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. '*rkiye'nin sanksiyonlar meselesile Boğazlar meselesini 
~rine bağlıyacağına dair haberler a·sılsız ve manasızdır 

köylüleri 1 

Okutacaaız 
eınleketimizin köklü dertlerin
den biri şimdiye kadar bU

~ tUn köylUlerimizi ilk tahsil 
~ . a~mlatamamaktır. Türkiye 
~ :;etı huduUarı içınde kırk bin 
~ M....,ufu .halde bunlardan ancak 
4-t ... llllllde ılk. mektep öfretmeni var
~ Geriye kalan otuz beş bin köydeki 
~ ~Uklan okuyup yazmak im
~ ~ mahrum bulunmaktadır. 
~ tebırlerde, gerek köylerde ka-
' lnecburt olan ilk tahsil vasıta
"-tt;~Uı etmek bükCl.metln başlıca 
~_,.,rtnden olduğuna göre bugün 
~""iz ve öğretmensiz otuz be§ 

Çnakkaleden bir görüniJf 
• 

91ııl~LLi Türk çocuklarını okutmak 

Dilnkil ak§am gazetelerinde radyo 
havadisi olarak (22) haziranda top
lanacak olan Boğazlar konf erausmm 
tehiri ihtimallerinden bahseden bazı 

sormuştur. Bu devletlerin çoğu Arja11· 
tinin teşebbüsü lehinde görillmtlttilr. 
Yalnız Assamblenin hangi tarihte içti 
maa çağmlacağı feebit olunmuıuıtır. 

1r'! _, .... ~ haberler var. Bu haberlerin birinde Bununla beraber tahmin olunduğuna 
e kadar bu yolda mtısbet şöyle deniliyor: •• A venol Milletler ce. göre Aaamble haziranın son laaftql 

Jl"lll~ceK..ae varma~ için karşımıza miyeti Azası olan devletler~e temasta içinde toplanacaktır. Bu takdirde (22) 
~ zorluk bilhassa öğret· bulunarak Arjantinin Asambleyi davet haziranda toplanacak olan Boğazlar 

l~lnden ileri geliyordu. O· hakkındaki t~bUail tl7.erine fikirleı'ini ( B0tııı: Sa. 6 8ü. S) 
,'t!iıli. köy için otuz bef bfn-i!K - "'""'"--...._, ___ --------

öfretment bulmak tmkansız· 
Joar10~enı.ıa bUtUn teşebbüsler du
~~ Yeni yıl btlteçai Kamutayda 
~ ~---· edilirken KUlttır Bakanı 
~~':. A&"1&an memleket efkln umu-
~ ta""1a edici ıözler söyledi. 

Asamble 
Son karara göre 

'lS Haziranda 
toplanacak 

Yahudiler 
Filistinde 111:11pl11rı 

'flitsıl galeijana 
getiriyorlar? 

DM!Mlesinl halS için her yıl orduya alman ve 
~ askeri talimlerile beraber köy
~ öiretmen olabilecek derecede 
~ Yazma öğrenen gençlerden is· Londra, 4 (A.A.) - Bay Eden ile B. •· 
~edileceğini, bir kısmı orduda Beneı ve Bay Avenol ile Bay eden ara· 
~-7.1.biUik yapmış olan bu İibi sında yapılan telefon görütmelerinde:ı 
~ ll'asmda kendi teşebbUslerile sonra Milletler Cemiyeti aasamblesi i~· 
\ ~ı!;:eçerek köylerinin çocuktan- tima devresinin ı S haziranda mukarrer 
itap; 8 topbyanlar ve onlara oku- olan içtimamın' 25 hazirana tehir edil • 
,tt~a öğretenler bulunduğunu mesine karar verilmi•tir. 

1, s 

(8mm Sa. 6 Sii. !) ft ~1tn Bakan'm bu fikri köylerimiz-
' tahsil işinin nihayet hal safha· -------------
~~t~ek ilzere bulunduğuna bir 

ifa. -olarak tellkki edilebilir. Berberlerin 
Pazar tatili 

'l '-"itikat halde sekiz, on evli k8yle. 
~~~ya kadar her yerde TUrk 
~ &aına ilk tahsil terbiyesini ver
'~ ilk öiretmen mekteplerinden Dahiliqe Encümeninde 'en Ren<:ler bulmak ve bunları öğ· görüşüıüyor 
~~olarak köylere yollamak ve 
' tutmak belki bir asır mese- Ankara, 4 (Telefonla) - Dahiliye 

· Bir ÇOk sahalarda asırlan yıl- encümeni berberlerin pazar tatili yap-

ASI M US ma1arma dair olan teklif üzerinde gö-

~ (Sonu: Sa.! Sil. 1) ıilpıeğe bqlamııtır. 

~resl~v sergisindeki pavyonumuz 
4, ~~~·--------~~ 

"'•nyadaki 1 ürk ticaret odası büqük tacirleri-
ıniain aıakasızlığından şilt.ayet ediyor 

,,,_,a.v aergiılnq Tiri paDIJOnuntlan bir götDnllı. 
(Yuı11 altmeı aylada) 

Londra, 4 (A.A.) - "Evenlng ıtan· 
dart., ıazeteıi, tngiliz hilld1metinin F'• 
listinde bugün maruz bulunduğu müt· 
külittan bahsederek diyor ki: 

"Yahudi matbuatı ve yahudi aıaba • 
filinin hareketleri hükilmetin itini ko • 
laylattırmaktan çok uzaktır. Yahud,i f<• 
derasyonu filistine yahudi muhacereti . 

·sonu Sa. 6 Sii. 1) 

Parasız 
Renkli, mükemmeı 

bir mecmua •• 
KURUN her hafta cumartesi 

gtınleri okurlanna hediye ettiği 
mükemmel bir mecmua halindeki 
ilivenin UçtlncU sayısını da yarm· 
ki saynıile birlikte takdim ediyor. 

* 
Sait Faik'ın nefis 

bir hikayesi 
Bug(ln dördüncü aayıf amızda 

lngiltere'nin Balkan komitesi reisi 
Boyi'un beyanatı Sir Edvard 

lngilterenin Balkan komitesi reisi 
Sir Edvard Boyl Balkanlarda bir se
yahat yapmaktadır. Geçenlerde Sof
yada iken dün şehr:mize gelmiştir. 
Bugtin Atinaya g.decektir. Oradan Ar 
navutluğa geçecek ve ltaıya-Frar..aa 
yoliyle lngiltereye dönecektir. 

Karısı Ledi Boyl kendisine refakat 
etmektedir. 

Terbiyevi, içtimai ve siyasi te
maslar temin edip Balkan münasebet
leri üzerinde tetkikat yapan İngiliz 
komitesinin reisi son seyahatinin sebe 
bi etrafında bilhassa siyasi bakımaan 
bir şey sö,rememekte ise de, dün Pe
rapalas otelinde kendisile görüşen ar-

kadaşllDIZB Balkanlardaki içtimai ve . ll:I---~ 
siyasi hareketlere dair bazı izahlarda 
bulunmuıtur. 

İngiliz Balkan komitesi reisi, Tilr
kiyeye evv~lkl geliflerini de anlata
rak demiştir ki: 

.,_ Türki!lf:'Je bundan evvel Bal
ka" M1-binde gelmiftbn. Komitemu 
o zaman Btılgamtan, Karadağ w Tür
kiye gibi krp ~e bulu."°" memle
ketlere la~ yanlmıJam bulıın
yordu.. Ttirldyeye ,_,.cın.u temiu ben 
MeMVr ecHltnifffm. Par• geffnliwli. 

Slr EdDfl1'rl 80111 

O ,zamanki Türkiye ile bugiittkflnl 
kıyaa edince arada geniş farklar g6-
nı~m. (Sonu Sa. 6 Sü. I) 

Afişaj işleri 
...ı r.a-~,_,, ~ -

Hakkı arif<. Ui'tan 
Açıksöz ·gazetesine cevap 

Bir 1&afttltltJtt1HJri gazet61erde be·f din Bay Hakkı Tank U& bu gazet• 
lediye af'faj 9fleritlden bazı fikôyeUer fi' mektaıbw g~tir: 
olduğu yollltldo M§riyGt göriilmekte
dir. Geçen cumarteai giixkii aayıimzda 
biz a MWUclerimUi !lcum.&f ı loatuınen 
bel6dtyeye verilen tehirde afif uma 
ifinin belediyece ne auretle ve hangi 
fart'lar dahilinde bir müteahhide gör
dürüldüğünfl anlatmı§ttk; belediye, 
bv ""frlyat Uzerine i§i tahkik ettir· 
mektedir. Diınkü Açıkaöz gazete.si b" 
tahkik(Jttan bahaederken Bay Tank 
U a Ue de görli.fflJ4ağilnü yazdığ.ndan 

AÇIK SöZ pzeteainin nepiyabna 
idare ecteo Bar Etem tzzet ~niceye: 

' n-.ıraa 1P3c6 tarihli gazetenizde 
(Afişaj işleri) batlıklı bir yazı var •• 
Bıı Jedlkodu Uıeı:inde Jlelediye adına 
"bilyfik bir h..-uiret,, Ue t'~t 
yaptıfıru siylecll(i:ı1ı zatlere 1pret 
olunarak "'Hakkı Tank Us, la d• sö. 
rilşUlclfifU,, nU elylllyorsunlız. 

(Lliden aayılo.~ ~eoiri,,a) 

Dün geceki (Üreşl~r .. · . . 
., -- - ~- - arz - - • 

On •lıaballada• · 
aıtaııaı llazaalbll 

Son müsabaka bu akŞam milli 
takımımızla yapılacak 

Dlln ~ceki giJre,Zer den iki girllnlf. 

Bir kaç gUn evvel şehrimize gele.j çukta Taksim stad:;omunda tiçilnel 
rek ıkl müabaka yapan Finlandiyalı müsabakalarını yaptılar. 

gtir~ller dtln akpm saat yirmi bu- (Sonu Sa. .J Sil. .!). 
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·SON·. HABERLER 
Necaşi Londrada ne rol oynıyacak? 
1ng11iz hükiimetindeki "Telaş ve endişe,,ye sebep ne? 

imparator Ceııevreye giderse ltalya 
Milletler ~emiyetinden çekilecekmiş 

Loııdta, 4 ~A.) - Necatinin bu ·ı bir t•Y delildir. Hallan hattı hareketiel 
raya gelmeaini gazeteler, iyi bir suret • ne gelince necaıinin gelmeshii hararet-
te kart1Jamıflarchr. BWıunla beraber bu le karplamıı oldufu söylenilebilir. t 
huıu&tald aıUtalealtnnda ihdruh dav - • 
ranmaldadırlar. imparatorun Londraya iMPARATOR CENEVREYE j 
1.ımtll Mdllıeelae mUale tahıllı iden CIDERSE-

~ Od it psetedlr. Bblltdan Dany Londra, 4 (A.A.) - Slyaıt mahafU. 
Ttlepapla. dl)'OI' kir Necapnin Cenevreye gitmefe karar nr 

ilde l.ıa.ıjenbı aramradı bldun· meal halinde ltalyamn Milletler Cemi • 
cttaı.a ml44lt arfmda o,myıcap rol 
fok mltldlldlr. Talihin lttndfıdnf duçar yetinden çekileceği mütaleasmda buluıı 

etmlt oldu .. ülbetl kabulde ıtmdiye maktadır. 
kadir tllttrmft oldutu •elrar, kendiıi- Mubafazakirlar mahaffli. ttaıyaıun 

ne brtr ballan hUrmethıl arttırmakla Milletler Cemiydindeh ~ekilmesi takdi· 
beraber hübıddl bu hGrmet hissinin rinde tngilterenin İtalya lte Cenevre 
ifadesini ,,_.. teftlt etmlJ*:tfinin bir 
amam o1aoütır. 

............. cll,or ldt 
lla"9 fllıapuatonmun buraya gel • 

mealnbl nemi tnahafllclı balı oldulu ve 
olmakta C!nuı edecelf telif ve encllfe
nln maaum anlamak pek o kadar sor 

haricinde iki taraflı müzakereler yapma 

lı kabul edeceğini tahmin etmektedir. 

Bu mahafil, tngtltere hükOınetiııin ne • 

taflye blazat Ceneneye mGracaat etmek 
tasanurundın vu geçnıeıinin manfık 
otacafını bltdtrecefinl s~ylemektedlr. 

iMPARATORUN BEYANNAME.si 

Londra, 4 (A.A) - Necaşi, bu sa• 
balı guetecileri kabul ederek huı;unın• 
da bir beyanname okwntııtur. Bu be • 
yannamede bilhassa töyle denilmekte • 
dir: 

MGıt.YU. memleketimize ıeldi, lmv. 
vetl•rimial .,. mı&.w.aaa hallmnm malı 
vetti. Maabedıa..ı. nsmen siriıilmiı 
olaa ........... i•imeul""YZ olclaiun • 
elan hll'P itin ~ ........ 
uraretlnl ..,....... ÇiMi aallum .r. 
........ mlttellt oa.11: " .......... 
--- 1tt1ıw•• Cihm barMnla 
................... clolmat bir ideal 
6lan Milletler ..m,.u mubvelenmıeai 
ıu...k " ona kartı kaJJtaızlık ıöater-. 
... IUNtile, talU'İp .edileme. Zira ha 
.............. tahrip edilecek olana 
...... ,..t, "lnanet. halı:ka plebe çalu" 

.Prensipinin muzafferiyetht f&hit ola • 
taktır. 

Fransız kabinesi istifasını verdi 

Leon Blum qeni kabineqi kurdu 
Kabine yarın Meclise çıkacak 

Ziraat: Monnet; pc19ta, telpaf n tele•{ YiıNI itAJUNE YARIN PARUMEN 
fonı Jarriet. TOYA. ÇIKIYOR 

Çinde muharebe başla 
Şimali Çin orduları Cenubi Çi 

bazı ıehirlerini aldı 
Şanghay, 4 (A.A.) - Çinliler bütün 

ıayretluini, iatikWl~ müdafaa ve 
arzularım merkez hükfimetine kabul et• 
tittaek lçln latf ttlnektedlrter. lcanton 
Ye ~nkin araamcfakl mflcadele ıaeı taf Bu mal"' t 11 

h · . . uma a gore =::...~ndJ 
aya gırmıştır.. HuG&na girmittir. Ayni ı~ ~ 

Cenup Çlnı hudutlarinda cere • ton birinci ordu•u hud.tft P':'~ 
yan etmekte olan ıUet hareketleri tek • ştmc!I Hengçene doftu ~lllllP,..I 
zip eden rcamt hiç bir malftmat almma• ı Diğer Kanton ordusu da bi~ blı. 
mııtri'. veteaae maru.s kalmakaıald af.it 

Çankayşektn Kuangtung ve Xullftglİ tn'ttte ilerlemektedir. 

Paris grevleri gittikçe büYiıf 
Gazete bayileri de greve karar 'OIJ 

Parla, 4 (A.A.) - Burln ırev 
hareketi teveatl etmlftir. Guete ba
yileri ganndan itibaren grev llAnına 
karar vermlJlerdlr. Dile( taraftan 
Parla ıuetelerf eealyeU dı euma &il
nU ıece yarraına kadar ıuetı çıkar. 
mamayı bu eabah kararlqtlrmqtır. 

Benzin naklfye aıHlesf lJe J&pllan 
mflzakereler de henltz hiç bir netice 
vermemiştir. İyi malGmat alan ma .. 
hafflde beyan olundufuna rlre, Pa. 
rlste daha 48 saatlik benzin ftl'dır. Vı 
otomobil ve otobüs seferi idame olu. 
nabilecektir. 

360 BiN K1$1 GREVDE 
Parfs, 4 (A.A.) - Grevin lnklpfı 

ite bunun ekonomik neticeleri yttziln. 
den vaziyet ciddileşmfştfr. Grevclle. 
rln sayısı, Parls bölgesinde 100,000 vı 
bUtiln Fransada 350,000 kadardır. 

Grevden en fazla mOteesslr olan 
§lmaldeki mensucat endüstrisidir. 

Vaziyet mflatakbel nnnTlarla J,çt 
liderleri tarafından ehemmiyetle ta. 
kip ve tetınk edilmektedir. 

Mu.takbel dahlllte ..tilttf 
zamanda Lille endüstri te 
ledlye reisi olan B. Roje 
halkçılar cephesi mebllS 
ya toplıJan dinkti mithla 
demiftlr ki: 

"Bqbkl YUJyete te~ 
kAm yoktur. KomUmt lftl 
ırel'I .tonuna erdirmek i~ 
le11 tepbbtlslerl yapmahdır1"• 
nretle, ltçl liderlerinin, W 
lerlnfn tlzerfnde nüfuz aahf~ _... 
madıklannı anlamalıyız. ~ 
mand& bu kitleleri f dAre ftl 
halkçı cephenin F.atertat 
anarpye düşmeyi lstemlyo
hateketini zapt ve raht al~ .. ~ 
durmalıyız. Müstakbel hflktlJI"""' 
ve nizamı korumak ve de_.. 
mek azmindedir. Bu mabadl 
se, itçi sınu'mı m•~an 
kanun lAyibası vereeektft. 
lieaaiJerfnla bir ~ sün .. _ ... -
melerl lbımdır.., Park, 4 - Albert Sarraitt bbltıetl} 

buglln iıtlfaıum cumurrefline nrmit • 
terdir. 

YENi ICABINE NAS~ ıtUllU. 
YENi KABiNEDEKi KADIN MUS. Parla, 4 _ Leon Blum, kabinenin ya• 1 ng İ ite re 

TEŞAR.LAR nn (buıün) ille toplantmnı yapacatmı , 

Parla, 4 (Radyo) - ay Leon Blum 
kabinesini ıu ıekilde kurmuıtur: 

Hariciye: Yvon Delboa; harbiye: E. 
Daladier; bava: P. Cot; adlife: Ruca; 
milli terbiyet J .. n Se; tııiallye: Vinoent 
Auriol; iktısat Spina; ticaret: BatDd 

Hakkı Tank Uı IADkaraclaa 4 Ha
ziran gi1nü sabahı saat dcwkuz buçuk
ta seldi. Kendisl ile bu it tlr.erinde 
bu neşriyat başlıyalı ne burada, ne 
Al'tkatada rlrllıen resmi bir •t ha
tırlalll&lllaktadır. 

Yalıım hattrladıtı dd pr 't&l': 

Birisi, CumhmiJet gazetesine ken. 
&in~ pek mattm olan bir kaynaktan 
ıelen bu. dflzme nepiyah göıiince ken. 
dl 817U7eeeklerine 1111• plmek için 
Belediyeıılıı ~mhe ve seri,, bir 
tahldk yapmasım sal!hiyettl yerden 
bluat istemiş olnıuıchr. 

lklndsi Cumartt.ı s&ai b1..ı ai. 
ze telef on edertk ..... öbür arkadaşla. 
rma .... •c dlrt gln slr• ...... 
h bir hmrlhn IOata - katrldlll• 
nız bu n8fliyatm iç yllzilnfi görmek 
için ba• aramda idare- lttllhıl an. 
nettijt Nlamettlb Nallfln llyafttl. 
ni beklemekte olduğunu bizzat size 
söylemft bulunmasıdır. 

Bqta tatbik tclDeD. tarife aafl1ıa 

Köylüleri 
okutacağız 

(0,,,.. J ·~' 
lala 6'if4au cuaur1'9t ldUlll kil· 
tir ,.,.... lfhıde blr. QOk •Uftltüi· 
JMU adımlar atmıt olmama nim• 
ka,llırdl ilk tahall mwltllnln ıa.t«-

dlfl illa •luk IUDIU'UJ Olltlllde da· 
ha ful& ~ Omm lQln Arı· 
ku.'m dtleUncfl11U ıtbl mWl n.rlılm 
koruyucun olan 'Ol'dumuzwı Ttlrk köy 
lerlne atı'etınen yetıettrmeal memle
ketin irfan hayatı balmnmdan bir nevi 
devrim olacaktır. Şimdilik bizim için 
18ylenecek 83l ile bu milhlm devrim 
hareketinin bir gUn evvel fWyat saf. 
hasma geçmesini temenni etmekten 
lblrettlı-. 

ASIM US 

a e ~ a B müsteşar I va: r. ....... *'- \,.,,.---~ ~ - IJ&ğas / t,t,..,_ kon feran,_.. ...... _.~ 
Dwılardan llmt arattırmalar mtlateşar • mek üzere de cumartesi &ilnil cumur • • 
tıp Bayan Jolltot. Ctırle'ye, çocuk ba • reisinin baıkanbğı altında toplanacağı· SlnQ lŞtırak edecek 
lamı itleri mllıteprhğı Bayan Lacore•a nı bilcBrmlttir. Londra, 4 (A.A.) - 1ngutere hll· 

lstanbula geliyor 
Ankara, ' (Telefonla) -

2wp 7ftimleri ft 4ullan ma.teprhğı Leon Blum bblnetl cumarteıd 8ğ• ktimeti, Boğazlar rejiminin tadili için 
da Bayan Brunschwig'e verilmittir. !eden aonra parllmentoya ~ılracaktır. Montreuxde toplanacak olan konfe--

Veldlimfz TeTflk RütUI _: .. _.·· -

ransa iştirak etmiye karar verdiğini 
zartesi nya eah gUnli lataa.,..... 
reket etmeleri m11htemeldlr. 

Audolu Ajansmm yıllarca tatbik tt-ı ("'ak y ) 
till tarifeden bir santim farklı fili· ~ ve ugos avya 
dır~lın&a Nllm ft)'a lattlırden lllil- devlet reisleri 

Tilrk hükl1metine bildirmittir. Bu kon 
feransm Milletler cemiyeti Assamble. 
sinden sonra toplanması muhtemeldir. 

Aynı günde Başvekil ı.; 
ntlnln de lstanbula hareket 
ihtimali vardır. 

tellhhtde aft hllle, Mdz bu~ü yıl 
bunu idare eden Anadolu AjabSlntn 
aldtlmdan bir .santim farklı mıdır? 

Belediye itlıı resimlerini beş pa. 
ra tahBll masrafı vermeden elde etmiş 
olmuyor mu? 

Bir yerde (Tethir iicretl) denll
difiid işitip de bundan vitrinlerde 
gösterilen eıyadan da sanki bir teş
Mt leretf atatu1ormaş yolanda es
nafı tahrik ediei ranlışlıklara, müba. 
lqalata sapan bir gazetecl1e bir ga
seteei ne demelidir?. 

ŞikAyet mevzuu ı&terflen levha
Jana tahakkuk ~uatıa•ini nereler
de hanif r...t eller >'AP.Utadır? 

Yapılan iş Belediye Illn ve Afişaj 
lşlerl detll midir ki bu ibareli bir 
miihril kullanmak Belıdb'ere veya 
mUteatıhtdlıte n~ olsun 1 

Bir sama• Belediye Meclisinin 
Azasından idiniz: Anadolu Ajansı. 
maa.u-. ...... aRI illa 
tabala edll• 1* it_.. •ff •ir 
aı at ıuıa pur "*** _._ 
klik ....... tulftllae .,....., ...... ....,. ............. .,..~ 
olclakp bunu bir bnr 1111 ...... 
mekıtıa makat atdlrT. 

Badn bunların ~ı-. ilaz 
da pef4aln ardau lılrUkte -~
•b. Nla.ıttinln ...,._ .. "'1a
ma• ... n11 bir • ...,_, •lftrtl11e 
,ar ol•• ıam..e1ea atıwU. buna 
temine kitayet etıatll delfl midir! 

Bununla beraber ud karplıfımızı 
Beledl1enln afdn ele, blsim dı merak 
ile beklediğimiz raporunu okumaya 
saklıyoruz. 

Say~: 

İlakkı Tarak .US 

Yarın Romangaga 
ıitligorlar 

•• .....,,.__ i (Bad10) - Çek•loftk
,. ,:ftlpf Rlıll B. Bdftri Denet De 'f_..,. kral naibi Pr~ Pa•l ea. 
...... ibl Btlkrttt .. letekleNlr •. 
lld ..... dlYlet adqrm yama (k 
da) ltlr .., .. la11d11tta kal'flb1ulk-

• 

Küçük zabitlerın 
kög hocalık/arı lngiltere gemile 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maarif ve arttırmak )•Sterse 

kileti köy mualllmlilinde kullanılacak 
küçük ubitıeri hocalığa ahfı:ırmak için Amerika lıangi ahit 
yaz tatlllezindeıı iıtiftde etmtği dütiln· 
m~ktedir. ileri sürecek ? 

K6y hoelhfına hazırlaııaeak lditük 
zabitler muallimlerin neıareti altı:ıda 

ameli surette yetiıtirilecekdr. Bunun İ• 
B. 8eatf llt Preu Paul, ..._,. çin biltiln villyetlerde birden faaliyete 

Da1I Karol Ot slrltte*'lll'. puar geçilecektir. 

Vqington, • (A.A.) -
19 mayıs tarihli tngiU.ı m 
cevabıni gönderrni§tir 

Bu cevapta lngilterenln 
lerile torpito muhrlplerinhı 
arttırmak arzu ettiği takdirde 
t&rihl1 Londra denil muah 

pcea1 arayc1a terefıertne bır ziyaret Yeni tico1et on/aşmaları 
ve ıala mUsameresi verilecektir. iki ~ 
devlet adam 8 haliran mnu bayra. .Ankara, 4 (.ıelef?~a) - Hükbıe-
mmcla buhmacaklanhr timızte yapılacak yem ticaret anlaımau --=----· -- için m1$1ekttimbe relen FinlintU:ra 

ticaret heyeti yann (bugün) iktisat ve• 

n1n aahabet maddesi ahkiJllJOI 
sürebileceğinin beyan edilınektf 
111 llCS7lenmektedir. 

Avusturya'da 
Krallık mı ltal'alacak? 

kiletile temasa batbyacaklardır. 
Milc!detl bitip 21 tenınıun adar Alman Hava Erkid• 

• Brllksel, ' (A.A.) - Dünkü "Der .. 
niere Heure,, ıuetesi, A.r§idük Otto 
de Habsburg'un ltalyaya gittiğini yaz 
ııuetr. 'J'atat Steenockerzeet ptoauıı
dan bu haberin tevsildne imklıı olm'a
mıtuf. 

KRALLIK :MESELESİ G'ONON 
KJWZOU DECtı..Mış 

Viyana, 4 (A.A.) - Avusturya htl
k11metımıı. H&bsburg hant4umın tek 
rar saltanat makamına getirilmesi 
igin ecnebi devletlerle m.Uzakerelerde 
bulunacağma dair olan haberler resmt 
surette tekzip edilmektedir. 

Şiyasl malıa.fil, B. Schuaclmigı ile 
B. 11'.ussolini'nin Avrupada halihazır.. 
da mevcut olan meseleler hakkında 

ı~. bu görilfQıeltr esaasın
da Habsburg saltanatmm iadesi hu
BUSUll1Jl aıınuu Nhis olmıyacağmı 
çUııJıA ,J>unun ıUnUn meselesi olmadl
lmı beyan etmektedirler. 

uza~lan A~ıturya ticaret anlapnasmı biye Reisi bir tay 
yenilemek ıçın de ıele~ek hafta mtl.u• 
kerelere baılanacaktır. kaa11ada 

Yenl anlattnanm esaslan tbvlndı 
Awaturya Ue mutabık blmıalftlr. AD· 
lqmada bu ....ıar formute edlltc• 
tir. 

Sooget elçililintı. 
hır ıösteri 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bu ü • 
ıam buradaki So'tyet bUytlk tısWfbacl• 
davetll!ere ,.eni So.,et filmltriıulen be• 
nlarmm sl•terlıl yapılmıttrr, Da\fltlt• 
ter ara1mda •• ,. otlardan bir soldul 
rirdi. 

Ankarada resim 
• • 

aerııat 
Gttael ean•atıar blrlili Hllııa pbtll 

tardaadan Anbrada Hl'al nllat• huırı. 
lanan resim aergiıi diL"l ldlltGr bakanı 
Saffet Ankuı tarafmdım asrJmı tır. 
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Hergün bir hikaye 

111 As 
Yazan: Saıt Faik 

önümde bir bahçe var. Bu bahçe- yevmiye defterine dön, Aklın bu işe 
nin daha ötesinde deniz. Rıhtımsız bir ermez. 
rleniz kenan. Zeytinyağ fıçıları yüklü ~ 11o ~ 

kayıklar; ceviz, fasulye ve patates yük· Çocuklar önümdeki bahçeye her 
fü motörler ve bahçenin içinde de ço- gün gelirler. Pazarlan ben pencerem
cuklar. Çingene, hamal, Arap, kürt de bulunmam. Ve ne kadar onların 
r.:ıcukları. Bazılarının arkasında küfe, orada olup olmadıklarını merak ede
bazdarının belinde ip. Çoğunun ayak- rim. Pazartesiyi iple çektiğim olur. 
lan çıplak. Bazılarının ayaklarında Hasta olmazsam saat on buçuğa doğ
kendilerinin olmıyan potinler var. Mev ru penceremin önündeyimdir. 
sim kış. Fakat bu sene bu şehirde faz- Bugün bahçede kimseler gözükmü
la kış olmuyor. Bahçe dediğim yer bir yor. Kimseler dedimse kumarcıları 
süprüntülüktür. Fakat bahçe deyince kastediyorum. Yoksa hamallar, bas
bizim aklımıza ne gelir: Çiçekler, kuş- tonuna dayanarak halden dönen ihti
Jar, Ağaçlar ve çocuklar; yahut çocuk yar müslümanlar, kayıklardan dönen 
gibi insanlar ... Öyle değil mi? Burada hilekar hırist~yanlar, delik bir zeytin 
ne çicelder, ne kuşlar .. Ne de ağaçlar yağ fıçısına, dilenirken ellerinde tut
var. Bütün bu yoksulluğa rağmen bu tukları maşrabayı, dayamış çingene 
süprüntülük bir bahçeye benziyor. kanlan; yırtık bir patates çuvalına 
Kuşsut, çiçeksiz, ağaçsız bir bahçe! ve çuvalın etrafına gözlerini dikmiş 
Yer yer yağmur birikintilerinde tah- aç, hasta, hırsız ve sıska genç kadm
tadan ve kağıttan kayıklar, ve çocuk- Iar buradalar. Süprüntülüğü lodos a
lar . Sonra yük hamalları, kocaman bı- damakıllı yıkamış. Bir balık ve sahil 
vıklt kolbaşılanndan yılmiş; gizli giz- kokusuna karışmış insan pisliği koku-
1 i kolbaşılarmm analarına söven sağ- su penceremin açık camlarından içe
J:ım, gürbüz hamallar. riye doluyor. Peki kumarcılar nerde-

• 
Çocuklar, bahçenln haVUzlan, ya- ler? 

rut. sliprünfülüğün su birikintileri ya- Kumarcılar biraz sonra gelecekler. 
nın ch kumar oynuyorlar. Hayat nikel Çekmecemde kurllşlar dolu. İki san
:mru c;ların ucunda parlıyor. Bir kü- dık yumurtanın parasını on kilo ni
"'ik ve pis avuçtan öbürüne akta- kelle ödediler. Adeta bu bir deyiş to
rıı<ın para da hayat güldürüyor. Bir kuş oldu. Vahşi kabilelerdeki gibi sır
ı ··nı'}la mes'uduz. Kumarda kazanılan çaya yumurta; yumurtaya sırça: Ni
bir kuruş diğerini çeker: Ve biz beş ku kele basma, basmaya zeytinyağı gibi 
ruşla dünyanın en mes'ut insanı olu- bir şey. Ortada para yok gibi birşey. 

Kumarcılardan ilk önce en küçüveririz. Bahçede çiçekler açıyor, kuş-
lar ötüyor, kokan deniz kenarı; ta u- ğü geldi. Bu bir nane şekercidir. Be-

,_ ı· ·ı d 1 · b' . d k k yaz bir keten ceketi vardır. Pantolonu 
Z"~ p ıtJ ar an ge mış ır ıyo o u- . . 
si' .. .. . . en yenı olanı budur. Pantolonıle po-

. e <loluyor. En~rJı gozlerımıze, kafa- tinleri arasında bir karış açık bir yer var 
mıza doluyor, mkel kuruşluklarla ku- dır. Kimbilir belki de bu çocukta bir 
mar .oymyan çocukla~ mes'ut. ~attığı kısa pantolon hevesi vardır. Vardır 
yetmı~ çuval. fasulyenın kaz~ncıle me- ama böyle bir muhitte bir nane şeker
yus bır komısyoncu, onlara çıkışıyor: cinin kısa pantolonla gezmesi.. Sonra 

- tnan utanmaz mısınız? kumar oynaması .. Bu doğru değildir. 
Utanmazlar bunlar amca, utan- . Ya uzun pantolon giymeli; yahut da 

mazlar. ' Hem ne diye utansınlar be! nane şekerci olmamalı ve kumar oy
Nikel kuruşluklar kırk paradır. Para, namamalı. Hakikaten kısa pantolonlu 
hayatın başladığı tarihtir. Ve kırk bir seyirci grubu geldi. Bunlar mek
para kırk tane tarihi olan kocaman tepten çıkmışlardı. Her gün bu bahçe
bir kaniattır. Bir cepten ötekine ak- ye gelirler. Ve yalnız seyrederlerdi. 
tarıldığı zaman, her birisi mes'udiye- Oynarlarsa bile kendileri oynamaz; 
tinden ne kadar kaybederse etsin; bu parası bitenlerden birile ortak gider
bizim i~in ehemmiyetsizdir. öteki elrdi. Sonra; din, iman, avrat bırak
mes'uda bakalım. Meyüsler ve dertli- mıyan kocaman bir çingene arabı gel
ler, stiprüntülüğü süprüntülükten da- di. Bu müthiş hilebaz, hırsız, kavgacı 
ha kötü görüyorlar. Onlardan kork- bir mahlUktu. Komisyoncu amca gene 
malıyız komisyoncu amca. Onlarla ko- onlara. çıkıştı. Kahkülleri taşmış, en
nuşmnmalıyız. Ötekiler ne iyi insanlar. sesi irileşmiş, hatlan daha hiç ustura 
:Mies'utlar!. Bu süprüntülüğün cenne- görmemi§, çirkinliği ve güzelliği altüst 
tini bflirler. Burası artık bahçedir. olmuş bir delikanlı da ona bağırdı. 
GUI. karanfil ve menekşe toplanabilir. _ Sana ne oluyor be? Git polise 
Sakalar burada öter. Belki papagan- her gün kafamızı şişirip durma .. 
lar, ekzotik kuşlar ve hurma ağaçları Komisyoncu: 
bile var. Onlar seninle beraberdir. 

- lt! Diyor ve çekilip gidiyor. 
Mes'utlar ama. Onlar kuruşun kıy- Kuruşlarımı sayıyorum. (1476) 
metini bilen insanlardır. Kuruşun kıy-

kuruş. Ve penceremden aşağı fırlatımctini b!lenler niçin utansınlar? 
yorum. Bir dakka duruyorlar. Ve son-

Çocuklar birdenbire çekilip gidi- ra biribirlerini ite kaka paralrı top
yorlar. Bir tanesi, küfesini tekrar sırt- luyorlar. Dükkanımı büsbütün kapı
lıyor. Tekrar bir beş kuruş kazanmak yorum. Bir on kilo nikele satın ' aldı
için yola çıkıyor. Ötekisi, parayı kaza- ğım mes'udiyetle sokakları dolaşıyo
an, kendi sırtile kazandığı beş ku~a o rum. 
yunla, eğlenceyle kazandığı on kuru- -------------...,.,..-
şu katacak. Oraya, duvara kocaman 

rdiyenin duvarına abdestini yapacak 
e sonra belki küf esini ev~ bırakıp 
inemaya gidecek. Belki de, tahta ve 
açtan gümrük kulubesinin kenarına 

ir ateş yakıp arkadaşının beş kuruş 
daha kazanıp gelmesini bekliye~ek. 

tanmaz bu çocuklar amca, sen fa-
ulyelerine, faturalarına, çeklerine ve 

HALKEVINDE KONSER 

Beyoğlu Halkevinden: 

6 Haziran 936 cumartesi akşamı 

saat 21 de Beyoğlu Halkevi salonla
rında halk için bir toplantı yapılacak 
ve bu toplantıda bir konferans ve bir 
konser •verilecektir. Çağırt kartları 
Evimiz direktörlilğünden alınabilir. 

Geceki güreşler 
On müsabaka

nın altısını 
kazandık 

l Blyiik 
ları 

latbol maç• 
başlıyor 

( U st yanı 1 incide) 

GREKO _ROMEN 56 KiLO 

!Jfstala - Perttunen 

Viyana profesyonel 
First Vienna takımı 

likinin ikinci 
şehrimizde 

--------
ilk müsabaka Greko _ Romen 56 

kiloda Mustafa ile Perttunen arasın
da idi. tik dakikalar her iki güreşçi
nin birbirlerine kata kol kapma sal. 
dmşlarile geçti. Mustafanın kafası 

yerde... Mütemadiyen şiddetli saldı. 
nşlarla güreşiyorlar. Finlandiyalı 

beşinci dakikada Mustafayı bir kol 
kapmasile yere düşürdü ise de sırtı
nı yere getiremedi. Ayağa kalktılar. 

Yedi dakika on altı saniyede Mustafa 
güzel bir kafa kolla, şimdiye kadar 
dört defadır galip gelen Finlandiya
lıyı tuşla yendi. 

66 KiLO GREKO • ROMEN 

Yusuf Arslan - Rante 

Yusuf Arslan iyi saldırışlar yapı. 
yor. Sık sık drşarı çıkıyorlar. ilk 
beş rlakika ayakta mütekabil hücum
larla geçti. İkinci beş dakikada Fin
landiyalı Yusuf AI"'3lanm belini yaka. 
lamıya çabalıyor. Buna rağmen on 
dakika beraberlikle bitti Finlandi. 
yalı alta yattı. Yusuf Arslan bir şey 
yapamadr. ikinci üç dakikada Yusuf 
Arslan alta yattı. Finlandiya}[ da bir 
şey yapamadı İkisi de ayağa kalktı
lar. Dört dakika sonunda Rante sa
yı hesabiJe galip ilan edildi. 

SERBEST GUREŞ 79 KiLO 

I bralıim - Vecksten 

lbrahim birden atıldı ve Finlan. 
diyalıJ,'1 lü!ı:m.en }Tere yatırdı Finlan
diyalıyı yerden yere :vuruyor, buna 
rağmen Vecksten mükemmel köprü
lerle kurtuluyor. Birinci devreyi İb
rahim kazandı. Bundan sonra ibra. 
him sert atılışlarJa güreşti ve yirmi 
dakikada İbrahim sayt hesabile müt
tefikan galip geldi. 

GREKO - ROMEN 87 KiLO 

Büyük MU8tala - Korhonen 

Mustafa alkışlar arasında ringe 

Yarı:ı. pazar ve salı günleri şehri -ı 
mizde cidden dikkate değer büyük fut
bol maçları yapılacaktır. Futbolde ileri! 
giden üç şehir muhtelitinin evvela biri
birleri:le karşı alacakları neticeler sonra 
her birinin ayrı ayrı kuvvetli bir Vi • 
yana takımına karşı vereceği oyunlar 
büyük bir merak ve alaka doğurmuş -
tur. Bu maçlar İstanbuldaki futbol mr
raklıları için unutulmaz birer hatıra o .j 
lacaktır. Futbol federasyonunu, bu gi'.· 
zel tertibi:ıden dolayı tebrik edebiliriz. 
Federasyonun gönderdiği tebliğ şudur: 

Futbol federasyonundan: 
Berlin olimpiyadında Tüıkiyey. 

temsil edecek miIJi futbol takımımızı 

hazırlamak üzere bir kamp açılacaktır. 
Bu kampa alınacak futbolcularımızı seç· 
mek üzere Ankara, İzmir ve İstanbul 
muhtelit takımları biribiriyle ve gene 
bu takımlar ayrı ayrı bir ecnebi takını·
le karşılaştırılacaktır. 

Bu karşılaşma için Viyana profes · 
yonel tikinin ikincisi olan(First Vienna) 
takımı İstanbula davet edilmiş ve bı -
gün (dün) şehrimize muvasalat etmiş
tir. 

1 - Karşılaşma programı şöyledir: 

6 Haziran Cumartesi: 
Saat 15,30 da 
İstanbul - Ankara muhtelitleri 
Hakem: İzmirden Mustafa. 
Yan hakemleri: Adnan Akın, Samim 

Talu. 
Scıa~ l'T,13 te: 
İzmir - First Vienna 
Hakem: Şazi Tezcan 
Yan hakemleri: Feridu.-ı Kılıç, Rıfkl. 
7 Haziran Pazar: 
Saat 15.30 da: 
İzmir - Ankara muhtelitleri. 
Hakem: Ahmet Adem Göğdün 

Yan hakemleri: Adnan Akın, Samim 

Talu. 
Saat 17,15 te: 

çıktı ve birden hasmına saldırdı. A- --------------
yakta güreşiyorlar. Dördüncü dakL alta yattı, Finlandiyalı bir şey yapa . 
kada. Mustafa Korhoneni belinden madr Sonra Vefik üste çıktı, o da 
kavradı, yere vurdu. Fakat dışarda fazla bir oyun gösteremedi. Ayağa 
olduğundan sayrlmadı, Finlandiyalı kalkınca. ikisi de asabi güreşmeğe 
yere yattı. Beş dakikada Mustafa başladrlar. Dört dakika sonra Ranta 
hikim. 9,47 dakikada Mustafa göğüs sayı hesabile galip ilan edildi. 
çaprazına aldığı Korhoneni tuşla yen- SERBEST GUREŞ - 79 KiLO 
dl. Mel'lut - Vecksten 

Finlandiyalının kolu çıktı ise de MevlO.dün uzun boyu ile saldırışı 
yerine kondu. bol kahkahalar yaratıyor. tık beş 

GREKO • ROMEN AGIR SIKf;ET dakikada Mevlüt galip geldi. Tekrar 

Necmi - Jörvinen 

lki ağır vücutlu adam göğüs gö. 
ğiise güreşe başladdar. Finlandiyalı 

bir aralık N ecminin kafasını kaprp 
yere düşürdü ise de Necmi bu tehlike
li vaziyetten kurtuldu ve akabinde has 
mının sırtını minder dışında yere ge. 
tirdi. On dakika berabere neticelen
di. Kura çekildi. Necmi alta yat
tr, Finlandiyalı bir şey yapamadı. 
Sonra FinlandiyaJı yattı ve 13,43 da
kikada Necmi tuşla galip geldi. 

GREKO _ ROMEN 61 KiLO 

Alınu?t - Lanne 

ikisi de ev\•ela sert güreştiler. On 
dakika ayakta geçti, berabere kal. 
dılar. Kura çekildi. Evvela Fin
Jandiyalı, sonra Ahmet yere yattı. 
ikisi de fazla bir oyun yapamadı]ar. 
Yirmi dakika sonra sayı hesabile Lan
ne galip geldi. 

SERBEST GÜREŞ - 72 KiLO
Ankaralı Hüseyin - Koko 

Ankaralı Hüseyin hasmına ansı. 
zın atıldı. Bir kaç kere tehlikeli va. 
ziyetlere düşürdükten sonra üç daki
ka iki saniyede Kokoyu tuşta yendf. 

GREKO. ROMEN 66 KiLO 
Vefik - Ranta 

ilk on dakika ayakta geçti. Yef ik 

ayakta güreşmeğe başladılar ve altr 
dakikada Finlandiyalı tuşla galip 
geldi. 

SERBEST GlJREŞ - AGIR SIKLET 
Samsunlu Ah11U!t - Jörvinen 
Gecenin son mtisabakasıru yapan 

bu ağır vücutluJar beş dakika hazan 
yerde, hazan ayakta güreştiler. tık 
beş dakikada Samsunlu Ahmet galip 
geldi. Aynı gecede ikinci müsabaka. 
sım yapan Finlandiyalı haylı dayanı
yor, Ahmet rakibini altında fena hal. 
de eziyor. Bir aralık üzerine çrktı O

turdu ve yirmi dakikada Samsunlu 
Ahmet galip geldi. 

BU AKŞAM MiLLi TAKIIU 
KARŞILAŞIYOR 

Bu akşam yirmi buçukta son gü. 
reşler yapılacak, Finlandiyalı güreş

çiler milli takımımızla karşılaşacak. 
lardır. 

55 kiloda Küçük Hüseyin ile Pert. 
tunen, 61 kiloda Yaşarla Lanne, 66 
kiloda Sadıkla Ranne, 72 kiloda Nu. 
ri ile Koko, 79 kiloda Ahmetle Vecks
ten, Çoban Mehmt:tle Jön·inen. 

Bundan başka Finlandiyalı kafile 
reisi de Mersinli Anmetle bir gösteriş 
müsabakası yapacağı gibi Lanne ile 
Ranne, Koko ile Vecksten de göste. 
riş müsabakası yapacaklardır. 

İstanbul - First Vienna 
Hakem: Sadi Karsan. 
Yan hakemleri: Feridun Kılıç, Rıfktı 
9 haziran Salı: 

Saat 15.30 da: 
İsta:ıbul - İzmir muhtelitleri. Ila -

kem: Kamil Üstün, yan hakemleri: J\O 
nan Akın, Samim Talu. 

Saat 17,15 te: 

Ankara - First Vienna. 

Hakem: Suphi Batur. Yan hakernle· 
ri: Feridun Kılıç. Rıfkı. 

2 - Aşağıdaki isimleri yazılr zevat, 
maçları takip ederek mütalealannı Fe• 
dcrasyona bildirmek üzere seçici oıara1' 
ayrılmışlardır: "Sabık futbol federas • 
yonu reisi Yusuf Ziya, sabık milli ta -
kım kaptanr Zeki Rıza, sabık Milli ta • 
kım Kalecisi Ulvi Ziya Hakem komitesı 
başkanı Nüzhet Abbas, Hakem komite• 
si azasından Sadi Karsan ile Fenerbalt' 
çe antrenörü Elyot, Güneş antrenöril 
Donelli ve Galahsıray antrenönü Bat••' 

3 - Şimdiye kadar milli futbol takı -
mma ve federasyona dahli olmuş bulu • 
:ıanlarla lisansiye hakemlerimizin fede • 
rasyonlar merkezine müracaatla para ' 
sn biletlerini almaları rica olunur. l 

4 - Müsabakalar Taksim stadvo -
munda y:ıpdacaktır. eaıl\vn 1 00. tr biir1 
50 ve duhuliye 25 kuruştur. Gi~eler sv 
at 1 O dan itibaren açık bulunacıı ktır. 

IST ANBUL MUHTEUTtNDE YER ,, 
.-... .... ,. 

ALACAK OYUNCULAR \1 
.~lJIJ9 

T. S. K. İstanbul Bölgesi futbol a • 
janbğmdan: 

6 - 7 ve 9 hazira:l tarihlerinde va• 
pılacak Ankara - İstanbul, fstanbuı -
Firstviyana ve İzmir - fstanbuJ maç • 
larında İstanbul muhtelitinde yer ala " 
cak oyuncuların isimleri aşağıda yazı • 
hdır: 

Fikret, Safa, Rıza. Esat, Ali, Şeref ı 
Satahattin, Haşim, Cevat, Hakkı, Ni " 
yazi, Faruk, Yaşar, M. Reşat, HüsnÜ• 
Melih. 

Bu idmancıların bütün spor levazııı'l" 
larile 6 hazira!l cumartesi saat 14 de, 1 
haziran pazar saat 15 te, 9 haziran salı 
saat 14 de Güneş klübünde bulunmala• 
rı. 

Yukarıda ismi yazılı olan sporculat 
parasız biletlerini 4 üncü Vakıf hanın • 
daki Federasyon merkezinde Bay Ke " 
mal Halimden alacaklardır. 

RADYO MAÇLARIN BOTUN SAf " 

HALARINI BiLDiRECEK 

Radyo şirketinden aldığımız bir tet'' 
kerede yapılacak maçlarm radyo ile sa· 
hadan verileceği, maç spikeri tarafın ,. 
dan oyunların bütün safhalarının bildi• 
rileceği haber verilmektedir. 

Karagümrük Stadında 
Eminönü Halkevindcn: 

Evimiz tarafından tertip ediJetl 
gayrifedere futbol şampiyomı,.-nıJ1 
dördüncü haf ta maçları yedi hazirl)J) 
ı;azar günü Karagümrük stadında ya.· 
pılacaktır. 

Bu haftaki müsabakalarla beraber' 
turnuvanın ilk seçme maçiarı bitrrıif 
olacaktır. Müsabakaların progra.rtl1 

şudur: 

1 - Saha komiseri: Bay Sami ga
rayel 

2 - Saat (14) de Halıcıoğlu J{Ut' 

dili hakem İzzet Muhittin Apak. 
3 - Saat (15,30) Fatih İdman-Yıl· 

dız spor (Fethiye) hakem Halit Ga· 
lip Ezgü. 

4 - Saat (17,15) Sokoni-A1:f1ll' 
ray hakem Halit Galip Ezgü. 

,, Jil• Not: Takımlar Karagümrük " 
bünde soyunacakalrdır. 
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' 11•retler 1 , ..... ------------··-===========::=======~~ıı il ••• Uzaktan • • Yakından • • • il Gezi;;filer I~ 
Şikayetlerden 

şikayet 
0lclcabazı niçin 

severiz? 
il~ 1Glnıa ~ocaklar ele

-~ __ ..,.., 1Gflı IHqlı, kelli /elli 

A111ıarım bavada 1aıı1aa çııtı 
Gazdelerde okuyucu melıfup

ları ıelılinJe filıayetler çılııyor. 
Bunlar, soyaJı meselesinden sazıl
tlanı}'Orlar. "Çola kalabalık ver; 
herkeı birJen atıldı. lıimizJen 
gücümiiztlen ltalı,oruz.,. Jiyorlar • 
Evet bitün 6a .ö,lenenler Jcğru
Jur Belediye lıapıları tclrlım tık
lım Sololar adam almı.ııor. M• 
ıalat canlı Juvar~arla ~eVTili '11 e
rnurfor bunaldılar Kalabalıkta if 
kolay ralıma. Darııun günlerin 
uerimi bu lıanfıklıl:ta alınamaz. 

telôtla yanlqlar yapılır Düz.eli· 
meler ~ofalır oe netice çok kere 
yerinde saymafa uanr. 

iki dakikalık l 
da Moerler. Yaphğının 

°"'~- 6ilclifimiz laalJe seyir için 
~~ OnJan bir mac:ize, 
. ......,. dünyayı alı a.ı eJe- On beş b · n kilometre yo • 
~ 6ir ıey belıleriz ve b~k- Bu ayın 19 unda bir güneş tutul-

..,._·1111·~ '"'en dol d kalb·- mBSJ olacak. Bu vak'a bizim memle-
t ııer hatrlayı a ona ı ketimizin bazı yerlerinde de, bilhassa 

L.ı._ --- amayız. Karadeniz havaliainde iyice görülecek. 
,----..,,arlarJa. ltiiıüpluıne- Bir çok ilimlerin bu hususta tetkikat 

_..,._..__ ... llliitlaif aular, ne biyiilı yapmak için memleketimbe geldiğini 
er vardı ki banlann Jaiç yazmıştık. Diğer bazı Alimler de daha 

6'zi L.! L rJrL b L.!! • uzağa Japonyaya gidiyorlar. Jajonya utr no 1ra cı:ın nunen w • 

~ A vrupadan aşagı yukan 15,000 kılo-
~ • etmez. metre uzaklıktadır. Bu kadar uzun bir 

Qtııoar lecriibeleri, kitap- yolu geçtikten sonra Japonyaya ayak 
-,.,.,arı araınJa hnumq basar basmaz gUnq tutulacak ve bu 

..,.,,_, ı • ·b· .. .. .. J ancak iki dakika sürecektir. Onun 
L.a... qı gı 1 mrunap a- için ilimlerin, biraz geç kalıp bu fır· 

_...111:.,......._ lilıri. olm, olN bizim satı kaçırmak ve sonra tekrar 15.000 
llZlatır. lruanlığa büyük kilometre yol yUrUyerek çektikleri Amy Molliaon lıocuile beraber 

~ lwılıilıatler JaeJiye eden zahm~ acımak ihtimalleri de var! 

, "ıil bir 1to1t1ıabaz kadar •e- Dün 1Ja n ı n en b ü q ük 
lj. 

t .. L - , laqmetli taşı 
-~ K.olomba ke1/ef1İğİ yer-

fl3'cdtiarı zincirde, boynu 

1~ letirdiler. lıuanlığa yeni 
• ~. Yeni bir manc11i dünya 
~ İnsanların hepsi kenrli si· 

Dünyanın en büyük kıymetli taşı 
20 kilo atırlltındaki bir safirdlr ve 
bu kıymetli tat ge(en sene Seylln 
adasında bulunamştar. lngiltereye 
getinlmiş olan bu taş, yontlllmamış 
bir külçe halindedir ve aşatı yulnrı 
iki baş bUyUkltltUndedir. Londra 
kuyumculannın tahminine göre bu 
safirin kıymeti 3 - 4 bin lnglliz lira. 
sıdır. 

Yaptığı İngiltere - Kap tayyare 
sef erile dünyaca tanınan kadm tayya
reci Anny Mollison'wı kocası da bir 
tayyarecidir ve çok gUzel bir aşk ma
ceralan vardır. K11aca anlatalım: 

Bundan yedi eene evvel Londra 
tayyare meydanlannda dolaşan bir 
kıa rut gelinirdi. Bu genç kız tayya
recllerin ve onlardan birinin defilae 
de tayyarelerin Aşıkı idi. 

Fakat, bir gün bu hava macerala
rından bıktılar. Diğer insanlar gibi 
yerde yapmak iatediler. LAkin, o za
man anladılar ki harekette buluna
mıyan iki kalp biribirlnden çabuk so
ğuyabilir. Bunun tır.erine tekrar ka
rar verdiler: 

ŞimJi, mesele bu soprClfık sar
pa Nnnca, iter yandan bir şikô
yel lıcuırıcuı lıopla. Halka if/ttn· 
ce oluyor, yıırllCl§lar birbirini e
ziyor, Jeyip Jarayoruz. Bütün 
6a alizlerle 11GJ'mM istedifimis 
nolıta ff11lur: Kayıı zamanını a
zalmak. 

Bence, hayır. Uzatmıyalım
Hallıan sesine bir lriird olalım. 

Onlann ımrabını aiitunlanmızJa 
laflyalım. F akaı devl~le Jıarfı ıe
laafçilife kallnfmıYolım Bugün 
ba lıayıı aamanını bir yıl uzaftncz. 
ilk •örecefinu t•Y beleJiyelerin 
botalmmı olaealılır Şimdi zor
dan lotanlanrt hepsi itlerine. lıe
yillerine dönecelıler oe iki lıalltı 
aonrcı da nülaa lıafctlannı koy
dalılG11 yeri bile rmatacdlartlır. 

--~--ıı.,., duvarları Jiplerinde fGf-

'iltir ırtİntarisim lıuran bir Sok
ıeltirtendi. Bir Aridot laapis

en kaçan bir lirari olarak 

Onun bu merakım farkeden bir 
tayyareci bir giln IOrdu: 

Gene iki raldp gibi havalarda yeni 
aeferlere çıkacaklar ve bu auretle, bl
ribirlerine gıpta edecekleri için, 11evi
tecekler! Anny Molliaon bu kararla 
ilk aeferini yaptı. Şimdi Jlm'ln yapa
cağı aefer bekleniyor. - Tayyarecillfe hevesiniz lill var? 

l Q de/terine geçli. 

1 
ttt rcannıha •erildi. 
liJ.1.....__ B •· • L!~•ı . "lllllN ranemn 1n11 era sa11q· 
"· 
:İıta Line ~ılıtan öltlü. 
,. Clltöre ,obanlann koyunları· 
''•n lıartanncıya kaJar ,..,il 

Taşı Seylin adasında balan ma
den arayıc1S1 bunu nki lnglliz Kralı 
George'a hediye et•lftl. Fakat Kral 
kabul etmemif, lnglltere mtizesine 
konmqtu. 

Jrıfuna bildifimu i~n holılıalHaı 

8Qf kaltll'ını eğlendirmelı i~ 
delil, IHıılıalarına ,... .. , olınai 
için mucize rösterenler Jalaa bü
yük enerjiler sarlettilrleri ve bii
yiilı laarilıalar laalltetlilrleri halde 
ıellimli defil, lıorlmnçlarlar. Çiin
ltii onl.ar inNnlann hürriyetlerini 
ellerinden çekip alıyorlar. 

- O! TaJYareciliği öğrenmek için 
hayatımı veririm! 

Pilot dUetlndU: Kıza tayyareclllk 
öğretmek pek zor bir eey delildi. 

Bir aeııe sonra ~Y tayyareclliğl 
ötJrenmif, uçuyordu. 

Çok geçmeden bUytlk muvatfaki
yetler kazandı ve bir gUn Jhn MDlli
aon 'la karplqb. Biribirlerinf belenen 
'iki meslekti.j! Ştlpbestz 1d btrlbtrleri· 
De heblelt' ~- '\Jfnl 4'.w.t .. 
ralyada bir kJz1a nipnlıych. Nlpnh
amdan aynldı. Army de tayyarecUik
te daha btlytlk muvaffaldyetler ka
zanmafa çall§b. Bu "1retıe aralarmda 
bir rekabet bile başladı. Anny, Jlm'ln 
rekorlarını kırmağa çalıtbfı gibi, ba· 
an da onunla beraber aeferler yapı
yurlardı. 

Dört giz aene evoel 
idam edilen kraliçe 
Tarihte idam edilen kadınlar yok 

detllH .. ,. •• (ula deindir. Sa
ray; c11ttlkaİanaa anp.. bir çok ka.. 
dınlar bu akibete viraml§tır. Fakat 
bunların lçiade en JDaBumu 16 ıncı 
asır Jnıiliz krall~elerinden Anne Bo-

Salılamıyolım. bizim if lerbi-
7emü eJı.ilrtir. BQffcın Numayı, 
Aıaunıaı en aona bırakmayı scwr 
ris. Dürliilmedilırf' kımıltlamalr
lan laotlanmayız. Bir yılın bitme
sine bir kaç gün kala ıröreceksiniz 
lıl Wflfliyeler idrar bagiinlıü it• 
lalHıldılarla lnqahlacak, waelr 
lerJe ••ne bqünlrii rilıciyef melı
tapları sıralanacakhr. 

er. 

S•drl Ertem 

cı ............ 
·:.·:.··.·:.·:.·:.·:.:.·:.·:.·:.·:.ı 

; 0..Wılıla bir fey yok!. .. • 

~ol1-Ja biz bir holrlrabazın ö-- Dünya kuruldu kunılah ~ atk iPa en sizel 
' ıözlerimizi kapamayız, clekord~. ilk ineanlardanberi, deiifmez llir kanan 

lf, °torq. olank, IU kenarlarını, kırları ve aiaç altlaruu eev. 

'9. ~~ı aevw, çünkü o bi· sinme clötek yapanz. içinde ilk hayaba uyandıtı 
• • • L -·l B. . çamur, sa'ıiba uırlann üıtündea uzanarak inaanhi• 

ue.- er. ızım ya- . nl • lak rak 
ıtun.z ıe·.leri liil halinJe kendi.ine çekiyor ve pme en n top üıtüne 

Ta pmup aydınbk sök yijzii albncla yaayana yatan iki 
' ,..:____ ~ yaphğı, lakal bi- ricat, elam. kalpleriaia her gnyınkinden hızb ve 
'ı · ___,...,,lfung ıeyler lıcırtı- lmtlretli wnlutuaa hiuedİY•· 

• 6fa bvela duralrlaru. Kar- Çetiner, otelden çıkarak küçül Wr apartmnn 

\ L..._ 4rAf adamın laarilnıl&Jelifi· tabllaf, bunu Olkerin ince zevkile me .. t bir sönül 
, ~ ,..._ laaline setmı.ek pek eevimli, aydmbk ve 
~ ol111111r. Fakat ba hay- can alacak 1lir tekilde clöpnmiıti. Çetinerle eevsffiai 
~"'6tcal, ya laiddefe. yalral bitin lap lıtanllalan lrapab etlenee yeri•incle, tün· 

ltı 1e lıolbolunabilir. diz bir ah'-lt ealOlmnda sözsöze, sec:e tiyatro Mf• 

.lıledenirı.z., efer bir ıulam ...ı.- nya nmıiki dialiyerek pa:rana ve elele P

ütünlüfünii ubat çinnitt., - çok ... tlerini .. senç aclaımn küçük 
~ IMıkir apartnnuuntla heyecan •• humma içinde yr. t... Clfnnt•··· ............ 

...,..., 6a luırilmlade gözüken Bahar, ataçlann clallarmda taze bir ıu halinde 

~ 1~»ılize bir labak nadide clol•pneia hqlarken inunlar t1a sinirlerinin uyamp 
' ~ ~efirip 6ıralıırsa, bi- serinc!itini ve ralılarmm açıbp havalanmak ihtiya· 
~~ ıjunızı )'Clphğı i~n cı ile seaitlecliiini duyarlar. Çetinerle Ulker de a~. 
~"""'-a hela lmaktıklan kttla .......... ıalonlan. kapalı •i· 
~,,...., ınetalı ve lnslıançlık lence ytll'lr..ni ve hattl kGçik hekir apartnnenınm 
~ İrmelt için emrimize vaat " laal,. :ıe cloha oclalanm kapadılar; bir :um&"'• 
~ -.Lt.,.,_ la:neımelıle lacı- dır lıtanlnalan recli tepeaindelci ghellikleri fimdiye 
~ ' °'Ilı eatın olınmlf bir oyan- kadar sariip he-,canlmd .......... bin kat daha 
~· .._,,efil L.! ı· •b• 1 fazla znlr afa-:ak, ç6nk6 cotkunJaf• pek müeait bir 

.. 111r ıno gı ı seyre- h 1 • L! • • .JI. --~~L _ _.. .. -111-1.11 l. 1- al M .1 I • . a eti rumye .ç nuc -7.--.- ı..:.ıı pnU1R u o-
ın:. arı el erınıj ...,_1.... . .,..,,ecefimis 6ir oılam ol· ICandDll urtlarm ... 8ofulPnln sis lalfl • 

leyn'dir. 

Kral blrlnd Hen1'7 bir ıtl• kan.. 
ama kızmıt. saraydan çıkmıttı. Er
teal sbtl kraliçeyi alıp sötiirdtiler .. 
Bir iki ıttn sonra da "Krala karşı 

mtlnuebetaiz hareketinden dolayı,, 

idam oluuyor. Bnun için ba kraliçe 
belki en ... am maktul kadınlardan. 
dır. 

Hayır, ne palauına olursa ol-

S. Gezgin 

(Lütlen .ayı.layı ,eviriniz)' 

tmelclirl Kanlicadalri mehtap ........ Wanar? Hele 
•aazünat ed~b pirleriaia 1lir ._...t " fikir p. 
bikuı haline ptirdilderi Çamlıca... 

la.taz•altla ıt ·k iatiy...a., nılmta olmamak 
• • a..&!I .-::.-1--:-..1- L--..L.. L!.. ............J" ..1!...11~ 
IÇlll - ·----.-- .............. "' ~·~; 
Çetiner1e Ulker, IMi~le uıkin n tenlaa Wr ..._ si· 
nünde adalan ve ltoiuı a7ftİ umuda •• ltir l.laıta 
kucaklayabilllMllc için ç.mlıcaya çdmwia karar 
nrmiılerdi. 

Ulker o tiia, wmn ....... htanllala ıelclili 
için bu raintic!e llalunam17acajnu bilclirincıe Çetir.. 
erin cam ıdaldı ve seziatidea vaqepnek "79 ses· 
memek tereddütleri içiıule aalludlktaa soma "lor. 
larda yalnız bapna dolarwk •• _. diti1111tek ta 
ayn ltir ze.lc olma!ı!,, diye manldanda. 

Uelriidar i.keleai, iki sıralı fakir tfiMsi•la•, •· 
jaç11z ve balmnaq meydan, bu meyclana ı..kan a. 
mi, cani.in arlramulaki Mdc!ia üstünde WrWriaİD o
muzuna yulananık denizi MJ'1"8bMP u••• aiyü 
tahta ev!erle, ba meyclanda cluran •• _... latanlla'. 
ela kalmlyan kü~ talika araI.larile Wıll Ply• Lo
tinin eöyleclili lıtanbaldar. 

Doktor Çetiner kaç Pdo' Oeldidara Seçm"• 
miıti; falCr tsa.nuın Anadolunun orta Pi plürle
rini hr.t·rlatan harap cüzel1iiiai prbetten plen ve 
.. ki yurduna ksvutan h".r adanma heyec:aniyle ... • 
ret~; vap~ ç:lr.p tramvaylara Wnmell &zere 
kaJDqan kalabalıim için .. laatmndM ~innecliji 
Wr unda Mis Kole~h kartdatmca heJrenm artb. 
Doktor Çetiner, SftÇ Wnu Uluclaicla kaymen 
kollan araı'!Jla at-B1m ve Olnıria ~luu-ı huta
laft!!!~'lm" ..ı,e., f\'~ •h rindtınheri smm.,=ıti. 

H. ".!İM sünü Cetiner.. Olk~ .. !evi-i ...,..,._ 
da bn-k"TI ka .. afs:-·Ja .. Ja hir'ikte lstrMıla dn .. A ri
ze1 ,..,. . .... lr•rad'! ftttrk~ 1tr l'rtt• ,la1r-c. •-"--t _ ... 
eut t•-'-0 ve·i c-= .. -•·-ı .. ,..~---·-: ..... •--.. ·~ .... ..f11t 

eek, kihr " nnf!'fn ldıNe!erl" ·-&pf,....,. 16·'~-,.. 
I• •ılamıtb• Dcılttor ÇetUa.r, Olkerle .. ,..Mtan 

...... cleclikochuunaa ~clıiı muhitlere sitmamie 
de dikkat ettiji için MU Ko1etle karfdapmlarma 
eebep .. final da ........... ti. 

- Eeld doltı.r 1111atalcha ma, doktor? 
- Hayir, • Kolet. 
- Sizin huracla • İfİllİa Ym't doktor? 
- ç.mhcaya pkacainn; ya mia? 
- 8- de Çambcaya ~onun. 
Çetiner, senç kaclmm sestiii yerlerde süze!lik 

ve zarafeti .mfmda INr aychnbk Wlruı sibi dola"· 
tırckfnu itte timdi bir kere daha öirendi; zira etnf· 
ta IMiyle bir laarikulidelilde tanıtmak •• konuımalc 
... detiai tapdıfl için kendilİne imrenerek Wwa ıöa
lerclm 1lir halka ricut halmuıtu; eırf eaadeti imre
nilea 1lir adam cıL-mn hnmu biraz .W.. clnam et. 
tİrmİf oJn.k için Mia Koletle konllflM:rı uzatb; öt· 
rendi ki Çamlıcada kapalı bektafi d..plunm civa • 
nada eski .....ı.:..-- Wriu.in evinde oturan Em. 
ler, ı.arada zaman zaJmD haıui siyantler blNI et. 
mekteclir; Çıpbıldar Wrlitini idare edenls, yazın 
HeyWiada la;rılannlaki kampta " çamlar aru:ncla
ki apsmacla yqamlan çılpn haJ8b, kıpa tla sizlidea 
sizliye Çambcacla deftlll ettinniılerclir; lla ali~'UD 
yine Erenlerin yananda toplanb vard·r; Miı Kole: de 
buraya pbnektedir • 

- Ben ıizi de oraya sidiyonunuz zannett:m; U•. 
küclarcla söriince-

- Ba toplanblardan halterim yok ve o adama, 
o it.ni tekrar sörmek iatmüyonun, Mis KoleL 0... 
siha s!ttiğinizi eöylemiı olc!utunuz için ıize lnl'fl 
nezaket•dik etın:ı •:rıl nm lnrkaıjJe ıuıuyoruna. 

- Ecer ben eöz!e: inizi neztke" ıizlils sayn:ı-. 

eam? .. 
- Eiar ıözlerimi n~z- ketıizlik ..... anar·- _:_ 

ze benim bCiyle viı•ni,,_, ,.+t-•r. -'"yer,ee,•:m. ' "vi 
MY1118'31, 1til"1ı1ıu E-~- • • ::d: ::i.üz o ac:ih c. :: ~-

lielndea de hoılanmaclun. 
(Arlru1 nr) 
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Breslav serqisinde 
Büyük tacirlerimizin sergilere alaka 
göstermediklerinden şikayet ediliyor 

Brellav 8l'lliulUl&l Güneydoğu pa-ı latmakta ve raporun& §UD}afı illve et
nayırmda.ti Tllrk pavyonu çok büyük mektedir: 
bir rafbet görmllltür. Panayırda mem "Teessürle söylemek lat4ıriz ki bü
leketimlzin tekmil ihracat .mahsullerj. tUn milletlerin bllJlk bir alikl ile 
ırin nilnnmeleri tqhir edilmlt bulunu- takip ederek allır.dar olmaktan ken· 
yordu. Kırk büyük sandık Jçinde n&k- dilerini alamadıklan Tllrk mallarmm 
Jedbmtı olan bu efY& DUmlUleJerimizin propaganduı için tacirJerimis blstmJe 

., N ___ _, 

~BUGUNKU i 

:RA OY.O, 
• 1 

~--~PROGRAMI~--~ 

lBTANBUL - 18. Opeıret parçala
n (p1lk), 19. Haberler, 19,15. Muhte
lif pllklar, 19,30. Kızıla7 namına kon
ferans: Aglh Sım tan.fmdan (Kml
ay ve içtimai yardım), 20. Balk mu
sik'W, 20,30. Sttldyo orkeetralan, 
21,30 Son haberler. 

Sut 22 den aonra Anadolu ajan
-.... guetelen meJwul haftdla _... 
vlmf verlJeeettir. 

dörtte Uçtt eatılmlftır. Türk mallan meteuI olmuyorlar. BtlJQk ft tanm-ı .. -..-.---------.. 
tçbı panayırda 29,500 tane brOştır bas- DUi Tti'k adlan blaat lftirak etme-
tırdarak dağıtılımftır. mekteD ~ kendi adlmm tqıya. 

Almanyadakl TUrk ticaret odası, cak olan4tbnunelerlni dahi g&ıderme 
BORSA 

3 ••• 938 
ll8l'gi18 Jetirak eden diğer deTletlerin ie pek o kadar ltlmm ı&-memett.11------nz-,.-,._--...,...---... -. -.-.... --. 
yaptıkları bUyUk propagaıı~ an- dlrler.., 11mı1e r ıh ....-.. .,._ • 

... u ..... , ....... ..,..... .. 

Yahudiler 
(V•t 11am l incüü) 

n1n tesrii ye bu muhaceretin Mavera • 
yOneriaya da tqmili hakkında bir ka -
rar nreti 'kabul etmipir. Bu karar su
retinin bayle bir mıc1a kabul eailmeai 
arapbrm pleyanmı arttıqnaktu mı
ka bir ıeye yaramıyacaktır.,, 

ALMANYA INGILTEREYE NE 
TAV.SiYE EDJYOJU 

Berlia, 4 (A.A.) - .Nui partilinin 
huic:l eiyaaet oiiai mildürii B17 Alfred 
ROHDberı. V oellriacher Beobachter ıa 
zetealnde yazlDIJ olduğu bir müaledc 
.. Filistindc yerli ahalinhı haklarma ria
yet edilmemif,. oldup mltaleumda bu
lmımakta ve töJle demektedir: 

tnailtere. bütün ~ ile • 
minde huzur ve sükOn tevlit edecek ıe
kilde araplara karp bir teakin uyueti 
takip edecek oluna bu hareketi. hiç bir 
veçhile Balfour beyannamesine muga • 
yir olmıyacaktır. Bundan bqb böyle 
bir siyaset, Deri mevkilere .g6nderilmit 
olan yalıudl muhadrlerinin geri ~ekti -
me.ine ve yahudileriıı lctlde halinde de 
yapmakta oldukları maballerde bara • 

--~~;-~ da ola 
GER.GINLJK DEVAM EDiYOR 
Kudüs, 4 (A.A.) - Hayfada vui -

yette sükunet olmakla beraber ıerp 
ıık devam etmektedir. Bir yahudi ka -
dınını öldürmiif olan bir arabm 15 ıc
ne küreğe mahkOm edilmit olmaaına 
raimen arap tahrikitçılar, faaliyetleri -
:ıe devam etmektedirler. 

Tahrikitçılarm ailfu ve tesirleri 
"lutlak değildir. Bir ln&iliz aiıara fab
rikasındaki arap amele, ite bqlamııtır. 
Yahudi l:uka Ye mağualanna mira· 
caat ecleo arap mu,teriler ebik delil • 
dir. Tll-A.t.Y pa118JU1, ba llJlll 6 llBc1a 
katı surette lupmwaktır. Vas9'et ve 
bi1haua mttnakallttaki emniyetlizlik 
dolaynile bu •enelri ziyaretçilerin mik • 
dan eüileriae nuaın W.Obmur ~ • 
recede u olmuftm. • 
ÇARPIŞMALAR BERDEVAM 
Hayfa, 4 (A.A.) - Bura pOtl9 mer• 

kezlerinden birinin yalmımda bir aımnl-
bO•e bomba ıtdnqtır. Altı yahudl, bir 
Mıaırh ve bir arap yaralammıtu. Btr 
takını tevlrifıt yapıJmıttır. Yama .. t 
sonra pcMtane blnnmm annncle ete bir 
bom1- patlannt ve bir kaç cam kml • 
mıpr. 

Doktor 
Hüseyin Usman 
~Haekf .............. ,. 

mGf'drı•-
Lllell Ltttlf ıpaı lmiUI IMt 4 • 7 • 

bdar telefon t 22459 

Asamble 

Londn, 4 (A.A.) - tyi ma16mat a~ 
makta o1an mabaftl, Bay Benq'in Mil-j 
leder cemiyetinin 8nGmbeeki içtimaı • 
na riynet etmfyecelfnl. çilnldl haH ha
mda Çekoılovakya reislc&mıluns bu • 

PARALAR ....... -- •YIJma --. ..., .. 111- •lladrtd ıe-..... -- . .... ·-..... 111- . ....... ·-...... "'-- ........... M.-
•AUDa WHıO •Btıknt 18-
•Cennre · tı>- • Belgrad 69-
•8otJ'a K .- •ro1robama "-
• A.Jmtm!am ~ - •Aıtm "'19 -...... ·- ·••'bat SU-
• StııldaGlıııi ·-

..... 4•· 
""" IDD u IDD gol& 

• (s.t) 1,14 a .. (lmalca) 1,31 8,10 

Al1Nl 3,30 
Mıur (Mn) 1,30 5,33 
Kaıyemi ..... 3,25 
Tiftik (mal) lto 28 v...- (Amdol)· a • " (Tl'9b•) 71 
P.,.ür (t.,u) 2S 21,33 

" 
(lrapr) 34 ... mn matnn,alım. Bir milimetre 1unmumm buna mani teıkft etmekte ol-

Baİ seluniyaim. Oıenenl.r, önem dutunu beyan eylemektedir. Yeni re _, ... ___________ _.! 

uerıJIİ)enla, dnln oe ınilld İl'" ia intihap edtlinceye kadar bu vutfeyi 
Bay Eden yapacaktır. 

lerintle rnutlum duymazlıfa plen- ------------ı 
ler ce:Nlannı geWnler. B,,.an r r. " 1ı b k 
-:.~1. ,. • • • ··-'-- uamumı mu aşe e onu-
'VUft" ıre)'lfUlla canımızı ru- • 
da dlfimisi ahtım. Da,analrm.. nunun bır fıkroa. 
llonlehtte yerle,mnini ütedifi- üzerinde 
mü yeni rult. bafka tiblü banna- Ankara, 4 (Telefo11la) ._ UllUl1ld 
ma. Eier •on on bet yıllık yürü- muhasebe kanunuwa H fıkruı 
~e adınİ!anml%1 gai lıa- "Mukaveleaamelel'de pqin lta81 Jaet
lanl ....l--..IJı -.:--3· lrtı rut olan mebaliil makabil Nnradu 

...-cı a,,..u.--,,.. ' pnmsl fi • ifa edilmek il.zere mllteahhfde avau 
funu tepelerin etelılerinde Mla nrilebillr.,. şeklinde tadUiae dair ka. 
aibllnBp lmacalılllr. aan JAyilaaar KaJa11taY1D yarınki (bıe-

a. a..... sbktl) RDUltllae abluaıftır. 

Almanqadan Parisi 
döven top 

Harpte Parla Almanyadan topa tu
tuımuttu. 128 Jdlonıetre uzaktan bU 
bombardmiam yapan top Alman tca
cbm ve "Bertha,, adı verilen uzun bir 
modeldi. Şimdi Almanlar bu topların 
tahtadan bir nllmuııeslni sergiye ko
yup halka izahat vermeil dtıştlnftyor
lar. 

Harpte kullanılan Bertha toplan
nııı uzunluğu 64 metre idi. BugUıı ya

pdua modelm boJU da 11 metNcllr. 

''Soyadı,, almak . 
müddeti bitiyor 
~ lep18k ve glltQe yu

dıniaak icbı konaa mtlddet 2 tem· 
m..u.z 1936 tarihinde bitecektir. o 
tarihe kadar soyadı alıp kütüğe 

y~ar Ş llndu 11 lira
ya kadar para ceza.ama çarptınla
cağı glb1 bUDlarm aoradlan doğ
rudan doğruya vali veya kayma
kamlar tarafmdan talnlacaktır. 
Halkımızın o tarihten önce ao)'ld
larmı eeçip ııüfus idarelerine bil
dirmeleri lbmıdır. 

Polla ha~•rlerl ı . 
Necatinin cesedi 

dır. 

Yeni E•er ler 
SEVGlll VE IZTIRABlll 

BiriDcl tabı biten Mtlkerrml K'-
mil'iıı bu lllmli romanmm .ildlloi tabı 
çıkm•ftır. Talebe hayatım, lllllll beye. 
cam, yapnm11 bir aevgiyi, ut.ırap oet 
mil aşkı anlatmaktadır. 25 kuruea 1&

~ 

Boğazlar 
konferansı 

Doktor General T• 
Sağlam 

Tıp fakültainJn clePlll 
can cloktar ıeııeral Tedik 
zaneaiııcie.-ıöeri ceçirmckte ol 
hatsızhlm diln aqanıa do~ 
yGz tuttufunu ıevlnçle 81teft 

4ıllılm plRlk ıet•• m• .-. 



~ 1 - KURUN 5 HAZlRAN 1936 ~ 

S:~::1i:;e 1 ;I 1 r=wır;;;;~;;o=;kt;;=;::=::. 
K t Geçen yd olduğu gibi bu yıl da 7 - 6 - 936 pazar gününden H 
ızuag llaj ası ha ı k h ·· ·· H d s Ad ı·; 

• A t ayara er pazar gunu ay a rpaşa - apanca - apazarı - ı KURUN hekimleri mektupla soru
lanlara da cevap vereceklerd.ir 6 h B~ıkesır (Hususı) - Balıkesirde Haydarpa§a arasında gezinti katarları itliyecektir. ıJ 

ll.Zıranda başhyacak olan (Kızılay !ı 
?~ftası) run verimli ve ne§'eli geçmesi Bu katarların kalkış ve varış saatleri atağıda gösterilmiştir. !$ 
~çı., ·h~r türlü terti~at alınmış ve bu hu. Gezinti katarları için gidiş dön Üf biletlerinin Köprü , Haydarpafa ~ 
z:ıaıçın çok zengin bir program da ha· ve banliyö istaıyonlan gişelerinden evvelden alrnması mümkündür. ' ıU 

nınıştır. F ] · h · • b · 1 " d") · ı·: 

Dikkat. lstanbul tarafında yapılan 
muayene saatlt;rimiz değiştırilmiştır tık .. ~ az a ıza at ıçın u gışe ere m uracaat e ı mesı. : 

. gunu okullardaki (Kızılay Genç• :; 
l~lı: k~Uan) run ve bütün kurulların iş • Vapur Tren Ji 
tirakıle ve (Kızılay) temsillerini taşıyan fi" .KURUN okuyucularına yeJti bir gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 

almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay· 
lığı gösterecektir. 

otomobillerle büyük bir geçit resmi ya. Köprü H. Paşa Sapanca Arifiye Ada va .. : hizmette bulunuyor: Paraw mua 
Pılacak ıve bu töreni havadan takip e • 1 U yene .. 
den uçaklarla vecizeler atılacaktır. Ge. Kalkıt Kalkıt Kalkıf Kalkıt Elj KURUN hekimleri İstanbul ve Us-
cc halk (1) 6 25 6.50 10 29 10 43 11 03 • küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· evinde müsamere ve konferans • • ' ' : RADYOLOJIK VE OPERATın 
da verilecektir. . (2) 8.00 8.30 11.40 11.55 12.15 il! da birer gün KURUN okuyuculanru MUAYENELER 

İkinci pazar gilnü ögwleye kadar mem Tren parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
lck · Vapur Bundan istifade etmek için sadece Doktorlamnu tarafından muay-

eün bütün fakirlerine yemek tevzi " yen günlerde yapılan muayen.ck~d( 
edilecek ve yok•ullara muhtelli yard"'"· l KURUN okuyucusu olmak ve net" " .... Ad A ik buı radyolojik ve operatik. aı~:ı. 
larda buhmulacaktır. ög-!eden sonra ak· a rifiye Sapanca H. Paşa Köprü 1 rettiğimiz k:uponlan kesip birı tir- 1 ih . h 1 ld ~ . 

d ku . d yene ere tıyııç. ası o uı;,u gi.>rül· 
!anıa kadar general Ali Hikmet stadın- Kalkış Kalkış Kalkıt Kalkış Varıt 1 mek kMidir. Ye j pon bır efa mu- müş ve bu gıöi bastallndan 
~ 'l'ürkiyenin en ünlü pehliva.-ılannm (1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 l ayene için yetecektir. Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
lftirakile Kurtdereli Mehmet pehliva. (2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 ı MUAYENE YERLERi ya Kadıköyilndt'l Moda caddeainde 
nın hak bul d ğ b k tıstanbul idn muayene yeri Kuruıı em un u u üyü alaturka N . .. . l ~ Röntken apartnnanmda Rörıtken mü. 
Ye alafr .. .. b k 

1 
ot. (1) No. ıle goıterılen katar ar yalnız 3 üncü mevki (2) t idarebanesidir.Okuyuculanmız, Anka anga gureş musa a a an yapı- Jİ tehassısı Bayan Saadet K§,nıilin mua 

lacaktır. No. ile gösterilen katarlar yalnız 1 İnci ve 2 inci mevki :vagonlarla ! ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· • yenehanesine milracaat e&:eceklere a-
H f • • d t k'l d·ı· '3092) 1 runda .. VAKIT" kiltilphanesine mü-a ta ıçın e resml ve hususi bütün eş ı e ı ır. ~ zaıni tenzilat .-e teshil:lt gösterilmesi 1 

llleb -t b k ıacaatla biriktirdikleri kuponlardan 
~ a.'4 ayca lada donatılacak ve ma. kararla§tınlmıJtrr: ancak bunun i. : 
gazal · · ı · · (kı 1 yedisini gösterdikleri takdirde ken• . ar vıtnn ennı zı ay) temsilleri • ~in önce idarehanemizc: yedi kupon ! 
ile süsliyeceklerdir. Ayni zamanda teş . Muhammen bedellerı, muvakkat teminatları eksiJtme gün ve :1 dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- getirmek ve ısağhk servisirr4zden 1 
kil ı k 11 f d ti · w d 1 1 kapal f ı·ı A k d Jd ~ sikau. alanlar pazartesi günleri öğ- ı o unan o ar tara m an üye yazı- saa ert aşagı a yazı ı ma zem-e ı zar usu ı e - n ara a ar~ : J • bu müesseselere hitaben bir tezkere ! 
n:ırna devam edilecektir. binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat ı leden sonra saat 15 den yirmiye ka· almak lbımdrr. i 

:t tanbuld h 1 dar kütüphanenin üstünde KURUN • 
cek sol an uıusi surette getirile - teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7 - ı idarehanesinde doktorumuza kendi Doktorlanmı:z istiyenlerin tansi . i 

an Bayan Safiye ve arkadaştan S 936 T 3297 N l mi d .. . 1. h•t 'i yonuna da bakaıcaklaq git/ı Belso . i taraf d . . dil (ATA - • ve o. u res gazete e muntettr ta ımat veç 1 e : terini muayene ettirebileceklerdir. .J 
m an yem tesıs e en • • ğukluğundan, kulak h1'stalıklanndan 1 

TUaK) parkında kızrlay yararına iki alınacak ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait iıe o eksiltme ıa- DJCi.ER YERLER şikayetleri olanların da temin edi I 
akşanı konser verilecektir. atinden \bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmala· • 1.tsküdaı; için muayene yeri Us • ten mütehassıslar tan.hm:lan, sağhk İ 

13 haziran cumartesi akşamı (Ata - n lazımdır. küdarda Ahmediyede cenaze yanın • servisimizin vereceği vesika muka- 1 
tUrk) parkında verilecek büyük bir gar- daki 20 numaralı evdir. Muayene gil· bilinde muayyun günlerde parasız : 
denparu· ile hafta bı'tmi" olacaktır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve nü ve saati cumartesi günleri öğle· i ş =i muayeneleri de kararlaşttnlmıştn. c 

Şehir sinemasr, bazı büyük gazino, Haydarpa§ada tesellüm ve ıevk Müdürlüğünden alınabilir. (2977) il den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORABiLiR- 1 
oteı ve lokantalarla ticarethaneler mü - Cinai Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati Ü • Kadıköyilnde muayene yeri Mü- :.SiNiZ i 
racaat ederek hafta i~inde birer giinlük bedel teminat günü H bii.rdarda 30 numaralı doktor Leon'un r 
hasılatı (K 1 ) t b il d k L •9 20 L H evidir. Muayene giinü çarşamba. sa· Gerek İstanbulda gerek diğer .. 

armı IZI ay a e err e ece Beyaz ve toz; saounlar 787,00 Lira o ' ira 3016/ 936 15 r şehirlerimizde bulunan KURUN o- E 
~~rin! söylemişler ve isimlerini kaydet· Arap sabunu 3400,00 ,,, 2J)S,OO " ,, 15,30 n ati•l~~~~ı:r:;~d:;uayene yeri Par . kuyur.uları, yedi kupon göndererek. 1 
ı:rmlşlerdir. Sütkostik, potas kos.. 2577,50 ,, 193;31 ,. ,, 16 ff makkapıda tramvay durağında 133 Jağlık bahisleri üzerinde istedikleri •• !, 

H A l K .ı , ao a 1 numaralı Hasan ey apartımanın a :.·,· ... k d I~ b d 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnn. 
-.. ı il h ALt sorulacak şıeylerin açık olması, ha~ . 

,..,~OPERETi Karbolineom . 1600,00 '' 120,00 ,, 1;17/ 936 15 i inci katta rontgen m te assısı talık anlatılltrsa duyulan ve görül en ::i!:ı 
' 

1 A k 5 l5 30 1 MAHiRin muayenehanesidir. Bu • l'aksı·m Bahçe~ı· . .,,.: monya 17 ,00 ,, 13,13 ,, ,, İ • ıirazm geni., bir ıcı.eltilde anlatılma~ı . •• " rada muayene günü pazar, saati 14-18 ~ ı.. ~ .. 

Cüyi.ik hazırlıkl ::ır· Trikloretilen 180 00 ,, 13,50 ,, ,, 16 ia arasıdcr. şimdiye kadar g6rdüğü tedavi şe . i:ilj 

Yeni Kadro Hamızı Kibrit 1315.00 ,, 98,63 ,, 2/ 7 / 936 15 t) • ıtasımpaşada Postahane karşı • killerinin de izah edilmesi lazrmdır. 
' ' T h 1000 00 75 00 15 30 ı d d kt KURUN hekimi bu sorgulara KU. !I I eni orkestra uz TU u , , , , ,, ,, , I! smda Trakya apartımanın a o or :! 

• h ·d· M RUN gaz.etcsinde hususi bir sütun . ·ı 
Yeni Bale heyeti Gözta,ı 1400,00 , 105,00 ,, ,, 16 d Kirimi muayene anesı ır. uayene ki ı::i ' , ft gfuıü puartesi, muayene saati 14-20 da cevap verece t r. :1 

u ~~~ H := arasıdır. :: 
ALMAN FiRMALARI MAL Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç ve tıbbi !i Yukanda işaret edilen yerlere ya· Kuponların neşri devam edecek . n 

ALMAK iSTiYOR malzeme 25 Haziran 936 perşembe günü saat 15,30 da Anıkarada H zı:ls saatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih s10 p 
idare binasında kapalı .zarf u.aulü ile satın almacakhr. U ponu ile müracaat edecek okurlanmız rasma riayet etmeye zaruret yoktur. i.ıl 

Son hafta içinde bir çok Alman . . . . • . • :: KURUN doktorları tarafından para· Yedi kupon gösteren her okuyucu :ı 
firmaıan Türkiyeden mal almak iste- Bu 1fe gırmek ıatıyenlerm (3918,35) hralık muvakkat temmat S! sız muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkını •• 
ğfni göstermişlerdir. Bu firmalar, ku- ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 ij RöNTGEN tŞLERt kazanmış demektir. !.!.İ 
!'U Uzüm ve kıını kaysi, koyun ve keçi a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. g Yedi kupon karşıhğrnda KURUN DİKKAT - Kuponlamnıa her ı 
deı-ileri. Kendir, kendir tohumu, haş· Şartnameler beheri (265) kuruş mukabilinde Ankara ve Hay- !! sağlık servisinden almacak bir kart· gün birinci sayfamrzda, gazetemizin ij 
haş ve hardal tohumları1 pamuk, bal· rind e: :.ı 
~unıu, soğan, keçi kllı almak istemek darpaıe veznele e satılmaktadır. (2926) ii la mU:::11a~.:~ı.~:.::.~:d_ird-e •rant· ...... ~:11°:=n:adır .•• =::ı---===-Y"C:·.·.· .. ·--:! 
ı..cdirler. :::::::::ma.... ....................... __ w •• --.. ............... ~... • .. ----· --- .. 

GENERAL TEVFiK SALIM lsmıt muhammen bedelleri aşağı da yazılı malzeme 29 - 6 - 93~ 

pazartesi günü hizalarında gösteri!en saatlerde Ankarada idare bi· 
nasında ayrı ayn ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu iş

!ere girmek istiyeıılerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar 

tekiifleri il& birlikte aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği

ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada İda-

e veznelerinde satılmaktadır . (3036) 

Doktor General Tevfik Salim'in 
bir kaç gündenberi rahats1z bulundu
iunu teessürle haber aldık. Pek ya
kında iyileşmesini diler, geçm~ olsun 
deriz. ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 

1
. 

· · • . T . " Muhammen bedeli 496400 ıra olan 50000 ton 
Amyant ve Klingrıt malı.eme ıçın (saat 14 e); ransmısyon kayışıarı 

6 936 b .. ·· t 16.30 
yerli maden kB· 

da kapalı zarf I<IZJLAJN DORDONCU GÜNÜ . mürii 18 - - perşem e g unu saa , 
için (saat l4t30 a); muşamba ve peganıoitler içın de (ıaat 15 e) ., A.. k d ld b. d t al ac kt 

Kızılay haftasının dün dördüncü 
g\inüydü. Bu münasebetle Hava ku
rıunu kolları tarafından gene türlü 
lllüsamereler verilmiş, Eminönü kolu 
Alay köşkünde, Kumkapı kolu Kum
kapı merkezinde eğlenceler tertip et -

usulue n ara a are ınasın a sa tn m a ır. 

kadar Komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. Bu !.şlere aid tartna· Bu i e irmek istiyenlerin 236 06 lira!ık muvakkat temina t ile 
ıne Haydarpaşada TeselJüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Mal· kanunW: ta~in ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. 

zeme Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (2927) lu Resmi gazetede müntetir talim a t veçhile alınacak ehliyet vesika-

lımi Muhammen Muvakkat Eksiltme sını tekliflerini aynı gün aaat 15,3.0 a kadar Komisyon Reisliğine 

ll'ıişlerdir. Bugün Üsküdar kolu ÜskU· • • 
bedel teminat saati vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2482 kuruş bedel muk.:ıtbilinde Ankara ve Haydar. de.r Doğancılar parkında Küçükpaza!' Ceman 6660 kılo muhtehf eh· ) 
kolu da bu' akşam Turan tiyatrosunda atta amyant ve klingrit lev- ) 6187 Lira 464 Lira IS · paşa veznelerinde satılmaktadır. (3035) 
birer eğelnce yapacaklardır. halarla kord amyantlar. ) 

GENERAL KAZIM DIRIK Ceman 1355 metre muhtelif ) 

Evvelki akşam Atatürk'le birlikte e~'atta tek ve çift kı:tlı trans- ) 
Çorluya. giden Trakya genel ispekteri mısyon kayışı. ) 
Ceiıeral Kbnn Dirik şehrimize döne- Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 
t'oek Parapalas oteline inmiştir. kahve rengi muşamba mubte- ) 

INGILIZ SiNEMACILAR lif eb'atta linoleom ve be· ) 

yaz kahve rengi pegamoit
İkl hafta.ya yakın bir za.mandan-be · ler. 

ti şehrimizde bir seyahat filini çek-

) 
) 

2692 ,, 201,90 ,, 15,30 

7431 Lira 557,32 ,, 16 

lllekte olan "Vaynrayt,, isimli İngiliz 

!ilnı. kulll.panyası direktörü Bay Vayn- Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton üstüpü 26 - 6 - 936 
rayt ve rejisörle figtiranlar iki gün 
e\l'Vel gitmişlerdi. Dün akşam da geri cuma. günü su.t 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada idare bina-
kalanlar doğruca memleketlerine git. smda satın alınacaktır. 
!tıiıs!;_~ir1 · t Su i§e girmek istiyenlerin 2231,25 liralık muvakkat teminat ile 

.uun at' arasında eskiden de stan~ • · w· .k l 5 36 "h 7 N 1 buıda ,,,_ b 1 B Co Al k kanunun tayın ettıgı vesı a arla 7 - - 9 tarı ve 329 o. u 
-ı-~Y u unmuş • re e • 

'-ıldr Hil va.rdrr. Reımt gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını 

\ 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşa~ıda cins ve mik
darı yazılı çam kereste 17 haziran 936 çarşamba giinü ıaat 15 den 
itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada ldare bi· 

nasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yaulı muvfl.kkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak A.nkarad:.. Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden, Eskişehir ve lzmirde idare 

mağa2ala.,.ından dağıtılmaktadır (2928) 
Cinsi Takribi M3 ı Muvakkat teminat 

1 - Çam tahta 536,000 1567.80 Lira 

2 - Çam kalas 509,040 1488,95 ., 
3 - Vagon tahta11 1059,074 3097,79 ,. 
4 - Çam dilme 315,040 921,49 ,, 
5 - Çam muhtelif 342,750 1002,54 ,, 
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KARYOLA meşheri 
Fabrikanın yeni binasına nakli dolayısile sureti mahsusada. açılan kar
yola. meşherini ziyaretle sağlam ve ucuz olarak karyola ihtiyaçlarını 

tedarik etmelerini saygı değer ahaliye ilapı fabrikamız bir borç bilir 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

SiRKECi 
tsıasyonkarı•••nda Aile -Bahçesi 

Her akşam 12 kişilik 

ULUSAL - MCJZiK 
Sirkeci Salkımsöğüt Demirkapı caddesi No. 7 (Eski Ford Taze ve nefis öğle ve aktam yemekleri, mütenevv.i mezeler. 

~~~~~~~ ~rajı binaM) Tdefon: 21632 ~~~~~~~~~~~~~~~~~B~~~~~c~i~sm~d~se~~~·s~.~~~~~~~~~~ 

l 1 Kadıköy V ~kıf lar Direktörlüğü ilanları 
Sat.ana.ima. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
komisyonu ilanları 

Alemdağı Defneli suyu 100 ila 200 ton mutahhar pamuk 
Müt~ddit resmi müessesatı sıhhiye mütehassıs etibbası tarafın· Tahmin edilen bede!i 90000 lira.olan yukarda miktarı ve cinsi ya-

dan yapiJan bikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayen~t neticesi zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma Komis
tanzim edilen raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsd.fı hike· yonunca 24 temmuz 936 tarihinde cuma gihlü saat 15 de kapalı zarf 

1 
Istanbul Komutanlığı 

Satmalma komisyonu itl,, 1 

letanhul Komutanlığı birlikle 
ihtiyacı olan 11,650 kilo sakız " 
bağı ile 11,650 kilo çalk fasulye 
açık eksiltme ile 20 - 6 - 93 
cumartesi günü saat 11 de ahrı 
caktır. Muhammen tutarları 1 

kız kabağının 582 lira 50 kurll 
tur. Çalı fasulyenin 1747 lira 
kuruştur. tik teminatları kabağı 
44 ve çalı fasulyenin 131 liradı 
Şartnamesi her gün öğleden e'V"' 

Komisyonumuzdçı. görülebilir. it 
teklilerin ilk teminat makbu:ı " 
ya mektuplarile beraber belli gü 
ve vakti muayyeninde Fındıkhd 
ki Komutanlık Satınalma Koıni• 
yonuna gelmeleri (3095) 

miyeyi haiz olduğu (Kolibasil, anaerop likefyan) mikroplarla her tür- ile ihale edilecektir. Şartname dört lira 50 kuruş mukabilinde ko- "' .l$ :to 

lü m~va.ddı kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildirilen misyondan verilir. lııtanbul Komutanlığına bağ 
ve emsali araınnda en kuvvetli RADIOAKTEVITESI bulunan Alem· Taliplerin Muvakkat teminat olan 5750 lirayı havi teklif mek- lı krt'atm senelik ihtiyacı ola 
dağı Defneli suyu 10 haziran 1936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı tuplarım mezklir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 201, 700 kilo sığır eti kapalı zar 
(Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurşun kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve- usulile 24 - 6 - 936 çar,aınb 
mühürl~ mühürlü otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (3067) günü saat 15,30 da alınacaktır 
litrelik plon fİşeler derununda suculara verilmeğe batlanacaktır. Muhammen tutarı 70,595 liradır· 
Yukarda ' evsafı hikemiye; kimyeviye ve baktiriyolojik hassaları ve 1 1 llk teminatı 4780 liradır. Şart 
bilhassa RADIOAKTEVITESININ fazlalığı ile mütemayiz olan hu namesi 250 kuruş mukabilinde v 

w~nsd~~d~emin~ahl~~~n ~,el~nüurin~~ v~hn' ~----------------------~~~~~~ ~lı. Komi~~um~dah~~n 
hususi kurtun mühür ve zımbasma dikkat ebnelerini sayın halkımıza Teslim tarihinden itibaren 936 ilk teşrin ayı sonuna kadar mu· öğleden evvel görülebilir. İste1' 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) hammen kira bedeli 400 lira olan Büyükadada Yürük Ali plajının 

..... 

Kara Dervi! ağa V aklı Müte
cJerliliğinJen: 

Vakıf akarattan Bakırköyün-

. . l M l .. _,,_ tark tarafında bulunan çamlık arazi ile denize nazır sala~ ve araba 
Be§ıncı crr:ı emur ııgunc.wn: I .. . d b l k" 'im k ·· k k 

Mahçuz olup para.ya. çevrilmesine yo u uzerın e u unan ev ıraya verı e uzere açı arttırmaya o-
karar verilen Sahibinin sesi markalı nulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür.. İstekliler 30 
"8,, lambalık bir radyo 9/6/936 tari- liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 haziran 

de Cami sokağında 2, 24 numa- hine tesadüf eden salı günU saat 14 936 çar§amba günü saat 15 de da imi encümende bulunmalıdır. 
ralr dükkanlar üstündeki odasile den itibaren birinci açık artırma su- (8.) (2895) 

retile Sandal Bedesteninde paraya çev-birlikte bir aene kiraya verilmek 
ijzere açık arttırma uzahlmıştır. 
') - 6 - 936 da ihalesi yapıla-

rileceğinden talip olanların mahallin- I b l Ku·· ltu·· r o· k .. l .. .. d 
de hazır bulunacak memuruna trı.Ura- Stan U Jfe tOf ug~ UO en: 
caatlan ilan olunur . 

caktrr. istekliler 2 numara için p::::::::::::::r.m::::::mcmrnırmmım:ıı::. Amelihayat Ticaret lisesi birinci devre ve Türk lisesinin Orta ve 
13, 24 için 5 lira teminat akçesi-

1
!! Dr. Mehmet Ali q lise kısımları mezuniyet sınavlarında ikmale kalan talebenin ikmal 

le birlikte ihale günü saat 14 de 
1 il B 

1
. ..

1 
h i; mezuniyet sınavlarının Pertevniyal lisesinde yapılması uygun görül

lstanbul Vakıfları Baı Müdiriyeti \:: ev ıge mu e assısı :: müıtür. tlgililerin okul direktörlüğüne müracaat eylemeleri be} an 
.. . l . I ( ) :: Köprübaşı Eminönü han Tel: 219Ul :: l (30S5) 

idare Encwnenı?e ge sın er 3083 IC:::::-.::::::::::::::==::::::::::c:m::::::::::ll o unur. . 

lilerin ilk teminat makbuz veY 
mektuplarile 2490 No. lu kanunu 
2, 3 üncü maddelerindeki yazılı 
vesaikle beraber ihaleden en as 

bir saat evveline kadar teklif nıelc 
tuplarını Fındıklıdaki Komutanh 
sa' "lalma Komisyonuna verın 

leri. (3075) 
1(. 1(. 1(. 

İstanbul Komutanlığına bağlı 
kıt>at ile Gümüş suyu Hastanesi· 
nin senelik ihtiyacı olan 57,000 ki 
lo koyun eti kapalı zarf usuHle 

24 - 6 - 936 çarşamba günü sa 
at 15 de alınacaktır Muhamme 

o 

\1 lstanbul Harici Askeri ı tutarı 25650 liradır. llk temina 
\ Kıtaatı ilanf arı 1924 liradır. Şartnamesi 250 kU" 

ruş mukabilinde verilir. Komis· 
yonumuzda her gün öğleden e~
vel görülebilir. isteklilerin ilk tt" 
minat makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 üncil KU.MBARA BIRE, 

1000 
• 

• 

J 

1ARLADIR 

Her birine biçilen ederi 6 ku
ruş olan iki milyon tane makara 

deği~ik renk ve cinste olmak üze· 
re kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesi altı liraya almak ve örnek· 
lerini görmek istiyenlerirJ her gün 

öğleden sonra komisyona gelme
leri. Eksiltmesine gireceklerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle 7250 liralık ilk 
teminatlarını teklif mektuplarile 

birlikte ihale günü olan 23 - 7 -
936 çerşembe günü saat 15 den 

en az bir saat evvel Ankarada 

M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (8) (3072) 

1 
lstanbul levazım amirliği 
Satınalma Komisyonu llanları 

Defterdarda bir numara!. di
kimevinde mevcud 46480,5 metre 
muhtelif şerit ile 18 kilo 450 gram 

merserize ipliği 450 metre kaytan 
120500 adet tahta düğme 250 ki-

maddelerindeki vesaikle berabet 
ihaleden en az bir saat evvefüıe 
kadar teklif mektuplarını Fındık" 

lıdaki Komutanlık sahnalma Ko
misyonuna vermeleri. (3076) 

~ ;!/- '(. 

Komutanlık bir l~kleri hayvana" 
tı için 330,000 kiio yulaf veya ar"' 
padan ucuz fiat teklif edilen t6 
haziran 936 salı günü saat 15 de 
kapalı "Zarfla alınacaktır. MU' 
hammen tutarı yulafın 17325 ar· 

panın 14025 liradır. tik teminatı 
yulafın 1300 arpanın 1053 liradıt• 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebilir. lt
teklilerin ilk teminat makbuz veY" 
mektublarile beraber 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 cü maddelerindeki 
vesaikle birlikte belli gün ve ih•"' 
leden en az bir saat evveline k•' 
dar teklif mektupl2.rını Fmdıklr" 
daki Komutanlık Arttırma ve Ek" 

lo muhtelif ecnebi düğme 301793 siltme Komisyonuna vermeleri. 
adet kapsol 10 haziran 936 çar- (2980) 

1 
11 

ıamba günü saat 15 de Topanede ------------
Satınalma Komisyonunda pazar- ZAYİ 

Beyoğlu 44 üncli ilkokuldan aldl"' 
ğım şahadetnameyi zayi ettim. yenl"' 
sini alacağımdan eskisinin hUkmil yo1' 
tur. 

lıkla satılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 658 liradır. Son temi
natı 100 liradır. işbu eşyalar Def
terdarda Dikimevinde görülebilir. 

Numara 116 Muzafffff 
Pazarlığa gireceklerin belli saatte ---------------
Topanede Satınalma Komisyonu- Sahibi: ASIM us_ VAKIT Matbaa•• 
na gelmeleri. (6 3098 


