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Boğazlar konferansı 
bugün açılıyor 

ltalya şimdiki halde konferansta bulunmıyacak, fakat 
zecri tedbirler kaldırıldıktan sonra iştirak edecek 

....__Alakadar devletler 

l\öycülüğümüz ve 

arasında samimilik ve itimat var 

köylerimiz 

G
örüşlerimizin amaçlarımzıa 

göre sonuç vermesi kadar 
b tabii bir şey yoktur. Kırşe
;deki bir köycü yöresindeki küçü
t .k köylere bakarak kalkınmanın kö
dalln~ toplan.makta buluyor. Trakya
t kı köycU bu biçim kalkınmadan kuş 
L lllaıtarak zihninde yersiz kalm19, kö
l(en · 
""-ınden kopmuş bir mahşer tasarlı-
.. 'Ll"8.k hastalanıyor. Ulusta bir köy
~Uz herhangi bir işi biltünliyemiyo-

dıiye büsbütün bırakmak doğru 
~Üdir. Diyerek ileride tam yapılı 
'ntektep, tam yetişmiş bir öğret- Boğazlar konferansının bugün 
l.JL ~ Yaratacağım düşUncesile bugünün 
;:'~U çocuğunu kara cahil bırakmak Montreux, 21 (A.A.) - Havas a-
~. evinin numarasını tanıtan, jansı bildiriyor: 24 temmuz 1923 tarih
~ koçanmdaki adını öğreten, ·du- -------------
:: gazetesini okutan az bilgiden de B i r i n c i 1 e r 
~ mahrum etmek gerçek bir gidiş 
'-e İldir, şehirlerdeki halka, millet 
\it kteplerinin verdiği bir kaç aylık 
ı.._ görgü §erefli bir adım sayılırken 
:-u1lerdekl Umınilerden bunu ne için 
~ganahm demek istiyor. Buna ce-
,. er! u~ uh. , 

'a k_öyJU çocuklar yann uker ocağı
~ ~.ı~ince ister istemez okuyup yaz-

ogrenecekler. Şimdiden masraf da 
::tek çocuğu babasının yardımmdan 
~ ltoYrnak ne için deniyor. KöylU yal
Ge erkekler değildir. Erkekler asker
'tk Brıur boyunda iken kadınlar hem 
ti ek, hem kadındır. Pazar işlerini, 
.!_ecek alışverişlerini hep onlar yapar. 
~ çocuğun yann asker ocağında 
~~eceğini bugün alması, kışlanın 
~ ini arttırmaz mı? İşte bu soru
Çıtı!>u karşılıklar hep doğruya giden 
'btiı CJklardır. Trakyada beş yüz evli, 
hi evu köyleri okuyanla, herhangi 
)ıı" .. !3<>Igenin on evli köyünü görüp oku 
~n düşünceleri ayrıdır. Ben köy
Old fzin tarihine de bakılmak gerekli 
llıı U~nu sanıyorum. Bir zaman yal
~ bir Derbent bekçiliği yapsın diye 
ttlı d'Urularak çok hizmetleri hoş gö
~~Ue köylerimiz vardır. Öyle köyle
t6 ıı var ki bugün suç sayılan işleri! 
~;:ek için konduruhr.uştu. Kereste 

ak, biçmek iç1n orman içlerine 

Turgut 

Liseleri en iyi 
derecelerle 
bitiren gençler-

Bayan Hazıma Bayan Fatma 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da lise
leri en iyi derecelerle bitirmeye mu. 
vaffak oian gençlerin fotoğraflarını 
neşre başladık. Dünkü sa3:1mızda Js. 
tiklal lisesi birincilerini tanıtmıştık. 
Bugün Istanbul kız lisesi birincilerini 
tanıtıyoruz. 

Bayan Hazıma fen şubesini, Da. 
yan Fatma edebiyat şubesini en iyi 
derecelerle bitirmeye muvaffak ol. 
muşlardır. Kendilerini tebrik ede. 

'- (Sonu: Sa. 2 Sil. 4) riı. 
""-------~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Parasız maagene 

kuponu 
Bu kupondan yedialnl birik

tiren okuyucumuz KURUN doı 
toruna kendini param muaye -

ne ettirebilir. 
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lngiliz Başvekili diyor ki : 

Avrupada harbe hazır 
hiçbir millet qok ! 

Baldwin'e göre 
hala ümit 

silahların tahdidi 
edilebilir 

Londra, 21 (A.A.) - B. Bald,·in, 

-Iskoç/ada Lanark kontluğundaCo!t. 
nessdt binlerce muhafazakann bu. 
lunduğu bir toplantıda bir nutuk söy. 
Jiyerek şöyle demiştir. 

Zecri tedbirler, harbe nihayet t'er. 
mek için her hangi bir millete karşı 
tatbii( olunan bir takım tedbirlerdir. 
Buniar, ceza mahiyetinde telakki o. 
lunamaz. 

Ha tip, sözüne devam la dcmi5tir 
ki: 

Şimdiye kadar uukua gelmiş olan 
hadiselerin mecerasını değiştirmek 
için tek bir çare vardır. Bu çare de 
harbe girmektir. lJen Avrupada har-
be girnıeğe, dövüşnıeğc hazır tek bir 
millet bilf; görmüyorum. Bu sebep. 
ten dolalJı zecri tedbirler siyaset:ni 
terketmemiz lazım gelmekte olduğu 
kanaatine va&ıl olduk. Çünkü bu 
tedbirlerin tatbikine devam edilmesi 
takdirinde?, hatta bütün milletler ar_ 
zu etseler bile, faydalı bir netice el. 
de edilemiyeceğine kaniiz. · 

B. Baldvin 

Almanyanın, Japonyanın ve it..., 
merikanın hattı )lareketlerine telmila 
eden Baldvin, şöyJe demiştir: 

(Sonu Scı. ! Sü.. .U 

.. •wııııınıooıooııooı .. 111111 

Müsabakaıiıız 
Size 

. r 

Yaz glalerl lçla 
Vapur, Tren, Tramvay tarife

leri değiştirilmeli ! 
Halk çok sıkıntı çekiyor. l' az, işkence 

mevsimi olmaktan çıksın . 
Yaz gelir gelmez nakil vaııtalan der- ı 

di gene bütün genişliğile başlamıştır., 

Şehir halkı bilhassa pazar tatillerini bi-

' 

raz serin hava almak, yorgunluk gidetw 
mek için Boğaziçinde, Adalarda, meal· 

( Lütlen SGY)lar. seoirind).ı 
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Çin ve Japon kuvvetleri 
çarpışını ya başladı 

Bir Çin kruvazÖTÜ bir Japon gemisine ateş açtı 

Şimali Çin Başkumandanı Cenup
Julara ültimatom veriyor 

Şangbay, 21 (A.A.) - Uzak do;· bardıman ettiği kaydedilmektedir. 
da .lılcnıeler artmaktadır. Hongkong Japon top çekerlertnin Japon sakin 
da Çinliler kadınlarla çocuklara kar- lerini himaye için Kantona gittiği ha
ıı h~1ıı muamelelerde bulundukların- beri yalana çıkarılmıştır. 
dan, Japon konsolosu himaye tedbirle CENUPLULARA OLT1MATOM! 
ri ahnmasım istemiştir. 

Cenuplularla Şinıallilerin karşı kar 
11ya bulundukları ve aralarında ateş 
Jie teati edildiği bildiriliyor. 

Tiyençinde bir Çin sahil muhafız 
kruva:örünUn bir Japon gemisini bom-

Şanghay, 21 (A.A.) - Çankay§ek 
Cenuplulara bir illtimatom vererek 
Hunan bir hafta içinde bogaltılmadığı 
takdirde kuvvete müracaat edeceğini 
bildirmiştir. 

Almanlar Bolşeviklere karşı 
silahlandıklarını söylüyor lar 
Koekova, 21 (A.A.) - Tas a)LD.lıj 

bildiriyor: 
Alman Nuyonal 808Yalist partisi 

ehe Biyua eubeei direktörü B. Rolen
bergin Transkontinantal PresbUro a
jauı muhiblrlne yapbğı beyanat bak
landa tefasiratta bulunan lzvestia ga
aete.i ezcümle diyor ki: 

"AJma11 propagandacısının musli-
1Mıne teminata müraooata bilhassa 
fimdi nedeıı lüzum görmekte olduğunu 
Mlamak için 1ıususi bir zek6ya ihti
'!/fl'l yoktur. Almanya §imdi A 'UMtpa 
atatü8ilM ttırafttır veya muhalif ol
cluğıınu bildirmek zaro.retindcdir. Ro
aenberg'in müphem beyanatı, üçüncü 
11ıparatorluğu11 artui m«tııibatını 'Ve 
ilet hazırlıklannı ihiiııa eden m.alum 

'ftlti,ılarının sadece Alman fa§iamınin 
l.JCUiklere 1carfl Mnni müdafaaas 

için okl}'ğunu isbata matuftur. 
Şundi Bol§evik tehlikesinin artık 

mevcut olmadığı, i.şiklr bulunduğuna 
göre Roeenberg ne Doğuda ne de Batı 
da hiçbir §eY istememek suretile es
ki planlanndan vazgeçebilir. Alman mat 
buatı, Rosenbergin talimatı üzerine, 
Sovyet aleyhtan mücadelesine muttarit 
surette devam etmekte ve bütün dün -
yada vukubulan ihtilat hareketlerini 
Moskovanrn müdahalesine atfetmekte • 
dir. 

Yann, diplomasi zarureti ortadan 
kalkınca, Rosenbergin tekrar Boltevik 
tehlikesini ilin ederek bugün mülika • 
tında bu kadar müphem surette ve fa
kat malQm yazılarmda pek açık suret
te bahsettiği siyasal arazi metalibatınr 
yeniden ileri sünnlyecelinl kim temin 
edecektir.,. 

....................................................................................... 
konanlar gibi. Bugün bir çokları or- Bunlar bile eski kooperatif zihniyeti
mansız kalmq çoraklarda tilneyorlar. nin canlı bir bırakıntısıdır. 
Kimisi de kök çıkarıp kaçak satmakla Tosyanın bir zaman bilyük bir ve-
pc;iyor. rim getiren kuşakçılığına bakınız. Toe 

Bunlar memleketin kereste fabrika- ya erkeklerinin dokuduğu bu gUzel 
• itçileriydi. Ocaklarımıza, hamam- işin ipliğini Çankın kadınlan bUkU
Jlrımıza odun veren,_ yapıcılara, gemi- yordu. Ordunun çadır bezlerini veren 
ellere kereste veren bunlardı. Bin tür- bir bölge bir gün ipiz kalıyor. Bu ani 

aebeplerle bunlann ~leri ellerinden düşüşler halkı öteye beriye göçmeğe 
bulunuyor. Kendisinden her aevkediyor. Kastamonunun Dısu ka

ın devlet borçlarım kaldıran bu iş sabası gibi. On tane kadı mezan olan 
elinden çıkmakla kalmıyor, bin türlU bu kasabada bugün üç evli bir köy 
6t yük getiriyor. Ekincilikleri aığ- var. Topraklan ancak o kadar iMan 

. Ekin ekecek gereçleri de öyle. Bir besliyebilir. Bu göçümtt başka suret-
laJD&D ktire dağı madenindeki işler le de eveleyenler yok değildir. Malla

getirilml§ insanlar gibi. Bulgar nnı eski alıcı almayınca tezgi.hmı ka
~ gi1milş madenide çalı§Dlak, pan şehirlere gitti derler. Ormancı 
~ınııran odunu keresteyi kesip vermek böyle değildir. Bir vazife için getlril

yerlqen halk gibL Ordu; deve ka· mig. Bir gün ormanm tükendiğini, ve-
tmiarmı Ankara.da ireklendirirdi. Bun yahut kesimin yasak edildiğini gör

yem, yiyecek hazırhyan köyler müş. Bunun elinden tutup yeni bir ha
hUe vardı. Maden ocaklarmm yalanla- yata, yeni bir sahaya götürmek ge
l'JDda meeeJA. Kastamonu ile Araç ara- rektl. HUJdkmet göçerleri ornatmak .,..Jrt Kurucaveren köyleri oralara aevdasma dUftQ. Bu göçerlerin 171rer 

kondunılmqtu. Kan koca aeyyar fabrika olduğunu unutmu§tu. 
IDlh keaerler orduya satarlardı. Adlarına bile Naldöğenler denilen bu 

ve htlldllnet lftr kütle halinde halk razgele yerleetlrildi. Halbuki 
maJdııeye benziyordu. Taşköprü- bunlann uırlarca geçmif bir hayab 
kmap l§liyen köylerile, urgan ve vardı. lstanbul aurlarmm, herhangi 
t bGken köyleri ayn idi. Böyle bir yerin köprilsilnUn, hatta camitnin 

evlet 8rgUtleri içinde alqan halk bo- tamirlerinde, lıf.acariatan ve Bosna 
dan devlet makinesi ltayı§DU madenlerinde çalqbnlan, ömrilnde 

IM'lull'lllıll!ll bucaladJlar. Binlerce yıldan-
t,Jdmmcılık yapan TaVf&Dlı hal- Mç bir dane ekmiyen bu iuanlar zor

la iskln edildiler. En otlu ve lulu yer-Ankaraya gelmesini beceremediler. k 
Elnaf araamdaki ttıreler incelenin- leri akrabalan yardmıi1e tilrkçe o-
her tilrHl iktlladl, içtimai, ahll1d nuşmıyanlara verdiler. Omronde hiç 
larla pekidilmiş ezeU birer koope- bir saban yt1zU veya 1&b6ı yUrilmiyen 

tif olduğunu görllrilz. Ak mahsuller kıraçlara da bu sabansızlar yerleşti
bile bazı köylerde toplu ve ortak rildl. Bir kaç yıl olsun öttlrden ver-

ışma ve &atJt olduğunu izleyebi- giden ve bqka bUkUmlerden hoş gö

Timar ve zeamet örgütleri yabancı 
netçllerin eline geçmezden önce 
idama birer teşekkWdU .. Bir ta
yerlerde bu gibi çetin vaziyetlerle, 

a doğrusu yeniçeri dökUntUierinin 
HH"Tu ... bir görllele muhitlerine §ehir

yeııi kazanç alanlan buldular. 
llllll'1U11boıllu hamlacılar bu işi kôyle

öğrenml§ değillerdi. Burada her
bir mret1e tutunan bir 1d5ylt1 bU-

,,._.._..._, bu gediğe çekebildi. Böylece 

illulbalııla ,os1erce il lllVUI vardır. 

rülmek gerektiğinin kimse hatırlıya

madı. 

lşte bugün gazetelerimizde ttırıu 
tllrlil dUşilnceler:n görillmesi bu tür
lil yaıılıelıklarm verdiği akislerdir. 
Onun için her fikrin bir amacı, her 
görüşün bir yamacı olabilir. Köyli1-
mUzUn kalkınmasındaki gecikmeler on
lan kendi kendilerine bırakarak ken
diliklerinden bir iş becereceklerini san 
maktl. Köy kanunlan bu kalkınmada 
çok umut veren bir manevelldır. it onu 
kullanabilen iııaanlara kallyor. 

Fransa'da 
Vaziyet düzeldi Frank 

giikseligor 
Londra, 21 (A.A.) Kambiyo 

borsasında, Fransa finans ba-
kanı Vincent Aurioıun frangın kıy. 

metten düşürülmiyeceğine dair ola. 
rak verdiği teminat tesirini göster. 
miş vt frank oldulıça mahsus derece
de yükselmiştir. 

FR.4l\'GIN DllŞlJIESINE NASIL 
l'f!ANI 01,,UNACAK 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Express 
gazetesi, lngilteredc l ngiliz lirası 
olarak malı bulunan Pransızların hü. 
viyetlerinin gizlenmesi maksadile kü. 
çük ~ırketler teşekkül etmiş olduğu. 
nu bildirmektedir. Mamafih, bu ga.. 
zete, aynı zamanda Fransız milletine 
yapılan vatanperYe.dik hitabının tesi
rini gösteı·eceğine ve hu suretle fran
gın kıym~tten düşürülmesinin önüne 
geçileceğine de işaret etmektedir. 

BUYUK MAOAZALARIN GREVi 
BiTTi 

Pari8, 21 (A.A.) - Dahiliye nazı
n B. Salengronun vermiş olduğu ha
kem kararı üzerine büyiik mağazalar 
grevi sona ermiştir. 20 bin kişiden 
ibaret olan mağazalar müstahdimini 
pazartesi günfl tekrar işe başlıyacak. 
Jardır. 

FESHEDiLEN PARTiLER 
TOPLANAMIY ACAK 

Paris, 21 (A.A.) - B. Salengro, 
birliklerin feshine müteallik kararna.. 
melerfn tatbiki için pref elere şiddetli 
talimat vermiştir. Nazır, pref eler -
den, f eshedil~iş olan grupların öte_ 
denberi toplanmakta olduklan bina.. 
tarla bunların yeniden tedarik ederek 
toplar.abilmeleri muhtemel binalan 
sıkı bir tarassut altında tutmalarını 
istemtktedir. 

Feshedilmiş olan gruplara men..,.up 
e.ski azanın i,tirak edebilecekleri u. 
mumt veya hususi her türlü toplan. 
tılar ve ne mahiyette olursa olsun 
her t0r16 nUmayişler ya..~k edllmlŞ
tir. 

BAZI ÇARPIŞM.4LAR OLDU 
Paris, 21 (A.A.) - Grevler ve ce

miyetlerin dağıtılması münasebetUe 
Pariste ve mlilhakatta bazı ehemmi. 
yetsiz hadiseler vuku bulmu~tur. 

Dün Etoile meydanında De La
Ruk'u alkışlıyarak Meçhul Askerin 
ateşini yakmağa gelmiş olan yüzlerce 
Ateşhaçlı arasında bir kaç kişi tevkif 
edilmiştir. 

Bir kaç gün evvel Marsilyada mil
liyetçi bir alayla bir halk cephesi ala. 
yı arasındaki karşılaşmada bir kaç 
kiti yarafanmrştır. Bu gece de bazı 
cemiyetci unsurlarla halk cephesi a. 
rasındaki karşılaşmalardan Mulhaz, 
Amiens, Nante, Saint - Etienne ve 
CJormont • Ferrantda bazı kimseler 
yaralanmı,tır. 

Mecliste bazı istizahlar vuku bul. 
muşsa da hadiselerden biç biri ciddi 
bir mahiyet alacak şekle girmemiştir. 

B. Blum, dün akşam iç ve tüze 
bakanlarile görüşerek ct>miyetlerin 
dağıtılması hakkındaki kararnamele
rin şiddetle tatbiki imkanlarını tet. 
kik etmiştir. 

lngiliz Başvekili diyor kı. 

Avrupada harbe ha:.r 
hiçbir millet qok I 

" (Üstyanı 1 incide) 

Bütün milletlerin yeniden Millet. 
ler Cemil}ciine girecekleri iimidini 
kayb<:tmenıeliyiz. SilciJıların talıdidi 

için de bir şekil bulunup tntbik et!il. 
mesi meselesinde de ümitsizliğe kapıl
mamıza nıalıal yoktur. 

Hatip bundan sonra: 
KolleA.til emniyet sisteminin iıle_ 

mesi için bu sisteme iştirak eden bii. 
tün milletlerin mütecavizi hep birlik. 
te siiel zecri tedbirlerle lclıdit etme. 
ğe ve hatta icabında döı:iişmrğe hazır 
blllur:nıaları icap eder, yoksa bu 
sistem de nsla işliyemez. 

Demiştir. 

INGILIZ SIYASAÇ/1VIN 
iSTiKAMETi YOK 

Londra, 21 (A.A.) - E -:;seksde, 
kendi intihap dairesindto bir nutuk 
söyliyen B. Churchill: 

"Memleketimizin bilhassa harici 
politikada muhtaç olduğu şey muay. 
yen bir istikamettir. Dc.miştir. Bu 

olmadıkça, nazırların bütün 111 

hemen hemen imkinsrzhkla ki 
şır . ., 

Bundan sonra B. Churchill: 
beşistanı kendi haline terketttti11 

dolay, hükumeti ayıpladığı halde. 
nı wmanlla Avusturya bir taarfll 
uğrıyacak olursa kendisine )'ar 
edih:ıiyecı-; in den ba hc;c.den. B. LJ 
George'un ifadesini cerhe çalışmış 
B. Llo) d Gcorgeun ma:ttığı işte 
dur, demiştir. 

Hatip ~özlerine şöyle nihayet" 
miştir: 

"Avrupada. Asyada, Şimali 
rikada her yerde, vaziytı?t bir yıl 
cekhıc!en berbattır. Bu bJr sene İ( 
de, Almanya silahlanmakta de 
ederken, Hberal, demokrat devi 
f e' kala de bir zaaf devresi geçiJ'lll 
lerdir .• , 

llONDURAS ÇEKiLiYOR 
M•.:ksi•·o, 21 (A.A.) - HondurJl 

Milletler Cemiyetinden r.ekilmeye 
rar vt·rdiği bildirilmektedir. 

Valilerin Ankara top,lantısı 

Bundan sonra lzmirde ve Edirnede Jı 
bir toplantı yapılacak 

Ankara, 21 (A.A.) - Ankara.da muriyet Halk Partisi genel aekre 
yapılacak olan valiler toplantısı salı Şükrü Kaya İzmirdeki toplantıyı 
günU saat 15 de Parti binasında yapı- mak üzere lzmire gidecek ve o 
lacaktır. da Trakyaya geçerek Edirne to~ 

Davet Uzerine. gelmekte olan vali- tısını yapacaktır. Bu seyahatleri 
ler ilk iş olarak Vekalette müsteşarla sında Genyönkunıl i.zalarmdan 
temas edeceklerdir. Ankara toplantısı larmın kedisine refakat edecekleri 
bittiktel! sonra İç işleri Bakanı ve Cu- ber alınmıştır. 

Köycülüğümüz ve köylerimiz 
(Üstyanı 1 incid~) 

re yerlerinde geçirmek istemekte, fakat 
gerek gidiş, gerek d<Snüt çok sıkıntılı 

olduğu için yola ~ıkanlar dinlenmif ve 
bir hattanın yorgunlugunu gıdermış o-
larak değil bilakis yorgunluğunu arttır
mıı olarak dönmektedirler. 

Matbaamıza gelen veya yazan oku
yuculanmızın bize anlattıklannda, ti · 
kayetlerinde hemen hemen birleıtikleri 
bir nokta vardır: Bilhassa pazar tarife
lerinin gezme ve eğlence prtlanna ta
mamile uygunsuz bulunuıu ... 

Mesire yerlerine niçin gidilir? Din • 
lenmek, eğlenmek ve rahat rahat d<Sn
mek için değil mi? Hayır. Son vapur 
öyle bir zamanda kalkar ki haJk eğlen
cesini bırakarık nefes nefese iskelelere 
koşmaya, kalabalıktan adım atılamıya

cak vapurlara, tramvaylara istif halin
de dolmaya mecbur olur. 

Mesela Boğaziçinden pazar günleri 
son vapur 21,30 da kalkar ve 22,40 ta 
köprüye gelir. Halbuki bu dakikalar gü
zel Boğaziçinin en istifade edilecek eğ
lence dakikalandır. 

Florya için de böyle .. Son tren 21,10 
da kalkar ve 21,58 de Sirkeci istasyo
nundadır. Hele Adalardan son vapur 
20,10 dadır. 

der. Çünkü dönüşte rahat cdeceğioft 
nefes nefese vapura kopnak z.or;.,JJ 
kalmıyacağına emin olan şehirli me,Jıf 
yerlerine daha .ıı.ılc v~ .daha c.ok fli4' 
Yolcu sayısı artar. Bu muhakkaktıt• 

• • * 
Bu arada tramvayları da unutaıı1' 

hm. Yalnız tramvaylar vapmlar gibi ı' 
dece pazar tatiliyle aHikadar değillerdi" 
Yaz geceleri bahçeler şehrin yegane°" 
fes alınacak yerleridir. Fakat şehirli!" 
bilhassa şehrin İstanbul kısmında ofl' 

ranlar gece bahçelere gitmekten a~e: 
ürker olmuşlardır. Sebebi sadece doll 
meselesidir. lr 

Bahçeler 12 ye kadar açıktırlar. ~ 
şam yemeği vasati sekizde, doktJI~ 
Yendi~ine göre bahçelerın 12 den e'fT"' 

a 'fi' 
kapanmaya mecbur tutulmaları da t<ı tıl 
senin aklına gelmez. Fakat ne ya.zı1'JJ11 
tramvay şirketi bahçeye giden şehir 
düşünmeme.fi yıllardanberi itiyat ~ 
ne getirmiştir. Geçen sene ayni de 
kaç defa tazelediğimizi şimdi hatırl~ 
ruz. Son tramvay yani t ek bi:- ar' 
saat 24 te Harbiyeden kalkar. O .P"' b•. daki bahçelerden çıkanlar esasen _ 
men Harbiye civarında arabaları dol 
durmuşlardır. Halbuki bu &Irada sıt' 
ile ta Tepebaşından aşağılara kadar ~ 

·kJeP zanan bahçelerden daha seyret~ı ııı'-Adaların mehtabını görmek istiyen 
tehirli için bu arzusunu ancak rüyada 
görmek mümkünüür. Çünkü son vapur 
güneş batarken kalkacaktır. Tarife böy-

G o rk i 'y 9 ledir. 
Vapur ve tren idareleri tarifelerinde 

A bideler dilliliyor niçin değişiklik yaparak hiç olmazsa 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyetler gecenin on birine kadar vapur itletmez

birliği Halk komiserleri meclisi ve ler ve son vapurlarını veya trenlerini 
Komünist partisi merkez komitesi Gor gece 12 de kaldırmazlar? Buna akıl er
ki, Leningrat ve Moskova şehirlerin- mez. 

numaralar bitmeden tramvaya yetışe _ 
yeceğiz telaşiyle kalkıp durak yerle 
rinde küme küme bekliyenler vardı:,, 

Fakat, bunlar çok defa zavallı dl' 
arabanın salkım saçak ve hiç du~ bd" 
geçip gittiğini görmek için gelnıit • 
lunuyorlar. Durak yerlerinde son ar' tf 
baların geçişlerini bildiren bir ifaret.Mt 
olmadığı için tarifeyi bilmiycnl~. 
veya şirketin kendilerini sokak O-~ıİI-, 
da bırakmış olmryacağı ümidine ır-Jll _. 
!anlardan dakikalarca durak yerbı~~ 
baha kadar gelmiyecek araba ba1' 
durup bekliyenlere de her gece r• 

de devlet hesabına birer Gorki flbidesi Halbuki hayat ,artlarına, gezme, eğ-
yapılmasına karar vermişlerdir. lenme ıartlarına uygun tarifeler yapıl-

CENAZE MERASİMİ sa yalnız halk memnun edilmit olmaz, 
Moskova, 21 (A.A.) - Gorki'nin bundan bizzat şirketler de istifade e

cenaze merasimi dün Kızıl Meydanda ======~==~~==== 
yapılmıştır. Moskovanm on binlerce 
işçisi ile Sovyetler birliğinin her tara- J 
fmdan gelen heyetler meydanda Gor- ı 

ki'ye son tazimde bulunmu~lardır 1 

Halk komiserleri meclisi başkanı B. 
Molotof Moskova Sovyet başkanı B. 
Bulgan'in, muharrir Aleksi Tolstoi ile 
Moskovada bulunmakta olan Andre 
Gide nutuk spylemişlerdir. 

Gorki'nin kUJU Kremlin sarayına 

konmu, ve 700 bin işçi son tazimi ifa 
için ki11tın önünden geçmişlerdir. 

Fransız hilkfuneti ve B. Mazaryk 

tarafından çelenkler gönderilmiştir. 
MOLOTOF'UN SÖZLERİ 

Moskova, 21 (A.A.) - B. Molotof, 
Gork'i 'nin cenaze merasiminde söyle
diği parlak nutkunda, bUyUk adamını 
hayatını, meziyetlerini ve Sovyetler 
birliği halk kütleleri içinde olduğu ka
dar bütün insanlık için feragatla dolu 
muazzam mesaisini kaydettikten son
ra, Lcnin'den sonra, Gorki'nin ölilmü
nUn Sovyetıer birliği ve beşeriyet için 
en mliellim zlyalardaıı biri olduğunu 
söylemiştir. 

nır. rffr' 
Hiılisa vapur, tren, tramvay ta r 

terinde mevsimin ihtiyaçları dikka~ 
Iınarak esaslı bir ıslahat yaprnalr ~ • 
ridir. Bunu istemek şehirlinin h• .,,. 
dır. Vapur, tren, tramvay itleten : .... 
eHeseler kazançlarmı borçlu bulUJl ~ 
ları yolcularına her türlü kolaylı!' de"' 
istirahati temin etır.ek mecburtyetill ~ 
dirler. Yaz mevsimi nakil vasrta1art ~ 
zünden bir i .. kence mevsimi o~ 
kurtarılmalıdır, ~ 

Turgut 
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BU GUN UN MATAl-JARIÇI 
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ilti IDYA O~VA\LIQ.c-. 
.AAC ERAL~QJ' Esnaf cemiyet eri Polis ha ri· ı 986 beyaz Rus 

Bir çocuk kuyuya N 01. , ·ıt· ., 
Tefrika: 6 

tesirile elde Afqon 
edilen sırlar!. 

''Jak'la Jan'ın afyon 
görmekle şaşırmış 

kullandığını 
kalmıştım,, 

"Fakat bu zehiri kullananlar, az sonra ihtiyatı elden 
bırakıp her şeyi söylemeğe başlıyorlardı, .•• 

Ba§ka memleket hesabına' 
casusluk etmek için yüksek ta
bakaya mcnsMp bir Fransız za
bitile n~anlanan, bütün ziya
f ctlcrde, uğuruna ka<leh kaldı
rılan ve neticede hem n~anl.an
dığı zabiti, hem onun arkada§
larını igfaZ edip gizli esrar el
de elmi§ken yakalanan bugü
nün Mata. Hari'si lsveçreli 
aart§ın CCZ8U8 LWya Osvald ma
ceralarını anlatmakta devam 
ediyor. 

Bundan önceki beş tefrika
da çok dikkati calip sahneler 
ve maceralar geçti. Bu de/a 
kadın casus, afyon sarhoşluğu 
ile iki Fransız krıwazörünün 
Yemi teçhizatı hakkında nasıl 

esrar elde ettiğini anlatmak-ta
dır. 

Dün, Brcst liman•naaki Fran 
.:-sz zabitlerinin kendisine olan 
8af teveccühünden bah8etmi§ti: 

yonun tesiri altında bulunan bir adam 
daima iradesini kaybedip her zaman
kinden daha az ihtiyatlı konuşmağa 
mütemayildir. Eğer yoliyle yüzüne 
güler veya tazip ederseniz az sonra 
bir bülbill gibi söylemeğe başlar. 

Nihayet bittabi, bir afyon çubuğu 
içmeğe razı oldum. Ve bir nefes çek
tim. Kocaman bir yaprak sigarası iç
mcğe çalışan uf ak bir çocuğa benze
miştim. Aksırdım, tüksürdüm. Adeta 
hastalanmıştım. Fakat, artık "o mec
lise dahil olmuş,, bulunuyordum. On
dan sonra bir daha içmem için ısrar 

edilmedi. 
Şimdi benim hemen öğrenmek iste

diğim şey, Fraruıız kruvazörleri olan 
"Emil-Bert.'in,, ve "La Galisoniyer,, 

isimli Fransız gemilerinin bütün 
tef errüatiyle silahlariydi. Bu iki kru

vazör, son defa yepyeni tipte toplar 
ve yeni torpil kovanlariyle henüz teç
hiz edilmi3ti. Bu toplarm çapı, men
zili ve sair teknik incelikleri hakkında 

"' "Jak,,, Jandan pe:K farklı aeğildi mallımat alacaktım. 
/ 1Cak bir noktada biribirlerine ben- Af.yon ziyafetlerinden birinde, si-
ırorlardı: Beni sevmekte.. garamdan muntazam duman halkalar 

t;}ak da bana tutulmuştu. Fakat ar- çıkarmağa başlamıştım. 
~' naun ıyın bentmJe oJan ruu- Y~kuuuula oturan bir topçu mUll
~o bet.ini bir flörtcn ileri götürmü- zimi beni bu isabetimden dolayı teb
~o tdu. Bununla beraber çok iyi anlı- rik etti ve bu duman halkayı, bir tay
~dl.Yn ki Jak, güzel olmasına rağ- yare topundan çıkan merminin patla
e~ kadın meselelerini ciddi telakki yışına benzetti. 
El e ka.J>Uiyetinde olmıyan birisi idi. Ben güldüm. Ve dedim ki: 
"~:a:ıgi kad~ _hakkmd~ . beslediği _Hayret! Ben kruvazörlerde böy-
dr. VVurlar,, izdivaç §eklını alamaz- le toplar olduğunu bilmiyordum. 

Ja . . . _ . . Bir ba.,ka zabit bu arada lafa ka-
Çıı. k·~ tan bilhassa bal:isedıyorum. nşarak kendisinin mensup olduğu ge
n._ :

1 
ı.t netice itibarile o da. Jan ve be- mide daha yeni ve uzun menzilli top

l,c. ! b.h-likte muhakemeye çek'ilmiş- lar bulunduğunu iftiharla söyledi. 
rakat - r . k' "'el'a..1.· • §UllU ~oy ıycyım ı, genç Her ikisi de hem kadehten, hem 

lstern;11tiyar, benimle korta yapmak çubuktan içiyorlardı. Keyifli idiler. Der 

Oıyenakhem:en hiç bir zabit yoktu. ken bu ufak konuşma birden fenni 
~ itl al bildi"' bir ta er 8 gıme masum bir mahiyet aldı. Gittikçe kızıştı. Ben 

da" t vır takınmıştım. Başlangıcında, unutulmuştum 
li e edildiğim ziyafetler gayet neş'e- ··· .. · 
~· fakat zararsızdı- b 0 tabit . di Bu arada bana pek degerlı ~eyler 

Bugünkü şekli ıle d .. .. ans·en ıs ın z ımasııe 
bir faqda temin uştu 1 ürk vatandaşlığına 
edemiqorlar mı? Fakat komşular tarafından kabul edildi 
lki gün evvel haber verdiğimiz gi- yetişilerek kurtarıldı Türk vatandaşlığına kabul edilme-

bi Ticaret ve Sanayi odası Esnaf şu- leri etrafında Nansen Ofis tarafından 
besi direktörü Bay Mehmet A!i'nin Üsküdarda. Keçedede ma.1lallesinde hükfımetimiz nezdinde rica ve iltimas-

9 numarada oturan İhsan kadının be§ be R il · vazifesinden çekildiği tahakkuk etmi5 ları yapılan yaz us a esm• 
yaşındaki oğlu Erdoğan evinin bahçe- den 986 ailenin memleketimizde ika· 

tir. Öğrendiğimize göre, şube direktö- sinde oynarken kaza ile kuyuya düş-
rilnün çekilmesine muhtelü cemiyet- müş, annesinin feryadı üzerine kom
lerle yaptığı temaslar neticesinde ta- şulardan Muammer kuyuya inerek ço
haddüs eden bazı anla§amamazlıklar se cuğu boğulmaktan kurtarmıştır. 
bep olmuştur. Bu arada cemiyetlerin KUM.ARCILAR - Sirkecide Vezir 
çoğu Bay Mehmet Ali'nin işlere rnU
dahalesini doğru bulmamışlar ve sa
dece milrakabe yapması lazım geldiği 
halde kanuni salahiyetini aşarak ce
miyetlere ait icraatla da meşgul oldu
ğunu ileri sürerek şikayetlerde bulun
muşlardır. 

Diğer taraftan yaptığımız tahkika
ta göre de Bay Mehmet Ali, işlerin 
bir intizam dahilinde yiirüyebilmesi 
için bu mUdahaleleri zaruıi bulmakta
dır. 

Nihayet iki üç gün evvel had şek
lini alan anlaşamamazlıklar üzerine O
da direktörü çekilmiş ve vali
:Muhittin Üstündağ'a da bu çekiliş et
rafında izahat vermiştir. 

Şube direktörü bu izahatında cemi
yctlC'rin bir kısmını bugünkü vaziyet-

lerile csnaf a hiç faydalı bulmadığını 
esnaftan toplanan paralardan bir kıs
mını lüzumsuz yerlere sarfe:PJmekte 
olduğunu, kullanılan elemanların bir 
kısmının işe yaramadığını, ve nihayet 

cemiyetleri bu vaziyete bırakmaktan
sa dağıtmanın daha iyi bir hareket 
olaacağını söylemiştir. Vali ve parti 
başkanı izahatı çok ehemmiyetli bul-

muş ve bu işleri esaslı .surette ıslaha 
karar vermiştir. 

Tünel Hanı 
Yeni hanın inşa~ına 
Temmuzda başlanacak 

Tilnel §irketinin taahhütlerlnden 
biri olan Gala.ta tünel binasının inşa-

atına ait plfm hazırlanarak İktisat 
vek!Uetine gönderilmişti. Bu plan efır
kete iade edilmiş ve ikinci tünel ha
nının sUralle in§asma başlanması bil
dirilmiştir. 

Galatada yapılacak yeni tünel hanı 
Uç katlı olacak ve inşasına 15 temmuz 
da başlanacaktır. Han şimdiki tünel 
sundurmasınm bulnduğu yerde yapı-

lacaktır. Bununla beraber bu müddet 
zarfında tünel seferlerine devam edi
lecektir. 

çıkmazında 215 numaralı Yako'nun 
kahvesinde Nesim, Yaşova, Salamon 
ve diğer Salamon kumar oynarken za
bıta tarafından cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. Masanın üzerinde 
150 kuru§la oyun kftğıtlan bulunmuş
tur. 

YERE DÜŞTÜ - Yüca Ülkü lisesi 
talebesinden Erzurumlu 22 yaşların
da Maksut oğlu Yaşar Divanyolu İs
tanbul kıraathaneSınde otururken ü
zerine fenalık gelerek yere yuvarlan
mıştır. Yuvarlanma neticesinde vücu
dünün türlü yerlerinden yaralanmış 
olduğundan hastahaneye kaldırılmı§

tır. 

ALACAK YÜZÜl\TDEN KAVGA -
Beyazıtta Çatal hanında kunduracılık 
yapan Yuda oğlu tıya ile ayni yerde 
çalışan Hüoeyin aralarında bir alacak 
yüzünden kavga çıkmış, kavga sonun
da her ikisi de biribirlerini kundura 
bıçağile yaralamışlardır. 

1Ş YÜZÜNDEN KAVGA - Gala
tada Necati bey caddesinde Çoruk ote
linde oturan yol amcleSı çavuşların

dan Aslan oğlu Ahmet ile ayni otelde 
yatan Davut oğlu Mehmet ve Karaoğ
lan sokağında oturan sabıkalılardan 

Mehmet oğlu Yusuf otururlarken ara
larında bir iş yüzünden kavga çıkını§ 
ve iki arkadaş Yusuf'un üzerine sal
dırarak bıçak ve ustura ile Yusuf'u 
türlü yerlecindcn yaralamışlardır. 

BAŞINDAN YARALADI - Paşa
bahçede cam ve şişe fabrikasında us
tabaşı Avusturya tebaasından Yani 
ile işçi Ahmet oğlu Ali arasında :ş yü
zünden kavga çıkmış, Ali Yani'yi ba
§ından yaralamıştır. 

TiCARET ODASINDA 

lstanbul Ticaret odası umumi ka
tibinin herhangi bir gaybubeV sırasın
da Ticaret odası işlerine şimdiye ka
dar reis vekili bakmakta ve evraka 
imza etmekte idi. Fakat reis vekilinin 
bu işi üzerine alm sı İktisat vekiılc

tince muvafık görlilmemiş, Vekalet 
salfthiyeti ncsriyat şubesi direktörlü
ğüne verilmi3tir. 

metlerine müsaade edilmi§tir. Bu 986 
aile diğerleri arasında Türk vatandaf 
lığına kabul edilebilecek bir vaziyette 
bulunmuş ve bütün dünya hudutları
nın yabancılara kapalı olduğu bir de
virde, Türkiye cumuriyeti hükfuneti 
Türk misafirperverliğini bir defa da
ha göstererek Nansen Ofis'in iltima
sını hüsnü teliı.kki etmiştir. TUrk va
tandaşlığına kabul edilen bu aileler 
memleketimizin muhtelü mıntakalarm 
da oturacaklardır. 

Radyo 
Yeni ve büyük 
istasyonlar kurulacak 
İstanbul Telsiz telefon şirketinin 

imtiyazı Uç ay sonra biteceği için rad
yo işlerini esaslı surette ıslaha karar 
veren hükumet, ıslah şekli etrafında 
yeni bir çalışma programı hazırlamak! 
tadır. 

Türkiyeyi diğer hiç bir memleket 
radyo istasyonlarından tefrik edile
miyecek bir mükemmeliyete getirecek 
olan bu programla Nafia Bakanlığı 
meşgul olmakta ve bu hususta mühim 
tedbirlere baş vurmal:tadır. Öğrendi
ğimize gö .. e programın ana hatları 
Ankarada büyük bir radyo merkezi 
kurulması etrafmda toplanmıştır. Bu 
istasyon 100 kilovattan fazla kudret· 
te olacak, bu vasıta ile memleketimi· 
zin en uzak yerlerine kadar neşriyat 
yapılması temin edilecektir. Ayrıca 
lstnnbulda ve Şark 'Vilayetlerimizde 
de bir radyo merkezi kurulacaktır, 
Nafia Bakanlığının bu işlere barcıya.
cağı para 1,5 milyon lira üzerinden 
hesaplanmıştır. Bununla beraber Ba· 
kanlık, mukavelesi biten şirketin işle
rini de yeni istasyonlar yapılıncıya 

kadar üzerine almıştır. Bu iş için de 
60,000 liralık işletme tahsisatı vardır, 
ve meclis bu hususta hükumete sala
hiyet vermiştir. 

akat ark ,:ı.,..,1 ' ku 1 a h 
1 

t. söylemi§ olmadılar. Fakat yüzümü 
"e h a...a.g anın, o ayca ayre -----------------------------oı eyecana dü§llliyen bir §ahsiyet pudralamak üzere derhal odadan çık-

Diğer taraftan radyo makineleri· 
nin lüks halinden çıkarılarak her evin 
zaruri eşyası arasına girmesini temin 
için de bir kanun projesi hazırlanmı§· 
tır. Bu proje merlisin ilk toplantısın
da müzakere ve kabul edilecektir. Bu 
suretle radyo makineleri 40 liraya ka· 
dar alınabilecek ve her a'ile musiki ih· 
tiyacını ucuz bir fiyata temin etmiı 

olacaktır. 
du~u görUncc kendilerini olduk- tım. Birkaç dakika sonra geri döndiiğüm 
~ Uzak tutmaklı~ma rağmen, b:uıa zaman, bu iki Fransız zabitinin bütün 
ı~ha Ziyade emniyet etmeğe başladı- söyledikleri kendi icat ettiğim bir şif-

.. re ile not defterime geçirilmi§ bulu-

ı~öyJece nihayet afyon zyiafet- nuyordu. 

f~İler~ birine sokuldum. Afyon ziya- (Yann daha. meraklı bir parça .. ) 
h~ o zaman Fransız bahriye ma
'bi; de herkesin üzerine düştüğü---------------

dr .... §ey halinde idi. Adeta bir moday- Ayasofya müzesi 
~on~n hem Jan'm ve hem Jak'm af
ltıeltl lÇe~er arasında old.uğunu gör
~it e Cıdden hayrete düşmüştüm. Bu 
<li ot ZİYafetıer, sık sık ya onlarm ken 
ı'rdukları yerde, yahut arkadaş
)ol'd apartımanlannda tertip edili-u. 
ler 'l'uhar bir haldir: Bütün esrar keş
){e~d~r~r kullanmıyanları muhakkak 
~~ ; erıne iştirake davet edei-ler, ge
birn :n gerekse Jak, her fırsatta be
CJlsu.n e afyon çubuğundan "bir nefes 

n" Çekmekliğimi istiyorlardı. 
hpn:ızun bir zaman onların dediklerini 
bir ç a._dırn. Hatta bu genç zabitlerden 
oı8Un°~nu~ afyonu, bilhassa gösteriş 
ta b·ı ıye ıçtiklerini öğrendikten son
~aç~·· _Fakat bunlardan pek az bir 
rnuı>tcı f ılhakika bu keyf verici zehire 
de..._ ~ . olmuş bulunduğunu <1a kay-

~ınebyırn. 

içtnt;kin benim planlarımın tatbiki 
de 01 Undan daha müsait bir vaziyet 

atnazdı. Gerek alkol, gerekse af-

keşif yapılıyor, tamire 
l}akında başlanacak 
Ayasofya müzesinin iyi bir şekilde 

tamir edilmesine karar verildiğini ev
velce yazmı§tk. Müzenin tamir işlerile 
meşgul olmak üzere bir heyet ayrılmış 
tır. Bu heyette müze direktöriı Bay 
Aziz, mimar Kemal Altan, evkaf ve 
nafia mühendislerile Eski eserleri ko
ruma encümeni üyeleri vardır. Heyet 
bugünden itibaren Ayasofyaya gide
rek keşü yapacaklardır. 

Keşü sonunda tamirata derhal baş 
!anacaktır. 

BAY IHSAN RIFAT 

Osmanlı bankası heyeti umumiye 
toplantısında bulunmak üzere Osman
lı bankası ve Borsa lmmiseri Bay İh
san Rifat yann Londraya hareket 
edecektir. 

Usküdar Kız Seu'at mektebi 
sergısi açıldı Buğday mübayaası 

Ziraat Bankası yeni ha
zırlıklar yapmılJa başladı 

Memleketimizin bazı mıntakalarm
da idrakine başlanan yeni buğday re
koltesi etrafında şehrimize haberler 
gelmeğe başlamıştır. Bu haberlere gö
re bu yılki rekolte olgun bir vaziyette 
bulunmaktadır. Bunu goz önUnd~ bu
lunduran ve daima piyasada nazım 
rol oynıyan Ziraat bankası da yeni 
rekolte yılındaki vazifesine hazırlan
mak üzeredir. Bu arada olmak Uzere 
buğday mübayaası ve toplantısı işle
rini daha iyi bir şekilde başarmıya 
karar veren banka buğday teşkilatını 
yeni elemanlarla takviye etmeğe de 
karar vermiştir. Bunun için ticaı et li
sesi veya Ga1ntasaray ticaret kısmı 

mezunlarından müsabaka ile on geng 
alınacaktır. 

Se1·giacn bir görıinüş. 

Ü~küdrır kız sanat mektebi sergisi 
dün büyük bir töre.ıle açılmıştır. Tö
rene vali ,.e 'illiyet parti başkanı 
Muhittin Üstündağ, bir çok saylav
lar ,."! tanınmış simalar iştirak etmiş. 
lerdir. D:n•etlilcr altı salonu doldu
ran e~yalan tetkik etmişler, canlı 

mankenlerle teşhir edilen nümunelc- TUZ FABRiKASI 

ri çok beğenmişlerdir. lnhisarlar idaresinin lzmirde tesis 
Serginin bir kısmı Üsküdar ak · m ettiği tuz fabrikasının açılına. mera-

kız sanat okulunun nümunclerinc simi tenımuzun ilk haftasında yapıla
tahsi~ edilrnl)tir. Sergi üc ırün daha caktır. Küşat merasiminde inhisarlar 
açık bulu;ıdurulacakt1r. '\ vekili ile inhisarlar umum müdilrU de 

bulunncaklard~ 
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53 illet 
Olimpiyat qolunda 

Yazan: Aleks Abraham 

Dün yapılan maçlar 
Galatasaraq 2 - 1 Beşiktaşı, Ji ef a 

4 - 1 Süleymaniyeyi qendi 
Atletizm müsabakalarında iki rekor kazandık 

/ngflizlcrin 1500 metre üzerinde en büyük iimilleri: S. C. J'ooderson 
lnyiltcrc şampiyonlukları müsabakasında I. E. Loocloclır'u geçerken 

Üç yıldanberi dünya matbuatında: şaf tarihi ile izahı kabil bir fark de
sık sık dolaşan bir rivayetin, Berlin ğildir; çünkü, son dört olimpiyat işti-

001 mpiyadı oyunlarının son dakikada rakçilcrinin sayısı, daima yerine göre 
aımmetc uğrıyacağı, yapılamıyacağı 1,000 le 2,000 arasında inip çıkıyor
rivayct'nin, hakikate uygun olmaktan du ve böyle l:fr kararsızlık ortaya ko
tamamilc uzak olduğu, artık bugün yuyordu. 

kesenkes anlaşılmış, demektir. Olim- Ayni zamanda, yer yüzünde olim
piyat oyunlarının yapılacağı hususun- , piyat ruhunun, heyecanının öyle bir
da, şüpheye hiç yer yoktur!. denbire eskisinden pek üstün farkla 

Mesela, beynelmilel vapur ve tren enine boyuna arttığı, apansızın geniş
§irketleri, hemen her gün vapurlar leyip yükseldi~i de hemencecik kabul 
dolusu, trenler dolusu insanın Berli- olunamaz. 

·ne doğru yola çıkmakta olduğunu ha- !şte tam da bu bakımdan, bugün 
ber veriyorlar. Bu arada, Berlin olim acayip bir tema.'.;la karşısındayız. Yeni 
piyadı ziyaretçilerinin sayısına dair 
göze çarpan rakamlar, o derecede bü

yüktür, k!i bunlara bakılınca, şimdi
Y.:? değin yapılan olimpiyatlar göze 
hi~ük görünüyor. Berlin olimpiyadına 

rağbet, daha evvelki olimpiyatlara 
karşı gösterilen rağbetten nisbet ka
bul etmiyecek derecede fazladır, 

Bcrlinin vaziyetinin, bir çok millet 
iı::n müsait olduğu, muhakkaktır. Bu, 
pek tabiidir. Ancak, Pariste, Amster-

devir oyunlarının mucidi olan, pek 
haklı olarak bütün dünyaca sayılan 
Fransız Baron dö Kuberte'nin mensup 

olduğu memleket, bu saygı değer zatı 
benimsiyen Fransa, bugUn olimpiyat 
oyunlarına iştirak etmekten imtina 
ediyor! 

Olimpik oyunlann yetiştirici öne
mini ilan eden yalnız Kuberten değil
dir; hayır, bu Fransızdan başka da, 

kafi derecede bir çok asil Fransız bu 
önemin münadisidirler. Marki dö Po-

linyak, mesela. Bunlar gibi nice Fran
sız vardır, ki olimpiyat ruhunun, he-

Dün muhtelif spor harel<etlerile 
dolu olarak geçti. 

Bu hareketlerın sıklet merkezi 
Taksim ~t!ldrncla idi Oğlcden cnel 
Galatasaray, Pna, Kurtuluş kli!p. 
lcri P.tletl<>ri arasında müsabakalar 
yapıldı. Bu müsabakalarda netice 
itibarile Galata.saraylılar kazandılar. 

Günün en iyi neticesi yükı::ek at. 
lamada ~örüldü ve Pulyos l,S6, 112 
atlıyarak Haydara ait rekoru kırdı 
ve yeni hir Türkiye rekoru yapmaya 
muv.ıffak oldu. 

Bundan başka Güneş klübünden 
Rıza :\la!<sut da mtisabaka harici o
Jara'< ko~tuğu 3 bin metre muka\e. 
mette 9.~.10 He yeni bir rekor yaptı .. 

ı'EFA - SlJJ,EYJl.1Nll'E 

Ö~ledcn sonra geri bırakılan :ik 
maçlarına de\·am edildi. Vefa ]e 
Süleymaniye karşılaştılar. Vefa iki 
devret1e d~ httkim oynadı. Süleyma. 
niy~1i1ere gelince zaman zaman ıyi 

oynamakla. beraber ReyirC'ilere daha 
~ok gol nasıl kaçırılacağını gösteren 
bir oyun Yeı·diler. I\ale önlerinde 
kaçırdıkları fırsa.th.ra şaşmamak ka
bil olamıyordu. 

Neticede Vefa t - 1 galip olarak 
maçı bitirdi. 

GALATASARAY - BEŞiKTAŞ 

Son maç Galata.c:aray ile Be,iktaş 
arasmda. yapıldı. ikincilik mevzuu 
bahsolduğu için bu maç oldukça ala. 
ka H~ beri:leniyordu. Fakat Beşikta. 
şın maça eksik bir kadro ile çıktığı 

görülünce güzel bir maç b<'kliyenle
rin ümitleri de suya düşmüş oldu. 

Ile~iktaş takımında. çoktanberi oy. 
namıyan Sadri kaleci oynuyor, meş. 
bur Hüsnü de santrfora geçmiş bulu
nuyordu. Takımda bildiğimiz birin. 

ci takım kadrosundan yalnız Faruk, 
Hüsnü, Hayati, Şeref vardı. 

Galata.cınraya gelince; Sarı _ Kır
mızıJJlar J,ütfiyi orta muavinliğe ala. 
rak hemen hemen en kuvvetli kadro. 
Jarile gelmişlerdi. Buna rağmen öy. 
le ahenksiz ve hesapsız bir oyun çı. 
kardılar ki maç az kalsın berabQTlik
le bitecekti. Birinci devre iki tara. 
fın ikinci küme maçlarını pek ala ha. 
tırlatan oyunlarile ve sayısız geçti. 

İkinci devrede Galatasaraylılar 
arka arkaya, birisi Sadrinin hata-c;ile 
iki sayı çıkardılar. Bundan sonra 
gene müsavi bir mücadele başladı. So
na doğru Beşiktaşhlar Galata.c;aray 
kalesini adam akıllı sıkıştırmaya 
başladılar ve Hüs:tünün ayağile de 
mükemmel bir gol kazandılar. 

Maç böylece 2 - 1 Galatasarayın 
galibiyetile bitmiş oldu. · 

••• 
Dün bu maçta kamp için ayrılan 

damda, Londrada, Anverste yapılan 

olimpiyatlar için de Berlinde yapıla
cak olimpiyat için olduğu gibi müsa
it bir vaziyet bulunduğu halde, öte

kileri ziyaret edenlerin sayısını muka
yeseye bile girişmek, zaittir. Berlin 
olimpiyadı, böyle bariz farklı bir ilgi 

yecanının kuvvetlendirilmesi için aşk----------------
la, şevkle, basiret ve temkinle uğra- orada toplandıklarını, buluştuklarını 

ile karşılanıyor. 

Son olimpiyadın yeri olan Los An
CC'les, A vn.ıpa için gerçe daha az mü
~ n 'tti; lftkin, Amerika, şimdiye kadar 
idareci sporcu bir milletin ve örnek 

C'dinilmeğe değer teşkilatçı kabiliyetin 
:v "'r tuttuğu bir memleket olmak iti
h"'"ile, bu noktadan bütün başka mil-
1 !erden ileri bir mevkideydı. Fakat, 
l ı üstün fark, yetmedi. Bu üstün far
k rağmen, Los Anceleste yapılan o
r npiyada ancak 1,700 sporcu katıl
mış, müsabakalara girmişti; Bcrlin 
olimpiyadına ise, daha şimdiden 5,500 
sporcu, iştirak edeceklerini bildirmiş
lerdir. 

Aradaki biiyük fark, sporun ınki-

n························································:: 
'! Devamlı okuyucular g 
~ için kupon ~~ 
İ Bu kuponlar: kesip saklıyanlar ~~ 
j "KURUN,, un açtığı müsabakalara g 
U iştirak hakkını kazanırlnr. ~~ 
t-·························································· 

şıyorlnr ve bu ruhu, bu heyecanı, teh- öğreniyoruz. 
dit eden politika tehlikesinin tesirin- İngiltercden 6,000, Macaristandan 
den kurtarmak, serbest bırakmak yo- 3,000, Bulgar:standan 1500 misafir 
lunda yürüyorlar. 

Bu Fransızlarda, Almanyanın, olim 
piyat oyunlarını yerine getirmekle 
dosdoğru olimpiyat irtifama yükselen 

yolu tuttuğunu kavramışlardır, tasdik 
etmişlerdir. Öyle bir irtifa, ki bütün 
milletler, içten anlaşmanın pratik ça-
re ve vasıtası olarak tanıyorlar. Mil
letlerin istek ve iradesi, Almanya ile 
birlikte irtif an çıkaran bu yolu tırman 
mnk tarzında. tecelli ediyor. 

Bu hususta dünyanın itimadı oka
dar bilyüktiir, ki Berlin olimpiyadına 
karşı cephe alanlar, bugün artık bu
na engel olabilecek halde görünmek-

ten ziyade .. garip görünüyorlar! 

Derken, bir telgraf, Arjantinlılerin, 
Avusturyalıların, Brezilyalıların, Çin
lilerin, Afganlıların, Japonların. A
merikalıların ve sair milletlerin. \'a· 
purlarla ve trenlerle Berline doğru 

koşuştuklarını müjdeliyor; daha ~imdi 
den dünyanın dört bir tarafından ge-

len misafirlerin Berline vardıklarını, 

geliyor. Amcrikadan, İS\'eçten, Finlan
diyadan baş vuran on binlerce kişi , 

yetecek miktarda giriş bileti ele ge
çiremiyorlar. 

lş, yalnız bu kadarla kalmıyor. Es
kiden hiç vaki olmıyan bir hal daha: 
dünyanın beş kıtasından binlerce ta
lebe, gençlik kampında yer tutmak 
ve spor pedagojisi kongresine i:;tirak 
etmek isteğini ileri sürdüler. 

Çekoslovakya, Danimarka, lsveç, 
Norveç, Finlandiya. Macaristan. Yu
gosla\'ya mektepleri de, takım takım 
geliyorlar. Bu gelişler, atletlerile top
lu bir halde milli serbest idmanlarını 
büyük stadyomda göstermek maksa
diledir. 

Tekmil bu vakıalar, Berlinde mu
hakkak olimpik ve güzel bir temaşa
nın vaki olacağını, bunun, belki uzun 
müddet için bütün dünyada eşsiz kala
cağını ve ruhların kurduğu Milletler 
cemiyeti şeklinde ebedi olarak yaşıya
cağını kestirmeğe, yeter emare ve de
lillerdir! 

Aleks. Abraham 

A tleli=nı müsalml.:alarınc!a 

oyurıt>ulardan bir kaçını gene ~eyret. 
mek 1mkanınr buJmu:tuk Hemen ,.u. 
nu söyJiyelim ki bu "imlü"m .. ı hula. 
mamıe olmayı tercih edt•rdik ('iin. 
kü i.qabet.;iz şütlerdl'n, m:rna.s·ı ma. 
nevra1ardan ve en acısı "i"ti ı~nn .. ke. 
limc~ile ar.latabileceğımiz hare'H•tlu. 
den oaşka hiç bir şey görmedik. 

FUT/JO/,, ıiJ.4NI ÇEK/J,,D/ 

İstanbul futbol ajanı B. Kemal 
Rifat ic:ıtifa etmiş \'f' i~tifası kahul e. 
dilmiştir. Yerin~ S!l.t!i Karsanın ge. 
tirileceği sanılıyor. 

GENÇLER ŞAllfPIYONA,c;J 

Gen~ler arasında yapılan ma~lar. 
da şampiyonluk Galata.c:aray gen~leri 
tarafından kazanılmıştır. Bu maç. 
lardan dün yapılan Galatasaray -
t~tanbul maçı 3 - 2 G:ılata.~uay 
alcyhıııe bltml~ olıııııh.lcı. ln::ı alıcı pu

van vazi.>eti şampironluğu Ga1ata~a
raylılara ka1.andırmıştır. 

PEHl/VAN GORE.5LERI 

Üsküdarda ~cmsipnşa alanın da dün 
pehlivan güreşleri yaprlmıştır. Gürc.~
ler çok muvaffnkiyetli olmuş ve bi· 

m .J.) OJ 
Yüksek atlamada t,Sfi, Ti '! atlıııar 

yeni rekor yapan Pulyos 

rinci ile ikinci gelenlere ikramiye '"' 
ri1miştir. ti• 

Bundan başka Mehmet admd:ı. bi 
si de türlü hünerler göstermiştir. 

Mağlup olan yumruk! 

Zenci Louis'in bu sefer mağlup olan yumruğu. 

Şmtlingin zaferile m·ticelenen 
boks maçc hakkında henüz geniş taf. 
silat gelmiş değildiı . Bununla bcra. 

her şımdiye kadar ~elen haberler 
Şmf'Jingin bu zaferi harikulflde hir 
mukavemet netice~inde kuandığmı 

anlatıyor. Jt':lhakika ranıııdların ("O 

ğunda zenci bol<sör rakit.ini dayanıl. 
maz yumrukları altrnda bırakmıştır. 
Alman boksörii, büyük ve şaşılacak 
dayanma kahiliyetini çok hesaplı kul. 
lanmış ve son devrelerde hücuma ge. 

,1Jf. 
çerck zenciyi nalrnvut etmiye nıu 
fak olmu~tur. 

~fit,.. 
.Ncvroı·ktan gelen haberler -:. 

1 nil• lingi11 yarın llindenburg ba 0 

Amcı~lrndan ayrılacağını, fakat e~: 
l ··ıd d"' . 1 • . in nrıı u t> uııy:l : L mpıyon ugu ıç 1' 
doch :le yapacağı maça hazırla 11 rı'l2111• 
üzere kısa bir müddet sonra ~ıııı~ııl 

• .. ec:eğı yada• tekrar Nevyorka dofl 

bildirmektedir. 
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l!taretler 1 inkılap anili nereye dikilmeli? 1 Gezintiler 
Sür'atin gözü 1 Eğlenebilmek 
~~adam, kilometreleri yu-1 Bütün fikirler Taşhk mekiinde toplanıyor ne güç şey! 

~Cll! lii~<ıt, dünyayı yalnız fizik ba-I · 
1"11rtdan Jeğiftirmi§, manza-

rtatQr • al D .. 
! aınem CJfhrmamııtar. un-

:Q)'t en az zamana a geniı bir u
ıı4 Zaviyesinden aeyreclen insa· 
"~rt tahlil ve terkip haııaları git
fide Yeni bir çeıni alıyor ve tahli
llı ve terkibin unsurları adeta 
frtata~aneleıiyor. 
t Siiratin elinde insan zekası bir 
.QYYare pervanesi gibi dönüyor, ve 
1
1taan gözünün dünyayı bir film 
~İc-inden daha ıüratle kovaladı-

anlarda artık hükümleriniz bir 
~~~~~il #iiratile iıliyecek ve atıl 
llfiince çıkrığı artık bir kuyudan 
~ Çeker gibi yavaı yavaf, dinlene 

1rtlene hareket etmi)-·ecektir. 
Dolmabahçe civarı. 

. . . ,, . 

Sıcak mı, hava ırkıntııı mı 

sebeptir bilmem; fakat acı ger
çek §U, ki artık uzun. deliksiz L'e 

rahcıı uykulardan ayrıldık. Bence 
yazın en fena taralı bu Yatak 
çabuk kızıyor, yastıklar tutuşuyor 
ve si., daha ıağa sola dönerek, 
yer değiştirerek ıerir.li/:: ararkf.n 
bakıyorsunuz §afak söküyor. Göz 
kapaklarınız biberle sürmeli alnı
nızd-:ı hırçın bir kaç çizg; uyanan 
kuşları dinler. sokağı dolduran 
ayak seslerine kulak verirsinız. 
Hele pazar sabahları.. Kaldırım

lar bir teviye topuklarla çekiç/ e
nir. Sütçüler her vakitten erhen 
çıkarlar Bütün satıcılar da öyle. 
Anlaıılan onların ela ilk vapurla
rı kaçırmak i§lerine gelmiyor. d·· S'S.ratin elinde kalalarımı~ın 

t 
11
"Yaya ait intibaları tıpkı bir tnkılap anıtının dikilme işi günün 

bQ)Yareden alınmıı lotoğrallara en çok konuşulan mevzularından biri tepesine dikilmesi muvafık olacağını, 
~ıiyor. Halbuki süratin bir lıa- oldu. Bu mesele etrafında bir çok ta. buranın bir mesire yeri olması dola. 

1 , ladelik ve insanın dıfında nınmış mimar ve müzecilerimiz türlü yıgile hal~ın sık sık ziyaret edebilece

abidenin Çamlıca Bazı kimseler lıştırmalıyız. Halta tatili, ansızın herkesi 
ıardı. Hiç kimse hakkından vaz 
geçmiyor. Dün penceremden so
kakta akan halkı seyrederken im
rendim. Minimini çocuklardan 
ak &açlı ninelere kadar bütün ıe
hir göç ediyordu. SeQaver, ıe

pet, çıkın, bohça. testi, termos 
yüklü bir kalabalık akıyor. He
men hepsi §en. Yüzlerinde hoı 

geçir:lecek bir günün sevinci VGr. 

HEYKELTRAŞ ZUIITU'YE GÖRE: 

vır :n 
d" "11am .anıldığı zamanlarda fikirl<:r yürüttüler ve inkılap anıtı. ğini, daha sonra te~ üzerine dikilecek 
~n)·a karıı•ında inıan kafoıı nı şehirde kendi düşünfelerine göre, böyle bir abidenin arka tarafa düşen 

lttikroıkopla ruyu tahlil eden ;n. bir çok yerlerine diktiler. tabii fonla fevkalade güzel olacağını 
~lltıı gözü gibi teferruatla baş- Anıtın dikilme işini üzerine alan söylemektedirler. Yalnız burada bü
l'" idi. Tahlil, _ en küçük un•ur- beled?ye de bütçede ayrılan 300 bin yük vt> muazzam bir abideye ihtiyaç 

lnkilfıp abide.sinin hiıkim bir gö. 
rünü:;;ü olsun diye tutup da Çamlıca 
tepesıni gösteremeyiz. 

Üsküdarın Selimiye üstleri güzel. 
dir. Fakat ne yazık ki buraları da 
ıssızdır. 

Cb'a ktıdar bütün teferruatı kav- lirayı, istenilen şekilde bir abide ya. vardır. 
t-. L pabi!mek için az gördü ve bu tahsi. D" b 'k' 

Yalnız rnpurla geçerken görüle. 
bilmesi içiJı düz ve alçak satıhlı sa. 
hillere dikmek de muvafık olamaz. 
Abideye mahsus yücelik tesirini an. 
cak şehirlilerin toplu bir halde yaşa. 
dığı kalabalık yerlerdeki me,·kiJer 

:;." cıl( .. zekanın yegane nasibi un u mesele etrafında gene ı ·ı 
"' sa tı!l dah:ı fazla arttırılması için ba. 
• '· Klasik dehada insanı korku- tanınmış sanatkarla konuştuk. Bun. 
"~.. zı teşebbüslerde bulunmaya karar f'k' 1 · · 
~ak derecede müthi§leıen tahlil verdi. ların ı ır erını aşağıya yazıyoruz 

Genç çiftler daha ıimdiden ko
yu gölgeli çamlar altına serilmif
ler gibi zevkle dolu. Daha olgun
lar, birbirlerine dayanarak yürü· 
yorlar. Kadınlar yorgunlukların

dan §İkayet ederken, gözlerinde 
nazlı bir parıltı yanıyor gibi Da
ha sabahtan baılıyan bu yorgun
luk, tatlı bir yapmacık mıdır?. 

Gerfek midir?. Bilmem. Fakat 
yüzde •ekseninde bu hali görüyo-

"11•url<ır.ı, teferruat merakı bu- B\l teşebbüsler müsbet olarak ne. 
rıt.n t b'A b' ·ı J O 'J' 

HEYKb'LTRAŞ CELAL'E GÖRE: verir. 
<l n ır ı auesı ı ı ticeleııdikten sonra abidenin yapıl. lstanbul içinde büyümüş, Istan

bulun güzeIJ:k dağıtan kö~elerini ta. 
nımış \'e hususile artist olanlar inki
lı'ip abidesi için en uygun yer olmak 

Me.c:ıela bir gazete, Dolmahahçe 
meyd~nını gösteriyor. Bence burada 
yapılacak abide (kule ve cami) ara. 
sında sıkı:.ır kalır. 

f,· Bugün telerruatı bir ıehre üç 
/" rrtetreden bakan adam nmıl 
Qrk'!tcl b'l' G" 1 · 'b' k" • e ı ır. oz erı gı ı. ze .a-

11 da önı.i daha geniı bir ulku gör
~eie, daha geni§ bir ulu'k içinde 
elli bQ§lı iıaret noktalarını ayırt 

ma.c:ıma başlanacaktır. 

Şimdiye kadar inkilap anıtının 

dikileceği yer üzerinde bir çok mimar 
n müzecilerimizin fikirlerini yazdık. 
Bu fikirler arasında abide için en 
uygun yH olarak ''Taşlık,, mevkii 
gösterilmektedir. 

üzere "Taşlık,, mevkiini gösteriyor. 
lar. 

tf"1eğe çalııır. 
B Dolmabahçenin üst kısmına tesa. 

l ir gün tayyareye binip iklim- düf eden bu yer, Boğazı ve Marma. 

Her türlü bakımdan ben de bu 
mevkii en layık buluyor ve reyımı 
Taşlık mevkiine \'eriyorum. 

En muvafık yer, Dulmabah~cııin 
üstü olan Taşlık mevkiidir ki, Dolma. 
bahçe tepe.~inc·,,~n hf!m Boğaza, h~m de 
:\larnıaraya hakimdir. Sonra buraya 
dikilecek yüksek bir abidenin en u. 
zak ufuklardan bile seçıliş ve gö:-ü. 
nüşünü tasavvur ediniz. 

rum. 

ter aı<ıbilir•iniz. Bu iklimler al
~rtclaki inıanlan, ıoıyeteleri biz, 
eliti b' J h .. • "'. . f,• ır ua a gormıyecegımız 

ır •inenıa gibi ıeyreclebiliriz. 

... Bu mekanizma içine dalmış 

rayı en güzel olarak gö.steren yerdir. 
Abidt- buraya dikildiği takdirde Is. 
tanbulun her tarafından görülebile. 
ceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan belediye, abidenin 

Bu ankette de tanınmış mimar ve 
mütehassı)ô;Jarımızm ' fikii'Ieri hep 
Taşlık için birleşmektedir. Ben yal. 
nız şunu iHhe edeceğim: Yapacağı. 

Dikkat ettim, içimde im-
renme yok. Bu akı§a kapılarak, 
bir aralık kendi kendime: 

- Ben ele gitsem!. 
Der ~ibi olmuştum Sonra brı 

"IQ • 
1't ınaan artık teferruat ve can buraya dikilmesi uygun olup olmadı. 

'dtıer tahlüden çıkmııtır. ğını ktkik edecektir. 

mız ou büyük abidede, büyük inkılabı. 
mm canlandıracak kabartma tasvir

ler yapmalı ve bu işte bir Türk tipi 
yaratacak değerli mimarlarımızı ça. 

Tanınmış bir iki değerli mimarı. 
mızla beraber General C~mil gibi 
kıymetli bir şehirci de Taşlık mevkii. 
ni gösteriyorıar. Benim de hu ha_ 
kımdrın fikrim doğrud~m doğruya 

Taşlık mevkiidir. ' S. Gezgin 

b Siira!in halkettiği bu psikoloji 
;gilnün muharriri için de mesele 
t ı:all§tur. Onu küçük telerruatın cı 
Qrıli/ • • 1 k 

,}I" cııı o ma tan çıkarmıı, bü-
tık ufuklar içinde büyük muka- -----

l'eıele • k" k . b' 

. : : . : : . ·:. ::-::. ::·: :-::-: :-: : . : : . : ~ 

re ım an verece genıJ ır 

""h haline ıokmuştur. 

'-------~~-s_a_d_r_ı_E_r_t_e_m~ 

Şair Mehmet Akif 
Mısırdan getd i 

ıa· On bir senedenberi M:sırda bulunan 
ı.. ır Mehmet Akif istanbula gelmiştir. 
C\.cnd' • har 151 müteveffa Mısır kralı Fuada 
\tc 

1~1 kUtüplük yapıyor ve Kahire üni
" rııtesinde arap ve farisi dilleri okutu
.rOtdu. 

Son .. 1 • tai gun erde bıraz rahatsız bulunan 
le ~burada tedavi görecektir. Kendisi· 
..ı ıı:·onu§an gazetecilere istanbulu çok 
\IC&l 'k ttı' ıı bulduğunu ve artık Mısıra dön· 
ıycceğin' .. 1 • • 

ı soy emıştır. 

l'ENJ LOKOMOTIFLERIMIZ 

dan~vlet demiryollarmın Almanya
lli 81Pariş ettiği · ç lokomotif ile ye
teç~ago~lar gelmiş ve Haydarpaşaya 
h~:~lnuşlerdir. Yeni lokomotiflerin 
li d;~. h~tıarda işletileceği henüz bel
araa gıldır. Yalnız İstanbul ile Ankara 
tııla~~aki seferlerin daha süratıi ya
t-in ~ınesini tem1n için lokomotifle- 1 

tıırn kara - İstanbul hattında işle-
esi IUzumı ·· ··ı kt d' u goru me e ır. 

iHTiYAT SUBAYLARI 

bfr lhtiyat subaylarının her iki senede 
ltan~taja çağınlmaları hakkındaki 
leeek un bu sene tatbik edilmeyip ge
~ sene tatbik edileseği. bildirilmek 

• 

Yaz gelmiş, kapalı yerler mevsimi bitmiş, 01 • 
kerin çalıştığı tiyatro heyeti de tatil aylarına girmit· 
ti. Gazetelerde Sağlık ve içtimi yardım bakanlığının 
fakir mahallelerde çalışmak, evleri kapı kapı dolaşıp 
kimsesizleri arayıp bulmak, dertlerini sorup öğren -
mek ve çaresini araştırmak Üzere "Ziyaretçi hemşire
ler teşkilatı,, yapbğı yazılıyordu. 

Bir müddet sonra, tanıdıkları Olkerin arkasın • 
da lacivert bir yeldirme, başında kenarlan beyaz şe -
ritli lacivert bir hastabakıcı kılığıyle bütün gün canı 
ç karcasına yorulup didinerek Karagümrük, Zincir • 
likuyu, Edirnekapı taraflannda dolaştığını ve akşam" 
lan evine geldiği zaman yorgunluktan ayaklan şiş • 
m:,, ölü gibi yattığını işittiler. 

Dadı kalfa yine üzülüyor, o!up bitenleri bir tür -
lü anlayamıyordu. 

KAYBOLAN JSTANBUL 

1 

Çetiner Anadoluya ve idealine ihnnet ettiği için 
talihi tarafından müthiş b·r tekilC:e cezalandırılmış 

olduğu halde b:ış:na gelen felaketin bu korkunç se -
bebini henüz anlamamıştı; bunun içindir ki neye uğ
radığını bilmiyor ve asıl lazım olan tedbiri almakta 
hali gecikiyordu. Ancak Sirkeci istasyonunda gece 
yan11 ay ışığı altında neredeyse harekete gelip boy • 
nuna inecek birer giyotin satın gibi panldıyan ray • 
lara korku ile bakarak dÜ§Ün<:elere daldığı saatler, 
kendisi için yaşama yolunda yeni bir dönüm yeri sa
yılacaktır; zira demiryollara bakıp da yabancı ülke • 
lere kaçıp gitmeği düşündüğü ve sonra içini doldu • 
ran azabın bir mühim sebelıinin de b!r zannndır ya
bancılar arasında kalmış olmaktan geldiğini anlayıp 
ürperdiği dakikad;ı.n heri hiç olmazsa yarı aydınlığa 

kavuşmu~ bir adamdır. 
Anadolunun sağlam yayla havasına alıımıı olan 

11. Bedrettin (Jlgen ( l.ütlen ıayılayı çeviriniz) 

.. 

ciğerler, htanbulda alçak bir düzlükte rutubetli ve 
sisli bir iklimin §artları içinde naııl aarıılırsa Çetin
er de bir zaamndır düşüp kalktığı ve kendisini uy -
durmağa çalıştığı kozmopolit muhitte böylece boca
lamış, felaketlere uğramış ve bu hale gelınişti. 

istasyondan çıkıp nereye gideceğini, ne yapaca
ğını bilmc:!en Sirkecinin mütevazı otellerinin önün • 
den geçmi~, Babıali matbaalarının yorgun argın bir 
kaç gece işçisini alarak uzaklaşan ıon tramrnayın çan 
seslerini duyarak ilerlemiş, htanbul semtinin dolam • 
haçlı sokaklanna dalmıştı. 

Hedefsiz, makaatarz, fakat ayakta, .ağ ''e Be -
yoğlundan her adımda biraz daha uzaklaımakta ol • 
duğunu hissederek yürüyordu; çalışan, temiz kaza • 
nan ve güç yaşıyan inaanlann şimdi bütün bir günün 
zahmetlerini dinlendirmek ve yarın sabah yine er • 
kcnden yeni bir günün ıztıraplarına hazırlanmak ü -
zere rahat dö§eklerinde iç ferahlığı ile uyudukları ev
lerin aralarında dolaşmak onu tedavi ediyor gibi idi; 
alın terini ekmeklerine katık ederek yaşıyan kimse • 
)erin bu karanl:k çatıların içinde nefes aldıklarını 

hissediyordu; Vural Gündoğdunun serveti bu insan · 
tarın srrtın:'an elde ediliyordu; Hüseyin Tokun dev
let kasasından ıızd:rd ğı bar:knot ıtoku bu kütlenin 
kuruş kuruş toplad klan geç:m paralarından aynlıp 
verilmiı vergilerle vücude geliyordu; Sabri Uçarın 
dayandığı ecnebi sermayesi bu halkın yorgunluğunu 
istismar ediyordu; Mcnr.ara kıyılarından Haliç ver -
sanına kadar geniş yangın yer!eri arasında merd:ven 
merdiven yükselen iğri büğrü, k'mi ahşap, kimi taş, 
kimi beton evleriyle garip bir mimarinin karman ka
rışık manzarasına gömülmüş bir ıztırap ülkesi var • 
dır; vergiyi veren, askere giden, çalışarak geçinen ve 
sıktr.h çeken h:anbul buradadır; amele mahallcle -
riyle, fakir ve orta halli sınıfın yaşadığı bakımsız 

semtleriyle, i' yerleriyle, devlet daireleriyle, ilim mü
esseseleriyle, milli ve medni ab:deleriyle Türk latan 
bul bu taraftadır. 

Doktor Çetiner, düşüncelerinin bu istikamette 
coşup akmasıyle gittikçe rahatlık hiuediyordu; o, 

küçüktenbcri inanarak ve bağlanarak yaşamağa aht • 
mıştı; bir zamanlar Anado!u ihtilalinin muvaffakiyeti 
davasına gönül vermiş, heyecanlarla, büyük kalp çar
pıntılarıyle bu neticeyi bcklemiıti; sonra Anadolu k., 
sahalarının canlanôrılma11, yurdun yeni baştan ya • 
pdması ve köylünün hayatındaki zorlukların gideril· 
mesi kendisi için yaşaması sebebi sayılacak kadar bü
yük ve ehemmiyetli bir mesele olarak dimağını dol • 
durmuşhı. Çetiner, ilk gençlik senelerine kıymet ve • 
ren bu dü~ünceden vazgeçmiş değildir; buna aıla im
kan tasavvur edilmez; fakat İşte bir yıldan fazla bir 
zamandır lstanbula gelip de insanı gevşeten, sinirle
re tatlı bir rehavet veren, ~imağa uyuşukluk getiren, 
dinlenmek ve eğlenmek istekleri uyandıran bir mu • 

bitte kapanıp kaldığı müddetçe idealinden uzaklaı • 
nuş, Anadoluda geçen çalışma senelerinden uzakla, • 
nuş, hatta kendisinden uzaklaşm•ştı. Bununla bera • 
her Çetiner, bu müddet içinde de Olkere inanmıık ve 
b:ığlanmak suretiyle b:ışak bir yolda yine ruhunun 
itiyatlarına devam etmiş oluyordu; fakat asıl ıu Çam
hca yolund:ı geçirdiği kazadanberi, Miı Koletle kar • 
şılaşıp Olkcri kırdığı, d"r:lttığı, kaybettiği büyük fe
laket günündenberi kcnd:-;ini bomboş buluyordoı; hal. 
buki Cctiner, boş, inans·z ve bağlant11ız yaşıynmaz! 

Bu ?.zaba bir tür:ü tahammül edemiyordu; bir 
zamand:ınb~ri sarhoı, sefih, çılgın bir hayat ya~?.ma
sında sanki kcnrlisin'n hiç bir ihtiyar ve iradesi yok• 
muş da bütün bunlara sebep olan Mis Koletmiı gibi 
genç kn·1ını felaketinin tek mes'ulü halinde görüyor 
ve ona !uır:şı içinde mü~hiş bir kin duyuyordu. 

Çetiner, boş, in-ınsız ve bağlantısız yaı1ya • 
mazdı; fa)<::- va yoktul htanbul, bu gece siyah ça~ • 
lannın ~amlan altı~c'a saklRdığı sefalet ve ıztırapbı 
ge!1ç adamın yüreğinde veni bir alaka ve heyecamn 
uyanıp harekete gelmesine sebep olmuştu. 

(Arkuı yana) 
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Bu dünyaların hiç biri diğe -
rine benzemez. Böyle olması Ta:ınnın 
hudutsuz kudretinin bir delilidir. Yer 
yüzünde biribirinin ayni olan iki yap -
rak olmadığı gibi, gökyüzününün son • 
suzluklarında da biribirinin be:ızeri o
lan iki klire yoktur. Bu küreler arasın
da bir atom olan ve senin üzerinde doğ
duğun bu dünyada ne görüyorsan hep
si her §eyi kucaklıyan kudretin şaşmaz 
kanu:ılan ile kendi yerinde ve sabit bi:: 
zaman içinde bulunur. insanlar zannc -
derler ki biraz evvel ölen o çocuk su -
ya bir tesadüf eseri olarak düştü ve ev 
yine ayni tesadüfle yandı. Halbuki te • 
ıadüf diye bir §ey yoktur! Her şey ya 
denemedir, ya ceza, ya mlikafat, yahut 
da basiret. Şu balıkçıyı hatırlasana: O 
balıkçı kendisii:ı en bedbaht insan sa • 
yardı..... Seni onun mukadderatını de
ğiştirmek için gönderdi. Ey zavallı fani. 
Hayranlık beslemen lazım gelen şeye 
kar§I mlicadeleyi artık bırak. 

Sadık: 

- Fakat ... dedi. 
Lakin o "fakat,, derken melek ha -

valanmıJ, göğün onuncu katına doğru 
gidiyordu. 

Sadık diz çöktü, kadere hayranlığı· 
nr bildirdi ve karıısmda boyun eğdi. 
Melek yukarıdan ona sesleniyordu: 

- Babite doğru yoluna koyul. •. 

Yirmi birinci kısım 

BiLMECELER 

Sadık kendi.-ıde değildi. Yanı ba§ına 

bir yıldınm düıtnü§ de sersemlemiş bir 
adam gibi gayesiz yürüyordu. Nihayet 
bir gün Babile girdi. 

Cirit meydanında çarpışmış olanlar 
o gün sarayın büyük avlusuna toplan • 
mrılar, ba§ sihirbazın bilmecelerini bil -
meğe, soracağı suallere cevap venneğe 
hazırlanıyorlardr. Bütün atlılar gelmiş -
terdi, yalnız içlerinde yeşil zırhlı atlı 

yoktu. 
Sadık şehirde görünür görünmez 

halk etrafr.ıa toplandı. Gözler ona bak
mağa doyamıyor, ağızlar ona dua edi -
yor, kalpler ona hikimiyet ve nüfuz te
mennt ediyordu. 

Muhteris onun geçtiğini görünce 
titredi, geri cönuü. Halk Sadığı mec -
tisin toplandığı yere kadar götürdü. 

Kendisine Sadığın geldiği haber ve • 
rilince kraliçeyi hem bir korku sardı, 

hem file bir ümide dü§tÜ. Endişe içi:ıi 

kemiriyordu. Anlıyarruyordu: Sadık ni
çin silahsızdı? itobad niçin beyaz zıh 
gJymigti? 

Sadık görünür görünmez bir fısıl • 
tıdır koptu. Herkes onu tekrar gördü • 
ğü için 11em hayrete düşmüş, hem ae -
vinmiıti. Fakat meclise ancak muha • 
rebede dövüşmüş atlılar girebiliyordu. 
' Sadık: 

- Ben de herkes gibi dövüştüm, de
ci. Fakat benim silahlarımı burada bag4 

ka biri taıryor. Bunu isbat etmek şe -
refinc malik oluncaya kadar müsaade 
edin de içeri gireyim, bilmeceleri hal • 
ledeyim. 

Sadığın bu talebi reye kondu. Onun 
doğru bir insan olduğu kanaati zihin • 
terden henüz silinmemişti, içeri girme -
sine müsaade olundu. 

--···-----=~ .. ---~~-----~,_.--gönül i•teğinin yanı bCJ§ında aklın 
ukalalığı nnttı: 

- Nereye? 1 ... 

- Niçin? 
Dedi. Birden içimde açılan 

kanatlar kırılıyor &andım. Haki· 
katen kalabalıktan ürken bu ruh
la, nereye gidebilir, hele naııl 

eğlenebilirdim. Tiilleri inik loı 

bir oJaJa bütün bir cennet tadını 
bulduktan •onTa kır rüzgarı, or
man •erinliği ve dağ hava8t be
nim neme? 

Gençler, gönlünüz kocamadan, 
laer zevkin henJese~ne varlığını
zı kaphrmadan eğlenmeğe bakın. 
Omriin en çabuk geçen günleri 
itte ff1 lric deierini bilmedikleri
niztlir. 

S. Qezgin 

Baş sihirbaz ilk önce §U suali sor -
plaklar, 20. Halk musikisi, 20,30. Stüd Bu mesele hakkında avukatımla gö· 

du: 
yo orkestraları, 21,30. Son haberler. rüşmeliyim, demi§tim. Avukat da bizim 

- Dünyada hem en uzun hem en kısa, 
hem en hızlı, hem en yava§, hem en 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı- Ahmettir ..• Ahmet 1 •• Şu benim eski mek 
nm gazetelere mahsus havadis servisi tep arkadaşı .. Yazıhaner.ıne gittim. 
verilecektir. - Ne var? Dedi. Derdin nedir La· 

!jOk par!jalara ayrılan hem en geni§ o - .-------..----~~----• 
lan, hem en çok ihmal edilen, hem en 
!jOk acınan, her küçük §eyi mahveden, 
her büyük şeye hayat veren nedir? 

Söz sırası itobad'ın idi. Onun gibi ı 
bir adamın bilmecelerden a:ılıyaıruya -
cağını ve kendisinin ancak ciritte kar -
şısındakini yenmeği bildiğini söyledi. 
Diğerlerine gelince, bilmeceye kimi ser
vet, kimi -dünya, kimi de ıpk diye cevap 
verdiler. Sadık "zamandır,, dedi ve ila· 
ve etti: 

Takvim 
Gllıı doğu§U 

Gllıı bab§J 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

[ldndJ namazı 
Akşam namazı 

Yatm namaz> 
lmsak 

Ydm geçen günleri 
Ydm kalan günleri 

PAZAR Pazartesi 
~2 Haziran 23 Haziran 
3 R. Ahir 4 R. Ahir 

429 429 
19,39 19,40 
!l,30 3 80 

12rn 1213 
16, ı.:.ı 16. (.iJ 

19,39 19.40 
2r40 214! 

2.14 2.ı .ı 

173 174 
192 191 

- Hiç bir şey zaman kadar uzun d~ ':..----------------· 
ğildir, çü:ıkü ebediyet bile onunla öl -
çülür. Yine hiç bir şey onun kadar kı -
sa değildir, çünkü düşündüğümüz şey
leri yapmağa kafi gelmez. Sevinç için
de olan için hiç bir şey zaman kadar ça
buk geçmez, bununla beraber zaman 

t<lltllr işleri 

O!gunıuk imtihanı 
bugün başlıyacak 

uçsuz bucaksız bir sahaya kadar uzanır. Liseyi bitiren gençlerin üniversitc
Zamanı istediğimiz !tadar kısa parçaya ye girebilmeleri için tabi oldukları ol
ayırabiliriz. Diinyada herkes zamanı - gunluk imtihanlarına bugünden itiba
nı boş yere harcar, sonra da pişman olur ren başlanacaktır. 
hiçbir şey onsuz olmaz. Gelecek nesill~ D1rektörlük olgunluk imtihanların· 

re kalmağa layık olmıyan şeyleri u:ıut- da bulunacak mümeyyizleri tesbit e-
turur ve büyük şeyleri ebedileştirir. derek her okula bildirmiştir. 

Bütün mecliste bulunanlar Sadığın Evvelce de bildirdiğimiz gibi husu-
haklt olduğunu söylediler. si liselerin olgunluk imtihanları resmi 

Ondan sonra şu sual soruldu: liselerde yapılacaktır. 

İnsanın teşekkür etmeden aldığı, na- öğretmenlerin tatili 
sıl olduğunu bilmeden o:ıda zevk bul - Tatil mUnasebetile öğrctmeıılerin 
duğu, başkalarına verdiğini ve yine okuldan ayrılamıyacakları yazılmıştı. 
farkında olmadan kaybettiği şey nedir? Fakat öğrendiğimize göre iiğrctmenler 

Sadrk bunun hayat olduğunu söy - adreslerini mektep direktörlük4 

ledi ve ondan sonra sorulan bütün bil- !erine bırakmak suretile ayrılabilecek 
meceleri de ayni kolaylıkla buldu. ito- lcrdir. 

bad da "bu:ıtarı bilmek kadar kolay Resim ve elişleri sergileri 
ne var! diyordu. Ben de bilirim ama zi-
hin yormuyorum,, diyordu. nk okullarda açılan resim ve eliş-

Bilmeceler arasında adalete, hüküm- leri sergileri bitmiştir. Sergilerde gös

darlığa, saltanat sürmek sana 'tına dair 
!ualler soruldu. Sadığın cevaplan hep 
en iyi bulundu. 

- Zekası bu kadar kuvveti bir adam 
ne yazık ki hiç de iyi bir binici değil 1 
diyorlardı. 

Sadık: 

- Sayın baylar, dedi. Ben ciritte ka· 
zanmak şerefine nail oldum. Beyaz zıh 
be:ıimdir. Bay itobad ben uyurken zı
hı çaldı: Kendisine bunun yeşil zıh tan 
daha iyi yakışacağını düşlinmüş ola -
cak. O yiğit Otam'ı yenmek 'erefini ka· 
zanan benim: Bunu itobad'a sizin hu -
zurunuzda, üzerimdeki entarile ve kı· 

lı c ı m la bende:ı aldığı o güzel zıha karşı 
çarpışarak isabata hazırım! 

1tobad kendine güvenerek çarpışma· 
yı kabul etti. Kendisi miğferli ve zıhlı 
idi, gec lik takkesi ve entarisi ile bulu· 
nan rakibini nasıl olsa yenerdi, bun • 
dan hiç şüphe etmiyordu. 

Sadık kılıcını çekti, kendisine bak • 
makta ola:ı kraliçeyi selamladı. Kraliçe 
hem sevinç içindeydi, hem de korku. 

İtobad da kılıcını çekti. O kimseyi 
selamlamadı. Hiç bir şeyden korkmı • 
yan bir adam tavnyle Sadığın üzerine 
doğru ilerledi. Karşısındakinin kafası -
nı yaracak vaziyetteydi, Sadık kılıcın 

kalın tarafiyle rakibini:ıkini ince tara ~ 
fından karşıladı. İtobad'm kılıcı kırıl • 
dı. Sadık hemen rakibini belinden ya -
kalad1, yere attı ve kılıcını zırhının ü
zerine dayadı: 

--- Bırak üzerinden zırhını çıkarayım, 
yoksa öldürürüm. 

itobad, kendisi gibi bir adamın ha ~ 
şına gelen bu felaketlere hayret ediyor
du. Sadığın arzusunu yerine getirme -
sine müsaade etti. Sadık İtobad'ın o gü· 
zel miğferini, muhteşem zırhını çıkar
dı, kendisi g"yindi ve bu kıyafetle git • 
ti, Astrate':ıin dizleri arasına atıldı. 

Kador zırhın Sadığa ait olduğunu he
men tamdı. Sadığı herkes kral olarak 
kabul etti. Bu kabule herkesten ziyade 
Astrate iştirak ediyordu. Çünkü, bir 
çok garazlardan sonra, ağıkının herke
sin nazarında itibar alarak kocası ol -
masında:ı bü} ük bir zevk alıyordu. 

Sadık kral oldu, mes'ut ve bahtiyar 
bir hayata kavuştu. Şimdi aklından me
leğin kendisine söyledikleri geçiyordu. 
Hatt!, elmas olan kum tanesini bile ha
tırlıyordu. Kraliçe ve Sadık kadere çok 

terilen işleri bir heyet okul okul do
laşarak tetkik etmiş ve iyi buldukları 
elişlerini ayırmışlardır. Bu işler İstan
bul 1 inci okulda yapılacak umumi ser 
gide teşhir edilecektir. 

Güzel San' atlar 
akademisinde 

Güzel San'atlar akademisinde açıl
ması mutad olan yıllık büyük sergi 
yarın merasimle açılacaktır. Sergide 
bu senenin en muvaffak talebe eserle
rile beraber tanınmış ressamlarımı

zrn bir çok kıymetli eserleri teşhir e
dilecektir. 

~-------------------------------------------
YOKSULLAR MENFAATiNE 

KONSER 
Kasımpaşa yoksulları yardım ku

rumu menfaatine salı günü akşamı 

Beyoğlu Asri sinema salonunda bir 
konser verilecektir. 

değer verdiler. 
Sadık güzel ve delişmen Misuf'un 

dünyayı dolaşmağa çıkmasına müsaade 
etti. Haydut Armogad'ı arattı, ona oı
dusu:ıda büyük bir rütbe verdi ve tam 
bir muharip gibi hareket ederse daha 
büyük rütbelere çıkaracağını vaadetti. 
Eğer haydutlukta devam ederse astı -
racağını da söyledi. 

Setok'u da Arabistandan çağırdı -
lar. Yanında güzel Almona ile beraber 
geldi, onu Babil ticaret işlerinin başı -
na verdiler. Kador da yapttğı hizmetle
re göre mevki ve iş aldı, kralın dostu 
oldu. Bu suretle Sadık dünyada dostu 
olan tek kral olmuştu. Küçük dilsiz de 
u:ıutulmadı. Bal:kçıya güzel bir ev ver
diler. Orkan ona büyük bir para ver • 
mcğe ve karısını iade etmeğe mahkum 
edildi. Fakat balıkçı aıiık uslanmıştı 

ve yalnu: parayı aldı. 
. Ne güzel Semir Sadığın kör olaca • 
ğmı zannettiği için kendini affedebili ~ 
yor, ne ce Azora Sadığın bur:ıunu kes
mek istf'diği için ağlnmaktan kendini 
alamıyo~du. Sadık onların acılannr he
diyelerle avuttu. Muhteris hiddetinden 
ve utancı-ıcan öldü. Memlek'°t sulh. şe -
ref ve bert:ket içine gömüldü. Bu, yer -
yüzünün en güzel asrı oldu. Cünkü dürı
ya adaletle ve aşkla idare olunuyordu. 
Herkes Sadığa l:arşı. Sadık da Altaha 
kar•r şUkran duyuvordu. 

-SON-

kayım? 

- Tavuklar, dedim. 
- Eyyyl? 
- Eysi ne olacak. Benim bir bahçem 

var. Bir de Cemal isminde komşum. 

Sonra komşumun tavukl;ı.n var ... 
- Peki anlaşılıyor. 
Bu sırada telefonun zili vurdu. Ve 

avukat dostum telefonun kulaklığını e
line alarak: 

--- Sen devam et, dedi. Dinliyorum. 
- Evet, dedim. Geçen hafta bah!je· 

mi güzelce bir kazdım. öteberi ektim. 
Biraz da masrafım olmadı değil.. Bes 
lira kadar harcadım. 

Avukatım: . 
- Konuşmuyor mu? Dedi. 
- Ne, dedim. Anlıyamadım? 
Sonra parmağile telefonu işaret ede

rek sanki oraya cevap verdiğini anlat· 
tı. Ben devam ettim: 

ı 

- Sonra baycığazrma söyleyim .. Er-, 
tesi gün komşum Cemalin tavuklan bi
zim bahçeye geçiyor ve benim caanım 1 

toprağımı altüst ediyorlar ... Tavuklar -
dan birine irice bir taş attım. Ve .. 

Avukat: 
- Kayın ağacı ... Dedi bu sefer. 
Durdum. Gene telefona işaret etti. 

Sanki ona söylemişti: 
- Seni takip edebiliyorum, dedi. 

Merak etme. Anlat 1 
- Pekala, dedim. işte böylece kom

şumun tavuğunun üzerine iri bir taş a· 
tarak. .. 

- Derhal hallederim bu meseleyi, 
dedi ve avukat dostum telefonun kulak 
lığını yerine asarak küçük bir düğme· 
ye dokunrlu. Ve birdenbire: 

- Adamın adı neydi? Diye sordu. 
- Hangi adamın? Dedim. 

- Bu, sana zarar getiren adamın adı? 
--- Yahu, zarar getiren o değil, be-

nim .. 
- Yok canım. bunu sen yap,tın öy· 

!e mi? 
- Evet. 
- Pekala nasıl oldu? 
- iş tavuk meselesinden başlıyor. 
Avukat dostum: 
- öyleyse, dedi. Vakayi baştan an· 

latmalısm, işi etrafile bilmeliyim. 
- Meııele şu, dedim. Benim Cemal 

isminde bir komşum var. Bu adam bir 
sürü tavuk besliyor. 

Avul at dostum 1 
--- Bir yaprak sigarası içer misin? 

dedi. 
- Pek beceremem amm::ı, mersi, de· 

dim .. Evet. Geçen hafta bahçemi kaz· j 
mıştım güzelce •.. 

Bu sırada kapı açıldı. Ve içeriye a· 
vukat dostumun katibi girdi. Avukat 
dostum bana: 

- Devam et, diyor. 
- Peki, dedim. Ertesi günü bu Ce-

mal isimli komşum, tavuklarını başıboş 
b:rakıyor ..• 

Avukat bu defa katibe doğru: 
- Keresteci Bay Yahyayi cumarte· 

si günü mü görecektim? 
Katip: 
- Pek iyi bilmiyorum bayım. 
Ben: 

., 

Dedi. 

- Tam bahçemin içine gelmişler, 

dedim. Ve böylece yerden irice bir taş 
kapıp ... 

Avukat gene katibine: 
- Şunu öğreniver bana, dedi. 

Katip: 
- Başüstünc, diyerek odadan çıktı. 
Sonra avukat Ahmet bana dönerek: 
- Yaman adamdır müşterilerim, de· 

di. Hiç atlatılmağa gelmezler. 
- Pek güzel, dedim. işte böylece 

ben tavuğa taş fırlatarak ... 
- Bir şey içer misin? Diye sordu. 
- Teşekkür ederim. İsteğim yok, 

dedim. 
- Pekala devam et, dedi. 
- Evet. Bu şekilde şüphesiz bir kav-

ga çıkmadan olamazdı. Ve biz de kav
ga ettik. 

Avukatım: 

- Pardon, diyerek telefonu yeniden 
eline aldı. Bana: "Sen dev .. m et, dedi. 
Ben pekala takip edebiliyorum .. ,. ve bir 

numara çevirmeğy başladı. 
- Komşum Cemalle bir iki laf ıcaf 

gası ettik, dedim, sonra ben onun bili' 
nuna bir yumruk indirmişim. 

Avukat: 
- Mitatla mı konuşuyorum? dedi
Ben: 
- işte bu sebepten, .. diye de~ 

ettim, komşum Cemal, beni kendis!P' 
tecavüz etmekle ittiham ediyor. 

Avukatım: 

- Kim ittiham ediyor? dedi. 
- Cemali 
- Cemal kim? 

·ı 
- Komşum yahu, söylemedik J111. 

- Pardon, dedi. Her halde aklıı:tl 
dan kaçırmış olacağım .•. Mitatla rnı !tO' 
nuşuyorum? Yok canım. Ben :Mitatll 
görüşmek istiyorum, anlamıyor rnıısır 
nuz? 

Birden yüzüme baktı. Ve bu at<silİ~ 
ten sıkılmış gibi bir göğüs geçirdi: 

- Telefonla konuşmağı bir türlü Yo' 
luna koyamadık dostlarla, dedi... seııt" 
lerdenberi bu •.. Bir çay içmeliydik '" 
nım .. 

Bir çay içmeğe razı oldum. 
- Devam et 1 dedi. Bu mesele ne "' 

lacak bakalım ..• 
- Ne olacak, komşum Cemal aler 

hime bir zarar ziyan davası açmak ur:" 
redir, bir ... 

- İyi amma buna sebep ne? ? 
- Tavuklar canım, anlatamıyor rntY11 

--- Pekala dostum, tavuk niçin bes· 
liyorsun anlamıyorum? Bir zaman da 
ben besledim. Baş belası şeylerdir o;ef' 

selam. 
- Tavuktan besliyen ben değili~: 
- Yok canım. Ben senin zanrıedi 

yordum. (Derhal telefona dönerek) ~ 
lol Sen misin Mitat?. Ben Ahmet .. 
işleri çabucak beceriver 
Arslansın arslan 1 

~ıııı· Mit .. tçıı> 

Telefonu kapadr: tc-
- Hadisede şu var, dedim. Ta'lıl 

lar benim bahçeyi altüst ettiler. 
Avukat Ahmet şimdi de: 

- Senin bahçen mi var? diye sorUYor• 
- Evet. Evet. Bahçem var. Ve gt' 

çen hafta sürmüş, bellemiş, bir kaç tO' 

hum ekmiştim. . :SıJ 
--- Ha şöyle .. Sen belledin, ektın. lı' 

tavuklar içeriye girdiler. Ve öyle ta 
min ediyorum ki; toprağı da altüst t' 
dip tohumları yediler. 

- Evet, -işte olan biten bu! 
Avukatım başını salhyarak: . e 
- Anlamıyorum, dedi. Tavuk rııY 

ğı , 
beslerler!? Her şeyden evvel, yapU l:Ji! 
nız masrafa tekabül etmezler. Sonra al 
de can sıkışları... Bu adı geçen Ccı1> 
kim oluyor? 

- Komşum. 11, 
- Tnvuklar dönUp Cemalin de bSıt' 

çesine girdiler, onun da toprağını 8 

üst ettiler demek ö1le mi? 
un t•' - H yir canım. Tavuklar on 

vukları ! .• 
Katip yeniden girdi: dC" 
- Keresteci Bay Yahya ile rarı 

vunuz pazartesi günü imiş bayııtl··· 

Avut.atım bana dönerek: ·ıı
- Bir kümes tavuk ta sen beslersı, 

. . are .. 
Bir giin de tutnr, o bahçesını 5 ili 

k .. rxıes Fırsat bekledin mi? Açarsın u 
kapısını ... llh, ilh .. 

- Fakat işin içinde.. ' . :SıS' 
- Onu da ayrıca düsllnece~ız. d:1' 

günkü derdini hallettik mi, eune clJ' 
mi? Ver elini s·kayım dostum. (~rs· 
cıya dönerek) Hasan 1 Çağır 13~Y t dif? 
him gelsin içeriye. Bakalım derdı ne 



Dev~~~ Demiryolları ve Lima'!ları işletme 
.Umum idaresi ilanları •) 

Devlet Demiryollarında 

Ailelere ma.hsus 
büyük tenzilat 

llla~Ylül ~36 nihayetine kadar her hangi bir tarihte seyahate t:;atla
lf fartıle, dönüf kısımları iki a.y zarfında muteber gidiı - Dö
t~ aile biletleri için: Bir kitiden tam ücret, diğerlerinden bunun 
Lllıde Yirmisi alınır. Biletler ücretin %20 si mukabilinde bir ay da-
a temdit edilerek üc oya iblağ olunabilir. 
~~ile grubunu teıkiı edecekler: Karı, koca; bunların ana, baba, 
3 uk ana ve büyük babaları, çocukları, torunları, kardeıleri,, dir. 
k·-:-- 5 kitilik gruplar arasında. bir kiti, daha fazla gruplarda da iki 
'
1
l1 ''h' t ' " bb' ''t ' }Atik 'b' k b 1 k tı ızme çı, mure ıye, su nıne, ev a ı ,, gı ı a ra a.ı ıar-

~~anrna~uızm, bulunabilir. Ancak bu müstahdemler ya kadın ola-
\'e yahut 15 yatını doldurmamı§ erkek olabilecektir. 

TenziJatlı ücretf er için bir kaç misal 
Bir aile grubu için adam başına 

Gidiş - dönüş ücreti "Pul bedeli hariçtir,, 

~'tdarpa§a - Ank!ıra 
.\ tU:•ra. - lzmir 
S tıltaı ~ - Samsun 
~lırııun - lzmir 
~ t?ıin - Konya 

nka.ra - Mersin 

Bet kifilik ailede Sekiz kitilik ailede 
II 111 il 111 

1348 857 1125 715 
1603 1014 1336 845 
1653 1048 1379 873 
1994 1269 1662 1058 
906 576 755 480 

1481 939 1234 782 

" Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatleri ata· 
:da Yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 

lın alınacaklardD'. 
!ı:ı' Bu itlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvd.kkat te· 
S ınatıarı ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7 -
!ı:ı - 936 g. ve 3297 No. lu nüııhasında intiıar etmit olan talimatna· 
l ~ dairesinde alınmıı vesika ve tekliflerin: basküller ile camlar su 
ea\'İye titeleri ve aynalar için eksiltme günü saat (14,30) a ve di-
~tnoınetreler için de keza ek11Htme günü saat (15) e kadar komiı· 
don Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartr.ameler para11z olarak Hay
/tpa,a.da Tesellüm ve Sevk ıefliğinde, Ankarada Malzeme daire-
~tıde dağıtılmaktadır. (3420) 
llıeınenin ismi MuhammAn Muvakkat 

'--------
~tdıtelif cb'atta ve ) 
l):ı'L 
l 
11\~rda camlar, ıu ) 
tı\tı)e tiıeleri , ) 

bedeH teminatı 

14877 Lira 1115,77 Lira 

Eksiltme günü 
ve ıaati 

20-7-936 
pazartesi 

1 .. --------------------------··.-........................................... .__ .................... ... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 

1 - 936 - 937 ders senesi için 

Kuleli, Maltepe ve Bursa liaeleri

le Kırıkka!edeki Askeri San'at li-
sesine ve Konya, 

Orta mekteplerine 

caktır. 

Erzincan AS. 

talebe alına-

2 - Kabul §artları AS. lise ve 

orta mektepler talimatında yazı· 

hdır. Bu talimat askeri mektep-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satına.ima. komisyonu ilanları 

9900 
27200 
19400 
21400 

1600 
2500 

Paket kulp vidası 
Paket kuşak vidası 
Paket menteşe vidası 
Paket dip kapak vidası 

Kilo perçin çivisi 
Kilo karfiçe çivisi 

Tahmin edilen bedeli 28352 lira olan yukarda miktarı ve ci11s 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Salınalma Ko 
mısyonunca 17 temmu z 936 t11ri hinde cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir Şartname bir lira 42 kuru~ mukabilinde 

ferde ve askerlik ıubelerinde gö- komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 lira 
rülebilir. 40 kuru§u havi teklif mektuplarım mezkur günde ~aat 14 e kadar 

3 - İsteklilerin a§ağıda yazı- komisyona vermeleri ve kendilerin in de 2490 numarah kanunun 2 ve 
h hususları da göz önünde bulun- 3 maddelerindeki vesa\kle mezkur gün ve saatte komisyona müraca 

durmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay

d• kabul 1 Temmuz 936 da baı· 

lar ve 10 Ağustos 936 da biter. 

Müsabaka imtihanı da 15 Ağus

tosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundukla

rı yerler haricindeki mevkilerde 

oturan isteklilerin 1 O haziran 936 

dan 31 Temmuz 936 tarihine ka

dar bulundukları yerlerin asker· 

lik fubelerine müracaat etmif ol
maları lazımdır. 

C - Kabul §artlarmı taf ıyan 
istekliler evrakını tamamlattırılrp 

askerlik ~ubeleri vasıtasile mekte· 

be göndermeleri ve mekteplerden 

davet vaki olmadan hiç bir istek

li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 

girmek için davet edilen istekli

lerin imtihan yapılacak yere ka

dar gitmek ve imtihanı kazanma-

yınca geri dönmek için yapacak· 

Jarı masraflar tamamen istekliye 

aittir. Bunun için de gidiş ve d(). 
nüı murafını beraber götürmesi 
lazımdır. 

E - lıtekli mektebe kabule-

at'arı. (3146) 

102000 metre torbalık bez 
Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda miktarı ve cins 

yazılı maizeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko 
misyonunca 15 temmut 936 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname bir lira 53 kuruş mukabilinde komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2295 lirayı havi 
teklif melduplarını mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona verme 
leri ve kendilerinin dt: 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat!arı. (3145) 

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

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmal 
ma KomİGyonunca 27 temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis· 
yondan v.erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1728) lirayı ha 
vi teklif mektuplarını mezkur giin de saat 14 e kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki ves~ikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatlara. 

(3308) ~ 

40000 metre ham ipek 

artıalar ve cam bo- ) 
t\tlar. ) • saat 15,30 da dilmediği takdirde hiç bir hak id-

Tahmin edilen beddi (32000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonunca 3 temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapa 
h zarf ile ihale edilecektir. Şaıtn ame (bir) lira (60) kurut muka 
bilinde Komisyondan verilir Tal iplerin muvakkat teminat olan 
(2400) lirayı havi ~eklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka 
dar Komisyona vermeleri ve kend ilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle m ezkiir gün ve saatte Komisyona 

12 d 
6 

Q.ne 1000 ve ) 
b dane 250 kiloluk ) 
askut ) 

5304 Lrra 

ıo d 
ılhe dinamometre) 1653 Lira 

397,80 Lira 

123,97 Lira 

21- 7-936 
salı 

saat 15,30 da 

21-7-1936 
ıalı 

ıaat 16 da 

o) hk ekt,iltmesi feshedilmif olup muliammen l>e'deli 17423.30 lira 
lı1t'? t>erçin çivisi 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 14,30 da pazar-

ıle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
kt. Bu İte girmek !stiyenlerin 1306, 75 liralık muvakkat teminat ile 

32:unun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7 - 5 - • 936 G. 
a) 7 No. lu nüshasmcTa inti,ar etmiı olan talimatname dairesinde 
h 111ın11 vesikayi hamilen aynı gün ve saatte Komisyon Reiıliğinde 
a~ıt bulunmaları lazımdır. 

lld Bu baptaki şartname Ankarada Maızeme dairesinde Haydarpa -
a ~esellüm fefliğinde görüleLilir. (3434) 

.. Muhammen bedeli 15000 lira · olan muhtelif eb'adda 1260 met· 
•e ·ı rı·· 11 o lastik bantları ile Elevatör bantları 16--7-936 perfembe gü-
a~ •aat 15,30 da kapah zarf usuliy le Ankarada ldare binasında satın 
•nacaktır. 

dia ~demez ve bir sene terki tah· müracaatları. (3307) 
ıili olan;ar da mektebe alınmaz. 

lar. 

4 - Mektepler leyli ve mecca· 

nidir, Talebenin iafesinden başka 

giydirilmesi, techizatı ve kitapla

" mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaı da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakı· 

yetle bitirenlerden arzu edenler 

müsabaka imtihanına girerek ka· 

zandıkları takdirde mühendis ve 

fen memuru yetiştirilmek üzere 

Avrupayı-. tahsile gönderilir. 

(18) (3244) 

• • ,,. 

Askeri lise ve orta mekteplere 

öğretmen ve Kmkkale ıanat lise

sine tedrisat müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursadaki As-

150 ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 19500 lira olan yukarda miktan ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun 
ca 6 ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile iha
le edUecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir 'fa 
!iplerin muvakkat teminat olan 1 462 lira 50 kuru§U h::ı.vi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek; ve 
saikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları . (3147) 

göndermeleri lazımdır. K U R U N 
a) TasdiHi fotoğraflı fit r-
b Y"'k k h · h d .Jıu:ctcmlze gönderilen yaz.ılar, gazete-

) u se ta sıl şa a etname· ye girmek lı,:ln ise. zarfının klişesine ,, •• 

si veya tasdikli benzeri ıete) ı:eıımcsı yazılmalıdır. 

c) Üniversitede imtihan vere· KIU'§ılık tstıyen~Jku rıar, mektupıanna 
rek ~hliyetname almışsa ehliyet- ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

nam~ tasdikli benzeri. Basılnuyan yıızılan gen göndermekten. 

d) Nüfus tez'·eresi tasdikli ben· Kıyınetstz yollannll§ mektupların ıı:ıne 
konulıuı parnlarm kaytıoımaaından. lllln 

zerı olarak çıkan yazılardan dolayı, dlrektllr • 
ilik, Ust Une soru sorgu almoı. 

k Bu ife giı mek isti yenlerin 
a;~unun tayin ettiği vesikaları 
, 1 

7 numaralı nüshasında intiıar 
"e~n1ınıı vesika ve tekliflerini ayni 

1125 liralık muvakkat teminat ile keri liselerle Kırıkkaledeki askeri 4 - Durumu uygun görülen
lerden t\\ağıda yazılı evrak aonra 
İ&tenecektir. 

Giinü geçmi§ sayılar 5 kuruftur 

,, ıa .... 
ıgıne vermeleri lazımdır. 

li Şartnameler parasız olarak 
aydarpatada T e!ellüm ve Sevk 

resmi gazetenin 7-5--936 G. ve 
etmit olan talimatname daireıinde 
gün saat 14,30 za kadıu komisyon 

Anke.rada Malzeme Dairesindt>n 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3275) 

Hava Ku~umu 
_Büyük Piyangosu 

Şınıdiye kadar bin'.eıce kişiyi zensıin etmiştir 
3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 

Büyük lkran1iye 50.000 Liradır 
VYrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira'ık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

sanat lis-esine aylık ücretle tarih, 

riyaz:ye, fizik. 

Erzincan, Konya, Ankarada

ki orta r.:ıekteple e Tarih Coğraf

ya, fen bilgisi, A;manca, Fran· 

ıızca, İngilizce öğretmeni ve sa

nat lisesine tedrisat müdürü alına-

caktır. 

aJ Hüsnühal ilmühaberi 

b) Tam teşkilatlı askeri has
taneden alınmış ~ağlık raporu 

.:) Teahlıüt senedi (noterlik 
ten) 

5 - Ücretler. 

lstanbuldaki askeri liseler Ri

yazıyc, Fizik derslerine 108 : 126 

Adı'e-:nt değiştiren aboneler ~ kuruı 

öderler. 

Oazctcnılz~o ~ıknn ynır.ıl:ırhı reslmlrrln 
her hakkı 8nlt kendisi lctfldlr. 

- --

ret verilecektir. 

S - Kırıkkale sanat lisesin 

alın:ıcak tedrisat müdürü için lis 2 - Lise öğTetmenliği için lise 

öğretmeni ehliyeti orta mektep tarih dersine 98 : l 08 liraya ka· öğretmenlik §artlarını tatımak v 
için orta mektep öğretmenlik eh- dar iki ders zümresinde ihtisası olma 

liyeti gerektir. Bursa lises: ve Kırıkkale :sanat gerektir. Ücreti 165 Hradır. 
3 - istekli olanların dilnk ka· liseJ . Riyaziye, Fizik derslerine 7 - lsteklilerın 1 eylül 936 g' 

ğıtlarını aşağıda sıralanmış evrak- 108 : 126 tarih dersine 98 : 108 nüne kadar müracaat etmeleri d 

la Ankarada Milli Müdafaa Vekil· liraya kadar. Orta mektep ders· leği verine getirilmiyenler bir ha 

leti Askeri Liseler Müfettiştiğine ferine 108 lir~ıa kadar aylık ÜC· istiycmezler. ,(9} .(3073) 



I 'ABONE ŞARTLARI 

McmlekeUmlzde 
Yab:ıncı yerlere 
Posta blrliğlne ı 

glrmlyen yerlere~ 

Yıllık 6 aylık 8 aylık Aylık 

750 f20 235 110 
1350 725 tOO 150 

180 950 1eo 
TUrldyenln bcr posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi 

btanbul, Ankara Cadde81, ( "AKn 
jldare: 

Xelefon lYazı l§lerl: 

Telgraf adreal: KURUN btanbt 

Posta kutusu' No. "' 
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Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşe" 1 iği ne 
Karşı 

----~.ii~ 5 

iHT i YARLf~I . 
YOK ED~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

KEl2PETEN Gi&I 
JIKER 
ATAllL 

K o z M i N diş macu~ 
Güzelliğ 

rur bir ka 
ima şen ve 
yüzlü olm 
tabiidir. F 
mz yüz 
değil di 
fevkalade 

tır. 

KOZ 
diş macuni 
gün iki defa 
nizi yıkarsa 

de böyle~ 
rer dizi inci 
lik olursun~ 

Vücudunuza 
yegane 

sıhhat ve midenize lştlha veren 
derecelik nefis rakıdır. 45 

Selimige Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Haydarpaıa hastahanesinin üç aylık ihtiyacı için 1380 ta
wk ile 920 pilicin §artnameye uygun olarak açık ek!'iltme suretile 
:-alınm,-ıaı için Selimiye Askeri Satınalma Komisyonunca J.-7-936 
aıma günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her 
gün sabah 7 den 8,30 a, akıam 16,5 
dan 20 ye kadar Lalelide Tayyare 
apartımanlan daire 2 No. 3 de has
talarım kabul eder. 

2 - Tavuğun bedel\ m~hammeni 897 liradır. % 7,5 teminat 
ilçesi G5 lira 27,5 kunı§tur. Pilicin bedeli ~uhammeni 322 lira 1 
olup % 7 5 teminat akçesi 24 lira 15 kunıstur. ---------------

3 - Tem inat akçesinin münakasa .aatinden biı- saat evvel Tü
men muhasebesi veznesine yatırılmış olınası lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin bu işle alakadar oldukla· 
rına dair resmi vesaik ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Şartname her gün Komisyonda görülebilir. 

Ereğli kömür havzası sağlık 
\c.şkilatı başkanlığından: 

(3372) 

Havza sağlık teşkilatının eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu· 
ummen bedel üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmut 
ae de tckiif edilen bedeller haddi layıkında görülmediğinden tS gün 
nüdcletle tekrar eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 30 haziran 936 salı günü saat 14 de yapılacağından 

~teklilcrin mezkur güne kadar ilaçların müfredatı kuruşlandırılmıt 
bte ve teklif mektuplarını 1275 liralık ilk teminatlarını Zonguldak

sağlı!~ teşkilatı başkanlığına göndermeleri lazımdır. 
Şr.rtnt-.me ve ecza listeleri lstan bulda 4 üncü Vakıf hanında 3 ün· 

?i kı:.tt:ı İktisat Vekaleti maden irtibat memurluğundan Zongul-
t.kta Komisyon Başkanlığından parası?: alınır. J' (3305) 

İzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaşında (58793) lira ( 4) kurut bedeli ketifli hal binası 

~sı evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede (52032) lira 
) kuruı bedelle müteahhidine ihale edilmitti. Müteahhidin te· 

hüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele fesih edilmiş ve idare 
esk~ müte3.hhit tarafından vücuda getirilen imalat mahkemece 
bit olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit nam ve hesabına 

aptırılmak üzere 14 - 6 - 936 tarihinden itibaren açık eksiltme
konulmuştur. İhalesi 30 - 6 - 936 salı günü saat on altıda 
iı- vakıflar dirt'ktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzu
da yapılacaktır. 
istekliler keıif, şartname, prc.je, münakasa tartnamesi ve tesbiti 

liil raporunu her gün vakıflar idaresine müracaatla görebilirler. 
Eluiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya mü

ndis olmaları, inşaatın her türlü kanuni ve idari fenni mes'uliyet
• i kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bütün 
amelelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmaları ıarttır. 
pı zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az (30000) liralık 
binanın inşaatını muvaff akiyetle bitirmit olduğuna dair resmi fen 
etlerinden verilmit musaddak belgeln göstermesi mecburidir. 

zamanda n:ali teminat mektuplarını veya idare veznesine ya
kları nakit teminat makbuzlarım ehliyeti fenniye ve ticaret oda-

veıikalarile birlikte ihale gün ve saatte komisyona müracaatları. 
,(3412) 

1 
Istanbul Komutanlığı 

Satınalrna Komiıyonu Jlanlan 1 
lstanbul Komutanlığl birlikleri 

ihtiyacı olan 7,000 kilo yazlık ku
ru ıoğan açık eksiltme ile 3 - 7 
- 936 cuma günü saat lS de ah· 
nacaktır. Muhammen tutarı 367 
lira 50 kurut olup ilk teminatı 28 
liradır. isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile bera
ber belli gün ve saatinde Fındık
lıdaki Komutanlık Satınalma Ko
miıyonuna gelmeleri. (3387) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaanaı 

Pazardan başka gilnlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa . 
ralı hususi kabinesinde hastalanru 

~'SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliQin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

kabul eder. Sal~ cumart~ gilnlerl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı. 

karaya mahsustur. Herkesin halint 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 

(Yazhk telefonu: Kandilli 38 -
BeylErbeyi 48) 

Satılık Ev 
Kocamustafapaşa Silivri kapı cad

desinde 51 numaralı üç buçuk odalı 
iki hela, bir mutbah, miktarı ka
fi bahçeyi havi ahşap hane satı. 

lacaktır. Taliplerin bitişik hane. 
ye müracaattan. Görilşmek isti. 
yen}erin de Kadıkö./ Kurbağalıdere 

Şair Sururl sokağı 9 numarada Bay 
Rıza'yı bulmaları. 

lstanbulVakıflarDirekt.ö1Jüğü .ilanla, 

Değeri 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

199S 00 149 63 Arsa 
Çemberlitaıta Molla F enari mahalleı.inde Nuru Osmaniye ca 

sinde eski 24 yeni 22 numaralı ve 332,50 metre murabbaın 
Molla F enari camii arsasının tarnamı on be! gün müddetle açık 
tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29 - 6 - 936 pazartesi günü 
IS de lstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü binasında toplanan Ko 
yonda yapılacaktır. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. 

DAVET 

Trakya şimendiferleri cemiyeti 
Yedikulc şubesinden: 

(329S) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Şubemizin senelik toplantısı hazi· 
ranın 23 cü salı günü yapılacağınd&.n 
üyelerin o gün saat 17,30 da cemiyet 

Sabık Haseki baıtaneıi dahiliye merkez salonunda bulunmaları. 
mütebaasıp 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 

( Cağaloğlu Eczanesi yamnda) 
Salı günleri meccanenclir

Telefon. 22566 

(V. No. 16781) 
Uleli LQtüf apartımanı saat 4 • 7 e ----------------------------ı 

kadar telefon: 22459 · Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Nc§riyat Dircktöril: Refik A. Sev 


