanmaz mika muhammen bedeli 930 
tı•·a \re ınuvakkat teminatı 70 lira olup 25 - 6 - 936 perıembe aü· 

\t saat 10 da. 

~ 8 
- 200 Kg. zımpara tozu, 21500 adet muhtelif numarada zım-

1\ ill'a. kağıdı, 7300 adet muhtelif numara cam kağıdı . 200 adet di· 
rrı'°ltto için zımpara kağıdı muhammen bedeli 1645 lira 40 kuruı ve 
t·~"a.kkat teminatı 123 lira 40 kuru§ olup 25 - 6 - 936 perıembe 

Utaii saat 10 da. 

~ 9 
- 300 Kg. Moskof taıı muhammen bedeli 88 lira 50 kuruı ve 

tı·~"a.ıtkat teminatı 6 lira 65 kuruş olup 25- 6 - 936 perıembe gil· 
ll sa'-'-t 10 da. 

lit lO - 100 metre N. S. H. kablosu 4 :x 10 muhammen bedeli 200 
~lla \re muvakkat teminatı 15 lira olup 25- 6 - 936 ~rıembe gü-

saat 10 da. (3029) 
i ., .... 

l'e . Muhammen bedeli 15000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 met· 
l\ii &ılo la.tik bantları ile Elevatör bantları 16---7-936 perıembe gü· 
,1 ,.._t 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binıuında ıatın 
ltıacaktır. 

~&. Bu ite girmek istiyenlerin 
a~:;nun tayin ettiği vesikaları 
, 1 numaralı nüshasında intişar 
l'•

1

1.rı1~1f Vesika ve tekliflerini ayni 
"'8 l ~ . 

gıne vermeleri lazımdır. 
lia d Şartnameler parasız olarak 

Y arpa.şada T e&ellüm ve Sevk 

1125 liralık muvakkat teminat ile 
resmi gazetenin 7-5--936 G. ve 
etmiş olan talimatname dairesinde 
gün saat 14,30 za kadar komisyon 

Ankarada Malzeme Dairesinden 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3275) 

oturan isteklilerin 10 haziran 936 

dan 31 Temmuz· 938. tarihine ka· 
dar bulundukları yerlerin asker· 

lik ıubelerine müracaat etmit o~
maları lazımdır. 

C - Kabul tartlarını tatıyan 
iıtekliler evrakını tamamlattırılıp 
askerlik tubeleri vasıtasile mekte· 

be göndermeleri ve mekteplerden 
davet vaki olmadan hiç bir istek
li mektebe gitmemelidir. 

O - Müıabaka imtihanına 
girmek i;in davet edilen iıtekli

lerin imtihan yapılacak yere ka· 
dar gitmek ve imtihanı kazanma
yınca geri dönmek için yapacak-

ları masraflar tamamen istekliye 
aittir. Bunun için de gidiı ve dö-

nüt maarafını beraber götürmeıi 
llzımdır. 

E - !atekli mektebe kabul e
dilmediği takdirde hiç bir hak id
dia ~demez ve bir sene terki tah
sili Oianıar da melde'6e almmaz. 
lar. 

4 - Mektepler leyli ve mecca
nidir, Tal ebenin iaşesinden ba§ka 
giydirilmesi, techizab ve kitapla· 
rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaı da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaff akı· 
yetle bitirenlerden arzu edenler 

n dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. ı k · ı '-d • :5 getirmek ve sağ ı servıs mu en 1 H sikayı alanlar pa:nrtesf günleri öğ- bu mUeıseselere hitaben bir tezkere • 
Sİ leden sonra ıaat 15 den yirmiye ka• almak lazımdır. i 
:ı dar kUtUphanenin Uatilnde KURUN ı 1 ij Doktorlarımız lstiyenlerfu tanı. · 

1 
idarehanesinde doktorumuza kendi · ,, 

yonuna da bakacıkla111 gibi Belso · lerinJ muayene ettirebHeceklerdir. d 
.; ğukluğundan, kulak h:ıstalıklann an : 
lf DlGER YERLER şiklyetlerl olanların da temin edi · li 
JI • Usküdar için muayene yeri Us • len mütehassıslar tarafından, sağlıklı: 
;s küdarda Ahmediyedc ecnaze yanın • servisimizin vereceği vesika muka-1 
Si daki 20 numaralı evdlr. Muayene gil- bilinde muayyen gilnlerde parasu I 
iı·· nü ve saati cumartesJ günleri öi1e· ı muayeneleri de kararlaştmlmıştrr. ı= 
i den ıonra 14 den yirmiye kadardır. ( MEKTUPLA DA SORABiLiR· 
İE • Kadık<Syilndo muayene yeri Mil· SiNiZ ! 

hUrdarda 30 numaralı doktor Leon'un !J Gerek tatanbulda gerek diğer ii evidir. Muayene gUnU çar§amba, sa- ttehirlerimizde bulunan KURUN o-ff 
u ati 14 • 20 ara11dır. :ır 
: ... : kuyuı:ulan, yedi kupon göndererek, ı.1 • Beyoğlunda muayene yeri Par -
H makkapıda tramvay durağında 133 :ıağlık bahisleri üzerinde istedikler~ff 
ii ni mektupla da sorabilirler. Yalnızı: ;; numaralı Hasanbey apartmıanında 2 la k 

1 
• k 1ma b :: 

i5 inci katta röntgen mUtehasınsı ALI ııoru ca ıey enn açı 0 11• aı · ii 
!.! talık anlatılırsa duyulan ve görülen 55 ı MAHiRin muayenehanesidir. Bu • 
it lraıın geniş bir tekilde anlatılması ii = rada muayene günü pazar, saati 14·18 •• !i ara1ıdır. gimdiye kadar gördilğil tedavi şe ii 
.: killerinin de İzah edilmesi Hlırmdır. i: 
i;f • Kasnnpaşada Postahane kartı· KURUN bekiıni bu sorgulara KU ·İl 
, sında Trakya apartımanmda doktor •• 
:;: RUN gazetesinde hususi bir sütun · !.i. :ı Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
5! da cevap verecektir. !S •• günU pazartesi, muayene saati 14·20 •• 
!. .. = KUPONLAR =.·E. arasıdır. 

1 Yukarıda işaret edilen yerlere ya- Kuponlann neşri deva."ll edecek · if 
zdı ıaatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih sYo 5: 

- ponu ile mUracaat edecek okurlanmız rasına riayet etmeye zaruret yoktUT Iİ •• =ı !! KURUN doktorları tarafrndan para· Yedi kupon gösteren her okuyucu:. 
ii sız muayene edilecekJerdir. bir kere muayene edi1mek hakkını İi 
!j RÖNTGEN IŞLERt kazanmış demektir. ii 
ij Yedi kupon karşılığında KURUN DİKKAT - Kuponlanmız her H 
55 sağlık servisinden alınacak bir kart• gün birinci sayfamızda, gazetemizin:! 
Ü la mUracaat editdi~i takdirde ront· ba§hğı yanındadır. ji 
= ..................................... ~ac:aıı=ı u ·-=-• ıs =====::.,,... .. -:x:ııu 
:::-..... ._. ····•······················· 

müsabaka imtihanına girerek ka 1 1 
nnd~an~k~~e m~mdisve L:=======~~------------------f en memuru yetiftirilmek üzere _ • 

Avrupaya tahsile gönderilir. Men ba suları arasında en kuvvetli 
(18) (3244) 

Kütahyada yaptırılacak yapı

lar için Bayındırlık Bakanlığın· 

dan fenni ehliyet vesikaları alın
madTğından bu yapı İ§leri yeni-

den kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuttur. Bu inşaatın keıif be
deli 497 bin 514 lira 15 kuruştur. 

ilk inanç parası 23 bin 651 lira
dır. Bu inıaata ait ketifname, pro-

radioaktevitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10- 6- 936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır. 

Müteaddit resmi müeHesatı aı hhiye mütehassis etibbaıı tarafın· 
dan yapılan hikemi, kimyevvi ve bakteriyolojik muayenat netice· 
si tanzim edilen raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hi
kemİ\.'eyi haiz olduğu (kolibasil, eı1aerop, likefyan) mikroplarla her je idari ve fenni §Brtname ve ıa- b ı 
türlü mevaddı kimyeviye ve u'viy eden tamamen i.ri bulunduğu i -ir evrakı 25 liraya M. M. V. ST. 
dirilen ve emsali arasında en kuvvetli RADlOAKTEViTESl buJu-

AL. KO. dan' alınır. Eksiltmeye nan Alemdağı Defneli suyu 10 - 6 - 936 gününden itibaren ağzı, 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun bir tarafı (Evkaf) Diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı 
2 ve 3 maddelerinde yazılı belge- husuai ku::-şun mühürle mühürlü otuz l!trelik küçük boy damacana
lerle Bayındırlık Bakanlığından larla iki buçuk litrelik galon tİfeler derununda suculara verilmeğe 
alınacak fenni ıehliyetnameleri b l ""t r. 

aş a41mı'S' ı . 

Satılık Ev 

için :hale gününden sekiz gün ev- Yukar!da evsafı kimyeviye, hik emiye ve bakteriyolojik hassaları 
vel mezkur Baka.'llığa müracaat bildirilen ve bilhassa RADIOAKT EVITESININ fazlcılalığı ile müte
ed~lere~ alınacak h~lge ile birUk- mayh: olan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için ıişelerin üıe· 

Dr. Neceaddin te ıdarı şartnamede ıstenen v~ be- rindeki Evkafın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etmelerini 
dea~ocaınustafapaşa Silivri kapı cad- hemehal verilmesi mecburi olan sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 
ilti 

1:de 51 numaralı üç buçuk odalı Atasagun vesikalarla birlikte teklif ve te· Doktor 
fi b~la, ~ir ınutbah, miktarı ka· Doktor Necaettin Atasağun her minat mektuplarını ihale saatin- Göz Hekimı 1 
lacakt Çeyı havi ahşap hane satı- gün sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,S den en geç bir saat evveline ka- Ot. ~ükrü Ertan Hüseyin Usman 
""' il". Taliplerin bitişik hane. LAl ı·d T d A k d M M V kA 1 t" S .,Q ~U dan 20 ye kadar a e ı e ayyare nr n ara a . . e a e ı a· Cağalog-ıu Nuruosmaniye cad. No. 30 
~le . racaatıarı. Gö"ruş·· mek 1· 8t1• . N 3 d h Sabık Haıeki hastanesi dahiliye apartımanları daire 2 o. e as- l K · l · C E · d ) 1 l'iJı d 1 , tma ma omı;ıyonuna verme er1. ( ağaloğlu cıanesı yarun. a mu"tehassısı tı_ 1• e Kadıkö,· Kurbag-alıdere ı k b ı d 
';alil l' Sur A ta arım a u e er. 1 İhalesi 30 haziran 936 salı gü-ı Salı günlerı "n'!ccanendır-lt_,~a' urı sokam 9 numarada Bay :. ________ _, _____ l Laleli Lfitüf apartımanı saat 4 • 7 e 

«< "" b ı:ı • Telefon. 22566 
'7• ulnıa.ları. nü ıaat 15 tedir. (16) (3268) --lllİi' kadar telefon: 22459 
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. I • 'ABONE ŞARTLARI 

Yıllık 8 aylık a aylık Aylık 

Memleket1.mizde 
Yab:uıcı yerlere 
Posta blrllğtne l 
g\rmlyen yerlerei 

180 tJ0 238 Ut 
(00 1'50 

180 180 

Türklyeııln her posta merkez1nde KURUN'a abODe yazılır. --.--

YAZI VE YONE.TIM YftR/: 

latan bul, Ankara CaddUI. ( \' AIU'l yurdU) 

ildare: ı•S10 
Telefon lYazı lflerl: ZHll 

Telgraf adreat: KURUN tıt.ant>ul 

Poeta kutuııu N~ '8 

ııııı "ııııııtıımııııı' 
ıııı11111ıııııı11111ıınnı111111ımııı1111 ırııııı11111 ııııııı11111ııııııı111 ıııııııııı 1111ııınııı 1111 ıııııııu111ıııı111 1111 ııııııııı1111ııııııı1 1111 ııııııı1 11111 ıııııı1111 ııııııııı 1111ıııııııı 1111ııııııı11ııııııııı11111ııııııııı1111 ııııııınıııııııııı1111ııııııı1111111ıııınıt11ıı•ıt""~"""'"""""'"""'"""""'""'''""'uıııı•1mı11mııııı1111111ıııııı1nııııı11111ıııııı•111ııı11ııııııııı111111 1 11 

~SPİriİN 
2 ve 20 komprimelik-amb.lijlarda 

-~ bulunur~ 

Ambalaj ve komprimere-rin v . " . . 
üzerinde halisligin- timsali 

• 
olan EB markasını arayınız. 

; w, 'CA ........ !& 1 P ... ,~ 

Bergama Belediye reisliğinden: 
Her sene haziran 25 de açılan Bergama Hayvan ve Emti1. pa

nayırı görülen lüzum üzerine 14 eylül 1936 ya tehir edildiği ve pa

nayırın 14 eylülde açılıp gene bir hafta devam edeceğj ilin olu-

nur. ,(3ltl0. 

ZAY.t 

Ntif us tezekeremi staj vesikamı ve 
hukuk fakültesinden tasdiknamemi 

kaybetmi~ olduğumdan bulanın zirdeki 

adresime göndermesini rica ederim. 

Galatada Mincrva Han No. 1 

Aron oğlu Nesim 

(V. No. 16728) 

SiRKECi 

Baş 

ı.ıaıyon kar111ın~ile • B heesi 

-
Har akşam 12 kielllk 

ULUSAL- MÜZiK 
ve Bayan HAYAT lftlrak etmektedir. 

f aze ve nefis öğle ve akpm yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Birinci sınıf servis. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 111emmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.GOO, 12.000, 10.000 Hra:ık iluamiye!erle 

(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaı.ııı 

ralı hususi kahinesindt- hastalarını 

kabul eder. Sah, ("Umartesl J:Ünlerı 

sabah "9 1/2 • 12" lllaatleri hakiki fı· 

karaya mahsustur. HE>rkesin ha 1in• 

göre muamele olunur.Muayenehane vt 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38 -
Beylerbeyi 48) 

/stanbul S üncü icra Memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka-

salı günü saat 17 de büyük çarşı Zer
neciler 35 numaralı dükkan önünde 
kıymeti muham.minesinin yüzde 75 şi
ni bulmadığı takdirde ikinci artırma 
7171936 ayni gün ayni saat ve ayni 
mahalde hazır bulunacak memuruna 
müracaatl&rı ilin olunur. 

(V. No. 16734) 

RA 

._ ........ 

BİRE, 
1000 

TARLADIR 

-

. 
•• ~ "'- ·l ı, 

- • o1.slıs." L~' /,44. 

mide bulantısı 
derece ilk 45 

yapmaz. Bol ana-
rakıdır.. 

KEllPETEN 61 ' 
Sil<Elll 
ATAlll.. 

Drolog Operatör 
Doktor 

Süreyya 
Ata mal 

Sahibi: ASIM US - V AKIT MatbaHı 
Ncıriyat Direktörü: Refik A. SevcncB 

Leoazım Satınalma Komiqonu ilônları 1 Deni% __________________________ ıiııım___________ . _,,. 
M°uvakkat teminat Eksiltnie gil"~ Cinsi 

Süt 

Mik:tarı 

Kilo 
10000 

Talimin Ba. 
lira Kr. 

1000 ()() 
Lira Kr. ve s•' 1 
75 00 30 haziran 936 1 

Yoğurt loOoo 
Süt 20000 : 3700 00 277 50 30 haziran 936 1~ 

Deniz talebe ve ~r'atı için yukarda yazılı üç kalem gıda maddefl 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık eksiltm~ suretile alınacaktl'' 

Şartnameleri her ıün komisyondan p&rasız verilir . 
'isteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını lstanbul Vilayeti ro'' 

hu.sbeciliğine yatırarak mukabiHnde alacakları makbuz veya bart)f 
teminat mektupları ile ve belli gün ve saatlerde bulunan komisyo°' 
muza müracaatlart. ( 3284) 

M. M. Vekaleti Deni.1. SatınaJma Komiıyonu R~iıliğinclen: Jt 

1 - 1 Haziran 936 ıünü kapalı zarfla yapılan mün11kasaıı.,.,. 

talibi çıkmıyan 10,000 ton Re:kompoze maden kömürü 22 Hazi,..-
936 p11zartesi ıüniı saat 14 de Ankarada Milli Müdiıfaa Vekaleti bl' 
naaıncla kapalı zarfla satın alınması tekıar eksiltme1e konmuıtut..JW 

2 -- Eksiltmeye girmek istiyenlerin ·1950 liralık ilk teminatlar;; 
Ye 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden vesikalarla adı geçen I 
ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 

3 - lateklilerın teklif mektuplarım eksiltme günü saat on iYı' 
kadar Komisyona vermi• bulunmaları. 

4 - 670 kurut bedeli mukabilinde Şartnamesini almak istiyeıs1' 
rin Ankarada Deniz Merkez Satrnalma Komisyonundan htanbılJI 
Kasımpaf& Deniz levazım Satınalma Komisyonundan almaları. 

(3135) 

Ht-ybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tahmin edil; 
bedel! 5175 lira olan 46000 kilo ekmek 30 haziran 936 tarihine r",/ 
lıyan 1ı1alı günü saat 16 da kapalı zarf suretile alınacaktır. &I 

Şaıtnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. Muvakkat 
minat 388 lira 13 kuruttur. 

1 
isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle. teklifi mııl'a~ 

vi nıazrufları belli gün ve saatten bir sa.at evvel Kasımpqada blJ 
ııan Komiıyon baıkanlığına vermeleri. .(3287} 

, 


