
tJ"~killer heyetinin 
.A.1llı: toplantısı 

let'i he ara, 3 (A.A.) - İcra Vekil
'--· Yeti bugün BsıQ'Uekil lsmet 
~on11•n.. -· tak un reisliği altında toplana.-
ıııeıe:Uhtelif işler üzerinde görüş
kara 

1 
e buh.ırunuş ve bu işlere ait ,r ar vermiştir. 
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Parasız 1 

Muayene kuponu 1 
Bu kupondan yedisini birik· i 

tiren okuyucumuz KURUN dok 1 
toruna kendini parasız muaye · I 

ne ettirebilit. ! 
: . 
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A B k·ı· b• d 1 Hafta tatili teklifi "'vusturya aşve ı ı ır en- l t b 1 b b l · · 
b
. _ . . . . ? s an u er er erını 
ıre ltalyaya nıçın gıttı • çok sevindirdi 

A\ussolini ile görüşeceği muhakkak 
Orta Avrupa karışıyor, Küçük 

.....___ lerinin alacakları 
l 

Ankara da 
ilim hayatı 
1 stanbul Üniversitesinden başka' 

A.nkarada kurulacak yeni bir
1 

vaziyetten 
Anlaşma devlet
korkuluyor 

ltalya 
# lngiltere ile anlaş

mıya · çalışıyor 
Roma, 2 (A.A.) - İngiliz - İtal

yan münasebatı meselesi, B. Mussoli
ni ile zecri tedbirlerin aleyhinde bulu
nan bir grupu temsil eden üç zat ara
sında yapılan müzakerelere zemin teş
kil etmiştir. Bu grup, Avam ve lordlar 
kamarası azasından elli kişiden mü
rekkeptir. 

Bu mümessillerden biri olan Lord 

Cemiyet teklifi yapan say lavlara teşekkür etmeyi 
ve bazı temennilerde bulunmayı kar aı !aştırdı 

(Yazısı ~inci Sayıfada) 

ltlışt üniversitenin ilk temeli atıl
l'afy ır. Bu Yıl içinde dil, tarih ve coğ
l'niş a fakültesi binası yapılmış, bit
~aı:ı.:lacak~ır. Gelecek yıllarda onun 
eqebi da YUkselecek diğer binalar da 
tah Yat, fen ve tıb fakUJtelerile has
llih <l.lleler toplanacaktır. Bu suretle 
aite a~et be3 yıl sonra Ankara Üniver
Çtk~ı de bütün cihazları ile meydana 

I§ bulunacaktll'. 

l'af~en gün Ankara dil, tarih ve coğ 
Ma.nşfield Reuter ajansının Roma mu- -------------------·----------

doıtt faküıtesi Antropoloji profesörü Aouıturya Bcqoekili Schuıchnigg 
~ak·~r Şevket Aziz'e raatlamıştım. 
Obı:ı.~ t:deki işlerinden memnun olup 
b.irn bıgıru sordum. Genç profesör be; 
l'ıl~rnn u ~Ualime büyük bir heyecanla 
ancak unıyet cevabını verdikten. hsıs~ .. 
rn· ~eı.J.i, sekız ay evvel tesıs edıl
k'ış 01an bu yeni ilim müessesesinde-

ı ""oQı;ı• 
~i~ bf ~ hakkmdıı. hir fildr vermek 

Roma, 2 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

B. Schuschnigg, bu sabah saat 11 
de Venediğe geımı~tıı-. Avusturya ba.ş 
vekili, hemen tayyare meydanına git
mi~ ve orada hususi b'ir tayyareye bi
nerek bilinmiyen bir semte doğru yo
la çıkmıştır. 

habirine şöyle demiştir: 
(Sonu Sa. 2 SU. 3) 

Kermes 
Marta Eggert 
şehrimize gelecek 'Bu .i:ll fakUlt:ey kadar götUrdü. 

~aıuaraaa bana gerçekten kıymetli 
mat verdi. 

lııta I>~of~ör Şevket Aziz, daha evvel 
Ora; ul üniversitesinde bulunmuştur. 
bu rrı. a da Antropoloji dersleri vermiş, 
tır. ;vzu üzerine ilmi etüdler yapmış
çaı1. akat burada yedi, seklı; aylık 
edi;rn.anın verdiği salahiyetle iddia 
buıd~r .k~ :Ankarada ilim hayatı 1stan
dir kı ılım hayatından daha feyizli
hatta.A.nka.:adaki fakülte talebeleri ve 
i§çll :a~ulte ile hiç alakası olmıyan 
l!örı erı hı le ilmi etüd yolunda prof e
Yorıete çok değerli birer yardımcı olu
ta~u_~~· ~eseıa dil, tarih ve coğrafya 
lli~ ~sı Antropoloji talebelerinden 
da /\. .. lll.er Ayaş'ın tlhan çayı civarm
f oıın gılkaya denilen yerde bir takım 

Bazı şayialara göre B. Schusclı- - • • b • 
nigg, Şimali ltalyada bir yere gitmek- Kızılay Cemıyelı iT 
tedir. Orada B. Suvich ile buluşacak- k i 
tır. Diğer bir takım şayialara göre an ef aç l 

kemikleri bulunduğunu haber 

ASIM US 

Via-Reggio'da Otto de Habsburg ile 
görüşecektir. 

BAŞVEKİL lTALYADA NELER 
GÖRÜŞECEK? 

Viyana, 2 (A.A.) - Resmi maha
fil, B. Schuschnigg'in sekiz gün de
vam edecek olan İtalya seyahati esna
sında B. Mussolini'ye mülaki olması 
muhtemel olduğunu beyan etmekte
dir. 

Siyasi mahafil, B. Schuschnigg'in 
seyahatinin dahili siyasete müteallik 
bazı meselelerle münasebeti olduğu 

mütaleasmdadır. Bu meseleler, şun

ladır: 

'-....___ (Sonu Sa. 4 Sü. 1) (Sonu: Scı. 6 Sü. 5) 

bıa akşamki lacla 
IJi,. ., Çocugun altında ayakları kesildi 

Hadise yerinde toplananlar çok acı 
çeken ve ilk sözleri "Ah annemi son 
defa görsem,, diye feryat eden zavallı 
çocuğun ayaklarını mendille sarmışlar
dır. 

Yukariki fotoğraf ta bu hazin fa
ciayi teabit ediyor. 

Mqhar aanatkar Marta Eggert 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de, 

sekiz ve dokuz ağustos günlerinde Kı
zılay Cemiyeti tarafından bir kermes 
müsameresi tertip edilecektir. 

Haber aldığımıza göre, cemiyet, bu 
se:-ıeki kermesin daha eğlenceli olabi?· 
mesini temin için bir çok teşebbüslere 
girişmiştir. 

Bu arada Avrupanın tanınmış artist
lerinin de kermeste bulunmaları temin 
edilecek, bu artistler hususi surette 
İstanbula davet olunacaklardır. 

Sadece Kızılay cemiyeti, İstanbu!a 

çağıracağı bu artistler için, halkın re• 
yine müracaat etmeği daha faydalı bul
muş, ve küçük bir a:ıket açmıştır. Bu 

ankette, Berlin, Viyana, Paris, Londra, 
Moskova ve Roma ~ibi meşhur Avrupa 
şehirlerinde şöhretlerini yapmıs olan 
artistlerden hangilerinin İstanbula ç;ı

ğırrlmasr sorulmaktadır. 

Cemiyetin açtığı ankete herkes bir 
mektupla iştirak edebilecek ve yukarı
da yazdığımız şekilde sorulan suallere 
cevap vererek bunu Kızılay cemiyetil 
Eminönü adresine gönderecektir. 

(Sonu Sa. 6 Sii. 5) 

Boğazlar konferansın 
ayın 22 sinde topJanıyor 
Dost 

Bir müddettir memleketimizi alaka

dar eden siyasi itler hakkında Avrupa 
hükCimetlerile temaslarda bulunan hü
kumetimizin delegesi hariciye vekaleti 

umumi katibi Bay Numan Rifat Mene
mencioğlu dün sabahki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. 

Belgrat, Bükreş, Moskova, Berlin, 
Londra ve Parise giderek umumi vazi· 

yet ve bu meyanda boğazların silah
landırılması meselesi ve Akdeniz anla~· 
ması etrafında ecnebi devlet adam:.;riıe 

görüşen delegemiz, seyahati etrafmda 
şu:ıları söylemiştir: 

"-Avrupa seyahatinden memnuni
yetle dönüyorum. Her tarafta hüsnü 
kabul gördü111t bana gösterilen hüsnü 
kabul, Türkiye siyasetinin iyi telakki r. 

Litvinof 
... 

dildiğinin bir misalidir. iki dost memleketin Dıt Bakanlan: 
(Sonu: Sa. 6 Sü. 4J B. Litvinol, B. T evlik Rüıtü Ara9 

Finlandiyalılarla ikinci karşılaşma 

Mi saf iri erimiz bu sefer 
5 -3 kazandılar 

Finlandiya takımı ile ikinci güreş 1 

müsabakası dün gece Taksim stadyc·j 
munda yapılmı§tır. 

Müsabakatar, dün de yazdığımız gi• 
bi ikili Grekoromen, diğerleri serbetıl 

(Sonu: Sa. 4 8ii.. 1), 
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SON HABERLER -~ ı ~haNKARADAN 
Cenevre konsey toplantısının geri 

bırakılmak ihtimali var ! 

Ankara kolleji hazırlanıyo 

Plan 7 ürk Maarif Cemiyeti gensl 
merkezinde tetkik olundu 

Ankara, 2 (Telefonla) - Türk f yemekhanesi, iki Jaboratuvatl 1" 
. • " l '- maarif cemiyeti &enel merka kurumu rıea mektep idare ve talim he 

Yalnız Asamble bu ay ıçınde muhakkak toplantıya ~agrı aca" cemiyeti Başbakaabk -~Kemal Wi miktarda oclalan bal~ 
Gcdeleçln başkaalıfı altında toplan. n• yapılaeakhr. Kollejde llerı-

lt·alya Mı·ıı~tıer Cemı·yetinden çekı·ımeg.,, i mış ve yöneti~ kurulun~ hazırlanan kMSım da açılacağı göz öııll•~ 
w# Ankara kolleJ binasına aıt plln Uze. lundurularak lAzım gelen terli"' • ~"': ~ tt d •• •• •• ı rlndı tetldkatta bulunmuştur. hnınaktadır. 

cı~ı sure e uşunuyormuş Bu pllna göre, cemiyetin Cebed &andan sonra eeınlyetlfYd 
Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu A

jansının husutl muhabiri bildiriyor: 

1nıiltere hariciye num Bay Eden, 
ile yeni tqekkül edecek FranSiz hükQ· 

metinin reisi Bay Blum araSinda ıon 

günlerde vuku bulan müzakeratta ttal
yaya tatbik edilmekte olan .zecri ted
birlere milletler cemiyetinin fevkalide 
toplantısında dokunulmıyarak eyUll u
mumi içtimama kadar tehir edilmesi 
meselcıfode mutabık bldıldan bildiril-
mektedir. 

Bu haber tee,,Ut ettlll talrdfrdı 15 
haziran fnbllde konMJ lçtlmı..,,, 4' 
tehir..,..,.. DltlmaDed ileri alrlll· 
mektecUr. 

ARJANT!N TALEB!NDE ISRAR 1 
EDtYOR 

Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler cc• 
mlyeti ne.zdindeki Arjantfa delegesi bu 
alqam milletler cemiyeti cenel aekrete· 
rini ziyant edinir asamblenin toplan• 
ması baJrliindald ealebini tahriri olarak 
vemüttlr. 

Arjantin deleretl, ıenel sekreterle 
mlJlkatmdan sonra gazetecilere ezcUm 
le demiftlr ki : 

llDletler cemiyeti asamblesi, İtal
yan - Habet meaeleaini tetkik için 
muhıJrkaJr ıurette buiran içinde tOP
laatl)'a pltnlacaktır. Milletler cemi
yeti. hukuk mU..ntı prensibi G.zerine 
~ ve bu aebepe. bUtUn aza• 

lar yeni vaziyeti tetkik 
dir. 

ile Yenişehir arasrncia satın almış ot. retmenleri için hazırlanınıı 
edebilecekler- duğu 8500 metrelik arsaya on altı tizlik ijzeriode görüşmeler 

Esasen dUnya efkln umumlyeal de 
dershan..ı, bir konferans alona bir w toplartıya aoa verllmlftlr. 

bunu istemektedir. Bu tetkik, milletler 17 .. 1.. J f b / 
cemiyeti UUI devletleri tamamiyeti J' an go U $ an U fJe 
mülkiyelerini garanti altına alan onun- J • , . / • • 
cu madde esası dahilinde yapılmahdu. zmır ıman arı ıçın 
1TALYA MİLLETLER CEMtYETfN- ta/ı.sisat 
DEN ÇEK!LMEôt DUŞUNUYOR 

Roma, 3 (A.A.) - Sallhiyettar mF• 
hafilde tayleaildiline ıöre, balyanın 
milletler cemiyetinden çekilmesi, ciddi 
ıurette düıUnülmektcdir. 

Bununla beraber, bu huıuıta her· 
hangi bir karar alı:ımıt değildir. Yal• 
nız ftalya, 8nGmOsdelri mmetter cemi
yeti toplantısına i§tirak etmiyecektlr. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Van söUi 
işletme idaresi fle ~tıuabal Ye bmlr 
liman ·itleri amam •ldlrllklerl için 
936 mali yılı hazlraa &)'la& alt •.U 
Uzere hazırlanan muvakkat bltp ıi. 
ylhasına ıöre Van dJI lfleL • meelne 6,100, Jatanbal U.... it-

Polis teşkilat 
kanunu kadro 
Ankara, 2 (Telefonla) Polil 

llt kaaununa ballı kadro 
değiıikHk yapılması haldmı 
1'un blrtfad mtlzaUftal 18 
bul edildiğini bildirmiştim. 

ınctl_.nt hlk6-tin 
cetvelde bazı deftpkllkler 
Kam&atayın kabul ettiii ba • 
cetvel ıudur: 

DiSrdlndl derecede tO Ura 

Milletler Cemiyetinin 
• 

1 ıtalya 
lngiltere ile anlaş
mıya çalışıyor 

leri amam m8d8rlutilne, 8',8SO imli' 
liman itleri umum mldUr ... e, 
29,410 Ura tahsisat TeiiJmlftlr. 

Diler bir maddeye rlN .. Va 
sili iflıtme ldareeile lmalr ft lataa. 
bal liau itleri anım mtldlrltlklerl-

iki bq m8f ettlş, befind d 
80 lira maqlı Od t.ş mlfetdf, 
eı dl"reeeden 70 Ura maqh it, 
d dereceden 55 lira maqh ltt 
zlnd dereceden 45 lira maqh • 
kanncu dereceden 4d Ura '.J 
onunca dereceden 35 lira •.::. 

şampıyonu 

Habeş imparatoruna göre lngilteredir! 
Necaşi Ar1rupada. olap bitenleri 

öğrenmek üzere geliyormuş 
Londra, 2 (A.A.) - O:cford gemi- huau.ri cilıazlar1a atm&f old"1dara gaz

ıinde Neue Chrc>ncle gueteei muhabiri ı.ra... baMedeceğim. 

ne bayanatta bulunan Neçql. töyle ~. pnctığtn Avrapada lb-
demtttlr= ~ l*' t.ümı. ~ .muaDak 

lngilizler, Milletler cemiyetinde da- tutulınuı olduğ\,\llu inkir etmiş ve ha· 
ima ~ampiyon mevkMnde bl&lwl'""§- reklbn serbestliği hakkında ıu söz
lardır. Benim lngiltereye oldulu ka- leri ıöylemi§tir: 
dar l"Tanaa,ca w Maıetler otılifefftaita Bfl bfiyfUc canilere bile kelldtlerini 
adaleti au... .,..., oı. 1*fA .._ m4ldafaa etmek Mk1ct wrilir. i• Mı
aıu do iti,,....• .,.,.,.. de eıu Ud •uı.fftl tak1M etmif olduğu 

Habet imparatoru. tu 61tri lllve bir tecatrii.I kurbanı'*' hig olmaz.sa 
etnılftlr: bw t~n u gibi ah11ı:ıl w §6T'ait A.,,,.,.,. ,..., •-••clca ..ı.r o- ı:ılttnda yaptZmt§ olduğıınu tCl31'iA et
lwp 1MfflW lJfrw,.,,..,, ~ fMlna. meai kadar tabii bir §e!J olama. 
YifW bet~ BÜ8f ............. Necqf, istikbal hakkında §Öyle de-
1/İl'IM hf ,..,_ ~ ,._ .W. pek mittir: 
lH:lrfMrw tMrip •-••••• Cfol- c~ '"'"'8seeeeC, Mr 1'aJ eumi 
,,, olllp .....,_ .,..,_. IMJ ~. BW, •uıetıer cem4yet"'6 
y.a.. ~ - ....... ,,.... ~ zm:. lvootff" 1'a1cka ga
fl lllD•••t w ,.,.._ oHllMe, "°911- 1ebe '*manticlcM bir 90k ~ Mt1 
ba1Gr1fl ..,,,, ~ ,.,..,_ ıetJer de bizim kadar alctWardırJar. 

imparator yeni Habeş hüku
meti ile temasta 

'(/#illet le,. Cemigetinde ilmidim olma&agdı 
Aorapaga gelir miydim !,, 

Ha'6f ~paratoru Haile Selllfye, 
CebeUktlhkta kendisile ıöriifen Pa• 
Ti8 - Soir cuetesi muhabirine tafle 
m,or: 

"Bu dltflnarumı.za her tilrlfl harple 
kartı kctyduka "Gerilla,, dan tutun da 
aaffı harp halindeki muharebeye bdar. 

••- Şilndi ne yapacabm•.z? 
·- 11metttr ~ ..,._ 

o1- bata,. bdar .... mlJdlmt 

Yen· Bulgar elçisi 
jll,fln ,.Arbnİ•e geligor 

Sot,a, a f>.A.> - Bu1garlatamn 
yeni Anbra elclal B. Teo4or Krtltof 
bu üp,•kf ebprmllr AnJrua,a b-
relret etmiftlr. Yeni • llta,aada 
Baebakan ve Dil Bakanı Ka.e lvuot, 

Banya bir L91anl meselenin halli için 
ğeldim. Halen Habqiıtanm ccnabun· 
dakl bllkOmetle temuta tauJanayorum. 
Bu hfllrametfn uydurma o1dufunu ı8y. 
lediler. Hayır, hakikaten vardır, size 
aldıiJm evrakı göıterıbDirim. 

Buaun üzerine impantor gueteciye 
\clDUt& bulwıdqu,yeni Hült hilai
-..,ı. olaa~-
tir. 

Kaıtamo11a ,...,.., 
tetlcilt «litiıor 

kral adına B. Gruef, Dil ltlerl Bakan- Oradaki klS~lerin llrtiladt layme
lıtı pne1 ..U.terl B. Niko~, TUJ'.. ti hala olup olmadıiJ hakJanda ftl'ICt-

enln Sotya eJQltd ~ Berker, .e1çl1lk eti rapor ehemmiyetle bekleamütedlr. 

= Tllrk - auı.- waW.- • Yananıaaıula .,.eocııer 
....,....., pdllllr lltıaJaal, c1lt Atlna, 2 (KtJfttJM) - Boloedan 

f teri babnhfl erkim ve gazetecilerle gelen haberlere g6re amele grev illn 
e1;iııin &wt1ın tarafmdan tefyl olun· etmlt, pollllerle olan çarpJllDA]arda 

muetar. lld mtı, IS yaralı 'ftll'llllllerd. 

(Ostyanı ı incide) 

B. Jluıao1'9" ile gapmt§ olduğufllUZ 
glSrüfm.eler awt1 1'6 aamimi oZmqtur. 
Lord Mantfleld, B. Viae ve B. Coury 
evveloe Varpa w Vlyaaayı lllyaret 
etmlflerdL Kendllerinlıı B. M'tıııısolini 
tarafından vaki olan hUIUSt bir davet 
üz.erine Romaya gitmft olduğu amıe
dilmektedlr. 
lTALYA CENEVREYE GELECEK 

'Xl? 
Roma, 2 (A.A.) - İWyanm 16 ha

ziranda Mllletler cemiyeti konseyine 
iftira.ki me1eleet hakkında hentıa re. 
mt bir karar verilmit değildir. 

Siyua m&bafil, lWyanm konseyde 
bahamuyacalmJ teyl4 etmelrtedirler. 
.... ld beynelmllel vulyette bekJe. 
mımı,. bir ta1am hldl8eler dura ..... 
T. Rüştü Aras 

ff aricf &iga•et lıaltlurııla 
izahat wrdi 

Ankara, 8 (A.A.) - c. H. Parttll 
Kamutay p'Ubu idare heyeti batkan
Jıtmdanı 

c. B. Putid Kamutay il'* bu
gtba .,.,.. .... lluia lüa'mn 
bl1hn11ıu-sı toplUldı. 

Dil ..... •Jran• Dr. Te9ftk Rlllttl 
Aru'm .-ı at,..ı durumu haJrlnn. 
dül Whlan dlnlmcU. 

MehalJI idareler komllyonunun hu
swd idarelere ait rapora tıserlnde mu 
akerelu yapılmJ§ ve ıon çıkan bazı 

lwıunlarm hUkflmetleriııe göre ikma
li lç'ln raporun tekrar komisyona ve
rilmeıi kararlqtınlnuttır. 

Prenses Esra'nın 
geçirdiği macera 

Irak kralmm hemfiresi prenses 
Eera'nm geçirdiği haber verilen bil· 
yUk aek macerası hakkında gehrimiz. 
deki Irak mahafilinde resmt veya gay
ri remıt hiç bir malfunat mevcut ol
madığı anlqılmıftır. 

Ankaradan aldığımız haberlere g6-
re Irak sefarethanesi de prenses Es
ra'nm bir Yunanlı garsonla evlendi
ğL-ıe dair biç bir malQmat ıahibl değiJ. 
clir V9. guetelerin neşriyatı Uzerine, 
hUkilınetinden izahat istemiştir. 

Sefaret erklnmdan bir zat Ankara 
muhabirlmlr.e prenle8 Esra'nm akıl 
hutahğma musab oldufundan ve te
davi edilmek Uzere Avrupaya gönde
rlleceflnden bqka ~ bir .. )' bllme-
dfllnl ~y!emlfUt. 

•• 191& matt 111ı btlt~e baalan ile 
taludl edlhnekte olu 'fal'ldatıa 11.18 
J'llı llaslraa ayıacla ela talwll ... denm 
edilecektir. 

Her Uç teşkilahn da yapılacak de. 
fitlklildere ait kanan liyihalan aJl. 
kadar encümenlerce tetkik edilerek 
büt~e encümenine verllmiftir. L&yfha. 
ların Kamutavrn trıtfHndou e=vvt=l \a· 

mum! heyete verileceti aalafılmakta. 
dır. 

Dil ve tarih fak ü.tesi 
talebe ta limatna,,.e&i 
Ankara, 2 (Telefonla) - K.aarif ve

Jrileti dil, tarih ve coğrafya faJrUltesine 

kabul edilecek talebe için yeni bir tz• 
limatname hazırlamaktadır. 

Öğrendifime göre, bu sene muallim 
mektepleri memnlan kabul edilmiye-

celr, faldllteye ancak diğer falrWtelere 

girmek istlye:ılerden aranılan prtlar 
dahninde talebe alınacaktır. 

on blrlnd derecede• 30 Ura 
müfettiş muavini, altına d 
'IO Ura 1D38fb bir Jabora..-ı 
(ldmyaker), yecllnd derececi• f 
ra maa§h bir 1aboratunr tef 
al, on lldııd dereceden 21 lira 
ti~ merkez memura, on lrtind 
ceden 2Z lira maqlı bet fen _ _.._. 
on dör'11ln~-ct-~en 20 lira 
beş kltlp, OD beşlnd derfttdell 
Ura maaşlı on Ud birinci muf 
~memura; ...,.. ....... A•• 
lira maaşlı on iki iklnd smıf> 
memuru. 

Netice tktisat Veklletince ya 
rami bir teblifle bildirilecektir. 
taraftan. liıorta prketleri bnUSI 
da kamutayın tatilinden evvel 
kereden ıeçebileceii anlatılma~ 

Hafta tatili teklifi 
lstanbul berberlerini 

çok sevindirdi 
Berhrlerln •tilıfm bir derchlf Palu tbl tam 111• ~~ 

tefldl edea Wta taıili lflala •m ,.. llha ıtna bir miltteilala mf~. , 
lunda Istnnbul saylavı General Bak- alllrken aat 12 olunca lfl yatl~ 
kı Şinasi, Çoruh aaylavı Asım Us, rakmak mecburiyeti huıl o~ 
Giresun aylavı Tank Ua tarafından Abl takdirde berberlerla ._ ~ 
Kuautap bir teklif ,.,....._ •la leri mınau M~latlr. B•~ 
..._ ~ B• teklif .......... ,._.. nlul&tl•lll elant , 
taraf ..... Ml1tlk 1llr ...... , ft allka ... ...... • ........ ~ 
Ilı kaqr1-ı•..... ftl'ldat ..... d. aınm.ta 

Celll,.ua lan..,. din 1ılr aktır. Yal t*ll P.tll1e 
toplantı J&puak llafta tatili ip. tek. Jlra •ll'li wnaltrba IO Ura 
Uf ,._ eQla•lua 1ı1nt tıııoklıllr- aelodlıl lııtllaa ~ 
aame sladenaetı karar ..,..._dlr. hr.•ta tatili tekllf edilen 
Banda• bqlla bftta talllbda llnma bal edllinl a ..._ıtaa 
hakkında Ufrlyatta ftlDall pzete. sar sblerl Ilı.iM ..-_ 
lere de birer mektup lh~ hak- tlf ... edllmlt olaeak ,. ._. 
Jamun •llclafaa edflmtaln._ dola11 MI _.. .... ful& Wıll 
d~uklan 1evlnel Mldlrmlflsdlr. hlanaaktır. Ba itibarla .,aıld 

nb abütan alqama b'1ar 
Dflnldl toplutıda hafta tatw llü. ntl olarak bbal e4111...ı 

blcla JaPllan teklif ..,. ... ••· 11111 dala& anaa olaaldlr. i' 
falmuttv. Teklifte tatWa IJU&I' d· Ba tememailer, idare ..,... ' 
•I lfledn Hara bafl11&rü ,..ne. fmdu t.blt edilerek •Mh.., 
il rftntl ltleye bclar aİnMll lsta. kamlara bl~rlleeektlr. . ..... .Jl 
mekte idi. Berberler hafta tatilinin Djfer taraftan cemlfet .rıR:~ 
teklif edilmesinden men:nanlyetlerlnf mftraeaat ederek rulmatt,..ıa ., 
söylerlerken teklif edllea tekilde buı saf varidat berlnden al~ .. r 
tadf ltt yapdmaın hakkın•a da temea- dlerde oldap afb1 8llllf ...,._...,.. ~ 
nide bulunmata karar vermişlerdir. lmmasnu lstlyeffktlr. Bile- ~ 

Ba llmusta Heri ılrUlea tlldr ıu- herler mut taksimatına tabi~·· 
dar: bulanmaktadırlar, 



SPOR 

Berline gideCek sporcu
lardan beklediklerimiz 

Olimpiyada en güvendiğimiz kı
sırnıarqa iştirake hazırlanıyoruz 

Türk apor kurumu reisi General Ali Hikmet Ayerdem 
led~uuyonların yeni reislerüe beraber. 

d DfJnka sayımızda Berlin olimıpiya- Fakat federasyonlan yeni teıekkül e-
ına hangi §Ubelerde i§tirak edeceği- den bu sporlarımızın hakiki vaziyet ve 

"'-izi ifaret etmi,ş ve Türk Spor kuru- dereceleri layıkiyle maltlmumuz olma
"-' reiai General Ali Hikmet Ayerde- dığı ve tahsisatımız da fazlasma müsa• 
~ bu bahis üzerinde sözlerini yaz- it bulunmadığı için şayanı itimat bazı 
~ık. münferit atletlerirnizle beraber bunları 

l>Unkü Ankara postası bize kurum da bu defa göndermeği doğru ve müm
"e&ainin olimpiyat mevzuu etrafında kün bulamadık. 
::-diği uzun beyanatın metnini getir- Ancak be~ altı kişiden ibaret bulu• 

Bütün sporcularım1zı al6kadar e- nan Ankara kampındaki bisikletçileri· 
de,ı bu beyanatı bugün aynen yazıyo- miz bu defa Ankarada yapılan biri.-ıci 
"'-ı. 

seçme koıusunda çok büyük bir dere-
- Bertin olimpiyatlanna bizden bir ce ve muvaffakıyet gösterdiklerinden 

ltıann sporcular gönderilecektir. Bil· bundan sonraki koşularda da daha zi
t~ dünya milletlerinin toplc..-. ..... c:ıgı yaae mu -ro.IEa1uy•t: gösterdikleri tak • 
bir ~erde Türk bayrağmın da dalga- dirde bunların da gönderilmesi için pa-

' 1atııhtııması ve Tilrk varlığının göste• ra tasarruf ve teminine çalıplacaktrr. 
• Jı 

\.ı11 .d.:'~•i PlhPt+• ,.r .. u edilecek §eyler- Esasen gönderilmesi takarrlir eden 
dir. sporcularımız da İatanbulda Fenerbah· 

1 
Esasen biz de sporla meıgul millet• çe atadı y.L-ıında topluca kampa ahn-

~deniz. Ve bizim de sporda kendi- makta olup evvelemirde burada iyice 
llıize göre bir mevkiimiz ve mevcud:- yetiştirileceklerdir. Bunlar Avrupadan 
Yetimiz vardır. Bundan evvelki olim- sureti mahsusada celbedilen kuvvetli 
Piyatlara da iştirakten geri kalmamış- takımlarla da karıılaştmlarak tecrübe 
~k. Bu defa da varlığımızı göstermek edildikten ve muvaffak olabileceklerine 
llteyi§inıiz tabiidir. emniyet getirildikten ıonra bilhassa 

Bununla beraber biz olimpiyada her muntazam bir sportmen kafilesi halin-
1~0rda her milleti yenerek mutlaka bi• de olimpiyada gönderileceklerdir. 
lirıciliği alacağrmız iddiasiyle gidecek Artık orada muvaffak olup olama-
değUiz. Sporda yenmek kadar yenilmek malan da takdire ve talihe kalacaktır. 
t~ tabii olduğuna şüphe yoktur. Yeti- Şu kadar ki şuurlu Türk gençleri 
lir ki sporumuzu iyi bir şekilde ve teo (yenilsek de şerefsizlik değildir) diye 
~ bir sportmenlik ile göstermiş bu- de işi oluruna bırakacak değillerdir. 
lnıalın:ı. Onlar Türklüğe şan kazandırmak ve 

Filhakika sporda yenmek şandır. Fa• bayrağmuzın şerefini daha ziyade ila• :t Yenilmek de şerefsizlik değildir. ya çalışmakla mükellef bulunduklarını 
4. Utla en yeni misal; son İngiltere - dahi bildiklerinden omuzlanna yükle -
~\'\ııturya milli takınılan maçıdır. Mu- tilen yükiln azamet ve ehemmiyetini 
d lrkaktır ki İngiliz milli takımı spor• müdrik insanlardır. Binaenaleyh şüphe 
a en kuvvetli bir takımdır. Böyle ol- yoktur ki bunlar herhalde ca:lla başla 
~la beraber Viya:ıada Avusturyalı• savaşıp çalışacaklar ve buna rağmen 
~ yenilmiştir. çok iyi derece kazanmatnIJ olurlarsa 

~c ~akat bu netice tpgiliz takımının bile gene vazifelerini yapmış olmak 

1 
lçikada tekrar maç yapmasına mani hazziyle memleketlerine dönebilecek • 

0 •tnarnııtır. İngiliz takımı burada da terdir. 
)cnilrnig olduğu halde memleketine dön Biz olimpiyada spor kudretimizi 
lrltiıtür. Fakat bu hal; İngiltere spc- göstermek için gidiyoruz ama spor ka
tıt Ve sporcu İngiliz milleti için bir dar Türk sportmenliğini ve Türk cen• 
lt:refsizlik olmamıştır. tilmenliğini de göstermiş bulunmakla 

ai:ı:irn de gimdiye kadar bir çok Av- 7.evk ve iftihar duyacağız. 
~Pa takımlarile pek çok spor temaE• işte olimpiyada gidecek gençlerimiz-
) rı?1ız olmuş ve bunlardan bazılarında den beklediklerimiz de bu:ılardır.,, 
d enılmiı isek de bazılannda yendiğimiz • .. .. k 
1 c ~aki olmuştur. Binaenaleyh spor a- Artıst Kuçu 
~rn1?de böyle az ç~k .. tanı.~mış bi~ mev· Kemal için mevlit 
. tnız varken ve butun dunya mılletle- . . 

11 bayrak] ·ıı· 1 kl .. Şehir tiyatrosunun kıymetlı artıstle 
tc:rnıek ı·,.ı·arıbnı ve mı 'tı vbarat· an.ndı glo~· J rinden merhum Kemal Küçük için bugün 
le 11 n uraya şı a e ıp gı er er-

en bizim bundan geri kalmağı düşür· ikindi namazından sonra saat 15,30 
lııeklig~ı·m· b'l · 1 d da Beyog~lu Aynahçeşme Kamer ha-

ız ı e caız o amaz ı. . . 
~itek'ı h"kA ti · d b 1.. tun camiinde Hafız Sa<lettın ve Fahrı m u ume mız e u uzu-

bıu takd' d k 1 ve Kemal tarafından mevlut okuna-li ır e ere sporcu arımızm Ber• 1 . h :.:n:-
: olimpiyatlarına iştiraklcri:ıi tasvip 1 caktır. Mer~ud~~ı· seven erın azır 
-,.lenıı, ve 1 ~- 1 t h . tı d lunmaları bıl ırı ıyor 
bı' w;ım o an a sısa a ver· 

ıştir, Binaenaleyh biz de tahsisatım - EYOPTE ELEKTRiK 
~ kifayetine göre en güvendiğimiz Elektrik şirketi Eyüp mmtakasın-
azı ıp ı ı· · 1 · • l O ltta lce or anmızla o ımpıyat ara ıştıra- daki elektrik kuvvetini 11 vo n 

hazırlanmaktayız. 220 volta cıkarmağa karar vermiştir. 
ttrı, Şimdilik göndermeği kararlaştırd·· 8irket memurlarını evlere göndererek 
it 12 'Porcttlanmu: güreş. iskrim, yel- ~lektrlk tesisatlarını buna göre değiş
i:>~; ve futbol takımlarmdan ibarettir. tirmeğe başlamıştır. Değişme işinde 
a}~b~ •por •hamından da muvaffak ev sahiplerinden hiç bir ücret alınma-

ecek bazı sporcularımız vardır. maktadır. 

Kızılay haftası 

Bugün büyük bir alay 
te1'tip ediliyor 

Kızılay haftasının dün ikincı gü
nUydU. Bu münasebetle bir çok kollar 
gene kendi mmtakaları içinde bulu
nan halkı Kızılaya üye yazmışlar ve 
gece her kol kendi semtinde Kızılay 
menfaatine eğlenceler tertip etmişler
dir. 

Bugün haftanın üçüncil günüdür. 
Fatih kurumu taraf mdan Kızılay a
fişleri süslenmiş dört kamyondan 
mürekkep bir alay saat 14 de Unkapa
nmdan hareket ederek Fener, Vefa, 
Beyazıt cihetile Kızıl kurumu merke
zine ve Eminönü şubesine uğradıktan 
sonra saat on yedide Taksime gidecek 
Cumuriyet abidesine çelenk koyacak
tır. 

Klltllr ı,ıeri 

Dişçi mektebinde 
Halk para ıle de dişlerini 

tedavi ettirebilecek 
Dişçi okulu profesörlerinden bazı

ları Kültür Bakanlığına baş vurarak 
dişçi okulunda yapılmak üzere hariç
ten ücretle iş almmasma. müsaade is
temişlerdir. Bakanlık bu teklifi tetkik 
ederek uygun bulmuş ve önümüzdeki 
ders yılı başından itibaren tatbik e
dilmek üzere kabul etmiştir. 

Tatbik şekli için yeni bir talimat
name hazırlanmaktadır. Bundan baş
ka profesör Desano da. "Hidro Rad
yoloji,, mUessesesinden mütedavil bir 
sermaye ile hariçten iş almağı teklif 
etmiştir. Bu teklif Bakanlık tarafın

dan kanun halinde .Kamutaya veril
miş, Kamutay kanunu ona.ylamrştır. 

Yakında. müessese işe başlıyacaktll'. 

Yazı dersleri 
Kültür direktörlüğü önümüzdeki 

ders yılı başından itibaren yazı tedri
satına büyük bir önem verecektir. 
Bu yıl öğretmenlere açılan yazı kur
sunda. gösterilen derslerin kitap halin 
de de bastırılarak bütün öğretmenlere 
parasız dağıtılmasına karar verilmiş
tir. Kitaplar Devlet matbaası tarafın
dan basılarak kültür direktorlüğüne 
gönderilmiştir. Öğretmenler yazı ders 
lerlni bu kitaba göre öğret~ceklerdir. 

Sirasal Bilgiler okulu 
Ankaraya taşınıyor 

Siyasal bilgiler okulu bir haftaya 
kadar Ankaraya taşınacaktır. Okul 
için Ankarada uygun bir bina hazır

lanmıştır. Bu yıl okulun talebe kadro
su da. genişletilecek 120 yerine 420 
talebe alınacaktır. 

İcap eden tahsisat bütçeye kon
muştur. 

YÜKSEK öGRETMEN OKULUN
DA ISLAHAT - Yüksek öğretmen 
okulunun tedrisatında bu yıl bazı ye
nilikler yapılmağa karar verilmiş ve 
Bakanlıkça hazırlıklara başlanmıştır. 
Bundan başka okulun ders ve sair le
vazımının tedariki için de bütçeye talı 
sisat konmuştur. 

YABANCI VE AZLIK OKULLA
RINDA - Yabancı ve azlık okulan
nm imtihan talimatnamelerinde bu yıl 
hiç bir değişiklik yapılmamış ve eski 

' 

tesıne nıey~anın~n 
Kardeşini vuranı 
öldüren Maksud ! 
Oniki lJll, adı ay ağır 

hapse mahkum oldu 
Çeşme meydanında İbrahim'i öl

dürmekten suçlu Maksud'un duruş
ması, İstanbul ağırceza hakyerinde 
dün akşam üstü bitmiş, karar bildiril
miştir. 

Maksud'un, evvelce memleketinde 
kardeşini öldürmekten suçlu tbrahim'i 
bu vak'adan dolayı intikam almak için 
öldürdüğü, ancak bu öldürmenin ta

sarlanmak suretile değil de, bir karşı
laşmada tehevvüre kapılmak suretile 
olduğu neticesine varılmış, bu sebepten 

dolayı cezanın iki buçuk yılı indırile-
rek, Maksut, on iki yıl, altı ay ağır 

hapse mahkfun edilmiştir. 

Bir un fabrikasına ait 
fJergi makbuzları 

Cibalide bir un fabrikasma ait ver
gi makbuzları Uzerinde değişiklik ya
pıp vergi kaçırmağa yo 1 açmaktan 
suçlu olarak İstanbul ağırceza hakye
rinde duruşması yapılan fabrikanm 
iş takipçisi Dimitri hakkında dün ak
şam üzeri karar verilmiştir. 

Dimitri'nin suç işlediği sabit görül 
müş, on bir ay, yirmi gUn hapsedil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Yaz gelince 

Sucular sahtekarlığa 
başlamışlar 

lçme sularının bozukluğu hakkında 
halk tarafından belediyeye şikayetler 
yapılmaktadır. Yaz münasebetile su 
sarfiyatı artmış olduğundan bazı su-

cuların taşdelen ve diğer iyi su §İ§ele
rine terkos suyu koyarak satmak is
tedikleri görülmüştür. 

Evkaf idaresi su yolsuzluğunun ö
nüne geçmek Uzere bütün şubelerine 

bir tamim yollıyarak Taşdelen suyu 
şişelerinin mühürlenmesini yeniden 
bildirmiştir. 

Taşdelen suyunun büyük şişelerine 
iki mühür küçüklerine bir mühür vu
rulacaktır. Mühürlerden birinde Taş
delen, diğerinde evkaf damgası var-

dır. Bundan başka evkaf idaresi kay
nak başında yapılacak her türlü yol
suzluğun önüne geçmek için de bazı 
tertibat almıı1tır. 

talimatname aynen ipka edilmiştir. 

Geçen yıl olduğu gibi türkçe ders
lerinden birinden dönen talebe ikma
le bırakılacak, ikisinden dönen talebe 

de diğer dersler dikkate alınmıyarak 
sınıfta kaalcaktır. 

ZEHİRLİ GAZLARDAN KORUN
MA - Öğretmenlere üniversite kon
ferans salonunda zehirligazlardan ko
runma çarelerini öğretmek üzere dün
den itibaren bir kurs açılmıştır. Dün 
ilk dersi kimyager bay Necmettin ver
miştir. Kurs beş gün kadar sürecek
tir. 

~ ~H 

Odun ve 
Bir çocuk kocasını 
kor kut mı ya kalkıştı 

Zeyrekte Ç~lihamam sokağında 
altı numarada oturan on ikinci okul 
öğretmenlerinden bayan Safinaz okul
dan evine giderken önüne ayni okulun 
dördüncü sınıf talebesinden 264 nu
maralı İbrahim çıkmış ve elindeki o
dunu öğretmene sallıyarak göster
miştir. öğretmen talebesine odunu ne 
yapacağını sormuş fakat çocuk cevap 
\'ermemiştir. 

öğretmen Safinaz cevap alamayın
ca yoluna de\'am etmeğe başlamış, fa
kat küçük haylaz da öğretmenin peşi
ni bırakmamış ve arkasından: 

"- Sen beni sınıfta ipka edersin 
ha! Ben sana gösteririm!,, diye ba
ğmnıştır. 

öğretmen Safinaz çocuğu yanın& 
çağırarak nasihat etmiş fakat talebe 
buna kulak asm.ıyarak öğretmeni ta
kip etmiştir. Öğretmen talebesine a
cıdığı için bu takibe ehemmiyet ver
memiş ve evine girmiştir. 

Biraz sonra cüretkA.r çocuk eline 
geçirdiği taşla evin camlarını kınna
ğa başlayınca öğretmen polise haber 
yolbyarak İbrahim'i yakalattırmıştır, 

Mozayik 
araştırmaları 
Çok yakında mühim 
eserlerin bulunması 

muhtemel 
Arasta sokağındaki eski eserler 

araştırmasına devam edilmektedir. 
Son günlerde hafriyat yeniden ehem
miyet kesbetmeğe beşlamış ve geçen 
yı} kazılmıya başlanan kısımda bazı 

eserlere tesadüf edilmiştir. 
Bu kısımdan yakın bir zamanda 

meydana çıkarılması muhtemel moza
yıkların zararsız bir şekilde elde edi
lebilmesi için hafriyata başka bir is
tikametten başlanacaktır. 

FENlKS HESAPLARI 

Tasfiye edilmekte olan Föniks sf. 
gorta şirketi tasfiye heyeti, müesse
senin Viyanadaki merkezine müraca
atla, evvelce gönderilmiş ihtiyat para
ların göz önünde tutulmasını ve ala
caklılar masasında keydedilmesini bil
dirmiştir. Bu suretle elde edilecek pa
ralar da memleketimize getirilerek is
tihkak sahiplerine verilecek paralara 
katılacağından bu sigorta şirketinin 

tasfiyesinden alakalılarm uğrıyacağı 
zararın yüzde yirmiyi geçmiyeceği te
min edilmektedir. Viyanadaki tasfiye 
masasında İstanbul şubesi namına 
kaydedilecek para yUz bin liradan faz. 
la tutmaktadır. 

PLAJLAR UCUZLIYACAK Ml1 

Belediye idaresi plaj mevsiminin 
gelmesi dolayısile geçen yılki plaj fi. 
yatlarını tetkik ederek bunları bir 
miktar daha ucuzlatma çarelerini ara
maktadır. 

BAGDAD KôŞKO 

Bir kaç ay~anberi tamir edilmekte 
olan Topkapı sarayının Bağdat köt
künün bir iki güne kadar bütün ta.o 
m'iratı bitirilerek açılacaktır. 

Diin kırka yakın mcu Tahtakalede kavga etmişlerdir. Soldan birinci ı-esimtle bu kavgada yaralo
nanları haıtaneye götürülürken görüyorsunuz. lkincı resim Kadıköyiinde Akıam Kız Sanat Melı.tebinJc 
Jii.n açılan güzel ıergide alınmt§tır. -
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Polle h alterl• I: Hergün bir hikaye karşılaşma Finlandiyalılarla ikinci 
Tahta kalede 

(Uatyam ı ~) 

olarak yapıldı. tık mOaabablannda 
mllftffalayetli neticeler alan misafir 
cf1reKiler, dün cece 3 - 5 plip gel· 

ban. zaman zaman ıürefin ıerbeıt ol· 
dufunu unutmaama rapen rakibine 
hiç fırut vermiyordu. Bapnm kanama· 
sına da ehemmiyet vermedi. On llç 
dakibda tufla calip celdi. 

Sa gii%iinaen biipiik bir Yalan mı, Sahi mi? 
~~ 1 

56 KtL0 GREXO - ROMEN 
KUÇUIC HUSEYtN - PERTTUNEN 

515 KiLODA SERBEST 
ROMANYALI K. AHMET - PERT

TUNEN 

kavga oldu 
Tahtakalede Şeyh Davut hanında 

dün bir vak'a olinue 30, 40 kiti biribi-

tik daJdblarda çevik hareketlerle 
muvaffakıyet gCSıteren Küçük Hüıeyin, 
rakibini bir çok defaiar tehlikeli vazi• 
7etlere dilfürdü ve ilk on dakika be
raberlikle bitti. 

Mllaavl ıurette devam eden maç. 
17 dakib 33 saniyede Finlindiyah gC• 
rqçinin tuıla calibiyetile bitti. 

61 K.tLO GREKO - ROMEN 
YAŞAR - LANNE 

Bu maç sona bdar çok heyecanh 
oldu. YapJm rakibini tehlikeli vaziyet 
lere aokmuı, rakibini bir çok favulla
ra ıevkediyordu. Lanne trmaklarile 
mücadeleye bq vuruyor, Yapmı ha· 
kim vuiyetlerini atlatmaia uirapyor
du. 

Bir aralık hakem, bu hareketlerine 
.nihayet vermedilf takdirde oyundan 
~caiım ihtar etmek mec:buriyetir:• 
de bldı. Neticede Yapr hillllnen plip 
ıeıdi. 

61 lttLO SERBEST 
SADIK - RANTA 

tık bet dakika Sok faal oynayan 
ft rakibini yere atan Sadık, Rantanm 
~eli aurette b1r hücumundan mu
mtalayetle kurtuldu. Tekrar büim 
sürepnel• bqladı. 

Hüimiyet devam ederken rakibinin 
ani blr hareketi Sacbim beklenmiYen 
bir mafldbiyetDe bitti. 

72 KiLO SERBEST 
ANURAU HUSEYIN - KOKXO 
~ ilk çarpqmada rakibini ye· 

re fırlattıktan IOlll'a tlltUne çıktı. Kok· 
llıoam lel'be9t ıBretin en Jnce tefentl· 
atma, çok hakim bir surette mubbele 
ediyor " tlatGn cGrqiyordu. 

Bir kaç tehlikeli htlcumdan kolayca 
lnutulan Anbralı bir ara1dı: l1d kol 
ft blamu da rakibine bptmh. Bu 
~Je bir dakika bdar mukavemet 
ettikten sonra tatla *llOp olclu. 

____ ..... ro .......... m-~ ae:•ı$tt 
MERStNLt AHMET - 'DKtSTEN 

Ahmedin mindere çıkmaaile inmesi 
bir oldu. fllı: çarpıpnada Jl'lnltndfyalı 

ctrewçi AhmecBn kollan araanda ha
wya lı:alktı. Fakat kendlainl minderin 
dqma atmak auretDe Jnutulda. Ahme
lkinci defa yakaladı ve u.a,. kaldır* Bu hareket KeJdltenin omaulamım 

ıelmaile neticelendi. 
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UUALI SALtH - KORKONON 
ırJbiHlile liret uha1mı çıkacak 

t1erecede heyecana kaplan Urlalı Şalih, 
"bini hayli utrqtırdı. Salibin bu o-

,__. tecrflbeai u oldup anJqılıyor· 
Her minder cbpna sıl?ftan IODI'& 

nJdNnin eJiai llkıyor ve onu hallmı 

titlll9ilr edici ekleri arumda mindere 
~ 

8aHk bir Sok iyi oyunlar ıa.teren 

ftdlndi·yah raJdbme tatla -116P oı. 
..-k lslil bitin kuY'V'etDe çabttı. Ne
ticede htlkmen mai!Gp olda. 

ACIR SERBEST 
BAN Mi&HMET - YERV'INEN 

Çoban Mehmet haDan aJ1DtJuı pt.· 
imla inladere ~ GGrqin ilk dakl • 
t;Jralannıda herka blribirlne : 

-.. Bu maç serbest mi, diye soruyor-

Bir._. ctaı 
- Oa1lba Çoban ~ oldutunu 

Diye IJbe edfyördu. 
Mehmet. raklblnf l1d defa ayapdan 

Dün geceki maçlarm en heyecanlısı 
bu maç oldu. Romanyalı Ahmet, ilk 
defa cüreı yapıyordu. Küçük Hüseyini 
tuıla yenen Perttunen, Ahmedin kar
şııı:ıda müthiı tehlikeler geçirdi. 

Ahmet çok çevik ve hikiın güreti
yordu. tlk defa mindere çıkmasına ve 
halkın kendisini tanımamasına rağmen 
Ahmet dün ıece bütün balkın samimi 
ıempatiaini kuanch. Tufla yenildi. Fa· 
kat göıterdifi oyun ve tehlikeli vazi· 
yetlerden muvaffakıyetle sıynlıt. o:ıun 
ileriıi için büyük bir ümit olduğunu 

meydana çıbrch. 

DOn akpmki gllreı Finllndiyalıla
nn yorgunluktan kurtulduklannı ve 
bbiliyetlerini daha iyi göıtermeğe im· 
kan bulduklannı anlatıyor. Bu:ıdan 

sonraki yapılacak temaalar, her halde 
daha dikbte değer olacaktır. 

Vçüncil karplapna yann aqam ay
ni ıtadda yapılacaktır. 

Ankara da 
ilim bayatı 

rine girerek dövtltınUt ve bu arada İki gtındür sıcaklar çok fena baa-
4 kiti de yaralanmıştır. Vak'a 8',yle tınlı. Bayan yazın artık gelmit oldu
olmuştur: ğunu iddia edebilirdi. Kocası da aksini 

Şeyh Davut hanında aeyyar satıcı- iddia etmedi. E~ bile fllbat edemez. 
lık yaparak geçinenlerden Bozlar& di ve kansının EreııiöyUne bava teb
Hacı elinde teneke ile hanın blru ile. dile gitmeline mUsaade ettL 
riaindeki çeşmeye gitmiş ve su doldur Fakat bayan, bu kolay ele geçiri
mak istemiştir. Fakat bu sırada gene len müsaadeye teeekkUr ettikten aon
ayni banda oturan Niğdeli Mehmet da ra cilve yapmayı da unutmadı: 
ha evvel geldiğini aöyliyerek teneke-- - Kocacığım, niçin sen de gelmi-
sini doldurmak istemiştir. Bacı buna yorsun? 
razı olmamq aralarında başhyan kil· - Biliyorsun yavrum. Mağazanın 
çük ağız kavgam bilyttmUt ve netice-- itlerini bırakamam. İller de pek tavaa
de teneke ve sopalarla biribirlerine dı bugünlerde. 
girmişler; kavgayı ayırmak istiyen - lyiya iıte. Fazla it yok madem, 
han sakinlerinin de iftirakile bilytlk kalk gidelim. • 
bir gttrilltü halini almııtır. Fakat bu - Aaıl itler iyi git;ınediği için ma
sırada polta derhal yetişerek kavgacı· ğazada bulunmam lbrm, aekerim. Me
lan ayırmış ve gürültünün elebqmmı Bela, inaanm bir hutuı nrken kal
yakalam11tır. kar da gezmeğe gider Ilal? Hastasını ya 

YANGIN - Dün gece saat bir bu- payalmz bırakır mı? Benim de vaziye
çuğa doğru Arap cami Bakır sokağın- tim böyle. 
da 22 sayılı Hidayet'tn evinden yan- - Bunlarm hepti bahane. Senin 
gm çıkml§, fakat derhal yetişuerek canın latemiyor. leler fazla olaa o za
söndilrUlmti§tUr. manda "'Jleegııliyetinln fazlalığından,, 

SARHOŞLUK ETrlGl tÇlN - bahsedersin, gene gitmezsin, ben biJ
Beyoğlu latikW caddesinde berber mi yor muyum aankl seni! 
HulO.i ile ortağı lbrahim halkı rahat- - Hayır, öyle değil, Bedia .. 
sız edecek derecede aarhot oldukla- - İti uzatma işte. Neme lazım! 
rmdan yakalanarak poltae teslim edil- Fakat, aenin iyiliğini düşünüyorum da 
mişlerdir • onun için ısrar ediyorum. Yaz kış ça-

(Uıt11G1U ı '1ldMJ ARABA ÇARPrl - Ayvanaaray- lıııyorsun. Allah vermesin hasta olur 
vermı,, "Dunun tlzerine yapılan tetkik- cadesinden geçen 3073 numaralı fe- yataklara düşersen ben ne yapanm., 
ler neticesinde Uçünctl zamanm orta nercl Ahmed'in idaresindeki araba O zaman görürsün işlerin kesatl'lğmı 
ve sonlarına dotlru yaıam11 bir nevi at bakkal ŞUkril'nUn iki buçuk y&fDldaki - Sinirlenme canım. İlk fırsatta 
olan Hipporioıı dişleri bulunmllftur. çoc""1 Fikri'ye çarpmJ§tır. ben de tayJe beş on gün bir tatirabate 
Daha aonra foall Jwntk)erl Uzerinde EV K1RAS1 YOZONDEN - Ga- çekileceğim, merak etme. 
yapılan tetkikler daha ziyade derinlq- latada Demirciler sokaimda oturan - hıtiyarbğmda, defiJ mi? Şimdi 
tiriltnoe bunlarm büyük ehemmiyeti Anas :u.bıta~ bat vurarak ev .kiraaı ben hep böyle yalnız yaşıyaynn, bir 
olduğu anlqılmıt, Anadolunun jeolo- vermiyen Salih Qğlu FaJ.1iıı ayni za- dul gibi ha? Keşlri evlenmeseydim ... 
jik ve p&leantolojlk tariJıt haJmnmdan manda kencUBJni dövdüğUnU iddia et- Bedia'nın bu son "acıklı., aözJeri 
ilk bir ketlf olduiu neticesine varıl- mlf, Fallı hakkJnda taJPbat& baflan- vakit vakit kavgaya dönmek tattaadı
mıttJr. Orta AnadOlunun bu tarafla- IDJlbr, m gösteren mtınakaşadald ikinci kah
rmm tarfht.en eneJki çağlarda insan SEBZE Ç•IJOŞ - mlinıell ipiz ramanı çok mOtecsalr ettı ve .kankOC'8 
ile meakQıı olmuı kuvvetli bir ihtl· talmnmdan Hayri oğlu Osman araba· kucaklqtılar, banştılar. 
mal iü'''m ·ati ''"7: 4jl'n'Ml _.CJ1l!ıır cacldfıabıden geçerken :t>aJıçıvan P"Y&n kocasmm kendisile beraber 

o eıt!ma'l"ln ara"-• y~.-,ıln· W. W. ....-ı- rt nlai •·· • rt• ı ı - elt ıt aı. 11.,. 
zamandan sonra buralarda yapmıı seme çalıp kaçarken yakalanmıştır. da kana11am sevgisinden emin ve yal-
olmall milmkUDdUr. Bu suretle elde mz bırattığl için müteessirdi. Beraber 
edilen maJpmıe tarih fakUlteatniıı ant· EMLAK BAN KASI köprüye kadar indiler. Bayan vapura 
ropolojl enatitUsUntııı gt1Rl ve orijl- bindi, ayrıldılar. 

Emllk bankumın faaliyetfııt ge- • · • • 
nal bir paleontoloji galerisinin ilk çe- ıılş)etmek mabadlle tetldkatta bulun-
kird~ .. ı +-kil edecektir Bay da mağazasına gidiyordu. Ken 

--&"" Ki9 • mak "--- davet edilen mUtehauıa •~-- Ba l&Mı&~ di kendine : Bundan llODI"& .l.IJUIDbul aaylaVI y Gortan -1....ı-1 • .aekf lflerinf biH-la 
H rti ı .ıı.-'----- y_.;-"'ir ta pıA&&&&&&A-.a """"' "Hava da ne kadar sıcak!,, rUyor-am n n ~ ~ ve hazırladı~ raporlan Maliye Vekl· 
raf da n..-ı-"-pede •-ıı·ılh ~- &• du. "Hakikaten artık yaz geldi. Karı-m &.-llUIC yap"""'"&• uu- Jetine v-ek Ur.ere An.karaya hareket 
·"'- temeli '---,-k ı-n-.a ba...: .,.-- mm hakin var. Senede altı yedi ğy ev&1& ~ en .,.&&Q~en .uı etml§tir. Verilen haberlere göre mUte-

pal tolo "ik h 1--..1-- ( .... __ hava almuaa, üc; dört ayını deniz ban gene eon ~ ayvan anlAll _..., haaam, Eml&k bankamna Franaadaki 
todon) .aı.1 ... -ı-ı bulm .. ...,... .... _ _._ yolarmda ~irmeae bir kadın keJJdi-

un .,......na.u 1&9"-• .ISUll9""9 Kredi konaey mUemıeeeııdnln çalı§bjı 
don file bemer, fakat ondan daha bil- eeıllara uygun bir .. kil vermek iste- Dl nuıl mes'ut Ayar!., 
yl1k bir hayvandı. Bu hayvanın tıpkı mektedir. Bu dUfUnceTerle b"y YBtıtığı koca-
fil defanmıa bemııer dişleri uzvi foell bk vazifesinden dolayı vicdalimda bll-
balinde olarak Ust ilçünctl, yahut alt iCRA DAiRELERiNDE yük bir ferahlılt duyuyor ve bu ferah-
d6rdtlnctl tabakalarda ve kumlar yeni mali leD8 mtbwıebetile lıazi. hkla biraz eerlnllyordu. 
---.ıı- bul .......... Bundan .... ı... "" Mağazaya girdi. Yazıhane tarafmr 
a&-...uaua unmlA9 .. _ • ......,..- raıım 1, 2, 3, • UncU gUnlerinde ulkü· 
hyor ld Anbranm timdi Demirtepe dar icra mee'ul mulwıebeclliğinoe tah- geçti. Adamlarına: 
denilen tarafmda bundan l1ri yilz bin lillt ve tediyata müteallik muamele - Ne var ne yok çocuklar? dedi. 
yıl eVftl kav vetll iRi cereyan1an ve yapıhmyacalı ı.tanbul mUddelmnumt - İyilik sağlık, bayım, dediler ve 
btıytlk ormanlar VU'llllf. Jılutodon'un Uitnden bil4irilmektedlr. bir tanesi ilive etti: 
dişleri au cereyanlarlle eUrllldenerek BALKAN ANTANTI DENiZ - sı. bir mektup var. 
buralara kadar gelmif. Kaatodon'un Bay mektubu açtı. imzaya bir göz 
buralarda bulunUfU Ankara havallsi KONFERANSI iŞiNi BiTiRDi attı: 
için ilmi bir damgadır. Tarihten ev- Balkan Antantı ekonomik kOD11ey "'Bir aile doetu,, 
velld insanlar Ka.atodoıı ile aym za- dem koııftranama ittlrak eden Yu- Böyle •m:r.alar taşıyan mektuplar-
manlarda yapmlf oldufuna göre iki goslav murahhasları dün gece ekspres dan hallledildlğlni işitmiıti: KarJSı 
yflz bin yıl sene evvel Orta Anadolu· le Belgrada hareket etmişlerdir. Ro- veya kOCUJ tarafmdan anlatılanlara 
ııun bu taraflarmda lnaanlar da bu- men ve Yunan murahhasları da bugün böyle meçhul "Namus ehillerinden,, 
lunmqtur. vapurla l!lemleketlerine döneceklçr- ikaz mektupları gelinni§. Fakat, ken-

Profeaör Şevket Aziz KUtodon'un dir. disine niçin geliyordu? Sakm adres 
bir kilodan daha alır olan tnr tek dl- GEMLiK SAHiL SIHHiYE yanlıf otmaam: Zarfa baktı: 
ılni bana göstererek: ,,.. Bay TM.ti" Vurkır, 

.. _ !tte azizim, bu dit memleketi MEMVRLVuV ILGA EDiLDi .VaAMUtpGfGda tulaafiyed lbllamafa tefebbOI etti. Pabt çok 
ve ayni amanda 1mnet1I olan 
di,aJı cGregl buna meydan ver· 
iki defa tehlilrell vulyetlere d8-

mis için paleontolojik ilk ketiflerden· Gemlik aabll ınhhiye idaresi memur 1 atanbtıl 

ve hallan ytlrelfnl hoplatan Ço
• rakı"binl altma aldıktan sonra es· 

efe bafladı. 
tık Ob dalı:lbda O.tin tlrqen Ço-

dlr. Şimdiye kadar bu hayvanın Ana· lufu ilga edllmlt bulundutundan bu 
clohıda yap•• oldutu bem değildi. limana utrzyacak ve bu Umandan bir 
Bugtln tarih faJdllteahıiıı tetktkleril& kacak gemilerin ııhhf muameleeinln 
bu b1r hakikat olmuetur... maahlll Uman reisliği tarafmdan ya. 

Diyordu. pılacaiı bildirilmektedir. 

ASIM US HABEŞ MASLAHATGOZARI 
ı.-.~------~--__.------------------------------------- Babeşiıtanm Ankara mulabatgU-

Miiddeti zan M. Ato Berhas Markos lstanbula 
lear gelmiştir. Babet Maalahatgtlzarı teda-

Dtlkkb 8ir aeae vf edilmek l1zere yazı tstanbulda geçi· 

Mrı!=tdlt _. • .,,,_, """' f1tlldı RJtnellUllfntlM: 
halhııd Soblı Mallamm ea 1eaelfk Cinai 

kıymeti 

U/40 1800 

Tamam, kendlalnin adresi. O hal
de? 

Bay Tahsin Vurlur, esasen kıaa o
lan mektubu bir hamlede okudu: 

"Bayı" bay; 
"Karınt.ı, her ya otdıığu gff>f, bU

giın de Erenlo6yü_ne, M11t.1 teb4iUwe 
gidiyor. Biz buna mbaoade ediyorau
nuz. Çiinkiı iyiliğe kemlik eden kan
nızdan la.iç bir auretle filphclenmiyor
aunuz. Baıitria ac1yot1 bW adam aıfa-

dedi. Beliti ancak yarm 
İ§leri idare edin. 

• • • 
Adamcağızın talibi yokmuf. -:11rJJ11 

mutpaşada otomobil bulamadı. 
ye Sultan hamamından atladı. 
rüye geldı: Vapur kalktı. Ancak 
saat sonra bir vapur varml§. 
pqaya çıkmak, trene binmek 
derken iki saat geçti. 
köşk de istasyondan haylice 
Nihayet iki buçuk, Uç saat aolll' 
Vurkır, bayanmm kendisinden en 
ğı iki saat evvel geldiği klt)dln 
sının önünde idi 

"Kalb~in çarpmuma mani 
yordu. ÇUnldl hem öfkelldl, ıı... 
bayatmda diLba bir kere olsun 
besinde bulunmadıtı bir role ç 
du: Kanamm doetile kareılqa 

Söyliyeeeği sözleri, takmacafl 
n dtişflnerek hiddetle kapıyı 
Kendialnt kapıda bir iki dakika 
leteceklerinl veya hiç açmıya 
düşünerek kapıyı omuzlama.fa 
!anıyordu. Kapı açıldı \'e karşt8mR 
nsı çıktı. 

Kocasının kan ter içindeki v~ 
keli yüzüne muzaffer ve sevinçli 
tebe~ümle J!:illep Bedia, 

- Bahse tutuşsam kazanırdım! 
di. Nasıl bilirim seni kal>~a kı 
manın yolunu! Seni buraya geti 
nin bundan başka çaresi yoktu. 

- Ne? Demek o mektubu sen 
dm? 

- Evet. tl7.eriııe bakm' olsa 
dün Ni§&lltaşmdan verilmiş old 
görUrdUn. 

Bay Vurkır bir iki gün Ere 
yünde, karıcığı ile beraber kaldı. 
ra .. işinin bqma,, koştu. Artık o ,. 
ne dostu,, ndan bir değil bin me 
alsa ErenkoyUne kOfntak "Ahm 
ğmda,, bulunamaz, hattA bu oyun 
ondan sonra gönderilmesi muht 
-n:I 11111 Cl'UI 'U)Uöl biti ..AM~-

tUJ>lal'a- inaadırmamak için Jaı:nlfııft"I• 
kadın fendi oldufunu aklma bile ıe 
remezdi! 

13,313 KiLO KURŞUN 
~n fırtına dolayısi}e 

cami ve sair eski eserlerin tamlrf 
müzeler idaresi 13313 kilo kurlun 
fetmiftir. 

ViLAYETTEKi TOPLANTI 
DUn tehrimia kaymakamlarJ 

muavini bay Hüdai'ntn başkanlığı 
tmda toplanarak son günlerde soy J1 
değiştirmek için yapdaiJ. fazla m
caatın kareılanmuı çarelerini tetldl 
etmişlerdir. 

EKMEK NARia 
Nark komisyonu dUn toptand 

ekmek ve francala fiyatlarını tetlllS 
etmiş, eski fiyatları aynen lbka 
tir. 

tile ~ AabeT veriyorum: Kanm:ı B- _ __. ... ___ _ ____ ,_ ..... "1 
renkiSyaflde yalns.ı değildir. 

Mababaotla Ha. f recektir. 
nın tiat katında aı~_,ne. YOROK. ALI BLAJI 

9 720 

4tBir aile doatıt,, _ ... _. _ _ _ _______ __ 

Bay Vurkır, işlerin çokluğundan lataabtll """"""'""'"'~: 
• veya yokluğundan • bq kaldıra- htanbdlcla Kocamuatafapqıd& 
mıyan sat, hemen ppkasını başına ge- turduğu anlqılan Aydın bul Jıl 
çirdi - adamlarm&; met Nall'ln hemen memuri.Je~ 

- MHblm bir it için çağırıyorlar, mlracaat •t:DıtılL 

4 oda YtlrUkali plAjmm illf&&tı gOııden 
1'.lt4eM 81ıdlb talip sahur etıae dltfnden arttmnalan uatılmıştır. I güne ilerlemektedir. PlAja bir ta1rele 

•lu.rl n•rllk lledell leann ytizde yedi bcçufla nlsbetinde pek ak~lerilej yapdmuı iqhı belediye Akay idareet 
B - ı - 1936 pazartesi giini saat 2 de btanbul Vakıflar Bat Mü-ı ne görilfmete bqlamlfbr. Buraya ~-

lri'l.tiı•dıtl •ltefekkil ihale Kom1870D1111& mflraeaaUan illa olunu. dadan plen ve giden vr.purlarm ug. 
(11&21) ramuı temlD edllecektlr. 
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• r 1 ••• Uzaktan . . Yakından . . . ~====~ 
e ike işareti Silifke ovasını 

'<li

8

::..,·:r'e ipnd. '·"'~ifa- Kadınlar iki şampiyon kay bettiler! su bastı 
Cinayetlerin artmcm 
b ' 
Qlrıızlıkların çoğalman, ''Bir kadın erkek oldu!,, bu gibi Bayan h kta n 

Ut : ~anın gerçek yerini almcuı, havadisleri işitmek artık pek mera-

kaç sne evvel bay şampiyonlar arasına 
geçmişti. 

Zarar 100 oın lira 
tahmin ediliyor 

•Qrre, Ve •aire.. kımızı mucip olmuyor. Çünkü bu vak- Bay l ı ğ a '· 
~· atar gittikre mutad bir hadise haline 
uıye ICI bü" • • '» F ya ırıınız. giriyor. Böyle cins değiştirenlere belki 

Bugün de bir İngiliz kadın atleti
nin bunu takip ettiğini görüyoruz. Silifke, (Hususi) - Yağmurla ka

rııık dolu iki buçuk saat kadar bir afet 

halinde devam ebniı, Acıtma deresi 

taınuı bir çok evler sular altında ka!. 

mı ıtır. 

te cılıat bütün bunlar bir ıoıye- sevgilileri veya dostları acıyorlar. 
Ye Ye • b" J b L l>crtko ~ ır: zaviyeaen aRtftan Fakat, son zamanda olan iki vak'a 

fiili L .!'i~ fey değildir ve çok en- bütün kadınları müteessir edecek ma-
,, ııııkümlerdir. h iyettedir : 

0 
L ~zalnaak, çoğalmak,, ıozu Kadınların aşağı yukarı her saha-
~ar · b da rekor kırdıkları bu devirde bir çok 

~tlcık nıı i ıeylerclir ki bunları da spor şampiyonları vardır. Fakat, 

ilctd rakamlar hiç bir zaman bunlardan ikisi son zamanlarda kadın-
; edemezler hktan çıkıp erkekler arMma karıştı-

4 Qrtları bir tarala bırakınız, lar, yani spordaki kadın şampiyonlan 
,::,1•rtıza türlü türlü mütefekkir azaldı. 
ier/~kları çıkar. Meıelô çok de
tff~ ve. değerini dünyanın tcuclik 
ti b' bır ıoıyoloğa göre cinayet-
ı ır • ti cemıyet durgun, hareket-
ı Ve "l l ,,.. ter eme hamleıini kaybet-••;:,r varlıktır. 
~ rıun, hareketsiz, yosunlu 
d 'Ilı halini alan cemiyet koynun· 

Q Ye,.· "l l'tıt 1 ı e eakinin kavgaaını u-

lttq "'~, Yani bozulmaya yüz tut· 
~ bır cemiyettir. 

,,. Di_ferleri için ele türlü türlü 
,,, ' 1111 mütalealar ileri aürülebilir. 

" .. el· k .. tel"kk~ ıe anın hıraızlığa vasıta 
,,.~ 1

• edilmeıini bir ıoıyetenin 
lı erıı seviyesi bakımından kar
v, 'QYarılar vardır. Ceza kanunu 

ahlaki h" l • · · ·J rt\e ıs erımızt rencıae et-
si bak J fty/ ımın an zararlı ıayılan 

l'eai er her zaman C'emiyetin bü~ 
Vii rtc/e hakikaten :zararlı tesirler 
tı1ı1C:::a getirmiyorlar.. Nitekim 
de~ kaidelerinin ve kanunların 
ola ltteai ve cemiyetin normal 

ta#f y b • al"J' A Q§aması unun mı• ıcıır. 

Bunlardan biri Çekoslovak atleti 
Yubkova idi. Ateletizmde büyük bir 
korlar kıran bu bayan şampiyon bir 

Beş asırda 70 gün 
üç gün olduf 

Fransızların Transatlantikleri "Nor 

mandie,, Avrupa - Amerika yolculu
ğunu 99 saatte bitirdi. İr\gilizlerin 

Fransızları bu sahada yenmek için yap 

tıkları "Queen Mary,, ise, saatte ka
tettiği yol itibarile "Normandie,, yi 

geçtiği halde, sis yüzünden geri kala
rak, Amerikaya ondan daha geç gitti. 

Mary Veston İngiliz sporunda bü
yük bir mevki işgal eden ve muhtelif 
rekorlarile bütün dünyada tanınmış 

bir atletizm şampiyonu idi. Fakat , bir 

gün, kendi tabirile, kendisinin "labü 
halde,, olmadığını hissediyor ve dok
torlara baş vuruyor. Bir iki muaye
ne ve iki ameliyat! Bayan şampiyon 

erkek olarak ortaya çıkıyor! 

Ameliyatı yapan doktorun söyledi
ğine göre bu, bir iki ay içinde bu ka
bil vak'alarm yirmi beşincisidir. Bil
hassa büyük rekorlar kıran kadın at· 
Jetlerin erkek olduklarını işaret edi-
yor. 

Yatla Amerika 
yoJculuğu! 

''Queen Mary,, ve "Normandie,, gi

bi büyük gemilerle Avrupa - Ameri
ka yolculuğu yapmak herkesin istiye

ceği bir §eydir. Fakat bu iki gemi ko
ca Atlantik Okyanosunda biribirlerile 
yarışa girerlerken onlarla boy ölçüş-
meğe çıkan küçük bir "Transatlantik,, 
daha var! 

Hakikaten "Transatlantik., kelime
sinin "Atlantik denizini aşan,, mani
eına geldiğini düşünürsek Fransızların 

geçen pazar günü denize indirdikleri 
"Arielle,, adındaki yata bu isim veri
lebilir. Çünkü, ressam Marin Marie 

ismindeki bir deniz sporcusu bu yatla 
Le Havre limanından kalkıp Nevyor
ka varmağı düşünüyor. Yani, Akde
niz vapurlarının bile açılamadıkları 

engin denizde yatla Amerika yolculu
ğuna çıkmak! Bakalım cesur kaptan 
Am~rikaya kaç günde varacak! 

Ovada biçilmemiı buğdayları dola 

çarpnuf, yazlık mahsulden kon, susam 

f11bk ve bostanlar tamamen mahvol

muıtur. Sebze bahçelerinden eser ka'. 

mamııtır, Yaylalar hakkında bir malü
mat alınamamıısa da cenuptan ıimale 

doğru uzayan bu akının yaylalarda dr. 
ha büyük tahribat yapnuf olmasından 

endiıe edilmektedir. 

Taıucu dereti de taım11 ve Taıucun
da birçok evleri su basm:ııtır. Evlerdea 

halkı ancak sandallarla botaltmak müm 

kün olmuıtur. Bu dere kenannda b\.'• 
lunan hannanlan tamamen sel götür-

müıtür. 

Şehrin birçok yerlerine yıldmm dü~. 

müı, Taıucunda bir adımı ölmüı, bir de 

çocuk kaybolmuıtur. 

T elıraf, telefon hallan bozulmuı 
olduğundan yaylalar ve köyler hakkın

da bir malumat alınamamaktadır. Dr. 

reler kenannda bulunan bir çok köyler
den korkuluyor. 

Yalnız Silifke ovasının bu afet yi:. 
zünden uğradığı zarar 100 bin lira tah
min edilmektedir. 

Bergamada bir cinaqet 
Bergamanın Saray mahallesinde bir 

cinayet olmuıtur. Yukan Kınklar kö
yünden bir kızla evlenen köy katibi 
Bilal oğlu Aydınlı Ahmet, ailevi bir 

IJ~ıl tehlike iıaretçiıi ıuclur: 
Q~ Cf!lniyctte kanun ve yahut 
ler; l:lalnmından iflenen ciinmr 
leri n ~0lalma1ı değil, bu cürii~ 
~ <iZ da olıa iılendiği zaman 
4Q 1'11aha görmeai akıülamelle 

Avrupa - Amerika yolu şimdiye 

kadar böyle yarışlara kaç kere sahne 

'olmuştur : İlk rekoru, şüphesiz ki 1692 
de K.ristof Kolomb'un gemileri kazan

dılar: Amerikaya tam 70 günde var
mışlardı: 1819 da ilk Amerikan bu

harlı vapuru Amerlkadan A vrupaya 
26 gnüde geldi. Ondan sonra bu rekor 
1838 de 15 gün olarak kırıldı. Nihayet 
1840 da 9 güne, 1866 da 8 güne, 1873 
de 7 güne, 1888 de 6 güne, 1891 de 

meşhur ''Mapictic,, daha sonra "Lusi
tania,, ile 5 gUne dil§tU. Bu rekoru el
de eden gemiye verilen "Mavi korde-

Bayan Mary Vcston dünkü ve bugUnk-ü ----------1!1111----· 
sebepten ksyın biraderleri Hüseyin of . 
lu lbrahimle Musta(llyı tabanca kurtuni 
le öldürmüıtür. Katil yakalannuı ve 
adliyeye verilmittir. 

'lılanma J C" .. k ~ik mcuıcıır. urmun ço 
le ~arda iılenme•i ve aksülamel
tılth ar~ıl~nmaaı bir cemiyetin 

~zlıfinin delili değiltlir. 
rled· •ıl tehlike ıükutta, lakaydi-

ır. , 

'----... Sa drl Ertem 

!en; E$e1ler 

'l' Küllükname 
bf~a~ış mizah şairlerimizden ede· 
l{liııtlkn &kiiıtesi başkatibi Sıtkı Akuzan 
Biit ktt.; eme ismi altında küçük bir 
f~ .hı çıkarmıştır. Üniversite pro-
b· erııe aa· uh · l · · lrer . "' ır ve m arrır erımızden 
"e ~l?lUkte ile bahseden bu değerli 
ta\>sir enceıi kitabı okuyucularımıza 

/(: ederiz. 

0rı'ta.,, ve Kitapçılık 
?lıeCrtı beş günde bir çıkan bu değrli 
~lştlruanın on birinci sayısı intişar et
~aıc · Ömer Rıza Doğrul'un "Oku
lı ?,, ;:::ir? Nasıl okumalı, ne okuma
h \'e f lıkh yazısı herkes için fayda
~ltap evkalaae enteresandır; meşhur 
Sa~d ırteraklılarım ziyaret serisine bu 
~gil~r devam olunuyor; Fransada, 
kıtal>tl ede, Almanyada çıkan en yeni 
''e!iı·t r hakkında uzun boylu izahat 
ı 1Yor '"" k " er h k · .a. ur ıyede çıkan yeni eser-
bu sa a kında Almanca bir makalede 
<lan b~nın Yazılan arasındadır. Bun
teııt llşka bu nüshada dünyanın muh 
\'e l>:enıleketıerine ait pul haberleri 
~\?ııa lnerakhl&rmı alakadar edecek 
~dır; tavsiye ederiz. 

İl>t.J.."fr./(.A.DIKôY H~LT::.'C'f.. 
'l'tıl'tı OPERETi . • · 

'l ha)!~en avdetle ~ ~ 
a~ an Perşer 

mı 21 d<' ~ ~ 
8

/i.'lfl)A. OTEL/ ,~ ..... 
t'anl:aı.i a Operet 

~l'at1 Perde 
ar 75. S0 Loca <!C~-5:o Pek 

l'aknıda Taksim Bahçesind9 

la,, 1919 da "Mauretania,, sonra "Bre
men,, e ve 1933 de İtalyanların 

"Rex,, ine geçti. Bundan da rekoru 

hyafetile 

lngiliz Kralı 

tac ıiyme meraaimi gelecek sene yap:
lacaktır. 

Bu tarihi tesbit eden kararnameyi 
imzalayan kral, tac giyme merasimin
deki mutat debdebe ve ta:ltanadan vaz 

geçen sene "Normandie,, vapuru aldı; G f 
4 gün 3 saatte Amerikaya vardı. Şim- e)ecek sene aç 

. . 
gıyı yor 

geçtiğini ve bu merasimin gayet sade 
olacağını kaydetmektedir. Bu arada, 
adet olan geçit resmi ve parlamentc- . 
daki merasim yapılmryacaktrr. ' 

Çarşaf, Potur, kuşak, 
Peçe qasak 

Lüleburgaz, (Özel) - Şarbeyhğı• 

kararile çartaf, peçe potur, kutak ku'• 
\anmak yasak olmuıtur. 

Herkesin bu yasaklığa göre kendile
rine düzen vermeleri bildirilmittir. diki halde Mavi kordela onda. İngiliz kralı VIII inci Edvard'ın 

cı 
·::·::-·:-::·:'.·::.::·::-::.::-::·::. 

Teır.ka -
Otomobil bankalar caddesinin kıvnmlannı dö

nerek yokuıa tırmanıyordu. 
Çetiner Bursada hastanenin içinde ve dıtında 

büründüğü iki f8hsiyetin tekrar çarpıımaya batla• 
dıldannı aörür aibi oluyordu; Vlker, her :zamandan 
ziyade kendisinin zannettiği bir sırada itte avuçlan
mn arasından kayıp süzülüp gİbnİftİ. Bir görüı gala. 
h içinde idi; iskele, vapur halkı, kalabalık gözünün 
Önünde yoktu; Olker sanki sokak kılığı ile değildi 

de Sevimin düğün gecesi Çetinerin kollan arasında 
dansederken ve danstan sonra uzaklaıır gibi gözü
nün önünde tekil alan muhteıem kızıl tuvaleti içir. 
de ilerliyordu: O gülenclim bir al ı&Ia bürünsün, 
yÜrüsün; ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün, yürü
sün .• 

Arkaaına bir ker~ dönüp bakmadan gitmiıti; 
Çetiner bafınımıyor, aes çıka"ramlyor, bir tek kelime 
aöyliyemiyordu. Çetinerin aıık ve hakiki inaan tal • 
siyeti, iç f8bsiyeti heyecan ve arzu hamlelerile çarpı
nıp çarpmırken dıı ilemin tesirlerile ve cemiyetin 
istediği ahlak n salabet duyplarile zebirlenmiı r. 
lan içtimai ıahsiyeti, granit bir sfenks heybetile su
suyordu. 

Hamletin decliti gibi: "Ey kalbin\, J>arcalan; 
çünkü dilimi tutmaia mecbunnn !,, 

AŞK ÜLKESiNE TEDBiR GiRMEZ 
- Füzuli -

EflAtundan Fröyde reU.noeye kadar afk, 

deli bir U'llUlk gibi muhayyile ve bauaalyetlerl 

önUne k&tank, rü tuurda çatta.Ja çatlaya, 

KAii tuur altında inliye inliye alap gttmlftlr. 

Acaba bu deli ırmak nedir? Nettıden gl'llp ne. 
reyf! el diyor T Mttraıımı n.aad kazıyor ve kaza.. 

maz.ııa neler yapıyor T Şuurda.ki hal ile ıuur al_ 

tuadaki baU ae a,nlddar söatertyor T 

Mustafa Şckip 

. '·"·"· .• ··' ' - :f.; : .-.,. .... !~ ı: .. o>. •• t:'":• ~ • 

• 
•~ A· N:~ . 

REFiK AHMltT. 
SE'V E NQıL. :.::·::-::-::-::·::-::-::-::·::-::·:: 

1 

Bazı ruh hastaları vardır ki zaman zaman sıh
hatlidirler ve buhranın ıeleceiini öncec:len hiaaecle
rek vaktinde kendi ayaklarile gidip kendilerini haa· 'ı 
taneye teslim ederler. Çetiner de böylece bir zaman
dır uğradığı ıuurun tezaufu bacliaeıinin ıünden gü
ne büyüyüp ilerlediğini farkediyordu, hastalığını ıö
rüyordu; fakat tedbir almak, hekime gibnek, hasta· 
neye kapanmak için iradesini kullanabilecek halde 
değildi. Bu da hastalığının ba§ka bir tarafı idi. 

Çetiner, içtimai fAhsiyetinin baskısı ile ıeri çe
virip ıuur altına kapadıiı isteklerinin birikip birleıip 

bat kaldınnıı olduklarım pnnüıtü. Tabii tahaiyet, 
kapalı olduğu ıuur altı karanlığından hapisane maz. 
aalımn demir parmaldıklarım kopararak kurtulmuı, 
ortaya çıkımı, içtimai f8h1İyeti ensesinden yakalayıp 
yere çalıyordu. 

Çetinerin duygulan ıimcliye kadar aanki iki ayrı 
kanaldan akıp ı:derken kanalın birisinde maniaya 
uğrayınca öteki kanaldan taımaia mecbur olmuı, 

setleri yıkmıt. etralı kaplamıfb. 
Her ıeyin malıvoldujunu his.ediyordu; herkese 

rezil olacakb; ne olacağım bilemiyor, yolun nereye 
varacağını kestiremiyor, fakat tehlikeyi farkecliyor 
ve önüne geçecek kudreti kendi.inde bulamıyordu. 

Böylece, kendi kendisinden korkmakla beraber artık 
it batına ı~t olan yeni ıahsiyetinin kartı ge. 
linmez emrile doğruca trene atlı yanık Y eıilköye gitti, 
Olkerin büyük anneaile birlikte oturduiu evi arayıp 
buldu. Kapıyı hızlıca çaldı, karııaına çıkan ihtiyar 
dadı kalfaya o anda bulunmuı b:r söz olarak: 

- Hanımefendi evde m? 
Dedi. 
- Hayır; biraz komtuya gitti. 

- Ben doktorum, Ulker hanimi ıörmeie gel-

dim. 
Emniyet veren IMa ufatmdan dola)'! içeriye a1m. 

dı; bahçe üstünde denizi ıören bir odada etyaya ve 
etrafına bakmadan ıinirli adunlarla dolaıarak bek· 
ledi. Kapının açılıp kapandığım hisaebnecli, fakat Ol. 
keri bütün zarafeti, ihtiıanu, güzelliği ve bikimiyeti 
ile ayakta karııaında kendisine doğru gelirken ıö
rünc:e bir mucize ile karıılaımıı gibi oldu. Cezbe 
içinde mutlak kudrete yaklaıtıiını hisaeclen Sent 
T erezin ansızın ıiddetle insanı yakalayıp uçuran 
ilihi bir kartal, mübarek bir hezeyan, isnnani bir 
cinnet, her suretle tatlı bir iatitha diye tarif ettiii 
halin içine düımüştü. 

Buraya ıel :rken dimağının kıvnmlan arasında 

çılı1n bir fikrin tohumu yeıermift çiçeklennüt ve 
zehirli kokusile onu büyüle.mitti; eve girer g;rmes 
Ulkeri c.nuz baılanndan yakalayıp kendisine çeke. 
cek, yüzünü yüzüne yaklaıtıracak, ıözlerinin ti içi
ne, derinliklerine, ruhunun arkasına kadar bakarak: 

- Benim olacak mısın? 
Diye haykıracaktı; bu maksatla aelmiıti. Hal. 

buki timdi Olkerin güzelliğindeki panlb ile san
lıp kamaf8D gözlerinin önünde genç kadının sahici 
bir varlık mı, yoksa nurlu bir hayal mi oldufunu ayırt 
edemiyecek kadar donuklatmıt. hareketaizleımiı, kc. 
ma haline gimıti. 

Olker, Çetinerin iki eFni birden tutup avucunun 
içine almıf, onu pencerenin önünde duran kanapeye 
dojnı çekip götümliiıtü. Genç adam, ruhunun rüs
girsız hava içinde, bir karpit lambasımn ııığı gibi 
berrak ve aikin yükseldiğini hiueliyordu. Olker J,. 

aydınlığın etrafında bir fanus gibi idi; ıtık bir za
man daha devam ederek fanusun içindeki havanın 

kendisini gıdalandırdığt müddetçe yanacak ve sonra 
derin bir teilimiyetle boynunu bükerek sönecekti. 

Genç kadın, aııkının kemikli erkek ellerini okta· 
yordu; derisi bu temaa ile baıtan apiı Ürperince 
Çetiner uykusundan uyandı, birden avucundaki ele 
leri dudaldanna ıötürdü, talılanan erkek. sevgiıile 
U1kere uzandı. · · · · · (Arka.sı ııar) . 
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HAVA YOLLARI 

Devlet işletme idaresi 
Yolcu ve hamule 
nakliyatı tarifesi 

ve şartları 
Tarife No. 1 

1 - Yolcu bilet ücretleri tarifesi. 
Ankara - İstanbul 
latanbul - Ankara 

Ankara - İstanbul - İzmir 
İzmir - İstanbul - Ankara 

lzmir - İstanbul 
latabul - İzmir 

22 lira 
22 
40 
40 
20 
20 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Bu ücretlerde bin liralık sigorta bedeli dahildir. Bin lira
dan fazlasına sigorta olmak istiyenlerden azami on bin liraya 
kadar olmak üzere her bin liraiçin ayrıca iki lira alınır. 

2 - Tenezzüh uçuılan tarifesi : 
Kalkıp İnme dahil olmak üzere 15 dakikalık tenezzüh uçuı

ları için iki lira. 
3 - Üç yaıına kadar çocuklar için tam bilet ücretinin yüz. 

de onu, üç ila yedi yaf arasındaki çocuklar için yüzde ellisi 
alınır. 

4 - Gerek tam bilet alanların ve gerek çocukların 15 ki
loya kadar bağajları beraberlerinde parasız nakledilir. 

5 - Beher kilo yük için yolcu ücretinin yüzde biri ve ay
nca her parça için on kurut alınır. Bundan baıka iadere için 
yeniden ambalaj yapılmalarına ve mühürlenmeJerine lüzum gö
rülenlerin her parçası için eb'adına göre azami bir buçuk lira 
alınır. 

6 - istenildiği takdirde eşya mukadder bedelinin binde 
üçü nisbetinde sigorta edilir. 

7 - Tayyareyi kiralıyanlardan Dragon - Rap it tipleri 
saatte seksen lira, diğer tip tayyareler için beher beygir kuv
vetine mukabil saatte yirmi kuruı hesabile ücret alınır. 

Tayyareler yarım saatten kısa bir müddet için kiralanamaz. 
Kiraladıklan tayyareleri muntazam posta seferleri olmıyan is
tikametlere sevk etmek istiyenler idarenin münasip göreceği 
şartlan kabul ederler. 

8 - On bet gün zarfında muteber olmak üzere azimet ve 
avdet bileti için yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

9 - Gidiı geliı bileti alıp da müddeti zarfında dönmi
yenlerin dönüt paraları geri verilemez. 

10 - Yedi yqmdan küçük çocuklar için hususi yer tahsis 
edilmez. Bunlar ebeveynlerinin kucağında veya yanlarında 
oturtulurlar. · 

11 - Y olcularm fazla eşyalarının ve nakillerinde idarece 
mahzur görülen ıeylerin ve kalmhğı 25, eni 40, boyu 75 santi
metreden büyük eb'atta olan sandık veya bavul gibi §eylerin 
tayyare ile sevkine idare mecbur değildir. İsiyenlerin eıya
Iarı bütün masrafları kendilerine ait olmak üzere trenle sevk 
edilebilir. 

12 - Biletler hareket gününden beş gün evvel satılabilir. 
Bu suretle bilet alanlardan hareket saatinden 24 saat evvel se
yahatten vaz geçtiklerini bildirenlere bilet paraları yüzde yirmi 
noksanile iade edilir. 24 saatten daha az bir zaman evvel se
yahatten vaz geçtiklerini bildirenlerin yerleri satılabilirse bilet 
ücretlerinin yüzde altmııı iade edilir. 

13 - Canlı hayvanlar tayyareye kabul edilemez. 

14 - Vaktinde hareket etmiyen tayyareler yolculan bilet 
ücretlerini talep ettikleri takdirde tamamen iade edilir. Hava bo
zukluğu gibi fevkalade sebeplerden vaki olacak teehhürlerden 
dola.yı seyahatten vaz geçenler için on ikinci madde hükümleri 
tatbık olunur. 

15 - Bu tarife 25 Mayıs 936 dan muteberdir. 

19- 5 -936 

Kalkıt 
S. D. 

10 00 

Kalkıı 
S. D. 
ıs JO 

.Kalkr, 
S. D. 
14 30 
~ 

Kaikrı 
S. D. 
7 00 

Hareket saatleri: 
Ankara - Istanbul "Hergün tt 

Istanbul - Ankara "Hernün -- " 

Yalnız Cumartes· günleri 
Ankara - istanhul 

Yalnız Pazartesi günleri 
Jstanbul - Ankara 

Varış 

S. D. 
11 50 

Varı§ 

S. D. 
17 20 

Varıt 
S. D. 
16 20 

Van.t 
s. o. 
8 50 

r • R. Peker'in -, 

inkılap Dersler ! 1 
Ankara ve İstanbul Üniversite

lerinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları, 
gözden geçirildikten sonra, ULUS 
Basım evince kitap halinde basıl
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalnız 
basma masrafı karşılığı olarak her 

Boğazlar konferansı 3
1 

yın 22sinde toplanıyor 
rappu1 ı •UDA.ı•(J.) 

L
yerde ON KURUŞA satılmakta

dır. 

Bu seyahatte siyasi vaziyetle umu
mi surette me,gul oldw:n. y apbğım 
görü,nıeler<Je boğazlar meselesine de 
temas ettiın. Aldığım neticeler haklur. 
da hükUınetime izahat vermek üzere 

ginlik ve harp ihtimallerine dai~r 
de şöyle cevap vermiştir: . 

- Harp çıkacağım zannebP' 
Herhalde §İmdilik böyle bir eoclitı 
tur.,, i~ 

Moskova, 2 (A.A.) - I>ıf 
komiser muavini Krestinski, bO 
rejimi meselesini tetkik edecek 
Montrö ko:ıferansına Sovyet J:?U

5 

___________________ .... 
Ankaraya gideceğim. 

KADER 
Bu neticelerin çok iyi olduğunu kay· 

dedebilirainiz. Bittabi hükUmetime im'• 

lfım.at vermeden bu hususta Claha fazla • ·ye 
iştiraki zrmnmda Türkiye barıcı ~ 

söz söylemek mümkün değildir.,, Tefrikamızm çokluğundan bugün 
konamadı. Özilr dileriz. Bay Numan Rifat, Avrupada ger-

kili tarafından vaki davet üzerine 
yet Rusyamn mezkQr konferans.ta. 
vinof tarafından temsil edilecdjnl 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Tapu sicilinde ölü Behçet uhdesinde kayıtlı olup mirasçılarına in
tikali lazım gelip Emniyet Sandığı na birinci derecede ipotekli olan 
ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 2347 kıymet takdir 

edilen Beylerbeyinde eski Orta yeni Aı abacılar sokağında kayden 
eski 1 yeni 21 ve ehli vukuf raporunda 21 ve 1,5 yeni numaralı ar
kası tarafı Mehmet ve Hacı Mustafa ev1eri bahçeleri sol tarafı Hafız 
Hilmi evi sağ tarafı ve önü yol ile mahdut 1 numaralı kısmmda ze
min katında mermer taşlık ve bir sofa '-istüne bir oda malta döşeli 

matbah ve bir hela ve bir merdiv enaltı üst katta bir sofa birinde 
yüklük bulunan üç oda ve 21 num aralı kııpıın zemin katında bir so
fa üzerinde iki oda çimento döşeli matbah bir hela bir merdivenaltı 
ve mermer döşeli jçinde suyu bulunan bir gusülhane ve üst katında 
bir sofa üstünde dört oda bir bela ve bir balkonu olan pencereleri 

kısmen pancur ve demir parmaklıklı umum mesahası 309 M2 olup 
bunun 128 M2 kısmı bina zemini ve geri kalanı etrafı duvarla çev
rilmif !çinde kuyu ve muhtelif cins ten ağaçları olan bahçeyi havi ah-

ap hane açık arttırmaya vazedilmiı oıduğundan 6 - 7 - 936 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi
rinci arttırmada icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
lhammenenin 'fo. 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıla
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 

arttirma 15 gün müddetle temdit edilerek 21 - 7 - 936 tarihine 
müsadif talı günü saat 14 ten 16 ya kac!ar keza dairemizde yapıla
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammene
nin 'l'o.75 ni bulmadığı takdirde sa ti§ 2280 No. lu kanun ahkamına 

tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
istiyenlerin kıymeti muliammeneni n % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektu hunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıy an ipotekli alacaklarda diğer ali.
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde bakluı tapu sicilli ile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tanzifiye, tenviriyeden mütevellit beletliye rüsumu ve vakıf ica
resi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Daha fazla malumat almak istiyenler ilan tarihinden itibaren 

herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şart
namesi ile 934/2465 No. lu dosya ya müracaatla mezkilr dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3041) 

1 ~elimige Askeri Satınalma Komisgonu ilanları 1 
1 - Tümen Birliklerile Haydarpaşa hastahanesinin 18--6-936 

dan 30-7-936 gününe kadar ihtiyacı olan 15000 kilo sakız kaba
ğı, 12600 kilo taze fasulye, 4500 kilo taze soğan 18 - 6 - 936 
per4embe günü saat 15 de Selimi ye Askeri Satmalma Komisyonu 
tarafından açık eksiltme suretile alınoeaktır. 

2 - Sebzelerin tahmini fiatı umumisi 2950 lira 65 kuru§tur .. 
%de 7,5 teminat <.\.kçesi 221~5 liradu 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksiltme saatinden bir saat evvel 
Tüm Muhasebeciliği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

1 - Bu eksiltmeye iştirak edecek taliplerin I bu itle meıgul ol
duklarına dair resmi vesaik ihzar etmeleri ve beraberinde getirme-
leri me~ruttur. • .. 

5 - Şartname her gün Komisyonda görülebilir. (3015) ""'' 

l enezzüh uçuşları "ihtiyari,, 
Istanbul - Ankara 

Cumartesi günleri saat 14 den 18 e kadar. 
Pazar günleri ,, 9 ,, 18 e kadar 
Bu tarife 25 Mayıs 936 dan muteberdir. 

dirmiştir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu• 
sının hususi muhabiri bildir~·~::ıı 

Milletler cemiyeti konse.Y.....-ııı 
hazirandaki fevkalade içtiınaIJll 
akip yani 22 haziranda tngntere, 
sa, Sovyet Rusya, Japonya, ttal!, ~ 
manya, Yugoslavya, Yunanis~ 
ga.ristan ve Türkiye heyeti ın ~ 
saları Montreuxde toplanarak 
larm tahkimi meselesini tetkik ~ 
tac edecektir. Konferans mnıal< 
na hükfunetimizin bu bapta h~)! 
ğı bir proje esas teşkil edecektır· 
treuxpalas salonlarında toplall;,: 
olan bu konfera.ruun bir hafta. • 
süreceği sanılıyor. Konferans ilk 
ni celsesinden sonra iki veya Uç 
misyona ayrılarak hususi mtiZ~e 
rine devam edecektir. Konfe 
teknik kısmı Milletler cemiyeti 
dinde daimi murahhaslığımız ~ 
dan ikmal edilmiştir. 

Milletler cemiyeti müzakere! 
daimi surette takip eden yüz ~ 
gazeteci ile, konseyin fevkalade 
ınamı takip etmek üzere gelecel< 
elli kadar gazetecinin Montreusc ~ 
feransını takip edecekleri tahıJliı> 
liyor. Montreuxpalasın büyük b~1 
lonu gazetecilere tahsis edilıı:ıı', 

Bu salonda bir telgraf bürosiyle ) 
telefon kabini tesis edilerek g~ 
lerin işleri kolaylaştırılmış bulullıı; 
Gerek İsviçre federal hükfuneti ,-e 
rekse Vaud Kantonu hUldimeti Jı 
ransın noksanaız bir şekilde' ~Jı .. 
için icap eden bütün tedbirleri it 
etmişlerdir. Montreuxpalaa ile 
tedeki Grand-Hotelde gazeteciler' 
yemekle beraber odayı günde 15 
viçre frangına vereceklerini beyti 
lel matbuat teşkilatı reisine bild~ 
!erdir. 

Avuutury başvekil 
ltalyaya niçid gitti 1 

(Üstyanı 1 incide) 
Geçenlerde kabinede yaplmıŞ. 

tadilat, B. Starhemberg'in hiiJctl 
ten çekilmesi ve Küçük itilafın .ı\tll 
turyada mecburi askerlik hiznle 
yeniden tesis edilmesini yenideJl r 
testoya kalkışması ihtimali gibi 
lerdir. ~ 

MUSSOL1N11LE GÖRÜŞECJ'Y 
MUHAKKAK 

Viyana, 2 (A.A.) - Başbakatl "f 
nig dün akşam ansızın ekspresle 
maya hareket etmiştir. B. şu~ 
B. Mussolini ile bir görüşme ya~V 
muhakkaktır. Başbakanın seY""ı 

burada büyük bir heyecan uY~;tf 
mıştır. Bu hususta bir çok fil' 
yürütülmektedir. Küçük Anta.IltJtl 
teşebbüsünden korkulduğundan bil 
yahatm mecburi askerlik kar~ 
alakadar olduğu tahmin ol~ ft 
dır. Bundan başka, B. Şuşnig ılee,I 
imvehrler arasındaki anlaşamatı1 
devam etmekte olduğundan iç si~ 
ya ait bazı sebepler de ileri sürU~ 
tedir. Heimvehrler mukave~ettet"j 
şiddetlendirmek istiyor gibi gö~i 
tedirler. 

KERMES 
(tJstyam 1 incide ) 

Iştirak edenler, ayrıca, görıd~ 
leri mektuba açık bir tekilde is~ 
adreslerini de yazacaklardır. BU 1 Tasdika iktiran eden tarife ve oreı- yukarda gösterilmi,lir. 

idare otobüsleri Ankarada her gün dokuz buçukta Ulus meyda
nından ve lstanbulda saat on dördil çeyrek geçe Taksim mey
danından kalkarak tayyare yolcularını meydanlara parasız gö
türür. Gidi§ geliı biletleri alanlar avdetlerini !ki gün evvelden 
idareye bildirmezlerse dönüşleri bir gün tehir edilebilir. 

le yapılacak umumi bir tasnif ııet 'I 
sinde artist intihabında ekseriyet 

· zananlara kermeste muhtelif bedi'J: 
verileceği gibi, isimleri de gaıetel 

Yolcuların tayyarede fotoğraf almaları yasaktır. 
(1222) (3045) 

bildirilecektir. ~ 

Duyduğuınuza göre, davet ed~ 
tasavvur edilen sanatkarlar arıı I 
meşhur Alman artisti Marta • $1 
de bulunmaktadır. 



lstanbul Harici Askeri ı'I •n1 
Kıtaatı ilanJan 1 Devlet Demiryolları ve Liman/arı işletme Umum idaresi ilanları 

=----------------------------------------------------1------------------------------------M 1 - Ankarada Aıkeri Baytar 
ektebine bu sene sivil lise mezunu 
~lınak. tartile 14 talebe kabul edi
ecektır. Taliplerden aşağıdakj 
Vaııflar aranılır: 

b A - Türkiye Cumhuriyeti te
aaırndan olmak , 

B - Ya§lan 18 - 21 olmak. 
b C - Türkiye maarif liselerini 
İtinniı / ve olgunluk imtihanım 

Vetnıiı olmak. 
D - Bünyelerinin tam sıhhatli 

Ye askerliğe elverişli olduğu Aske
ri Sıhhiye heyetlerince tesbit edil
bıek (tam tetekküllü a~keri hasla· 
llelerce). 

E - Kendilerinin ve aileleri
nin hüsnü halleri zabıtaca tevsik 
edilnıek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler 
bıüraca.at iıtidalarma şu kağıt 
\'e Vesikaları bağlarlar. 

A - Nüfus cüzdanı veya res
llıen muaaddak sureti, 

B - Musaddak sıhhat ve aşı 
"eaikaları , 

C - Mezun olduğu lisenin şa
hadetnamesi veya musaddak su· 
reti, 

D - Kendisinin ve ailesinin hüs
nü hali hakkında fotoğraflı zabıta 
\'eıikası 

1 

E - Mektebe kabul edildik
ten ıonra askeri kanun nizamları 
kal:hıı ettiğini natık velisinin ve 
kendisinin birer teahhüt senedi. 

F - Selisülbevl, gaşi nevbati ih
tilaciye, ıar'a ve sairülmenam has
talıklarile malul olmadıklarına 
dair l'elilerinin Noterlikten tas
-Iikli teahhütnameleri "bu gibi 
hastalıklardan birile mektebe gir
mezden evvel malul olduğu son· 
tadan anlaşı!tın talebe mektepten 

' çd•artılır ve o zamana kadar mek
+, ~ 

P ınasrafı velisine ödettirilir.,, 

Eskişe hir hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda ci.as ve ı Muhammen bcdeJleri, muvakkat teminat!arı eksiltme gün ve 

mikdarı ile muhammen bedelleri yazılı 4 grup yiyecek . ve içece~ s~atleri aşağıda ya:ıılı malzeme k~palı_ zarf ~ı~lile A~karad:ı idare 
5 - 6 - 936 cuma günü saat J5de Haydarpaşada gar bınası dahı- bınasmda satın alınacaktır. Bu ışe gırmek ıshyenlerm muvakkat 
lindeki 1 ınci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği Vt!sikalarla 7 -
alınacaktır. Bu işe girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı .nuv:ıkkat 5 - 936 T. ve 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile 
teminatları ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü alınacak ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltm~ sa
ıaatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu ite ait şartna· atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmala· 
melel' Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonundan ve Eskişehirde rı lazımdır. 
Hastane operatörlüğünden parasrz olarak dağıtılmaktadır. (2747) Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme D:ıiresinder ve 

Grup 1 - Sade yağı 
Tuz 
'f el şehriye 

(İrmik) 

Pirinç Beyp~-
zarı 

Makama (Ça
pa) 

Pirinç unu 
(Çapa) 

Kuru soğan 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Çay (1 inci 
pevi) 
Beyaz p0fnİr 
(yağlı) 

Kuru fasulye 
(Ane) 
Nohut (Kara. 
biga) 
Amasya bam· 
yası 

Mercimek (ye. 
şil) 

Domates sal-
çası 

Limon 
Zeytin yağı 
Kahve (çe
kirdek) 

Patates (.arı) 

Kuru üzüm 

Kuru vişne 

Un (çift sı
fır) 
Yumurta 

Azam] 
miktar 

600 
350 
180 

soc 

100 

200 

800 
900 
900 
sc 

400 

250 

100 

30 

so 

12~ 

3500 adet 
60 Kg. 
12 " 

2500 ,, 
150 u 

1oc " 
25 " 

6000 adet 

Asgari 
miktar 

300 Kg. 

175 " 
90 ,, 

400 " 

50 
" 

100 " 

400 
" 

450 ., 
450 

" 40 
" 

200 
" 

150 Jt 

50 ,, 

15 ,, 

20 ,, 

60 ,, 

1750 adet 
30 Kg. 

4 ,, 

1500 ,, 
100 ,, 

75 ,, 
10 ,, 

1500 adet 

Muhammen Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünden alınabilir. (2977) 

V. K. Fi. Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltrr.e Saati 
K. S. bedel teminat günü 
75,00 Beyaz ve toz sabunlnr 787,00 Lira 59,20 Lira 30 6 936 15 
6,00 Arap sabunu 3400,00 ,, 255,00 ,, ,, 15 30 

25,00 Sütkostik, potas kos- 2577,50 ,, 193,31 ,, ,, 16 

20,00 

24,00 

32,00 

9,50 
26,00 
29,00 

300,00 

40,00 

15,00 

14,00 

120,00 

12,00 

20,00 

6,00 
60,00 

105,00 

7,5 

20,00 
35,00 

12,5 

1,5 

tik, soda 
Karbolineom 
Amonyak 
Trikloretilen 
Hamızı Kibrit 
Tuz ruhu 
Göztaıı 

1600,00 ,, 
175,00 ,, 
180 00 ,, 

1315.00 
1000,00 ,, 
1400.00 ' 

120,00 ,, 
13,13 ,, 
13,50 ,, 
98,63 ,, 
75,00 ,, 

105,00 ,, 

1/ 7 936 
,, 

" 2/ 7/ 936 

H 

" 

15 
15 30 
16 
15 
15 30 
16 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cins ve mik
darı yazdı çam kereste 17 haziran 936 çarşamba günü saat 15 den 
itibaren sıraıile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare bi
nasında kapalı zarf usulile satın a lmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında ya:ıılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 

saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa da Tesellüm Müdürlüğünden, Eskiıebir ve lzmirde 1 dare 
mağazala~mdan dağıtılmaktadır. (2928) 

Cinıi Takribi M3 ı Muvakkat teminat 
1 - Çam tahta 536, 000 1567 .80 Lira 
2 - Çam kala3 509, 040 1488,95 ,, 
3 - Vagon tahtası 1059,074 3097,79 ,, 
4 - Çam dilme 315,040 921,49 ,, 
S - Çam muhtelif 342, 750 1002,54 ,, 

Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç ve tıbbi 
malzeme 25 Haziran 936 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada 
idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3918,35) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (265) kuruş mukabilinde Ankara ve Hay 
darpa~ veznelerinde satılmaktadır. (2926) 

3 - Kayıt için müracaat yer
leı·i Ankarada Yüksek Ziraat Ens· 
titülerinde "Askeri Baytar Talebe 
AnıirBği , tstanbulda Haydarpa· 
fa.da "~ıkeri Baytar Tatbikat 
M kt Muhammen bedeli 2440 lira 72 kuruş ve muvakkat teminatı e ehi Müdürlüğü,, dür. Taş-

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz takım komple Tiruvar 
184 14 - 7 - 936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 

ralardan talip olacaklar 1. 2 mad· • İradır. 
delerde bildirilen evrak ve vesi- Grup 2 - Ekmek 
kaları tamam olmak şartile bulun-
dukları yerlerdeki Askerlik Şube-
leri \'asıtasile dileklerini M. M. V. 
Baytar itleri Dairesi Reisliğine 
bildirebilirler. 3 K t• ,, - oyun e ı 

4 - Aranılan vasıf ve ıartları 
haiz tıılipler imtihana tabi değil
dir. Kabul müracaat tarih ve sı
raaına göre yapılacaktır. Müra
caat Eylül 936 iptidasma kadar-
d 4 5ill 
1 

rr. Fakat (14) tatip tamam o- ,, 
-h.nca kayıt muamelesi daha evvel 

Pi.nacaktır. Taliplerden lise 
t&hadetnamesi iyi derecede olan-
lar tercih olunur. 

Yoğurt 

12000 Kg. 5000 Kg. 

7000 ,, 

6000 ,, 

6000 " 

3500 ,, 

2000 ,, 

2500 " 

10,5 

40, 

10 

15 

idare binasında satın almacaktll'. 
(Muhammen Bu işe girmek istiyenlerin 467,05 liralık muvakkat teminat ile 
(bedeli 1260 kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
(lira muvak- kadar komisyon reisliğine vermeleri la2mıdır. 
(kat teminatı Şartnameler Ankn.rada Malzeme Müdürlüğünde, 1-f aydarpP.şada 
(94,5 liradır. Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. 

(Muhammen (2923) 

(bedeli 2800 
(lira, muvak
(kat teminatı 
(210 lira. 

(Muhammen 
(Bedeli 1500 
(lira, muvak
(kat teminatı 
(112 ı 12 li-
(radır. 

ismi, muhammen bedeUeri aşağı da yazılı malzeme 29 - 6 - 93G 
pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bi
nasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu it· 
!ere girmek iıtiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarımı aynı gün 
Amyant ve Klingr•t malı.eme için (saat 14 e); Tran~misyon kayışları 
için (saat 14,30 a); mu§amba ve pegamoitler için de (ssat 15 e) 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu !şlere aid şartna
me Haydarpaşa da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Mal-
zeme Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (2927) 

ismi Muhammen Muvakkat Eksiltme 
5 - Kayıt muamelesinin ka· 

raıunaıından sonra kabul edilen
erin ialnıleri gene gazetelerle ilan bedel teminat ıaati 
oluıaacalctw. (694) (2656) Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kö- Ceman 6660 kilo muhtelif eh- ) 

• • ~ mürü 18 - 6 - 936 perşembe günü saat 16,30 da kapalı zarf atta amyant ve klingrit lev- ) 6187 Lira 
Tophanedeki Dikimevi için 200 usulile Ankarada idare binasında satın aİınacaktır. · halarla kord amyantlar. ) 

' kuru, yevmiye ite terzi ustası alı· Bu işe girmek istiyenlerin 236 06 lira!ık muvakkat teminat ile Ceman 1355 metre muhtelif ) 
~~cııktır. isteklilerin kabul §era- kanunun tayin ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. eb'atta tek ve çift katlı trans· ) 2692 ,, 
•tın~ öğrenmek üzere 25 haziran lu Resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesika- misyon kayışı. ) 
~~6 na kadar her gün sabahtan sını tekliflerini aynı gün saat 13,30 a kadar Komisyon Reisliğine Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 
0
ileye kadar mezkur dikimevi di- vermeleri lazımdır. kahve rengi muşamba muhte- ) 

rektörlüğüne müracaatları. Şartnameler 248.2 kuruş bedel muk'\bilinde Ankara ve Haydar- lif eb'atta Iinoleom ve be- ) 7431 Lira 
--- (7) (3024) paşa veznelerinde satılmaktadır. (3035) yaz kahve rengi pegamoit- ) 

D k~ > 

464 Lira 15 • 

201,90 il 15,30 

557,32 " 16 

r. Hafız Cemal Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton üstüpü 26 - 6 - 9361 ----
Dahiliye Mütehcusısı cuma_ günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bina- Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları yazılı ( 1 O) grup mal· 

~ Pazardan başl<a günlerde öğleden unda satın alınacaktır. zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı tarih· 
t::~a saat ~2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. Bu ite girmek istiyenleçin 2231,25 liralık muvakkat temİn<.>t ile lerde Haydarpaşada 1 inci işletmekomisyonu tarafından açık ek~ilt. 
raJı ~lda Dı\·uny?lu~da (104) numa kanunun tayin ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. lu me i!e satın alınacaktır isteklilerin malzeme hizasında yazılı mu· 
ı. b ı.uıusı kabınesınde hastalarını R " t d ·· t · t 1. t ı:·ı l k hı· "k kk · ·ı k · ·-· · l\a uı eder S 1 . .. . esmı gaze e e mun eşır a ıma veçnı e a ınaca e ıyet vesı asını va llt temınat ı e anunun tayın ettıgı vesıkalarla ve kanunun 4 
~b h . a ı, cumartesı runlerı k'"fl .. 1 b' l'k .. 14 30 k d K · R . 1· v• •• •• • • • • • - •• a '"t 1/2 12" t) . h k"ki f te ıı erı ı e ır ı te aynı gun saat ı a a ar omısyon eıs ıgı- uncu rnaddesı mucıbmce ıse gırmege mann kanuni bulunmadıg-ına icar · ~a erı a ı ,. . 
il aya mahsustur. Herkesin halin.- ne vermeleri lazımdır. dait" beyanname vermeleri lhımdır. 

!, r~~uamele olunur.Muayenehane u Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaadz lda Bu işe ait şartnameler Haydar paşada 1 inci işletme komisyonu 
efon: 22398. Kışlık telefon :21044 re veznelerinde satılmaktadır. (3036), ( Lütlen sa}lllayı çeviriniz:) 



'ABONE ŞARTLARI 

Yatmacı 191"lere 
Posta tıirUbııe l 
g1rmlya yer1ere { 

:rıllık IS a7bk a aylık A1hk 
- .., 2lll 110 

1350 726 t-00 uo 
180 180 

Tllrldyenbı ber poata merkezinde KUBUN'a abone yazılır. 

lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

Semti me~hur ve 
mahallesi 

Cadde ve 
sokağı 

No. Cinsi 

Kadırga Boıtanıili Muhmutpap yoku§u 21 Hane 

" 
,, ,, ,, 23 :, 

Bahçekapı dördün- Asma katın da 8 Oda 
CÜ Vakıf hanın 

Çelebioğlu Alaaddin ı,· bankası k ar 2 - ıs Dükkan 
§Hında 

Mahmutpaıada Cami avlusunda ı7 - 23 ,, 
Çarıud. Emirşah ıo - 12 ,, 

,, Kahvehane 4 ,, 
,, Perdahçılar 55 Dükkanın nı-

sıf hissesi 
Sahaflar 22 Dükkan 

Karaki Hüseyin çelebi 11 Baraka ve arsa 
Nöbethane 
Topkapı 350 Arsa 

--
7 00 
5 00 

30 00 

43 ()() 

2 00 
2 00 
1 ()() 
2 50 

3 ()() 
s 00 

3 ()() 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayıs nihayetine kadar pa
arlıkla kiraya verileceğinden istekliler seneliğin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçelerile birlikte 9 haziran 936 salı günü saat on 
bete kadar Çenberlita§ta lstanbul Vakıflar Ba,müdürlüğünde " aka-
rat kalemine gelm~leri. (3017) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları ) 
Alemdağı Defneli suyu 

Miite'addit resmi müeaaeaatı sıhhiye mütehaaaıs etibbaıı tarafın
dan yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, ııhhi su!arda aranılan bütün evsafı hike
miyeyi haiz olduğu (Kolibaıil, anaerop likefyan) mikroplarla her tür
ü mev:ıddı kimyeviye ve uzviyeden tamamen iri bulunduğu bildirilen 
ve emsali arasında en kuvvetli RADJOAKTEVITESI bulunan Alem
dağı Defneli suyu 10 haziran 1936 ıününden itibaren ağzı, bir tarafı 
'.C.ETkaf) diler lar.afı (Defn.li) i'IM..,..ini bavi •-'-h "1ıı•"a9' kurıun 
ldtilıürle mtihürlil otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk 
!:trelik galorı §İteler derununda suculara verilmeğe baılanacaktır. 
Yukarda evsafı hikcmiyeJ kimyeviye ve baktiriyolojik ha11alan ve 
bilhaaaa RADIOAKTEVITESININ fazlalığı ile mütemayiz olan bu 
suyun safivetinden emin olabilmek için tiJelerin üzerindeki vakfın 
lauıuıi kur§un mühür ve zımbuınadikkat etmelerini sayın halkımıza 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) -
tar:ıfmdan parasız olarak verilmektedit'. 

1 - 5000 M. harici çift te!efon kablosu muhammen bedeli 375 
lira ve muvakkat teminatı 28 lira ıs kuru§ olup 22 - 6 - 936 pa
a:artesi günü saat 1 O da. 

2 - IS adet muhtelif eb'atta 3 ağızlı üniversel torna tezgahı ay-
11&11 muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminatı 22 lira 7S 
lmruJ olup 22 - 6 - 936 pazarte;İ günü saat 10 da. 

3 - 1 adet dalgıç iç mutamba elbiıe, ı adet dalgıç dış elbise ve 
1 çift kurıunlu me!in dalgıç pabucu muhammen bedeli 223 lira 20 
lnırut ve muvakkat te~inatı 16 lira 7S kurut olup 22 - 6 - 936 pa
a:arteai günü ıaat 1 O da. 

4 - ıoo adet buhar kazanı duman borusu 70 x 76 x 2360 m / m) 
mıhammen bedeli 310 lira ve muvakkat teminatı 23 lira 25 kurut 
)lup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat ıo da. 

5 - ı 75 Kg. lif halat {palangalık) 36 kilo 750 gram bilet sicimi 
nuhammen bedeli ı4t lira 10 kurut ve muvakkat teminatı ıo lira 
10 kurut olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

6 - Muhtelif eb'atta 3670 adetlamba makinesi 29950 adet muh
.ıif eb'atta li.mba §İfesi, 29660 adet muhtelif eb'atta lamba fitili 
~hammen bedeli 3092 lira 98 kUJ'Uf ve muvakkat teminatı 232 lira 
;lup 22 - 6 - 936 Pazartesi günü saat ıo da. 

7 - 50 Kg. Elektrik tecrit itleri İçin küçük parçaların yapıştırılıp 
eYha haline getirilmit yanmaz madeni ıT.ika, 20 Kg. bobin i§leri 
çin yekpare safiha halinde yanmaz mika muhamme bedeH 930 
fra ve muvakkat teminatı 70 lira olup 25 - 6 - 936 per§embe gü-
111 saat 1 O da. 

8 - 200 Kg. zımpara tozu, 2ı 500 3.det muhtelif numarada zım
'iUa kağıdı, 7300 adet muhtelif numara cam kağıdı 200 adet di· 
tamo için zımpara kağıdı muhammen bedeli 1645 lira 40 kuru! ve 
pmvakkat teminatı 123 lira 40 ku ruf olup 25 - 6 - 936 perıembe 
iünü saat 10 da. 

9 - 300 Kg. Moskof ta,ı muhammen bedeli 88 lira 50 kuru§ ve 
auvakkat teminatı 6 lira 65 kuru§ olup 25 - 6 - 936 per§embe gü
ifi ıaat 10 da. 

10 - 100 metre N. S. H. kabl oıu 4 x 10 muhammen bedeli 200 
fra ve muvakkat teminatı ıs lira olu

1

p 25 - 6 - 936 perıembe ıü-
1111 saat 10 da. {3029) 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.t&ııbul, Ankara Caddesi. (\'AIU'J yurduJ 

Telefon 
Jldare: 
!Yazı lflert: 21'18 

24370 

Telgraf adreai: KURUN lltanbul 

Posta lrutuau No. t8 

SiRKECi 
ı.ıa.yon karı11ınd.Aile • Bahçesi 

Her akşam 12 klşlllk \ 

ULUSAL· MCZiK 
• Taze ve "!'lefis öğle ve ak§am yemekleri, mütenevvi mezeler. 

lŞ ARIYOR Birinci sınıf ıerviı • 

Tahsilim orta. Daktilo bilirim. Ti- ------------------------------_ 
cari müesseselerde nakliyat işlerinde 

1 

i S'? Ü 
çalıştım. Sağlam ve devamlı bir iş arı- B 
yorum. Verilen her hangi bir vazifeyi ego· 
başarırım. Taşraya giderim. İsteyen-· .._ ___ _ 

lerin: V AKIT Propaganda servisine K l k 
8 rumuzile müracaatları. i r a 1 k Em a 
'!!9------111111111111---~~-•I Galata Yeni cami Fermeneciier Drolog Operatör 124 dükkiJI 

122 ,, ,, ,, ,, 
Doktor 

Süreyya 
,, ,, Mehmet Ali paf a han 43 yazıhan• 

30 dükkiD 
40 oda 

,, ,, 
" 

,, 

Atam al 
,, ,, ,, , , 
,, ,, ,, ,, 

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

,, Sulta n Beyazıt 6 ncı Vakıf han (2 nci kat) 
41 ya81hane 

ı oda 

" 
,, ,, ,, ,, 

Her gün 15-20 ye kadar. 
,, ,, ,, ,, (ı nci kat) 
,, 

" 
,, ,, ,, 

2 oda bir salon 
3 oda 

oda 

1 stcınbul üçüncü icra memurluğun _ 
d.cuı: 

Gayri menkul açık artırma ilanı. 

932 - 1956 

,, 

,, 
,, 

,, ,, (2 nci kat) 2 oda 
Yeni Cami avlusu ,, 

,, 
" 

,, 
,, ,, ,, 

Beyoğlunda Kemerhatun mahalle. 
sinde mukim iken halen ikametglhı 
meçhul Tırpandos Veleti tuzcu Aelk-

1
, 

KemankeJ Kara Mustafa pafa C. 43 68 - 70 maiaza 
ve odalar 

22/ l dükkan 
sand.ros • " 
Tamamı 2062.5 lira kıymeti muham. 

mineli Galatada perşenbe pazarı cad
deSinde eski 39 yeni 37 No. lı dükk!
nm otuz iki hissede dört hissesi ile 
ayni mahalde ve tamamı 3230 lira 

,, 
,, 
,, 
,, 

Şahkulu Kule kapı 
Sultan Beyazıt Yenişehir 
Kemanket Eski gümrük 
Şahkulu Caddeikebir 

" 
kıymeti muhammineli eski 27- 29 ve Tophane llyas çelebi , 
yeni 25 _ 27 No.lı gayrimenkulün dahi K b Ö A . O l b h 

, -oı- iki h\eeeoıle _ki& hi•·•i iı&a ta...,._ a ataı mer vnı o ma a çe 
rihinden itibaren otuz gün müddetle ,, " ,, \ 

açık artırmaya konmuştur. Birine\ ,, ,, ,, 
açık artırma 1-7-9,36 tarihine tesa- Be§iktaş Dikili taş ,, 
düf eden çarşanba gilnü saat 14-16 Türk Ali imam Alı" 

k t • ,, 
arasında dairede yapılacak ve ıyme ı Şenlik dede y eniyol 
muhamminesinin yüzde yetmiş beşini ,, S 
bulmadığı takdirde on beş gün daha ,, inanpa§a vapur iskelesi 
uzatılarak ikinci artırması dahi 17-7 ,, Şenlik ded~ Yeniyol 
-936 tarihine tesadüf eden cuma gilnü ,, ,, ,, 

., 
42 ev 

24 mektep yeri 
S24/ 462 dükkan 

591 / 601 ,, 
28130 
ı2/14 ev 

195/ 203 dükkan 
197 / 20S ,, ~~ 

199/ 207 " 
6 
98 eY 

4 ,. 
3ı/29 oda ve dükkan 

39 ev 

ayni mahal ve saatte yapılacaktır. ts. Ayaıpaıa Seniha hatun 
2 ,, 

44/ı oda 
22 Jükkin teklilerin kıymeti muhamminelerinin Kasımpasa Seyit Ali çe'e1"'i M .. nrlırl\ eski 25/ 39 yeni 

~e yedi ?llu5ubğuknisbetkitndbe pey ak- Taksim Acıçe§me 18/ 20 No. lı apa rtıman ikinci daire. 
çesı veya mı ı an a me u u verme-
leri lazımdır. Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf malların 31 
. Hakları tapu sicillerile sabit olmı- mayıs 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko

yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala· nulmuıtur. isteklilerin 15 haziran 936 pazartesi günü saat 14 te Be-
kadarlann ve irtifak hakkı sahipleri- yoğlu Vakıflar Direktörlüğüne gelmeleri ilan olunur. (30ı9) 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını ilan ta
rihinden itibaren 20 gün zarfında ev-
rakı milsbiteleri ile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu slcillerile 
sabit olmıyanlann satış bedelinin pay 
!aşmasından hariç kalacakları ve daha 
fazla malümat almak istiyenerin bu 
işe ait 932-1956 numaralı dosya irae 
ve tafsilat verileceği gibi müddeti ka-
nuniyesi zarfında daireye asılacak o-
lan açık artırma şartnamesini okuya-
bilecekleri ilan olunur . 

fstanbul levazım amirliği 
Satınalma Komisyonu llanları 

Satılık Val<ıf Mah!iil Mallar 
Değeri 

L. K. 

1081 ıo 

3277 68 

Pey parası 
L. K. 

82 00 

.2Sll 00 

Kuımpaıada Tahta kadı mahal
lesinde Dereboyu caddesinde eıki 
10, 17 yeni 36, 2ı . 21, ı sayılı 
bostandan müfrez S9ı metre 25 
ıantim arsanın tamam. 
Tophanede Firuz ağa mahallesin
de Hacı kılıç 8 - ıo No. h köt• 
ba§!.:Hla 23X97, · 18X2S metre iki 
yüz' .i 443 metre 44 santim arsanıJI 
tama.mı. 

465 11 35 00 T oph;Lnede Firuz ağa Hacı kılıç 
idareleri lıtar.bul Levazım A- çıkmazı sokağı ı 7 No. h 72 metre 

mirliğine bağlı müesseseler için 36 santim arsanın tamamı. 
alınacak 78 bin k:Io yoğurda talip Yukarıda yazılı malların tamamının mülkiyetleri pefİn para ile 
çıkmadığından pazarlığı 4 hazi- ve 3 haziran 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlıkla 
ran 936 per§embt- günü ıaat 15 açık arttırmaya çıkarılmı§tır. Üstermesi 3 temmuz 936 cuma günil 
de Tophanede s~tınalma Komis- saat ı5 te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pef 
yonunda yapılacaktır. Tahmin paralarile Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde mahhilat kalemine mil-
bedeli beher kilosu tS kuruıtur. racaat eylemeleri. (299S) 
llk teminatı 877 iira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni veıikala-
rile beraber belli saatte komisyon-
na gelmeleri. <ı) (3002) 

VsTJfuar ikinci Sttlh Hukttk Mah
keme8inden: 

Üsküdar Çavuş deresinde Mahmu
dun kahvesinde Kemal. Karınız Mak
bule tarafından aleyhinize ikame olu
nan sulh teşcbbüsU davasının muha -

Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası kemesinde: tkametkahmızın meçhul 
Neıriyat Direktörü: Refik A. SevengD olması hasabiyle size tebliğat yapıla.. 

mamış olduğundan on beş gUn mndc!eL 
le ili.nen tebliğat icrasına karar verd
m'iş ve muhakeme de 22-6-936 tari
hine sat 14. de talik edilmlftir. ~ 
kur gün ve saatte mahkemede had 
bulunmanız tebliğ olunur. 216193' 

Müzahereti adliye kararı vardJf 4 

16419. 

( 

1 
b 
c 


