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Bu kupondan ycdiainJ bfrUr. 

tiren okuyucumuz KURUN do~ 
toruna kendini parasız muayr . 

ne ettirebilir. 
(Taf~ 7 inci sayıfada) * * ................ ·-···················-····--· 

iş kanunu Kamutayda kabul edildi 
(Yazısı 2 inci Sayı/ada) 

cinton hükômetİ japonyaya Bugünkü maçtar~a~ sonra 
.1 A h . d k 1 Soruqoruz: Mıllı takımı 
ı anı arp e ece · nasıl kuralım? .. 

~arbe diğer Çin hükOmeti de karışacak mı? 
4'Q11ton diktatörü. Nankin hü.kii.metile bu hususta temasa geçti 

•• l 
lifçe esrarının 

ifşası 

G egenıerde İngiliz sömUrgeıeı 
nazın M. Tomas'ın kabineden 

~at- ç~kilmesini mucip olan bütçe 
~11ıtun ifşası meselesi mühim bir 
~a girnıi§tir. Çünkü bu işin tah· 
~ lllenıur olan hususi mahkeme t' u De§retmiş ve bu raporda M. S suçlu olarak gösterilmiştir. Bu 
llıeb• 8Uçlu gösterilen İngiliz nazın 
lııı \> Ua~ar meclisinde Aza olduğu için 
~bı:esinden de çekilmek mecburi· 
~ kalacağı, hattl bu hldise 
"'1;\>iıı hUkfunetinin mevkiine bile 
'~Pacağı kanaatinde bulunanlar 

~til ~ terede hayat sigortası, yangın 
~ laaı, kaza sigortası olduğu gib · 
fl~ar \>erli konmak riskine karşı dn 
... ~ ediJc;iiji ol ur.. Oawı .içla .piU 
~ konacağı zaman bunu hükt-

~!' •on derecede gizli tutmak 1Amn 
~i' Son yıl bUtç~i yapılırken nis
~ :lf~tırılacak bazı vergilere karşı 
~lltt~ıre ~i~orta.~r. başladığı görül-
~~'8; lngılız BomUrgeler nazm M. Japon askerleri bir girflgilf eınaaında (Japon askerlet inin xe~lmesi 
bıitibı ~ oğlu sigortacılık ettiği fçln ne ait bir yazıyı resimlerile beraber 4 üncü sayıfamızda bulatakslnız.) 
~ 'SUpheler babası üzerinde toplan .. 
dtıi' btıtçe es b ld if Kanton, 8 (A.A.) - Hoanpi va- bvemet gostermelrten imtina etse bi-
~ edlinıecı~~rı= ~ Y~ ~ §8. e- lisi General Li~ungyen, hai'aretli bir le kendisinin asker gönclermeğe A-

tahkikatıgıb 1 aşı mat re res- nutu't söyliyerek Japonyaya llAnı made oldoiunu beyan etmiştir. 
a aş anmış ır. _.x... • 

'&ir k harp etmenin zaruri olduaundan Hankov, 8 (A.A.) - Şimal kuv. 
~ltiitat aç hafta evvel M~ Tomas bu bahsctmitür. General, Nankln hti. vetlerinden iki fırka, içlerinde HR-
lıt tl k esnasında husl!sı hayatına kOmett Japon taarruzuna karıı mu. ( Bonv.: Ba. 6 81'. ŞJ 
t~ta~k talara temas edildiğini vesile 
~~~~~~~~~~o~------------------~--------
3 't ~ Çekiliş İngiliz nazırmm haysi- Al lkt t N 
~~Şerefini kıracak bir mahiyette man ısa azırı 
~'-'ırı :ahkikat neticesinin M. To-
he,~ Oglunu şüphede bıraksa bile A k ı k •? 
~bu rn nıevkiine ve şerefine doku- n araya ge ec mı. 
~l~ğit\i kimse düşünmüyordu. 'e 

1
1 tahkikatı yapan hususi mah

~Jciıe 11 n neşrettiği rapor nazırlıktan 'il, fakat bugün hala İngiliz meb
llı°lı' lrıecllsl lzasından olan M. To
~itı~ '"ık~n açığa suçlu olarak ilan 
~ tahıl olarak bütce esrannın if
hit ~ lrıeseıesl de eskisine nisbetle 

'" kat fazla ehemmiyet almıştır. 
ıı. _ltabkenı . .. ln ·ı· ""ı!1'J enm raporuna gore gı ız 

"e ı. dostlarından Sir Alfred Butt 
ti~ 'Satea isminde iki kişiye bazı ver 
ltıit, bu arttırılması tasavvurunu söyle
l!ı lllenr adamlar da bu maHimatı ken
'e( nıı aatıer:ne kullanarak gayet yUk 
~I~ kYasta sigorta olmuşlardlt'. Şa
"1a1t~ il ltadeleri arasındaki tenakuz 
~aa:erıın dikkatini uyandırmış. 
~ti~· ~· Tomas'm oğlu ?.!. Leslie 
~ a 1'l 8özlerile öbUr şahitlerin eöz
~aa~~ 81'rldaki tenakuz mahkemenin 

Ş· 1 llıerıne tesir yapmıştır. 
~ ~rtı~ı hlidisenin en mühim ciheti 
'"\ld"~ ktinıiyet kararından sonra 
t1t-. z· 1\ hUktinıeUnin alacağı vaziyet
~etıto ta bugünlerde hldisenln parla-
'. ı rı:,,a aksedeceği anlaşılmaktadır. 
~~ attan istifade ederek Baldvin 
;· ... ,'l,,et'ne muhalif olan parti men-

". ~ harekete gecmek isth·eet:kler
~lıı~ itibarla başlanJ?Icmda ~ahsi 
~ ~ ~ g~rUlen bu hldl!enln lnf!il· 
~ bir hUknmet meselesi ~klinE' 

lltttmau vardır. 
ASIM US 

"Taymis"e göre Pr. Şaht'ın Balkan seyahatinin 
siyasi ve iktısadi bir manası vardır 

Hitler'in mümessili Her 
Hess teessüf ediyor· 

.(YUllI altİncı sayfada) 

Ankaralı, lzmirli, Jstanbullu futbolcu
lardan en ç~k kimleri beğendiniz? 

En çok 1e1J kazanan 
takımı kuranlara 

Hediyeler. 
vereceaiz 

Olimpiyada götürülecek milli fut
bol takımı namzetJerinl seçmek üze. 
re tertip edilen turnuvanın bugün 
son maçlan lstanbulla lzmir muhte
Jitleri, Först Viyana ile Ankara muh. 
teliti arasında Taksim stadında ya
pılataktır. 

(Sonu: $a. 6 Bil. .J) 

Geçit yerlerine 
çivi çakllmıya 

tından sekaklardald ıeçit yerlerinin 
boyalarla işaretlenmesi iyi netice 
vermemiştir. Yeı:e dökülen boyalar 
yağmurla aktığından geçit yerlerinin 
tesblti için çivi kullanılmasına karar 
verilmtıtır. Dünden itibaren Galata
da bir kaç sokağa tecrübe mahiyetin. 
de çiviler çaJnlmııtrr. Bunlardan iyi 

netice alınırsa lstanbuldakl geçit yer
lerine bu çivilerden çakılacak'tır, 

lpret konan yerlerden taşıma va. 
adalan gayet yavq geç.cektir. Gept 11erl~riftl lfarTt için din ~-

çlvlkr. • 

Büyük harp siperlerinde 
lngilizlerle Araplar arasında tanklarla 

mitralyözlarle muharebe oldu! 
Kudüs, 8 (A.A.) - Bu gece Ku. 

dilse üç mil mesafede mitralyözlerle 
mücehhez olan ve beraberlerinde 
tanklar bulunan lngiliz zabıta ve 
asker kuvvetlerile pusa kurmuş ve 
bir yahudi kamyon kafilesine hUcam 
ederek bir genç kızı yaralamıı olan 
araplar arasında adeta bir muhare
be olntuştur. 

Araplar Btiyiik harp umanındaa 
kalmış eski siperlerin teşkil etmekte 
olduğu kuvvetli bir mevzi tutmuşlar, 
bir tepenin zinesl:ıl lşpl etmişlerdL 
İngiliz askerleri, projektörlerlp yar. 
dımile araplann mevzilerini sarmıt
lardn. 

Bir lngiliz askeri yaralanmış ve 
'(Lut fen aayı/ayı çeviritıiz) 
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iş kanunu 
Kaınutayda kabul edildi 

Pı:t~ii 

,:; teni 
Genel Sekreteri Recep Peker'in mühim beyanatı 

iş kanunu bir rejim kanunu olacaktır,, 
A.ık:;ra, 8 (Telefonla) - Kamu. 

l.-ıyın b:ıgilnkü toplantısında iş ka
nununun heyeti umumlyesi üzerinde. 
l.i mt.:ı:ıkere tamamlanmış ve kanun 
reye kon.arak kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle C. H. P. Ckne1 
Sekre-!eri Recep Peker nutkunda ez. 
cüm l~ şun lan söylemiştir: 

Yeni iş kanunu btr rejim kanunu 
olacaktır. Gerçi Türkiye Cumuriyeti 
kanu-:ılann1n kuvvet ve devletçe e
hemmiyet bakımından birbirinden 
farkı yoktur. Fakat bir taraftan da 
içinde yapdıim11z devrin hayati ih. 
tiyaçlamu karşrbyacak temel kaide
leri koyan bir kanunun siyasal ve iç. 
'timai hayatımıza tesiri bakımmdan 
ayrıca ehemmiyeti tbıeriııde durmak 
lazım gelir. 

işte yeni çıkarmakta olduğumuz 
iş kanunu devletin f8&81ı kanunların
dan bir rejim kanunudur. Bır ka. 
nunla Türkiyede 1§ hayatı yeni reji. 
mimizin istediği ahenk ve anlaşma 
yoluna girecektir. 

Türkiye ve onun kudretli ulusal 
partisi ideolojik naalannı programına 
koymuş ve imkAn elverdiği günde bu 
naslann derhal kanunlaştmp sosyal 

hayatın hakiki safhasında tatbiki yo. 
luna gidilmiştir. 

İşte bu iş kanunu arzettiğim ba
kımdan dan Türkiyede ulusal devlet 
tipinde ahenkli ve müvazeneli bir ha 
yatın tanzimine yarıyacak bir sesr 
olacaktır. 

PROLE'TARYA BURJUVA 
TELAKK1S1 

Arkadaşlar, liberal devlet tipi eko
nomik sahada yalnız proletarya - bur
juva telakkisinin yaptığı çatışmalarla 
almamıştır. Bu tip devlet ulusun müs 
tehlik ve müstahsil unsurları arasın
da. da. ani mücadeleler vücuda getiri
yor. Bunu :i§ kanunu münasebetiyle 
söylemiyorum. Fakat bu münast:betle 
dokunduğum yersiz çarpı§malarla mil
li varlığı, didikliyen zihniyetin yanlış 
ve zehirli tesirlerini bir başka ekono
mile sahadan mütalea ederek mevzuu 
aydınlatmak istiyorum. Biz bu iş ka
nunu ile, yurttaşların smıflaşarak 

parçalara aynlmasma karşı bir kale 
duvarı örüyorsa.k buna benzer başka 
kanunlarla tarüelere hlkinı olmak, 
kredileri tanzim etmek ve • fiyatların 
kontrolU kanunları gibi tedbirlerle de 
hergün mütekAmil safhalarda yUrUye
rek Tilrkiyede müstehlik ve müstahsil 

unsurlar mücadelesinin ruhunu da or
tadan kaldırmış bulunuyoruz. Bütün 
bunlarla kavgasız ve istismarsız baş
lan anlaşıp uyuşma prensiplerine bağ 
lı bir cemiyet kurma vazifesini yapma 
halindeyiz. 
Şunu da söyliyeyim: Bugün çok işçisi 

bulunan bazı mmtakalardan toplu iıçi 

arkadaıların it kanununun kabulü mi:· Yukarda: Doat Yugoslav nann B. Şevkl Behmen Ankarada D'f B 
nasebctile partiye yazdıkları sevinçle- B. Teııfik RDştü Aras ve Nafia Baka nımzz B. Ali Çetlnkaya Ue 

rini bildiren telgraf aldım. Bu netice iyi Aşağıda: Ankara resim ser{Tisl açılış gününde_ 
bir duygu mahsulüdür. Bu ifadeler Tür ----------------------------
kiye işçilerini milli duyguyu kendilerine 
esas bir prensip tuttukla,lnu gösterir. 

Son söz olarak arzcdeyim ki, bu ka • ANKARADAN 
::~::ı r:~ı:~~k~:;i:~;: :~;; ~~~ l\I' . 1 . . d k . k I' 
~i milli hi~le dol~. ola:ı TU~k i.tçileriyle em e : et J m J z e 1 na ) 
ıı verenlen ve Turldyedckı bUtUn ve • 

rim ve kuvvet unsurlarını doğru yolu • • • h • t 1 

daha iyi bulmuı .ve .biribirini daha iyi yat -ışın 1 n e e mm ı ye J 
anlar bir şekle gırm1g olacaktır. Aslm 
da Tilrk iıçisi bir kıyıcı, bir bozguncu 

defil, başlanan bUyUk mllU eserini ta iktisat Vekili Celal Bayar bu bil' 
mamlayıcı bir unıurdur. 

Bundan ıonra onun bu vasfı daha kuv İzah etti 
vetlenerek milli birlik içinde, milli it SUSU 
beraberliği ile llyık olduğu safta daha Ankara, 8 (Telefonla) - Kamu. 
şerefli mevkiini alacaktır. "bravo ses tayın bugünkü toplantısında, encü. 
lerl, şiddetli alkışlar,,, menlue havale edilen maddelerile 

lııg ltere ile Fran•' 
görüşecek 

Atatürk ı Parti programının adli 
beraber ikinci müzakeresi yapılan 

mahalli idareler müruriye resmi ta
rifelerinin iktisat Vekileti taraf rn
dan tasdlld l!yihası müzakere edil. 
mfttir. 

Paris, (A.A.) - Deıbos . 
mülakatını mevzuu bahseden 
Parisien gazetesi, ay sonları•• 
ru, Milletler Cemiyeti asaınb 
toplantısından evveJ Fra~jffıı , 
tere ı~ ışleri hakanları a.ra.rıt'lf. 
görüşme ihtimali bulunduguıı• 

Bursadan ıehrimize geldi, 
Ar.karaya hareket ettiler 

Buna, 8 (A.A.) - Atatürk M'udan.. 
ya yolu ile fChrimizden aynlddar. HaY"' 
darpap üzerinden Ankaraya hareket 
buyuracaklardır. 

• • • 
İstanbul, 8 (A.A.) - ~tattır~ ıaat 

24 te Haydarpapdan Ankaraya hareket 
ctmiı1crdir. 

Boğazlar meselesi 
ve Küçük Anlaşma 

Bilkref, 8 - Kilçllk Anlqma dev
letlerinin buradaki mUzakerelerinde 
alınan kararlar araamda Boğazlar 

meeeleslnde KilçUk Anlqma. devletle
rinin TUrkiyeye mUzahir davramnala
rı da. vardır. 

KUçUk Anlqma devletleri siyaset
lerinin daima Balkan siyasetile bera
ber yUrUyecefine kanidirler. 

Yun.an kralının 
Makedonya seyahati 
Atina, 8 (KURUN) - Kral 15 ha. 

ıiranda Dedufaea gidecek ve Trak
yada. 'Makedonyada bazı şehirleri 

dolaşacaktır. 

bir çok arap ölmüştür. 

ARAP KADINLARININ INGILIZ 
KADINLARINA BEYANNAMESi 

Kudils, 8 (A.A.) - Arap tacirleri 
esaslı gıda maddelerinin satışı için 
bir merkez! kooperatif ücuda getlr
mftleııclir. 

Diğer taraftan Arap kadınlan ko
mitesi, İngiliz kadmlanna hltap eden 
bir beyanname ııetrederek, onlardan 
arap clavuının haklı 0Jduğu11u tant
malannı lltemlştir. 

ARAP KOMl:IESI ŞEFi TEVKiF 
EDiLDi. 

KuclU., 8 (A.A.) - Yakında 8rff 
idare Oh edilecefine dair bir pyia 
dolatmaldadır. 

Bir fOk arap liderler, bilhassa 
arap komi,_. tefi Ali bey Abdtllhadl 
teYkif edllmlflerclir, 

a g .. tt .. ğ--··~9'ıl"".-. ·~· ... 
Meşhut cürümlerin muhakeme usulleri 
kanunu üzerinde Adliye Vekilimizin 

mühim sözleri 
Ankara, 8 (Telefonla) - Kamuta- gun değildir. BahusU8 ki meşhut suç 

ym bugünkü toplantısında meşhut cü- hadiselerinin efkirı amme üzerindeki 
rümlerin muhakeme usullerine dair tesir!.:ri daha şedit ve vaka halinde 
kanunun müzakeresine başlanmış ve yakalanan ldmsenfn uzun müddet ce
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu beya- zasız kalmış olmasının sosyal netice
natında ezcümle şöyel söylemiştir: lerl daha çok vahim olduğu gibi be. 

1931 ve 1933 yıllarında kabul edil- raat edecek bir maznunun bu şartlar 
miş olan parti programının adli alan- altında uzun müıtdet zan altında 
da güttüğü ıslahat eeaslanndan: kalması ve hatta ınevkuf bulunması 

1 - Mahkemeler teşkilatı, hiç te arzu edilir bir hal te,kil et-
2 - Tebliğ işleri, mez. 
3 - Ve ceza müesseselerinin ıslahı. İşte, bugün yüksek tetkik ve tasvi-
Hususlannm yanı başında, "basit, bbizc arzcdilen kanun projesi bu va _ 

ameli ve seri muhakeme usullerinin ı:iyctc nihayet vermek makaadile hazır• 
genişletilmesi,, keyfiyeti de yer alını§ lanmıı ve bu ıurctlc mcıhut suçların ba 
bulunuyordu. sit, pratik ve ameli bir tahkik ve mu -

Biliyoruz ki, ceza işlerinde usul ka- hakeme usulUne tabi tutulmasında fert 
ideleri iki esaslı hedefe birden erişmek 
ister. Bir taraftan suç işliyenin kısa 

bir zamanda ve derhal cezaya çarpıl
ması cemiyet için ne kadar matlup 
ise, öte yandan maznunun suçlu olup 
olmadığının esaslı ve bitaraf olarak 
tetkiki suçlu için o derece lazımdır. 

Bu hususlardan biri cemiyetin, diğeri 
de ferdin menfaatini korumıya yarar. 
Denilebilir ki, ceza usulü kaideleri lza. 
hiren yekdiğerine muhalif görünen 

hesabına, cemiyet hesabına, bir kelime 
ile adalet hesabına büyük faydalar gö _ 
rWmUıtür. 

Bu kanunun tatbikinden çok iyi ne• 
ticcler alınacağım umuyoruz. Bu ilmi -
dimiz filen tahakkuk edene - ki bun. 
da ıUphe etmiyoruz - hükümlerinin e\'• 
vel1 kCSylere aaniycn bfitün ağır ceza it
lerine teşmili için yakın bir Atide mcc -
Uıc müracaat edeceğiz:. 

bu iki menfaati telif etmek fikrinden ----------------
doğmuş ve bu iki menfaat arasında 
bir muvazene temini mahkeme usulU 
kanunlarmm hedefini teşkil eyl~miş· 

tir. 
Bugün meşhut suç halinde yaka. 

)anan kimsenin suçu işlediği ekseri 
ahvalde aşfkb ve hattA bu hususu ik .. 
rarla da teyit eylemiş olmasına rağ. 
men ceza usulü kanununda mevcut 
tekil ve muamelelerin 1crası, bir ta. 
raftan tahkikatın uzamasını, diğer 

taraftan maznunun uzun zaman ve 
faydasız olarak mevkuf kalmasını 

veya zan altında bulunmasını zaruri 
kılmaktadır. 

Böyle bir halin tabii bir neticesi, 
lfin Ulzumsuz yere gecikmiş ~ezanın 
da tesirini o nisbette kaybetmiş olma. 
sıdır. Bu gecikme cemiyetin oldufu 
kadar maznoınun da menfaatine uy-

Yugoslav devlet 
nazın lzmire gitti 

Ankara, 8 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunntakta olan Yugoslav devlet 
nazırlarından Şevki Behmen ve reff_ 
kası bu akşam saat 19,40 da kendile
rine tahsis edilen hu.sus! vagonla tz. 
mire hareket etmiştir. 

Mi.safir nazır istasyonda Dış işleri 
Bakanı Tevfik Riıştü Aras, Nafia 
Bakanı AH Çetinkaya ve refika~ı. 
Ankara valisi, Nafia müsteşarı, 

Del·let Demfryolları umum müdürü, 
Dış iflerl Bakanlrğı protokol şefi, 

ikinci daire şefi, hususi kalem mü. 
dürü. Ankara emniyet miidllrjj ,·ej 
Nafia husu.,.f kalem müdürü tarafın-ı 
dan teşyi edilmiştir. 

Müzakere eanaaında söz alan 
ayrı Izmit) ve Hamdi rdu'ya ce. 

va'P 'teren Illtisat Vekili Celil Bayar 
şöyle dedi: 

"-Bir tarife inzibah vücuda ge. 
tlrmek mecburiyetini hepimiz teılim 
ediyoruz. Bunun yanıbaşında mem. 
leket nakliyatının muntazam bir su
rette yapılm(llJı iıi gelir. Oemiyoruz 
ki bu kanun çıktığı tarilıten itibaren 
iskelelerin heyeti umumiyesini ele ala
cağız. Bazı yerlerde fabrikalar kuru. 
luyor. Şimdiden bir endişe bafla. 
nuştır: Buralara !azım gelen maki
neler vapurdan ne suretle rıkarıla. 
cak, iskelelerden hangi vesaitle nak
ledilecek? Dalıa açık SÖ!Jliyebilirim: 
Aıkeri ıevkiyat yapılan bazı liman_ 
larda kMi vaaait olmaması yüzünden 
vapurlar iskelelere yanaşamıyor. /lu 
işleri tesadüfe bırakmamak içindir ki 
askeri ve iktisadi noktalardan ehem
miyetı olan iskelel1>ri lıükümet hir 
elde toplamak gayesile kenditıine sa
lôhiyet rerilmesini utiyor.,, 

ll<tisat \'e!dlinin bu sözlerind~n 
sonra encümenin tekli( ettiği madde 
ler kabul edildi. 

Amer kaga haı p 
bo1cumuz 

Ankara. 8 (Telefonla) - Büyük 
harpte muharip devletler nezdindeki 
Osmanlı tabaasının mcnafiini himaye 
içi:ı harcedilip de henüz tesviye edil -
miycn 2~824 doların ödenmesi Ameri . 
ka hUk<Uncti tarafndan talep edilmiıtir. 
Bu paranın kabul edilen anlaıma esas. 
lan mucibince tediye cdilmcıi hakkır -
daki lAyiha Kamutaya scvkcdilmiıtir. 

detmektedir. 

Boğazlar 
konferansı 

Monh eux ~enri niçİll 
scçı.mış 

Türkiye hükümetinin daveti 
ne Ingiltcre hükumetinin, ayın 1) 1 
de !sviçrenin Montreux şehrindcı 
!anacak olan Boğazlar konf er"' 
geleceğini bildirdiğinden b.ıı;t., 
"Times,, gazetesi diplomatik roıJ 
ri, bilhassa Montreux şehrinlıı dJI • 
bu konferans için intihap edil 
yazarak diyor ki: 

"lsviçrenhı Montreux §Chri S 
lar konferansı için seçilmi§tir. ~ 
Tflrkiye Boğazların yeniden ftı 
me..<ıelesini Milletler cemiyetitıde · 
Boğazlar nmkavc1c-zamesini i1'1~ 
devletler arasında arnıak arzılS 
dır. Ve ,Japonya Bo{ja:::lar m1ı1·~, 
namesmı im:::alanı~ bir dc1•let 0 

. -"t 
la beraber Milletler cemiyet"'" 
değildir.,, 

it.zar 
Dünkü sayımızda bayan 58

1 
; 

Gökçen'in Bursa uçu;ıwıa ait ?1,ı,,e 
zı yanlışlıkla Mıs:r EaşYekiliniJl ~ 
natı başlığı ve bu bayanat da ~ıı' 
w:uşu yazısının ba§hğı altında .c\11 
tır. Okuyuculnnmrzdan özür dılf 

Paris grevlerinin oo 
•• •• •• •• •• uçuncu gunu / 

de bulunmasına rağmen gaıete!el' Parlı, 8 (A.A.) - "Mctalibat grc_ 
vi,, :tin on üçüncü günü olan bugünde 
vaziyetteki gerginlik mahsus surette 
gcvıcmiştir. Payitahtın iaşe itleri, nor -
mal bir surette görülmektedir. Umumi 
servisler mutat veçhile yapılmakta, ot<:• 
mobiller seyrüseferlerini icra etmekte. 
bankalar calı§makta ve Messegcrfcs Ha. 
ebette müessesesinin henüz grev halin-

olunmaktadır. rl 
GREVLER GELECEK HAf'f > 

HA MI GENIŞUYECEJCf ~ 
Pariı, 8 (A.A.) - Pariı ıssJI'~ I 

inıaat komitesi, pazartesi saba~.ııil I 
takanın her tarafında grevin bJJV" 
bik edilmesine karar verıni§tir• 

l 
l 

t 
ı 

~ 



felıir mesele/eri 

lnkıiAP anrlı nereye dikilmeli? 

Yeni bir fikir: [Eminönü Halkevi t "111111r '•••ri 
san'atkar.ları Askerlik 

Polia llalterlert 

Nişan talimi dersleri 
"Rumelihisarının hikim tepeleri bir 

anıt için en münasip yerdir!,, Boı Fanaaııkia1da bir f zmite giderek iki muvaf-
çocuk t1urulau fakıgetli temsil. verdi 

Beyoğlunda kule dibinde Bosfoc a -
partzmamnda oturan on yedi yqmda 
Riıo ıumek Wıcre Burcu adasına &il• 
mif, K.alpuaıı kaya civannda:ı geçer -
ken fundabklara doğru atq etmiftir. 
Çıkan kurıun fundalıklar araamda do -
lqan 16 yqmda Emilin bacağına ise.• 

bet ederek yaratamııur. 
iNSAFLI BtR SANDALCI! - Tak. 

simde istanbul palu otelinde oturan 
Fraaam ıefareti kançılan Mark Pofile 
ile kouoloıluk muavini Robert ve ka -
mı Ermey Kabatap Trabsoalu Ali • 
Din sandalına binerek Uaküdua gitmit
Jerdir. Sandalcı Ali milfterilerin sandal
da lmakb:klan elbiaelerinin ceplerini 
yoklamıf, bnçılarm cebindeki elli lira 
dan yanamı atmııtır. Sandalcı Ali ya • 

lıtanbul Eminönü halkevi göaterit 
kolu vaki davet üzerine cumartesi cünli 
iki temsil vermek Usere tzmite gitmiı • 
tir. 

~ıterit koliyle beraber halkevi baı• 
kanı Aglh Sırn Levent, temail 1ubesi 
batkanı doktor CeW Tahsin ve musiki 
öğretaıeni Cemil de hmite ıitmifler . 
clir. 

bmitte halkevinin misafiri olarak ~
lund heyet cumartesi gUnU akpmı ilk 
temailini venniftir. Temlilde vali Hi • 
mit Olkay, General Miinel, fabrikalar 
ıenel dircktörU Mehmet Ali ve uir gü. 
zide sevat bulunuyordu. 

Ramelilaüanndan Bofa: 
planmıı, para ecri abnfiı1tır· 

ALtYI NiÇiN VURDU - Patih • 
te oturan kunduracı Abmedin karım 
:Meliha on bq giin enet kocasmm e -
Tinden bçmıı, Ali isminde bir adamla 

Gençler Aka Giindilziin .. ikizler,, ve 
Molycrin 'Zoraki Tabip,, isimli eserle • 
rini temsil etmiıler ve fevkalade allat • 
lanmıflardır. M uaiki öğretmeni Ceını1in 
idaresindeki "koro., da milli ıartıalar 
IÖylemit ve çok beğenilmittir. I~ ,...,_,. w:reye cMkiZmeai 

:--ı11c oltJca.ğı etrafın4a latanbıilu • --
.._!!! ,_,,_,.la yaptığımu konMf- "!•tt~;~ılt\ifl 
--.rg clevcam. ediyond: beraber yatamaya baılamıJtir. 

Pazar akpmı daha kalabalık bir halk 
kütlesi önünde Kahraman ve De~bazlık 
piyesleri temall edilmiftir. Bilhaua Dek 
bulık komedisi çok beienilmiftir. ••MAL ALT AN'IN FiKiRLERi 

•tnaor w ea7oi eaerlm kanıma ce
~eti dıraMndan Kemal Altan §Un
...,.. ailylemifttr: 

~~ bUyük ve U8ta mimarlarımız 
;:~ yWtaek Abideler için İstaıı
~~ hlkinı tepelerini seçip bulmue
~. Onun için bugün de İstaııbulda ı 

._)lpdacak inkılAp Abidesinin denir.dea 

Ahmet evvelki akpm Patih parkın• 
da gezerken kansını kandıran AHyi g8r 
mnı. cebinde ta11d1ğı tabancasını çe • 
kerek Aliyi Uç yerinden ağır surette 
yaralamııtır. Sillh seslerine zabıta me · 
murlan yetipnlı, Ahmet elinde taban• 
casile yakalanmııtır. Yaralı Cerrahpaıa 
hastanesine kaldınlmqtır. 

tHTAR EDlNCE TALEBEYi YA. 

Bu alır eseri cidden büyük bir me • 
ziyetle bapra."1. halkevi san'atklrlann • 
dan Niyazi, Sadettin Şinaai, Saim Ke • 
rim çok allıatlanımtlardır. Temsiller h. 
mitte adeti bir hldile olmuıtur. 

Panr ıunu ~t enatitiilUnde he
yet tereflne bir dyafet verilmittir. iki 
brdet balkevi menauplanıu bir arada 
toplıyan bu samimi toplantıda Eminö • 
nn balke.i bapanı Aglh Srm bir s8y. 
lev vennit halkevlerinin yaratıcı kud -
retfaden, bu gibi temulardan haul o • 
lan faydalardan bahıederek gösterilen 
aıtka ve samimiyete tqekJdlr etmittir. 

tehir bıanzumesinden uazk olmamuı 
~ her noktadan görUlebilecek bir 
~~i dilşilnUIUyor. Bu münasebetle 
.. ~esi, Cihangir ve Dolmabe'bçe 
~deki tqlllr,, mevzuu bahwl8 o~ 
~. Den daha ziyade tqlıgı tercıh 
~- Buram Riyuetlcumur sarayı 
, .~n denizi ta Marmara ufuklan
h&~adar alan, etrafı açık, serbest ve 
.~ bir tepedir. Ayni zamanda ta
~·blr mevkidir; ve Fatihin karadan 
~ llerini yUriltmüo olduğu Dolma
ta .... !:enin sırtlandır. Daha sonra Beşik 
~· Dolmabahçeden, Beyoğlu ile 
~~im cihetinden muntazam geniş 
~!erin ulqtığı bir yerdir. 

)'., Cihangir iae yUksek binalarla, dar 
~8.rla ihatalıdır. (Cihangir camii) 
~ lanı yerini bulduğu halde uzak
._ı..:_.~kumdakl bina yığınlan mUna 
L.~tlle - sllftetinl kaybetmiştir. Hal
~. bir eeer, bir Abide; açık bir ufuk 
~ beliren gtlr.elikl teceullmile 
fit. daima eevimU alımma çekmeli-

,_._~: çok ho§.. Çok p.irane 
~~-~tarihi (Leandre) m önUne 
iali~ bir Abidenin yüceliği dilfü
ı.~dir. Kızkulesini kaldırmak da 
'"iÇ bir zaman doğru olamu. 

~~hk ve civarının tabiat elile iş
'l\ lf nıbıilalz bir güzelliği vardır. 
lt •• ka.uuııt amanmda "Kara obalı 
~ut baba,, buralan diktiği 8.faç-

Ve eervilerle aUslemiştl. 

-. .\bdnıbiz devrinde bUyUk bir ca
deıı hıtaama bqlanıldığı halde temel
lleQe Yukan yarım bırakılmlfb. Uzun 
~- oturmq olan bu temeller ki 
baı- Yapılacak Abideye en muhkem 

kaide olabilir. 

RALADILAR - Beyoğlu apartnnan -
larmda kapıcı Ahmet, Omer, Habip oğ• 
lu önıer isminde üç arkadaı evvelki ıtı.-ı 
Mecidiye köyOnde gesen kadmlara sar. 
Jaıatılık etıni§lerdir. Süvari ıedikli mek
tebinden talebe Mitat bu hali görilnce 
kapıcılara ihtarda bulunmuıtur. 

Dolmabahçeıle T aılılı denen )'er ~ılar tal~~ff11n ihtanna kımııt • 
dJr. Burul Bojum Antdolta ~hililı- ı ... iisriro )ii~ctıDilılrc)k IWıW· 
deki Şemslpapdır. Bu yer mUstevidir dan ömer bıçakla talebeyi tlt--7'ediifu 
derin bir düzlüktür. Arkasmda yük· yaralanuıtır. Kapıcılar yakalanmıflar -
selen binalar ve sahada kıymeUi eser- dır. Yarah talebe Şitli çocuk hastane • 
ler yoktur. Buraya yapdacak l(Syle aine kaldırı1mqtır. 

Bu söyleve tzmit balkevi ba1kan1 
lfıtdcabble etlnff. si,afet umiml bir ha. 

•'8'·~ 
Halkevi batkanı Aglh Srm Levent 

ve heyet san'atktrJan tstanbula d3n -
mlltlerdlr. 

lAakal 30 metre irtifamda ve ona gö- OYNARKEN KUYUYA tTMIŞ -

re teferrUatı hazırlanmış muazr.am bir ltadıköyde Aziziye mahallesinde aizı Kimsesizler yurdu 
anıt, artistik bir renk verilditl takdir- açık iki kuyudan birine atetçi Kemalin 

de en faıla gözüken ve nuan dikka- otlu Necati ismindeki çocuk düpıilf, r •• •-af l}ard.ım ederse 
ti çeken bir lbide olur . .Anaclolwıun u- boğulmuıtu. ~'"" 
cunda olduğu için Atattlfldln eeeri o- Olkiidar milddeiumumlliği tarafın - geniıtetilecek 
lan Anadoluyu hakklle temail eder. dan yapılan tahkikatta Necatinin kuyu 

kenanndaki tudan içerken Kirkor is - Galatadaki Kimsesiz çocuklar yur-Şu da var ki burada bulunıpı 
medrese camiası ihya edilm~, 
Marmaraya doğru uç yapan cephede
ki binalar yıkılmalı, ancak bu meydan 
tanzim edildikten sonra bir anıt ya-
pJlmalıdır.,, 

BAY ZiYAYA GORE: 

dunun bu sene genloletilmesi ve kad· 
minde bir maranıoeun kilçilk oğlu ta • roeunun ziyadele§tirilmesi evvelce ka-
rafmdan itilmek ıuretile kuyuya düt • rarlaotınımııtı. Belediye bütçesinin 
tilP teabit edllmittir. Tahkikata devam darlığı yUzUnden buna lmki.n görlllme 
edilmektedir. ktedir 

AYAOI KIRILDI - Hahcıoilu m. me y~ Evkaf idaresinin bütçesin
tiyat sabit mektebinde makfoiıt Ak • de içtimai muavenetler için aynlan 
tehirli Muatafa mektebin bir numaralı f uıldan bir kwm tahsisat istenmesi 

l"1cı14p tnü6ai tUrektörii BGJI .Uya motoüktetl ile Hürriyet lbidelİ tepe • için evkaf nezdinde tefebbttaatta bu-
da §Unları Ueri aGnmJ§ttlr: sinden geçerken ~~e pkan bir ot~o lunulacak, buradan para a1mırsa yur-

"- Yapılacak iıılalAp i.bidesl için bite çarpmamak ıçın kenara çekilmit. dun kadrosu ziyadeleştirilecektir. 
ben Boğaziçi sahillnin dar bir geçidini bir ağaca çarparak sol ayağı kınlmlt • · 
td§kil eden Rumelihlu.n mevkilni en tır. 'Muıtafa Şlfll çocuk hastanesine kal OÇ AYLIKLAR 
yalu§Ik ve en muvafık buluyorum. dmtmqtır. 

Oç mühim kale U.rlne yttbek bir SARHOŞLUK YUZUNDEN İCA V 
sırtın tepelerinden apn denize doğnı GA _ Balıkpuannda LUlecl Hendek 
etek vererek hududu çevirmiş olan sokağından geçen Abarayh Muharrem 
bu mühim hiaarm plnlnmı mimar ile arkadap Şevket sarhotlukla kavga 
Mualihittin adında bir Türk mimarı etmiflerdir. Muharrem g6fıUnden; Şev-
yapllllltır. 

tfte yeni iıılallp lbideeinln de ye
ri burada... Buram olmalıdır. Marmaa 
raya karp en uzak ufuklarma hAkim 
olan cenup kalesi üatilnde Türk inJa
llbmm en canlı bir ttmull olan bu A
bidenin p.hlanmumı isterim.,, 

H. Bedretfin Ülgen 

ket de elinden yaralalUIUftır • 
BILEGI KESiLDi - UıkUdarda 

Mütekait, eytam ve eramllin tıç ay
lık ma&tlarmm verilmesine dünden 
itibaren ,bltJ•nmlfbr. 

YERU MALLAR SERGiSiNE 
RAaBET FAZLA 

Sanayi birliği tarafından bu yıl Tak
Iİm bahçesinde açılacak olan yerli mal
lar puanna ait hazırlıkların ikmal e -
dilmekte olduğunu yumıftılt. Düne 
kadar sergide yer almak için 123 mu • 
enese müracaat etin!ıtir. 

ile Dolnıabahçenin, Begiktaş caddesi
~ldar uzıyan bUtUn o, yeşil mt 
~ deki bahçeleri içinde yetişınie 
~~etll ağaçlar doludur. Etrafı 
~lll'IQ-la, gevrilmif olan bu eski, met 
'.h ..... ~Y bahçelerini yeniden tarhlı· 
~· tanzim ederek yapılacak -in- ----------
~ lbidest,, nin önünde bUyUk . bir 

Selimi Ali mahallesinde KUlhan soka -
ğmda oturan U'üUdar malmUdUrlilfU 
katiplerinden tlikril komtuıu bakkal 
Koçonun kendi aleyhinde .az söyleme
ainden m6tteuir olmuı. elifti evinin cr• 
mma vunnu~r. ŞUkrUntın uğ bileği 
kesilmif, Zeynep Klmil doğum evi:ıe 

ELÇiLERDEN BiR KISlll YAZI kaldınlmıttır. 

Geçen yıl 146 müessese iıtirak et -
miı bulunuyordu. Bu yıl henüz hazır -
bklar yapılırken 123 müessesenin mil • 
racaatr, 1936 yılı sergiıinin daha çok 
allka göreceğine bir delil sayılmakta • ...._ Parla,, ile umuma açtırılmıı ol-

ne kadar g11ze1 bir eeydir? .. ,, 

t4y AFDALETTINE GORE 

fe JrGaeoacrimüdeft Bay Efdakddin 
....:,:-.eıe etrafında pnlan aöy'le-

~ ~ Ataturt eseri, Anadolu deni
\lt k )'Urdunun kurtanlmuma ait 
'-~ olmalı, ve yeri kendisine 
~ lılr llkOde aranarak bulun
Jr-.l • !f etlce bUttııı gemilerin geQer-
'-~ 'N ı.tanbuldan bakılmca 
~&&re garpan bir güzel yer var-

I 

t:.EHRIMIZDE GEÇiRECEKLER LIYON ÇiKOLATA FABRiKA • 
v SINDA YANGIN - Dün öğleden ıon-

A '---.. H • .: dır. 
Yaz olmam dolayııile n~ • .w el - ra IUt dörde dotru Balıkpazarmda bir INGIL/Z SEYYAHLARI 

çllerden budannm fstanbuldaki yaz • yanpı çıkmıı, çar1ı esnafı büyük bir 
bk binalanna celmeleri beklenmekte - korku ve heyecan ceçirmiıtir. 
dir. Yanım Sellnik bankasmm Bahkpa• 

Bu arada Alman elçiıi Bay Pon Kel- zarındaki ardiyeai:ıin üst katını ifıal 
ler iki cUne kadar tehrimize celecektir. etmekte olan Lion çikolata fabrikasın • 
İran elçili Bay Pahimi de yazı Boğaz• dan çılmqtır. Binarun dahilinde tüten 
içinde ceçirmefi dUfUnmektedir. dumanı gören esnaf hemen itfaiyeye te-

Arandora Star vapurile bu sabah teh· 
rimize yüksek sınıfa mensup 368 in • 
giliz gelecektir. Arandora Star yalnız 
teneuUh için yapılmıt IUkı bir vapur -
dur. Seyyahların ıehri gemıesinden 

sonra akpm beri hareket edecektir. 
Şimdi Londradı bulu:ıan İngiliz el • lefon etmiftir. Balıkpuannm tstanbu • -------------• 

çisi Sir Perıi Loren, dönüıte bir mUd- 1un en ı..tek bir muhiti olması ve yan · I 
det Tarabyadald yuhk el~ köpunı.l gmm en blababk bir uatte çıkm•ttı• 
de oturacaktır. ballan toplanmasına ıebep olmut. nala1 

vaıtalan bir milddet itliyememiıtir. 

Yanım yanm saat kadar ltirdükten 
aonra ,.a:nlOrUlmOştUr. 

----
Maval fak o ı. mı yan ta-
lebe sınıf geçemigecelc 

KWtür Bakanlığı lise, orta ve of
retmen okulları için yeni bir askerlik 
deraleri talimatnamesi hazırlamıştır. 
Hazırlanan bu talimatname bUttın o
kullara gönderilmi§tir. 

Talimatnameye göre okullarda yd 
içinde iki yazılı ve bir de sözlü imti
han yapılacaktır. Üçüncü smlflarda 
talebe yazılı imtihanda ne not alırsa 
alam Kamplara lftirak etmek r.ıoııuı

dadır. 
Talebenin bir yazılıda aldıfı not 

bir ile ikinci yazılıda ve sözlü imti
handa aldıfı not iki ile darbedilerek 
çıkan adet hep taksim edilecektir. 
Taksim neticesinde bq numara alan 
talebe sınıf geçebilecektir. Askeri 
derslerde muvaffak olamıyan talebe 
diğer derslerde muvaffak olsa bile • 
mf geçemiyecektir. 

Olgunluk imtihanına tabi olan • 
nıflarm evveli olgunluk imtihanı y.
pılacak ve askeri kamplar sonraya bl
rakıJacaktJr. 

Resim ve eliıi sergileri 
nk okullarda açılan resim ve elif

leri sergisi aym on ikinci cuma gttntl 
kapanacaktır. Bu yıl resim ve elişlerl 
sergilerinde gaeterilen eserler bir he
yet tarafından tetkik edilerek içlerin
de en gllze1 buJ~anlan İstanbul bi
rinci okulda açılan genel sergiye 16-
tilıillecektir. Komisyon her okulun 
resim ve elfşlerl sergllerinl dolap.rak 
bu umumi sergiye eeer ~ektedir. 

Umumi aergtde toplanacak eserler 
Pariste açılacak beynelmilel sergi,e 
g'önderllecektir . 

Bu yıl ilk okul sergileri arasında 
İstanbul 27 inci ve 15 inci otrullana 
sergill"l'i çok beğenilmiştnr . • 
Berberlerin hafta 

tatili meselesi 
Berberlerin pazar gilnleri oükkln

larnu kapamaları hakkındaki kanu
nun kabul edildiği haberinin yan1q oı. 
dufu antaşılmqbr. 

Uyiha benUz encllmende mUzake
re edilmektedir. Bundan sonra umumt 
heyete gelecektir, Yalnız evvelki gt1a 
berberler, ~azar ruhu.tiyeıdnln artma
sı Umrine dtıkklıılarnu kapam11~ 

dır. Pazar rulıaatiyeei binaların gayri 
saf lratlannm yftzde onu nlabetmcı. 
alınmaktadır. Bunun asgari haddi bet 
azami haddi 50 liradır. Geçen ... 
Fatih, Beflktq, Sanyerdeki bhıalana 
tahriri yapılarak yeni kıymetler koa
mut, pazar rulıaatiyeleri de bu ellU
lara giSre alınmıştı. Bu sene de Emtn&
nn kuasmm tahriri yapıldığından 1111 
mmtakada pazar gtlnleri dUkklnlarmt 
açacak olan berber, lokantacı, kshV9-
ci, tatlıcı, şerbetçi gibi esnaf' da btna
lannm kıymetine g6re ruhsatiyeye ta
bi tutulmuşlardır. 

Berberler geçen seneye nazaraa 
yllkselen yeni ruhsatiye ticretinl fazla 
bulduklarından vermemişler, ruhsa~ 
ye de almadıklarından dilkkblarm& 
açmamışlardır. 

ARAZI TAHRiR KOMiSYON
LAR/ 

İstanbul villyeti hududu içlndekt 
araziyi tahrir edecek komiayonlarm 
kadrosu tamamlanmıştır. Belediye bo, 
dudu içinde Uç komisyon ~ışaetı.ktır. 
Bunlardan birinci komi91onun relsll
ğine sabık mektupçu bay Cevat. ikin
cisine eeki maliye mUf ettlşlerinden 
Bay Nazmi, UçtıncUıtıne hukuk me. 
zunlarmdan Bay Şefkati tayin edD
miftlr. 

Çatalcada çalışacak komisyon ı.; 
isllğine eski arazi tahrir komiayona 
reisi Bay Aziz, Yalovaya Bay Ha1l9,;, 
Kartal reisliğine miralay bıütekalU.. 
rinden Bay Tevfik, Silivriye esiri Şile 
kaymakamı Bay Vasıf, Beylroa .... 
ri mütekaltlerden bay Muhittin Meli 
Bakırköyüne Dahiliye Vektlett elkl 
teftiş heyeti reisi Bay Fahri, şu.,. 
askeri mUtekaitlerden BaY. Ziya tayba 
edilmitlerdlr. 
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Hergün bir hikaye 

Başsız Kadın 

Lisede bıziın 
n °sle fclse!e oku 
tan ihtiyar DennL 
ı :1 babayı altı ayda 
bir görmeğe gider 
dim. O sabah da bı 
anı aylık ziyarctlt 
ı ımden birim yap 
ı ~ja kc.rar vermi~ 
tim. 

Hocam bir apar 
trmanm k~!çük bir 
dairesirnie oturur • 
du. mtaplarla do 
lu olan odasına bir 
hürmet hissi duya 
rak girerdim. Çiln 
kü, aradan yirmi 
iki sene geçmiş ol-
masına rağmen 

Dennery baba 
bana gene sualler sormağa başlıyacak 
ve sıfır verecek gibi gelirdi. 

O sabah odayo. girerken duvarda
ki bir tablo gözüme çarptı. Hayret et
miştim: Dennery baba resimden nef
ret ettigini söylerdi. Hocanın odasın
da bu kadın resmi ne arıyordu? Bun
dan başka, gözüme bir şey daha çarp
tı: Resimdeki kadının başı kurşunka
lemile karalanmıştı! 

Hocam omuzuma dokundu: 
- Bu resim seni fazla alakadar 

etti ha? 
Anlaşılmaz bir cevap ~ekeledim. 

Fakat eski hocam birdenbire bir şeye 
karar vamiş gibi, yanıma geldi, bir 
müddet düşüncclf' düşünceli durdu. 
Sonra, yavaJJ sesle: 

- Bu resim benim bütün hayatım-
dır, dedi. • 

Sonra gitti sandalyesine oturdu. 
- Evet, bütün hayatım .. Sana bu 

re min macerasını anlatabilirim. 
~ir'dnin itirafatta bulunmasını is· 

ti) cr:::an z bunu elde etmek için çalış
m!lmn:!r en iyi ~aredfr. Ben de sustum, 
beklccl rn. 

- Voisier'yl tanırsın değil mi? 
- Fizik kimya muallimi mi? 
- Evet, hatıran kuvvetliymiş. İki-

miz beraber muallim mektebinde oku· 
duk, sonra ayni mektepte muallim ol
duk. Pnristeki bu beraber geçen mes
leı· hayatımız yeni başlamıştı. - o za
man otuz yaşında idik - İkimiz de bir 
kızla tanıştık. Emma, işte bu resim
deki kadın çok güzel bir kızdı ve dev
rinin en meşhur şahsiyeti idi. 

"İkimiz de Emma ile korta ediyor
duk. Bir gün, rıhtımdaki resimci dük
kanlarından birinde bu tabloyu gör
dük. İkimiz de para kattık ve resmi 
aldık. Bilhassa yüzdeki benzerliğin 

karşısında hayrette kalmıştık. 
"Aramızda karar verdik: Resim, 

bu aşk macerasında kim mağlup olur
sa onun olacaktı. Yani, birimiz kadını 
birimiz de resmini elde edecektik . ., 

Denncry baba resme baktt, gülüm
sedi: 

"Voisfer benden daha mes'ut oldu. 

Çeviren Vir Guı 

Emma otuz sene bayan Voisier olarak 
yaşadı. Hani şu, sene sonu mükafat 
dağıtmalarmda gördüğünüz güzel ba
yan Voisier. Arkadaşım sözünde dur
du. Düğünlerinden bir iki gün sonra 
bana resmi gönderdi. 

"Kendisini teşrinievvelden önce 
göremedim. ÇünkU Paristen uzak bir 
yerde evlenmişlerdi ve yaz tatili ba§
lar başlamaz da balayı seyahatine çık
mı§lardı. Mektep açılınca buluştuk, 

hemen koştum, elini sıkmak istedim. 
Fakat o soğuk davrandı. Bahane uy
durdu ve yanımdan uzaklaştı. Ondan 
sonra da daima benden kaçardı. 

.. Bu vaziyetin sebebini anlıyamıyor
dum. Nihayet bir sabah, - gene bu o
dada otururken - Voisier geldi. Resim 
de gene bugünkU yerinde duruyordu. 

"Voisier sert bir sesle: 
"-Resmi ver bana! Diye bağırdı. 

Resmi ver! 
''Meseleyi anlamıştım: Karısını 

benden kıskanıyordu. YüzU kıpkırmı
zı kesilmiı;ıti. Hiddetinden bumundan 
soruyordu. Oyle ya, aylarca karısının 

resmi karşısında kalmıştım. 
"Mani olmıya vakit bulamadan ce

binden bir kalem çıkardı, iki kalın çiz
gi ile resmin yüz kısmını karaladı. 

''Beni de hiddet basmıştı, Bu şekle 
giren resmi kendisine iade etmek is
temedim .. Ondan sonra ayni mektep
te yirmi sene beraber ders verdik, fa. 
kat biribirimizle bir tek lakırdı etme
dik. Bayan Voisier de benimle konuş
mıyordu. Onun hesabına utanç duya
rak, resmi tavan arasına kaldırdım . 
Şimdi tavan arasından artık indirdim. 
Çünkü, bu acıklı komedyanın her iki 
kahramanı ölmüş bulunuyor,,, 

O sabah başka bir şey konuşma

dık. 

Ondan sonra Dennery babayı bir 
iki kere daha gördüm. Sonra birden
bire öldüğünü duydum. Bu sabah da 
bir mahkemeden bir kağıt aldım, ho
cam bana bir yadigar bırakıyor: Kar
şısında eski filosofun uzun uzun dü
şünceye daldığı bu güzel vilcutlu ka-
dın resmini. Pierre Descaves 

Topraklarımızın ziraat 
istatistiği neşredildi 

Umum arazimize nis11etle ekilen lJerlerimiz 
yüzde 73,19, Çayır ve otlakıarımız güzde 58,11 

Başvekalet istatistik umum müdür. cudun yüzde 13,79 unu teşkil etmekte. 
lüğü bir çok tetkiklerden sonra mem - dir.Taneli ziraat yapılan yerler 4,960,684 
1 ... kctimizde arazinin inkisam suretini hektar, yetiştirme çayırlar veya hayvanat 

ir istatistikle tesbit etmiştir. Türkiye gıdaları ekilen yerler 1,978,077 hektar, 
t:>prakları üzc!rinde ilk defa yapılan bu sınai :ıebatlar 357,086 hektar, nadac; 
tak .. ime göre 8438 kilometre murabbaı 3,673,992 hektar ve sair ekilişler de 
Gvller ve 1170 l:ilometre murabbaı ba • 5, 7 58 hektardır. Çayırlar, yaylalıklar, 

tı:kltklar hariç 76.273,600 hektar olc:ın otlak ve mer'alar memleketimizde! 
Türkiye topraklarının 101491, 191 hek • 44,329,423 hektar ve bütün arazinin yüz 

t nnd:ı ziraat yapılmaktadır ki bu mev- de 58, 11 ni te~kil etmektedir. Memle -
ketimizin sebze bahçeleri 142,552 hek 
tar, meyva bahçeleri 285,903 hektar, · ........................................................ !i bağlar 345,438 hekta:, zeytinlikler 349 

De~~hv oku ucu!ar i~ı lıin 532 hektar. gi.:lüstanlar 325 hcl;ta~. 
l~ın kupon :: dır. Ormanlnrır.:ızın mecmuu 9,16tı 8~" 

Bu kuponlar! kesip saklıyanlar H hektardır. Mc:nleketin yü,.de 12,02 ... _ 

"KURUN,, mı açbğı mUsabakalara g ni teskil ct-ıe!:tedir. H"c b"r r-!1~1'1 ."'~ 

iştirak hakkını kazanırlar. g t'rmiyen işlenı:r.crniş top n1d .. - .. r-ı ... ı:l 
......................................................... :! yUzde 14,63 nU teşkil ctm;.ktedir kıl 

1ı,162,367 hekt.ırdır. 

Mahkemelerde 

.., 
Kesilen agaç 

"Kesmedığıme elli bin 
şahit gösteririm!,, 

Rıza ve Zehra isimlerinde iki ki
şi, Şaban isminde birine ait erik ağa
cını kestikleri iddiasile, İstanbul ikin
ci ceza hakyerinde muhakeme edili
yorlar. 

Dava, ceza kanununun 516 ıncı 

maddesinin altıncı bendine göredir 
Üçü de hakyerinde hazırdılar. Davacı, 
Şaban, kendisine ait ağaçların kesildi
ğini anlattıktan sonra, dava olunan· 
lardan Rıza, şöyle dedi: 

- l\Icvzuu bahis araziye, ben ve 
o, şayian mutasarrıfız. Bu mesel~. hu
kuk mahkemesinde tetkiktedir. lzalt'i 
şuyu babında! Bununla beraber. ben 
ağaç kesmiş değilim. Yalnız on beş 
yıllık bir erik ağacı, geçen fırtınada 

havanın şiddetinden yıkılmış, .. devril
miş, bu ağaç, kuyuya giden borulara 
bağlı idi. Borular kopmuş da!. 

Fakat. ben bunları görmüş deği

lim, ha! Tam iki buçuk yıldır bacak
larım tutmuyor, yerimden güç kalkı
yorum. Nerede kaldı, bahçeye çıkıp 

da ağaç kesmek! Kesmediğime elli bin 
şahit gösteririm! 

Zehra, kendisinin bu işle aliikaı:ıı 

olmadığını söyledi. 
Müddeiumumi Ubeyt, araziye şayi

an tasarruf mevzuu bahis olmasına 

nazaran, hadisede cürmi unsur mev
cut olmadığını, bunun hukuk mahke
mesince tetkiki gerek işler zümresin
den bulunduğunu kaydetti. Rıza ile 
Zebranın bcraetlerini istedi, 

Kemal'in reisliği altındaki kurul. 
duruşmayı, karar için haziranın on 
beşinci pazartesi günU saat on dörde 
bıraktı. 

Suç delili pantalon 
nereye gitti? 

Eğirdir adliyesinden, İstanbul Adli 
tıb işleri müdürlüğüne gönderilen suç 
delili bir pantolonun kaybolması tah
kikatına devam edili or. 

Bir :Katıl suç usuna ai._..o\.""a ..... n"""v~e~ilze 

rinde kan lekeleri bulunan l:iu panto
lonun nasıl olup da kayıplara karıştı
ğı, daha anlaşılamamıştır. Paket pas
tahanesi, adliye levazımına gönderil
diği kayden belli olduğunu bildirmişti, 
Fakat, levazıma böyle bir şey gelme
diği tesbit edilmi~ti. Diğer taraftan, 
Adli tıb işleri müdürlüğüne gelmedi
ği neticesine de varılmıştı. 

Bu husustaki araştırmıya el ko
yan müddeiumumilik, Eğirdir adliye
sinden bu pantolon etrafında daha faz 
la izahat istemiş, cevap gelmiştir. Ge
len cevapta, katil suçlusu bir mevkufa 
ait pantolonun, üzerindeki kan leke
lerinin insan kanı mı, yoksa hayvan 

,.l\.vrupa Postası 

Cibuti demiryolu kimin 
elinde kalacak? 

Cibutidcn A clisabnba ya giden dcmiryol11. 

İtalyanların Habeşistana gimesiııdeıı j 
sonra yegane demiryolu olan ve eı t 
büyük hissesi Fransızlara ait bulunan 
Cibuti demiryolunun ne olaca_ğı me
selesi baş göstermiştir. 

İngilizce "Mançester Gardiyan,, g:ı 
zetcsi İtalyanın bu demlryolunurı Ha
beşistandan geçen kısmını iskdiği gi
bi kullandığını ve bununla her türlü 
nakliyatta bulunduğunu yazarken di· 
yor ki: 

"Halbuki Fransız JıiikflmPfi zecri 
tedbirler tatbik eden bir hiik"itmet sı

/atile Milletler cemiyeti tarafwdan 
menedilmq olatı yiyecek maddPlcri1r 
siUihlarm Habeşistana ithal cclilme.-ıi· 

ne müsaade etmemek vaziyetindedir. 
Fakat demiryolu kimindirt Buna 

cevap vermek için şu üç amili göz ö
nünde tutmak lazımdır: 

1) Beynelmilel mıwhcdelerle tayin 
edilmiş olan vaziyet. 

f) Bugünkü J:cidisclcrin dcqiştit" 
diği vaziyet. 

S) Demiryolıma sahip olan kufft" 
7ıanyan111 vaziyeti. 

llu ÜÇ noktadan SCY.ıtHICUSU ~ok ~ 
lıcmmiycllidir. 

11 111. T_,at•al, 19.,5 kümmusaııi Rortl 
ııııllı§mn.cı1 dolayısile ltalyaıı hiikıirrı~· 
fiııe de 2!i00 hi:me t•ermi.Jse <ie, dcrrı'' 
urıltınıın kmıtrnliiniin Ti'ramnz ellPri"' 
de 1m1ıınmasmı temin ctmeği unufntll' 
mı.ştı. ôıı'r. ki . f5()0 1ı:s~PdMt marrt 
oian ltalyan 7ıayı, 8650 hisseyi 1ııılıı" 
rr '1}ıc~ Jıii l:•imrfirıi'f1 ı·:Jr ,,. ,. 1('.'~'iri1lre1' 
n!sa lıilr fı'ra .. cıız qrı·p!arı cl\S<" ıyrfi 
ı rsldi ctmd;f eclir. 

- Falcat 1 fa111n • • cı;rd• Fransrı•ıı ı·etı· 
rl:siııe. dnl•rı fazTa 1ı~ ..... r .. afm!';;n rrırf"' 
hur PdC,.c1\. 1'f'~'••r' f p•Hr 17 f' mlTI'' fiti 
hir ba.~lm demiryolu in{a et mck tclV 
didile yapar.,, 

Alman lktısat Nazırı 
Ankai:a}'a geleck 

"Taymis,,e göre Pr. Şaht'ın ~a ikan se ahalinin 
s yasi ve iktısadi bir manası vardır 

Balkan memleketlerini de içel'i ala
cak bir seyahat programı içinde rlola
şacak ve temaslarda bulunacak olan 
Alman İktisat nazırının bu seyahatin 
den bahseden ''Taymis,, gazetesi, Al· 
man nazırının evvela Basl'e, oradan 
tayyare ile Budapeşte, Belgrat. Sofya 
ve Atinaya gideceğini yazıyor. 

Alman İktisat nazırı doktor Ş ... h. 
tın daha sonraları Bükreşe ve belki de 
Ankaraya gelmesi ihtimalini k:tyde-

diyor. Taymis muharrirınin istihbl: 
rma göre, Almtı.n nazırı seyahatııt1 

ne yolda t:ıtbık cde<'eğini kat 'i surette 
kararla.~tırmış olmamakla berabCf• 
önce Bclgrada gitme~i dahn fay~n~ 
bulmaktadır. Bclgrada, Kiic:ük ıtıl 
konferansının bilmesınden sonnı g-it• 
meği de tercih etmektedir. Bu d:ı. bıl 
seyahat n şimdi Berlinde açığa vıırtıl• 
mıyan bir siyasi ve iktirndi manayı ib" 
tiva ettiğini göstenrP1ttedir, 

kanı mı olduğunun tahlille anlaşılma- U • • • • • • d 
sı için gönderildiği. bir paket içine ko- B ı r gar n ı z on y uz u n en 
nulduğu, üzerine "İstanbul Tıbbı Adıt k 
müdürlüğüne,. yazıldığı, paketin 1350 an 1 aşma m ak ç ı I g 1 n l ı 

IVısır'la 
olur1,, 

gram ağırlığında olduğu, elde pasta-
hanenin irsaliyesi bulunduğu anlatıl

mıştır. 

Müddeiumumilik, paketin bulun
masını, paket pastahanesi müdürlü
ğüne' yazmıştır. Bu arada kaydettiği
miz izahat da ilave edilmiştir. 

Yapılmakta olan etraflı araştırma
larla, pantolon paketinin yakında bu
lunacağı umuluyor! 

Çıçekpazarı qan~rnına 
ait duruşma 

Çiçek pazarında korniş imalatha
nesi sahibi Halille oğlu Mehmed'in 
ve imalathanede çalışan Ali'nin dik
katsizlikle yan~ n başlangıcına sebep 
oldukları iddiasilc duruşmalarına, !s- I 
tanbul ildnci ceza ha!:yerinde başl...n
mıştır. 

Dava, men'i harik nizamnamesinin 
6 ve 7 inci maddelerine göre açılmış 
bulur.uyar. Kornişçi Halil, İ!J için va
kılan ateşin söndüğü ~anıldığını, fa
kat kül altında ateş gizlendiğinden, 

bir müddet sonra yangın b:ışladığını, 
tahtalara sirayet ettiğini, bununla be· 
raber çabuk söndiiraldüğünü, .rnc:ık 

bir metre mı:rabbaı kadar yer yandı
~ını sövledi. Oğlu 1'.ehmet, bir fiey bil
TYJ.edi;;ini. rörmedii7ini ileri ~ürdii Ali 
d~. l·orn·""inin s~·"nr·- .. jc;:tirak etti. 

Mısırlılarla İngilizlerin anlaşması

nı mümkün gören ve kuvvetle istiycn 
İngiliz gazetelerinden "Deyli Hera.ld, , 
bu defa bu meseleye dair b!r başma
kale tahsis ederek demektedir ki: 

"Bundan evvelki lngiliz-Mısır mü 
zakerelcri tanı anla-Jnuya varmakta 
iken birdenbire son dakilwda bo::uldtt. 

Bugiin qte gene bir fırsat baş gös· 
terdi. llem eskisinden daha iyi bir fır-
3at kar~ısında bulunuyoruz. Görünü
Ş6 bakılırsa bütii..n mesele, Kahirede 
lngiliz garnizonu:ıun bulunması etra

fındadır. Bıı meesle, .Mt$ırlıların milli 

gururunu yal:rndan aUikadar ctmckttl' 
dir. Ve pek mühimdir. 

Kahireden l ngiliz askerlerinin çık· 
ması, .f ngilizlerin lJ!ısırlılara lı:arşı lıi11 
11ii.niyet beslediğine güzel bir i§aret <r 
l::cal.:tır. lstildallcrir.itı tahakku1.'1l''° 
onları inandıracak ve böylece ~,5ır; 
lılar lngiltereye karşı Jıararetlı dOS 
olacaklardır. 

Kahire şelırinin en yiik.<;ek meV~-i; 
inde bir ganıizon 1Julundurmak gıll 
vahi bir h.e1;es için hem anla.şmayı hf111 

dostluğu l>ir tarafa l>trakmak çılgtft' 
lığın en hüyüğü olur.,, 

Negü~ Cenevre'de davasını 
bizzat müda~aa e\miyecek 

"Taymis.. gazetesi muharririnin' 
Habe.ş impaartcru ile yaptığı bir mü
lakattan anh ... şıldığına göre, impara
tor yapılan tal:minlerin hilfıfına ola
rak Cenevrede bizzat çıkıp davasını 

müdafaaya giriı;ecek ceğildir. DPlege
lcri vasıtasil& bu işi görecektir. 

1ng:lterede bir haftadan fazla kal
mıyacağı sanılıyor. Sonra Lozana gi
decek ve orada Milletler cemiyetinin 
konı;ey ve as3amble toplantıları için 

hazırlıklar yapacaktır. 

Kendi delege heyetleri ve devlı tlet"' 
le daimi temasta bulunacaktır. 

Habeş imparatoru, Habeş harb! d; 
Iayısile ltalyaya tatbik edilmiş ol 
zecri tedbirler hakkında Taymis :ıııır 
harririne 'ôemiştir ki: . I' 

ı":!ddciumt'mi Ubeyd, zaptı im:m- ---------------

" Zecri tedbirler, lJJilletler cC11ı:1I 
11 

tinin /talyayı nvütearriz saymasırıd0 • 
sonra tatbik edildiği için, onlar• s~ 
dece mani olıwıt tedbirler diye uı:t1 : 
lcafi gelme:: ... Belki de zaten yapıl~ 
olan bir taarruza nihayet vermek 'k 
tile alınan tedbirlerdir.,, 

hyanlar:n cağrrılll'alarım istedi. Ke-
mal'in riyaset ettiği kurul, bu isteği 

kabul ederek, duruşmayı 13 temmuz 
saat on dörde bıraktı. 

\ 
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Nükseden huy 
d~'Ne?ork, - Dün merakhlar
~Qıı lllurekkep bir halk kütlesi 
ı:. ten M . 
llf, ary,, vapurunu gezmıı-

~!~hra. meraklılarından birçok 
lar er, ıofra takım!arı, saksı
..;, l•rna saatleri. takvimler, ıi
' tablaları ve porselenden 
l)11> u.~ ~Ya gibi bir çok feyleri 
Ş loturmüşlerdir. ,, 

/Ilı 11 Yu.kardaki Nevyork telgra
~)1 °kııcluktan ıonra aklıma ter
'L' ecliJmiı arılan/arın hali gel-

'iiJ~ralanlar, kaplanlar terbiye 

••• Uzaktan • • Yakından • • • 

~faoon ordusundti kuvveti -as 
PJ~ 

~ 

1 Gezi;fiJer 
-· 

--· 

öldüren kadınl[_r' 
"Sen,. ağır ~e%a mahken ıer.i, 

koccuını altı kur§unla öldürı: . . ve 
sonra: bu yetmemi, gibi z .:wallı 
adamın gözlerine bir avuç kırmı
zı biber dolduran bir kad mı be
raat ettirmif. 

Bu yıl, kanun barometresinde 
mi §CJ.fkınlık var, "jüri» dt>lliler 
mi hep bekardır? Bilmerı ,· f ahat 
karıaını öldürenler, a: ıldıkları 
halde kocaıını boğaz.lı)-:ınlar ba
ğışlanıyorlar. Amerika 1 a, F ran· 
ıada lıviçrede hep beyle bek
lenmez. kararlar verildi. 

,,. k . 
to4t,ı' Pe uslu, elendı hallere '1iii 
4" 11

'· Bakarıınız bir çocuk 1 
Ptrı.Qtını arslanın ağzından içeri, [ 
~ Cereclen sokağa bakar gibi so-
4tt~ Bakarsınız. bir küçük bayan 
IQrA~rıları bir kedi yavrusunun 

Bütün bir ömür fÜpheıiz k: 
kavgasız geçmez. Karı koca a· 
rasrnda da elbette bazı tatsızlık
lar çıkabilir. Anlaşmamak, bir· 
birini duymamak, yaratılıf ayrı

lıklarüe birbirinden uzaklCJ§mak 
olağan feylerdiıt. Evet ama, bü
tün bunlar ölmek ve öldürmek için 
sebep ıayılamaz.. 

qe. ı. 

"~il/ı ~ovalamanna benzer bir 
~, e ko§turur. Fakat bu uslu, 
"k llcli. efendicik, hanım hanım
bett· •nıanlar arasına \giren hey-
4o~ haY'Vanlar bir damla kan 
C0 ıu alınca çileden çıkarlar. 

~teri d ·· ~ k ll · · >ııt oner, çocugun e eıını 

bi, ;:• gen~ kızın vücudundan 
O 'rtıe bile meydanda bırakmaz.. 

,0 :aman arılan kendi haline 
111>1ii§tiir. 

~i :Q~vanların hatıraya dönüşle
~ e 1'18anların hatıraya dönüşle
QrQ3ıncla biiyüh farklar yok! 

• • • • 
~Qı.ıeen Mary,, nin Nevyork li
~ ıncla uğradığı akibet harikul
li/ .30Yı.lan her şeye kar11 en ip
tiq~11in duyduğıı hinin ta kenc!i
~ll·. Benzeri demiyorum. '"Ar
q1 ~"1,, İnsanların etlerile derileri 
~i:•ıttcla aileta yapı1ık bir halde
'lt' Zaman zaman derinin üstü
~' Sıkıyor, sonra bir zaman deri 

et cırannda ıaklanıyor. 

&" )~ '-Yii~ Ahyanus adalarındaki 
'llarnlar öyle sanıldığı gibi et 
~f:tile yar.an, ve rcut geldikleri 
lı.ı.41 l'llara ağızları sulanan malı
Qcl Qr değildir. Onların harikul-

' a d ~Q N oy ıkları meıeleler karıııın-
~ .evyork limanında Queen Ma-

}'ı • 
lcırrJ 21Yaret eden medeni inıan-

Japon askerleri kol kuvı·etlerini arttırmak için 
zorlu çekişmeler yaparlar 

Japon askerleri eski miğferli ve zır/ılı kıyafetle 
talim yapıyorlar. 

Japon askerlerinde, eski zamandan . 
kalma bir an'ane olarak, kol kuvveti 
her şeyden üstün tutulur. Orta çağla ı 

da başları miğferli, gövdeleri zırhlı J a. 
pon askerleri ellerinde uzun kargılar ta
şırlardı. Bunlarla yapılacak kavgalar 
için, şüphesiz ki, kol kuvveti, her türlü 
askerlik ve muharebe bilgisinden daha 
fazla Iazrmdı. 

Japo:ı ordusunda, bugün de bu cihet 
büyük bir ehemmiyetle göz önünde bt:• 
lundurulur: Talimlerde askerler eski 
çağlardaki o zırhlı muharipler gibi gi • 
Y,inirler, ellerinde uzun tüfekler vardır. 

·Bunlar, uzunluk itibarile kargı ni • 
yetine kullanılır. Fakat, aslında, tüfek 
biçiminde tahtadan başka bir şey de • 
gildir. Bu suretle, asker hem eski mu. 
haripler gibi kargı kullanmasını öğre
necek, hem de şekli ile, tüfeğe yabancı 
kalmıyacaktır. 

Askerleri kargı muharebelerine a • 
Iıştırmaktan maksat, yukarıda da söy
lediğimiz gibi, kol kuvveti:ıe değer ver
dirmektir. Hakikaten, kargı kullanan as 
ker, gerek bu uzun sopayı idare eder• 
ken, gerek bu gibi talimlerde düşma:ıla 
boğaz boğaza çarpışırken, kol kuvvetile 

de muharebe etmeğe alışacaktır. 
Bundan başka, Japon askerleri ara _ 

smda kollarile biribirlerini çekerek ye
re yatırmağa çalıştıkları bir oyuna çok 
ehemmiyet verilir. 

Karşı karşıya geçen iki asker, sağ a • 
yaklarını biribirinin yanına koyarak va. 
ziyet alırlar ve sağ ellerini tutarak ge -
riye doğru çekilirler. Bundan sonra mü 
cadele başlar. Her biri karşısındakini 

bütün kuvvetile çekerek ve sağa sola 
yatrrmağa çalışarak, yerinden sarsmağa 
uğraşacaktır. Yerinden oynıyan veya sa 
ğa sola yatan ~ğlOp olmuş sayılır. 

askerlik başladı Avusturyada mecburi 
915 doğumlu pek 

fakat 

A vusturyada iki gün evvel mecburi 
askerlik başlamıştır. 18 senedenberi böy 
le bir şey yoktu. Bütün memlekete dL
var ilanları asılmıııtır. 

1915 doğumlu Avusturyalı vatandaşla 

rın haziranın 1 S tinden temmuzun 15 
ine kadar şubelere miiracaatları iste -
niyor. 

"Times,, gazetesinin Viyana muhr
biri:ıin yazdığına göre 1915 senesinde 
Avusturyada doğum mikdarı pek azdı. 
Bu da, erkek ahaliden büyük bir kıs -
mmın cephede olmasındJndır. Net:ce iti 
barile bugün 15.000 kişi ça~ırılabiliyor. 

cı 

az genç var! 
1916' senesinde ise, askerlere daha sık 
izin verildiği için, doğum nisbeti yeni • 
den artmıştır. Avusturyanın gelecek yıl 

hizmete çağıracağı sınıf daha kalaba -

Irk bir yekunu teşkil etmektedir ki 50 
vı 

bi:ı k du o~ ~r,ı.W_y,gr, 

INGILTERE TOKYOYA YENİ 

BiR ELÇi TAYIN ETTi 

İngiltere büyük elçiliği baş sekrete -

ri bay Boker'in ingilterenin Tokyo el • 

çiliğine tayin edildiği haber alınmıştır. 

Şimdi büyük elçi ile birlikte Londra. 
da bulunan bay Boker dönüşte yeni va
zifesine gidecektir. 

Son seneler içinde Ankaradan epey 
yabancı diplomatik şahsiyetler Tokyc.• 
ya gitmiŞtir. 

Daha geçenle~ae Franııanm Ankara 
büyük elçisi Bay Kamerer Tokyoya ta.. 
yin edilmişti . 

Fransız elçiliği katiplerinden Bay 
Da:ıdüren de Tokyoya gönderilmiştir. 

Daha evvel Amerikanın Ankara bü
yük elçisi Bay Gru da Ankaradan son• 
ra Tokyoya tayin edilmiştir. 

Eğer ortada ktıkançlık gibi 
bir özür olsa bu kadar yanmıya
cağım. Çünkü k11kançlık da kıp 
kızıl bir deliliktir. Ve nedense 
kanun deliyi çöz.düğü halde kıs

kancı zincire vuruyor. Bunlarda 
bu da yok. Ya parasızlık, ya süa 
ekıikliği, ya fatalat düıkünlüğii 
yüz.ünden kopan bir kavga. gü
nün birinde ıon kerteıine varıyor~ 
Koca uyurken, kadın, clir~eğine 

dayanıyor ve küçük brovning ta

kır takır ifliyerek iıi tamamlıyor. 
Bu yastıkta beraber geçen ömre 
ncuıl kıyıyorlar? Demir mafsal· 
larında en büyük Zf>vklerin inilti
ıi titriyen bu yatak nasıl kana bo
yamyor?. Akıl erdirmek güç. 
Yalnız. gün geçtikçe biraz. dah~ iyi 
anlatılan fU var ki ''evlenme, . işi 
büyük bir buhran geçiriyor. Bo
şanma davalarının incir çekirdeği 
doldurmaz.lığı, gelinlik entariıile 
ayrılık mahkemesine gidenler, 
her çah altını cehenneme çevire:ı 

s. Gezgin 
'(Lütfen sayıfayı çevirrnfo) 

·: :. :: • ·:.::-:: • :: ·::· :=·::.: :-: :. :~ lıı.ı .. Q" hiç farkları yoktur. Hari
Q-' Qcleye meraklıdırlar. Harikul- ========= 
l(e)' 
ı~1 r kendilerine mal etmek iı-
>,t~r Mesela kuvvetli. zeki dir~ 
e:1~11aYdıklan bir adama teıadül 
~~l erse 1'u harikuladeliği kendi 
~~ Qrına nakletmek iıterler. Bunun 
1 eti ha 0kul Ad • 0 b •A q •1 rı a eyı en ta u vası-

r Q 1 ~ bedenlerine nakletmektir. 
l·i4. '>-ı Yemektir. Kenaiıinde üıtün-
4011 to.ı<ıvvur edilmiyen insanlar 
lQJ.ı cırını ıallıya ıal!ıya yamyam -

; Yanından geçebilirler. 
rı.,, ecriibe görmÜ§, dirayetile t~ 
ı:ı '>lrı •eli • ··1 •· d .. k • 11; :=' erın o um en once e-
•i il kQbUeler taralından yenme
it i'rtı tekilde zekaya, ve diraye-
4,tı'Yrnet veren in.anların hare-

ertc1· ır. 

te41~~ikuIQJeye ait hayranlığın 
lıt,..:~"l't.cele incele, eski lspartada 
rl, ık, beı yüz katlı gratıiyel
f ott,,.<ın A 'k I · • • • Q'>l merı a ı ıçın gemıyı 

~qlttt<lkır kuru bakır haline •ok-
ır. 

~ Sadri Ertem 
lı:.ft 

OAf VE KERESTE ITH ALI 
/(ONTENJ~NA T AB/ 

'luna · ~o~ nıstanda ithali serbest olan 
Qt ~ crnıahı yeni çıkan bir karar:ıame 

ontc . 
V c • nJana tabi tutulmuştur. 

~llr. ~en kontenjan mikdarı 30 bin k'• 
~r •c b Undan başka gene şimdiye ka • 
-~t)e t ca.t ola:ı kereste ithali de mUsa-

' ~bı tutulmuıtur. Müsaade almı•l 
l' 1thaı edemiycccklerdir, 

Olker yalnız dadı kalfayı ıeverdi; vaktile Olke • 
rin babasını da büyütmüt olan bu ihtiyar kadın, bü • 
yük anne ile torun arasında zaman zanı'.ln bat göster
mek istidadını taııyan gizli açık her münakaıada dr. 
ima Olkerin tarafını tutmuıtur. 1 

Yatı mektebinde ilk gece kocaman yatakhanede 1 
karyolasına ginne zamanı gelince baıını yorganına'. 
bna sokarak bu yeni muhitte bütün gün hi11ettiği 
yabancılığı artrnıt gibi bularak ve kendisini tutamı • 

yarak tıpkı annesinin kendisini bırakıp gittiği o meı'um 
gecedeki gibi hıçkıra hıçkıra, katıla katda ağlamış, 
ıeıi sağındaki solundaki karyolalarda lakayt ve rahat 
bir uykuya varan yeni arkadaıları tarafından duyu -
lacak diye korkup çekindiği için de yüzünü yastık • 
]ara gömmüı, ağzını yorganın ucu ile tıkanuıtı. 

Himayesiz ve kimsesiz çocuk ruhu, burada ıı • 
ğınacak· ıefkat ve muhabbet köıesini önce ıuurauz 
olarak arkadaı kalbinde aradı; fakat herkesle İyi ge
çinmekle beraber kimse ile iıtedifİ gibi doıt olam-. 
dı. Gözleri bir zaman ıiyah elbiselerin bolluğu içine 
gömülmüı beyaz baılıklı rahibelerin kağıt helvası 

rengindeki yüzlerinden geçen ıoluk ve ıüpheli ma
nada dinlendi; onlann renksiz dudaklannda titreşen 
taa adının büyük, kutlu, karanlık havası bir ara1ık 
Olkeri lcendisine doğru çekecek gibi olnnııtut_ fakat 
bu sıra Cumuriyet hükUınetinin bu mekteplerde din 
propagandası yapılmasının önüne geçmek için pek 
ıiddetli hareket ettiği devre raatgelmiş olmalı lci kr. 
ranlık koridorlardan birer cisimsiz gölge gibi ıüzü • 
lüp geçen karanlık nıhlu katolik kadınlar, tllkerin 
üstüne pek fazla dütmediler; o da hanın ııığ!nda 
kanatlannı yakmak için daha fazla istek duymadı. 

Emelıiz, arzusuz, inansız büyümüştü; son ıınr'. 
lara geldiği senelerde görüyordu ki arkadaşlannın 

kimi derse, kimi ıüae, kimi biribirine düşkündür; Ol
ker bu yollann hiç 'birini denemedi; sınıfta kalmıya • 
cak kadar çalıııyor, fakat iıte pek o kadar ufraıma • 

1 

dıft ltalde muvaffak oluyordu; oldukça aade ve g8s •' 
terİfaİz bir tekilde ıiyiniyor; fakat Earkına varma -1 

dan, eteğinin rengi bluzuna, pardesüsü gözlerine ve 
ıapkası saçına uygun düıüyor, zarif görünüyordu. 
Mekteplerde bir pozu, bir saç kesimini, bir tuvalet 
~klini kendisine pek yakıımıı bulup uzun zaman 
böylece tek görünüşlü baıma kalıp bir tablo halinde 
c!olaıan kızlar vardır; Olker böyleleri gibi olmaktan, 
hele filanca ve filanca artiste benzer gibi giyinmek • 
ten, durmaktan, görünmekten pek çekinirdi. iki gün
de bir kendisind başka bir sevimlilik veren yeni bir 
buluşu onun ıaç tuvaletini ve giyini§ini renkli, 
canlı, değişik ve devamlı ıurette cazibeli yapardı; fr. 
kat züppe görünmezdi, seçtiği renkler ve tekiller çiy 
ve frapan değildi, 

Olker, kış geceleri aileleri tarafından kendilerine 
izin istenilerek eve götürülen bazı arkac?aılannın an
neleri babalanyle gittikleri balolan anlatıılarını büyük 
bir merakla, bu genç kızların bu balolarda kendilerini 
göğüslerine sımsıkı çekip danıeden irili ufaklı erkek. 
terden hazan hoşlanarak, hazan pek tabii bir hadise 
karşısındaki kayıtsızl.kla bahsediılerini haıyctle din
lerdi; bu genç ark:ıda~larının bir çoğunu daha mektep 
sıralarından tehlikeli bir yola girmiı gibi görüyordu; 
bu yol, Olkere daima tehlikeli, fakat cazip' geldi ve or. 
lan dinlerken bat dönmesi duyduğu için ürpertiyle 
bu hikayelerin sonuna kadar tahammül ebnekten çe
kindi, kaçtı. 

Arkadaılan onun böyle buhranlı zamanlannı 

anlamıyorlar, onu geri ve İptidai bir utangaçlıkla sa • 
nlı sanıyorlardı; halbuki Olker, içinde deliJikler yap
mak kudretinin tohumlandığını görüp korkarak ken
disine gem takmağa uğraşıyordu. Son sınıflara geldi
ği zarr.an tatil günlerinde bazı arkadaılannın evlerin
deki toplantılara gitmeğe baş'ayınca o zamana ka -
dar alı~tığın~an büsbütün ba§ka bir hayatla karşıla~
tı. Bu zengin çocukların aalor.lannda ıık ıık çaylar, 
toplantılar, danalı eğlenceler yapılıyordu ve buralarda 
her milletten, her yaıtan, her cinı erkeklerle kartı • 
laımak müır&ün oluyordu. 

Olker, mektepte odasında tek baıına kaldığı, kCi. 

şede bucakta saklanıp u:tırap ve heyecanını herkes -
ten gizlemeğe uğraıtığı saatlerde beynini zo\klatan 
muamma ile, ır..ahiyetini tahlil etmeğe cesaret edeme. 
diği ıztırap ve heyecanının memb;u olan "erkek" le 
karıı karpya gelince kendisinden, muhitinden ve mu
hatabından derin bir tiksinti ile uz:aklatmak isteğini 
duydu. Büluğ yaşının hırpalıyan, aanan. tezat ka • 
sırgaları içinde bin bir şekil ve renk doğurarak tid • 
detle esen sıcak rüzgarı ruhunu yakıp kavuruyordu. 

Sık ıık hastalanıyordu. Bu ufak tefek kırıklık • 
]an, arada bir fiyevr yükselmelerini, ümitsizlikleri, 
acılan, İ§tİhaaızlıkları, köşeıine ve kendi içine kapan
maları cinsiyet insiyakının sebeplerile izah eden ır.ek-

tep hekimi bir gün mektep müdürüne: 
- Bu kız için "erkeklerden kaçıyor, onlan iatenü. 

yor,, diyorsunuz; fakat bir kere istiyecek ve birisini 
sevecek olursa bu ıevgi facialara kadar giden bir tid
det alabilir! 

Demiıti; Ulker, kendi hakkındaki bu ağır hük. 
mü kapı aralığından iıitince çıldıracak gibi olmuı~ 
kendisini yeni bir buhranın çarpıntılı kollanna hıra • 
karak ve ağlıyarak odadan kaçmııtı. 

Çetiner, Olkerin mektepten çıktıkan ıonra rastgeP. 
diği ilk hakiki erkektir; çünkü genç kız arkadaılarının 
ıalonlarında karşılaıt·ğı çerden çöpten gençleri züp. 
pe buluyor, erkekten saymıyordu; kimi efemine, kimi 
savruk, kimi sadece adali ve kalıptı. Halbuki Ülker, 
mektep ııralanndaki bütün buhranlarını unutmak için 
heyecanını içine gömdüğü, kendisini verdiği musik;. 
ıini anhyacak, san'atkar nıhunu anlıyacak uyanık 

bir kalp arıyordu; küçük yaıındanberi desteksiz bG • 
yüyen varlığı, erkek denince genit bir kartal kana • 
dınm manevi himayesini düıünüyordu. 

Çetiner muvazeneli bir dimağ, sağlam bir r.uh
tu, dÜ§Ünen bir kafa idi, iıUyen bir akıldı; Olker, ken. 
diıini emniyetle bu himayeye bırakabileceğini anla· 
llllf ve güvenmiıti ve iıte nihayet ... 

!.Arku. :rarm}, 
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Günün adamı 

LeonBlunı 
Fra•aa Cumuriyetinin en buhranlı günleri yaıadığı 
sırada iı bqma gelen bu adam Fransanın en derih 
kanayıılı, sağla• •uhakemeli politikacılarındandır 

• • • 
Leon Bluaun Jlileal fakir değlldL 

tik dnam ettlll mektep, lfti smıf. 
1anM •&Q ..ana llabalarm ~ 
lanm lh•lrilklerl •ekteptl. Leon 
'bunda deralerlnf takip etmekte s&ı
terdJll dikbtle sa- ~fi gibi 

• • • 

!/ il 

ı.:-- BU ç,uNKU@J 
:R-A DYO 
1 • 
~------ PROGR•MI 

h'-l•la brp IBJU)arlle ve h•kvz. 
hja karp mllcadele ruhunu taşıma. 
aile t8mladı. 

On• ea ~tik 1qmda Birendiii 
en •.W. --, lNanlarm haksız_ 
Jddan •Qztarlp olduklan ve bu ıztı
~ı. ll&IUlebatk ~ 8&\'&f a~ak Jl. 
ma olclaPldL 

Fransada Leon Bluma karşı tL -------------....rı 
kart kalan kimae yoktur. Fransız-

lar bir kısmı ona tapmrrcasma se. T k • SALI Çarpmha 
verler. Bir kısmı ela ondan nefnt 8 Vlm 9 Haziran 10 Hulran 
tfderler. Dtltmanlan ona: "'Kml pa . ..-=----- 19R.Evvf.J R.Evvel 

Leon Blumun ilk mektebi bitir. 
dikten IOllr& devam ettlfl lisede 81-
ıadlil mlhla bir ders daha var. 
Kendisi ba deni lisenin 010n saha-
11111da lfrendl, 

Leon m .. buada Emile Angfer. 
111 ı.. Effront61 acllı eıııerlnl oka. 
yordu. Ba ..ne bir maJaaverede ıa 
8lsJer ..nı: 
· •p,,,. _,,_ ""'1wlı ele ~blllr. 

,.,,,,, .,.. ı•ı•ez/,, 
Leon Blam liseden Fransız ktilttl

rflala' en WU hqb 71U'da olan "B. 

pa,, derler ve aeslnln zaaf ınclan, bı. 
yıklannm uzunlaf andan gözUlftlntln 
oynaklığından bahsederler. 

Blumun 8ftli gerçi zaittir, hare
ketleri tesirsizdir, fakat en kuvvetli 
parlamentoealarclandır. Herkesin 
kendJne hasnn olmasına rağmen hep. 
Bine kal'fl durur ve muhakemesinin 
mukavemetsts kunetile, kavrayıp. 
am derlnllfil~, siyasi atmoaferlerl 
aezmekteld hdretile YUiyete hlklm 
olur. Brlyan'dan 90llra bqka kimse 
ba bAldmfyetl s&ltereJBe•ifti. 

B. R. 
col Normale,, aitti. Buradaki ki- ------------

GVMRVK iŞLERi 

Gtla dotUfU 
GtlD lıatlfl ....... ...... 
otle .... 
Ddadl aamuı 
AJcpm D&IDUD 

Tatm aamuı 

'-" 
rı1m sea- ıaaı.n 
Yılm lsa1aıl cGnJerl 

4!9 
19.39 
3~ 

I! 18 
16,13 
19,39 
2f 40 
2.li 
160 
204 

Yeni Ese1ler 

429 
19,'40 
880 

I! 13 
16,IJ 
1940 
!141 

2.11 
161 
203 

YENi TURK - EminönU Halkevi 
tarafmc!an her ay çıkanlmakta olan 
(Yeni Tilrk) Un 42 nci sayısı Çikımftır. 
GensJerle 'münevverleri alAkadar eden 
yanlan toplamıt buluna." bu mecmuayı 
okuyucularımın tavsiye ederh. 

sepinu&lilıler~ alrıltt,.. alala a- Gilmriik baı mlidilrü Bay Muıtafa 
.._. .,_. lıotar aile lacialan Nuri Ankaraya &itmiıtir. Bu ıeyabatin 
,.,, "",,.,,,...,. meriJir tlenile- pdiye kadar gümrüie bağh bulunan------------
6ilb. buı kı11mlann liman - idaresine devri 

Btın11 8-yle •eliyor, ki yakın za- meaeleaile alikadar olduğu sanılmak • 
manlartla 4iinya bilPnleri ba CiCi tadır. Bwıunla beraber cümrük bina11 • 

nm GaJataya tafDlJDUJ meaelesi ve 
hna a. werrelıten ıığrapnaJı zo- gilmrilk muametatı ile gümrük kadro • 
natla ltol..ıtlar H belki tle ev- ıunda ,.apılaeak ban defitiklilderin 
leassu, allliJı 70ianıla wenif tle- de yine bu •eyahatle alakadar olduğu 
""ıwlere ,ol ~ealdartlır. (Do- söylenmektedir. 

tle) nlıt "Oltliiren lıiatlınlar,, a4lı SANAYi BIRLIGINDE 

HALIC 
OPERETi 

Taksim Babçeeind 
BtlyUk bazırhldarl 

Yeni Kadro 
Yeni ork.tra 

Yeni Bale heyeti 

•ııW lqin tltılta iyi anlıyor oe Sanayicilerin muamele vergileri __ ._ __________ , 

la ""'flllftJJI ~m g6riiffelri ütiirto I hakkında AJıbrada aWcadar makam • 
,..... ....,...,,.. larla temaa etmekte olan Anayi blrUlf 

mtlftBr. 
Sanayi blr1lll idare heyeti bactln B. 

1. GezglB bafbm Bay Vaid diln telırlmlze dön- Vuıfm mtbııJılmda toplalla.ımr. 

uat 7 de Mecedlyekii)'ti Ue 
re arasında 98 kilometrelik bir 
let yanp yapılacaktır. ;; , 

2 - 811 vantta d4!1'fte a1d .WZI 
sikletçl 14 • 6 - 1936 da ,._.,,.-,; 
OUmı>iyatl laaırhklan için te~ 
len yanp aönderi!mek filel'I 
aektir. _· jl 

3 - ~llebibnK ip ~ 
mızca tesblt edlltn vasad 
yapıcak lbımdrr. ~,.... / 

4 - Ydrfa yalms U... .,,_ 
nıçılar l'lıeWHr. ..#~ 

1- y.._ tun aat ,.......~ 
laaaalrttr. Bisfldetçllerfll W 
ta ~el 1Ulf ferlıule bÜ 
ilamdır, 
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r :/:~°!f!~~~t~:~N 1 s~~!::.~~ k~~::~::1.·,t~ , 1 ıs•an~~~~:~ıii!,:~k eri l ll"'=::==p:::::;;::am ==r=::-a.:a ===;,===-z·===----0--:-.. -==o=--===k===:::t=====o=========r""'"'m ~ 
,.:_ \.L1 za gore yaş tahdı- :i ~ :: 
'""16 U~-- • - • '1 '' 
•·- ou.rıa.ra.K açıga çıkarılan inhi- ı b l K t ı · b" l'kl · =ı ;: ""'" tnenıur"-- ikram" . . .. dan u omu an ıgı ır ı erı 1 - Ankarada Askeri Baytar i KUR h :: 
tertı ·~ ıye ışlerınde gos- ·h · ı ıı 650 k·ı k k · · · · ·i UN ekı.mle ı· m kt 1 ===.==.· lttaJr en Y&Vll.§lığı ileri sürerek alakalı 1 t~y~cı o an , . l o ıa ız a : Mektebıne bu sene sıvıl lıae mezunu ~! r e u p a soru-
dtr ıuntan. şik!yette bvlunacaklar- bagı ıle 11 1650 kılo çal. fasulyesı olmak §artile 14 talebe kabu! edi- if 1 ( d ki d .~=:.~=:: ~u gikA.yetin dtğer bir sebebi de açık eksiltme ile 20 - 6 - 936 lecektir. Taliplerden atağıdaki İl 3Il ara 3 Cevap Verece er .İr 
l'Uld~ meselesinin yeni sandığın ku- cumartesi günü saat 11 de alına vasıflar aranılır: İİ .. 
1ıı11_, 934: den hesap edilerek me- caktır Muhammen tutarları sa· A y ·· k ' C h . . :ı KURUN okuyuculanna yeni bu gen mütehassısı Bay Ali Mahir filr. ai 
..: -cı..ıara ancak iki aylık tazminat v,._ • w · - ur ıye um urıyetı te- :; b' b 1 P k b •• •ılın.esine k . . ,,- kız kabagıııın 582 lıra 50 kurut· baasından olmak li ızmettc u unuyor: arasız mua alma ususunda da hastaya azamı !! 

arar verılmiştır. Ç l f l • 1747 1. 50 > ı= yene.. tenzilat yapacak ve her türlü kolay ii 
sı:-LILOZ tur· a 1 asu yen. ın ıra. . B - Ya"ları 18 - 21 olmak. i O .. «:.. F ABRIKASI iNŞA _ T KURUN hekimleri İstanbul ve 11t lığı gösterecektir. ii 

kuru1o1.tur. ilk temmatları kabagın .. • . . .• :5 :: 
EDiLiYOR T C T k f J l •• küdar ve Kadıköy taraflannda hafta · .. 

44 l f l · l31 l' d - ur ıye maarı ıse erını :i RADYOLOJtK VE OPERA Ttt\ :: 
,._ ve ça ı asu yemn ıra ır. b' . . l l h h da birer giln KURUN okuyuculanru .. 
4Qtlft k§ v t f b ·k . b" Ş . h .. .. wl d ) ' ıtırmıı ve o gun uk imti anını 'I MUAYENELER i! •ipan gı a rı ası yenı ır çok artnamesı er gun og e en evve · . 1 !; parasız muayene etmeye hazırdırlar. •• 

,.. §ler daha kabul etmegve başla K . d .. ··ı b'I' 1 vermıf o mak. :. B d . "f d k . . d Doktorlarımız tarafından muay :! 
.. ıl§tır s·· - om&ayonumuz a goru e 1 ır. S· •!: un an ıstı a e etme ıçın sa ece i; 
llJh .. _ • ume~ bank da !abrikan_m ya- teklilerin ilk teminat makbuz ve· D - Bünyelerinin tam ııhhatli :1.. KURUN okuyucusu olmak ve neı· yen günlerde yapılan muayenelerdr :i 

"'G§IIlda seliloz ya bil k b f b k l' w 1 1 ld i bazı radyoloJ.ik ve opera tik mua ·.=·.: l'ika. k pa ece ır a • ktu 1 ·ı b b b 11' .. ve as er ıge e veriı i o uğu Aake· .i rettiğimia kuponlan kesip biriktir· 
urrnak için başladığı hazırlık- ya me P arı e era er e ı gun A • • • • ii ycnelere ihtiyaç hasıl olduğu göriıl ~E 

!arı sona ra· . . . ~ ve vakti muayyeninde Fındıklıda. rı Sıhhıye heyetlerınce tesbıt edıl- 11 mek kafidir. Yedi kupon bir defa m~- mil... bu gibi hastalardar ~S 
leaı-, e ırmış ve ıstımhık muame- k (t t kk"'IJ·· k A h 1 ı ayene için yetecektir. l< ve 
~ır "11 bititnı.iştir. Fabrikanın arılıQ ki Komutanlık Satınalma Komiı· me am eıe u u as erı as a- i1i Şişlideki Şifa Yurduna ve . ii 
"Vl'e • ~ ~ 1 ) • MUAYENE YERLERi .. 
d._ ıu, Baş. bakan İsmet İnönü tarafın- yonuna gelmelerl (3095) ne erce · li" ya Kadıköyündc Moda caddesindı 5i 
'4l&ll <:!..ık, E İstanbul için muayene yeri Kurun •• 
ı~ 1• ~ıuloz fabrikasının temelleri at- - Kendilerinin ve aileleri· Röntken apartnnanmda Röntken mü . ii 
qrl\en • • • idarebanesidir.Okuyuculanmu:, Anka Yapılacaktır. nin hüsnü hallerı' zabıtaca tevsik tehassrsr Bayan Saadet Kamilin muaii 

b J b l K 1 w b w jl ra caddesinde Kurun idarehanesi ya. :-
olR TEFECi YAKALANDJ atan u omutan ıgma ag· edilmek. , 

1 
mnda ''VAKIT" kütüphanesine mil- yenehanesine müracaat edeceklere a ıi 

:s h kıt'atın senelik ihtiyacı oları zam! tenziHlt ve teshit:lt göıterilmes :! 
li eyoflunda oturan sarraf Dimitri giz 201,700 kilo sıgwır eti kapalı zarf 2 - Bu vasıflan haiz talipler i racaatla biriktirdikleri kuponlardan kararlaştınlmı§ttt; ancak bunun i. i! 

olarak ec b" 1 k . m"raca t · t'd 1 k""' t ı= yedisini gösterdik1eri takdirde ken• 1 berat ne. _ı paras .. ı a .. ma. ve miicev. l'I 24 6 936 b u • a ıs ı a arına fU agı .! çin önce idarehanemize yedi kupon 
ınuk bil d b ilk k usu ı e - - çarşam a k l dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 

fccu· ı'k a ın e. uy mı yasta te .- ve vesı a arı bağlarlar. ı· getirmek ve sağlık ıervisimizden 1• yap k ,.;1 k 1 günü saat 15,30 da alınacaktır. sikayı alanlar pazartesi günleri öğ-Jll" ma su~e ya a anmıştır. n~- A Nüfus c·· dan res • bu müesseselere hitaben bir tezken 
1 ıtrinin V ld h dak" k Muhammen tutarı 70,595 liradır.. - uz 1 veya · ı: leden sonra saat 15 den yirmiye ka• "'· a e anın ı asaları aran- dd k . 1 almak lizmıdu. •1 

"""! Ye m·üh· "kd d b: ilk • t 4780 l. d ş rt men musa a suretı> ıı dar kütilphanenin üstünde KURUN il ım mı ar a ecne ı parası temına ı ıra ır. a • · Doktorlarımız isti yenlerin tan si 1 
c llliicevherat bulunmuştur. namesi 250 kurut mukabilinde ve- B - Musa~dak sıhhat ve &§I • idarehanesinde doktorumuza kendi • • i 

Bu "k l ıı lerini muayene ettirebileceklerdir. yonuna da bakacaklası gibi Belso 
den ınUcevheratr.ı muhtelif kimseler. rilir. Komisyonumuzda her gün vesı a arı> ğukJuğundan, kulak hastahklarmdar 
t>· :e~in olarak alındığı sanılmaktadır. öğleden evvel görülebilir. İstek· C - Mezun olduğu lisenin f&• DICER YERLER fiklyetleri olanlann da temin edi 
Jll~::~ müddeiumumiliğe teslim edil . lilerin ilk teminat makbuz veya hadetnamesi veya musaddak ıu- 1 • Usküdar için muayene yeri Uı • len mütehassıslar tarafından, aağlık l 

kUdarda Ahmediyede ecnaze yanın - · · · · ·k ,__ 1 
mektuplarile 2490 No. lu kanunun reti, ·uı servisımızın vereceği vesı a muııw i 

"YAKILACAK EVRAK iÇiN 

~ k li.er dairenin lüzumsuz evrakının 
fra ıl.ınasına karar verilmiş ve her da
biede de bu işle meşgul olmak üzere 
ite ter ko-ııisyon toplanmıştı. Bütün da
tuılerin. yakılacak evrak işlerile meş
g o.lrnak Uzere Ank:ırndan bir heyet 
heU:-ış~ir. Bu heyet dünden itibaren 

t llZıneı evrakta çalışmağa başlamış· 
ır. 

TRAMVAY SEFERLERi 

I Yaz nıünasebetile tramvay E.efer
er· · k ının arttırılması ve gece saat bire 
~~ar da sefer yapılması düşünülmek 
U;-~lr, Yalnız vaziyeti kontrol etmek 
, . .,';(re f{mdilik bir tecrübe yapılacak 

1
'" l•an yaz tarifesi bu tecrübeden son 
l l:e.rarlaştırılncaktır. 

1141<1RKôY VE ADALARA SU 

8 
Belediye sular idaresi Bakırköyüne 

e~ getirmek için çalışmalarına devam 
\> nı_ektedir. Köye getirilecek suyun 
d ~1Yetinde bir değişiklik olup olma
b 1&'ını anlamak üzere suyun tahliline 
d~~~anınıştır. Diğer taraftan ya.z gel
~~1 için, belediye Adalara su temini 
t ıni Yeniden tetkik etmektedir. Yalnız 
n:çe~ sene olduğu gibi bu sene de su 

d. kit için vapur bulunamamaktadır. 
ı•·c V • su naklinde b:ışka bir tarz arıya-

c a~iyct halledilemediği takdirde bcle-
aktır. 

[ Qelenler, <itd.Pnler 1 
1-ı B. RAUF'l MANYAS - Muhtelif 
tö~leler etraf mda İktisat Vekaletile 
Lı tü.şmek Uzere Ankaraya gitmiş olan 
l' inan genel direktörü Bay Raufi Man 

aa Şehrimize dönmüştür. 
h I:>r. KİP~, - Deniz yolları müte
~~s~sı dokt(t. Kipp karisile birlikte 

rıınizA? gelmiştir. 

~~~~~-

Dr. Necae'ddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her :un sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,5 
an 20 ye kadar Lalelide Tayyare 

apartnnanlan daire 2 No. 3 de has
talannt kabul eder. 

'-...,,lllluuıaıuııııııaıauııuıııwııııtııuıııııııııııııımıımwıııwın~-ıııııı 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye Müteha11ı•ı 

,
0 
Paıardan başka günlerde öğleden 

llta t.I\ saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
l\t butda Divanyolunda (10.t) numa 
1t,~ hususı kabinesinde hastalannı 
--~ eder. Salı, cumartesi günlerı 
~ 4"9 1/2 . 12" (jaatleri hakiki fı 
t8 taya nıahsush!r. Herkesin halin• 
-. r.e_ llUa111ele olunur.Muayenehane vt 

~ıeton: 22398. Kışlık telefon:21044 

D - Kendisı'nı'n ve aı'lesı'nı'n hu"'ı- daki 20 numaralı evdir. Muayene gll· bilinde muayyen günlerde parası1 fi 
2, 3 üncü maddelerindeki yazılı n nu ve saati cumartesı günleri öğle· muayeneleri de karartaştmımxştu . ~I 
vesaikle beraber ihaleden en az nü hali hakkında fotoğraflı zabıta i" den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

~~~=~~~;::~:~ı~·.::.~r ~:~~ı:.7.'ı: ves~sı, Mektebe kabul edildik- ıl bll;d:~~;Ynn:~::::~~:,Yı..:..:: MEKTUP~!~~ SORABiLiR- H 
ı= evidir. Muayene gUnO çarşamba. sa• Gerek lstanbulda gerek diğeı U 

ıatınalma Komisyonuna verme· ten sonra askeri kanun nizamları ı· ıehirlerlmizde bulunan KURUN 0o!f" ati 14 • 20 arasıdır. ı 
leri. (3075) kabul ettiğini natık velisinin v.e kuyur.ulan, yedi kupon göndererek il • Beyoğlunda muayene yeri Par • 

kendisinin birer teahhüt senedi. :ıag-lık bahisleri Uzerinde istedikleri.İ• • ~ • makkapıda tramvay duragm-da 133 ·ı 
F - Seliaülbevl, gaşi nevbati ih- il ni mektupla da sorabilirler. Yalnui: İstanbul Komutanlığına bağlı numaralı Hasanbey apartımarunda 2 • 

tilaciye, ıar'a ve sairülmenam has- H inci katta r6ntgen mütehassısı ALt sorulacak şeylerin açık olması, has i! 
kıt' at ile Gümüş suyu Hastanesi· ı: talk anlatı sa d 1 ·· ·· ı :: talıklarile malul olmadıklarına d MAHtRin muayenehanesidir. Bu · 1 1 rr uyu an ve goru er:: 
nin senelik ihtiyacı olan 57,000 ki· d rI . . lik ı= rada muayene giinU pazar, saati 14-18 arazın geniş bir §ekilde anlatılması :: 
lo koyun eti kapalı zarf tasulile air ve ı erının Noter ten ta... İ şimdiye kadar gördüğü tedavi şe g 

dikli teahhütnameleri "bu gibi : arasıdır. k'll · · t :: 24 - 6 - 936 çarşamba günü ıa· • • Kasımpaşada Postahane karşı . ı ennın de zah edilmesi lazımdır :: -
at lS de ahnac-r · Muhammen hastalıklardan birile mektebe gir- İi sında Trakya apartmıanmda doktor KURUN hekimi bu sorgulara KU H 
tutarı 25650 Jiı tik teminatı mezden evvel malu! olduğu son· ji Kirimi muayenehanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sü tun is 
1924 

liradır. Şartnamesi 250 ku· radan anlatılan tale&e mektepten ı·İ gilnU paurtesl, muayene aaatf 14-20 da cevap verecektir. H 
çıkartılır ve o zamana kallar mek- ! arasıdır. KUPONLAR i! 

ruc. mukabilinde verilir. Komia· ı .. 
'J' tep masrafı velisine ödettirilir... : Yukanda f§&ret edilen yerlere ya- Kuponların netri deva'll edecek :: 

yonumuzda her gün öğleden ev· 9: ı d KURUN d' ku :: 3 _ Kayıt için müracaat yer- :5 zili saat er e un ye ı · tir. Kupon biriktirmek için tarih sı :: 
vel görülebilir. isteklilerin ilk te· •• il " t decek kurlanmıı · tm k •• leri Ankarada Yüksek Ziraat Ens- ii ponu e muracaa e o rasına nayet e eye ,aruret yo tuı :: 
minat makbuz veya mektuplarile •• KURUN doktorları tarafından para· Yedi kupon gösteren her okuyucu g 

titülerinde "Askeri Baytar Talebe ii 
2490 No lu kanunun 2 3 u··ncu·· •ı sız muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek. hakkın · :.:. 

• 
04 

Amirliği. , lstanbulda Haydarpa- = .. :. ·· maddelerindeki vesaikle hetaber RöNTGEN iŞLERi kazanmış demektir. ~~ 
ihaleden en az bir saat evveline şada "~skeri Baytar Tatbikat Si Yedi kupon kartılığmda KURUN 1 DtKKAT - Kuponlanmıı heıg 
kadar teklif mektuplarım Fındık- Mektebi Müdürlüğü>, dür. Taş- n sağlık servisinden alınacak bir kart- gnn birinci sayfamızda. gazetemizi fi 

l 1_ I ·ralardan talip olacaklar 1. 2 mad· ii ta müracaat edildig~; takdirde rc,nt· ba•lııı;.. yanındadır. ~i 
lıdak' Komutan ı..- satına ma Ko· • l< 

6
' delerde bildirilen evrak ve vesi- !:._. __ ........................ -:= • .:::c::~i 

misyonuna vermeleri. (3076) -·--··-··-.................. -
kaİarı tamam olmak artile bulun· -------;;::;:;:-------;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

"' * "' 
Komutanlık Birlikleri ihtiyacı 

için 28>000 kilo yazlık patates 24 

haziran 936 çarşamba günü saat 

16 da açık eksiltme ile alınacak

tır. Tahmin edilen bedel 1960 li-
radır. tik teminatı 

isteklilerin vakti 

147 liradır. 

muayyeninde 

teminat mektup veya makbuzlari

le Fındıklıdaki Komutanlık art

tırma eksiltme komisyonuna gel; 

meleri. (3160) 

• * • 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko

mutanlığı eratmın senelik ihtiya

cı olan elli bin 50,000 kilo sığır 

etine verilmiş olan fiat makamca 

pahalı görüldüğündeı'ı 24 haziran 

936 çarşamba günü saat 16,30 ka

palı zarfla ahna.:aktır. Muham

men tutarı 11,990 liradır. ilk te

minatı 899 lira 25 kuruştur, Şart

namesi her gün öğleden evvel Ko-

. misyonumuzda görülebilir. l~tek
lilerin ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile 2490 No. lu kanu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve. 
saikle Deraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını Fındıklıdaki Komutan· 
hk arttırma eksHtme komisyonu-
na vermeleri. (3161) 

lstanbul levazım amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

duklan yerlerdeki Askerlik Şube- Ziraat banka:!!!ki hesabıma ait 
leri vasıtasile dileklerini M. M. V. 208 numaralı cüzdanımla mührümü 
Baytar işleri Dairesi Reisliğine zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 
bildirebilirler. eskisinin hükmü yoktur. ,._ _______ , _______ _. 

4 - Aranılan vasıf ve tartları 
haiz talipler imtihana tabi değil. 
dir. Kabul müracaat te.rih ve ıı· 
rasına göre yapılacaktır. Müra-
caat Eylül 936 iptidasına kadar
dır. Fakat (14) talip tamam o
lunca kayıt muamelesi daha evvel 
kapanacaktır. Taliplerden lise 
şahadetnamesi iyi derecede olan
lar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin ka
panmasından sonra kabul edilen
lerin isimleri gene gazetelerle- ilan 
olunacaktır. (694) (2656) 

• * • 
Tekirdağ için 1 7000 ve Malka

ra için 8500 kilo nohut açık ek
siltmeye konulmuştur. Şartname
si heı gün Tekirdağ Askeri Satın~ 
alma Komisyonu4da görülebilir. 
Tekirdağ nohudunun beher kilo
sunun muhammeu fiatı 9 kuruş ve 
Malkara nohudunun beher kilosu
nun muhammen bedeli 9 kurut 75 
santim olup eksiltmesi 26 haziran 
936 ruma günü saat 16 ve 17 de
dir. Eksiltmeye gireceklerin ka
nuni vesikalarile belli gün ve "a
atte Komisyona mfüacaatları: 

Kapalı zarfla münakasaya ko

nulan Malkaranın 80000 kilo o-

-

Nuruosmaniye Kilçilk Nuruos
maniye apartımanı 8 numarada 

gmin 
(V. No. 16528) 

dununa teklif edilen 91 ve Tekir· 
dağ fırın odununa teklif edilen 90 
ıantim fiatlar Komutanlıkça gali 
görüldüğünden bir ay içinde pa· 

zarlıkla alınacaktrr. Şartnamesi 
eskisi gibi olup her gün Tekirdağ , 
Askeri Satınalma Komisyonunda ı 

görülebilir. Pazarlığı 18 haziran 
936 günü saat 16 ve 17 dedir . Is· 

teklilerin belli gün ve saatte ka

nuni vesikalarile Komisyona mü· 
racaatları. (13) 3163) 

• 
Tümen Birlikleri ıçın 18200 

kilo patates 23 - 6 - 936 saat 

15 de açık eksiltme ile alınacak
tır. Muhammen bedeli 819 lira 

ilk teminatı 62 liradır. istekliler 
ıartnameyi görmek üzere her gün 

Komisyona ve eksiltmeye iştink 

için belli gün ve saatte kanunun 
2, 3 üncü madde!erindeki vesika· 

larile birlikte Lüleburgazda Tü· 
men Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. (12) (3164) 

idareleri lstanbul Levazım a
mirliğine bağh müesseseler için 
321 ton koyun etine kapalı zarfla 
verilen fiat Vekaletçe .,ahalı gö· 
tül düğünden pazarlığı 11 haziı an 
936 perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede Satuıafma Komisyo· 
nunda yapılacaktır. Koyun etinin 
tahmin bedeli beher kilosu 45 
kuruştur tik teminatı 8472 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi 722 lcu

rut bedelle Komisyondan alınır. 

lstekiilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Komısyona gelmd eri. 

(11) (3137) 

idareleri İstanbul Levezım a
mirliğine bağlı müesseseler için 
147 ton sığır etine kapah zarfla 
verilen fiat Vekaletçe pahalı gö
rüldüğünden pazarlığı 11 G ~~G 
pertembe günü saat 15 de Tcpha· 
nede Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin tahmin 
bedeli beher kilosu 35. kuruştur. 
tık teminatı 3822 lira 50 kuru~ tur. 
Şartnamesi 257 kurut bedelle Ko
misyondan alınır. lstekli1erin bel
li sa:ıtte kanuni vesikalarile berıı· 
her Komisyona gelmeler!. 

(10) {3138) 



'ABONE ŞARTLARI 

Memleketlmlzde 

Yıllık 6 aylık 

7~ Q) 

a aylık Aylık 

336 110 
Yabımel ~ere llHKI 718 fOO 1l50 
Poıfta tıltllğlne ı 
glrmlyen yerlere { 180 9ıso llOO 180 

TOrktyenln ber posta merkeztnde KURUN'a abone yazılll'. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.tanbul. A.Dkara C&ddelll. (YAKn yurdll) 

Xelefon 
jldare: 2t370 
l Yazı lglert: 21il! 

Telgraf &dresl: KURUN IataDbUI 

Poata kutuıru No. te 
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~ Vakit Propaganda servisinden: 1 KARYOLA meşh rl 
:i a.Aıı. ola a.Aı. laAıı.. kadar mu·· essesat H Fabrikanın yeni binasına nakli dulayısile sureti İnahsusada açılan kar· 
•• ~.~ ' fi.q. yola meşherini ziyaretle sağlam ve ucuz olarak karyola ihtiyaçtarJlll 
•• •• tedadk etmelerini saygı değer ahaliye ilanı fabrikamız bir borç bilir 

rı ş· ketler ve tüccaranın il HALiL SEZER 
:: :: 

il naza ı dikkatine : 11,---.. .. 
il ~urun ve Haber gazetelerinde neşredilecek ııanatı U p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ii 1 Haziran 936 'tarıhinden itibaren yalnız servisimiz Hı 
~ kabuledecegınden.bugazeteıerıeyapacağınız !~•!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:: ilanları doğrudan doğruya servisimize :: L: 
ii göndermenizi dileriz g Senelik muhamm·~n kirası S4'.~ lir::ı otan J<öprünün Galata ııJ'' 
H 1 Haaziran 936 tarihinden muteber Haber ilan Tarifesi ii hanesinin rıhtım tarafındaki gite 937 veya 938 - 939 senesi ııışY•~' ii H ,sonuna kadar kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konulmuf, \'erı· 
ii Birinci sayfada santimi 300 ku· Kitap kitaphane mektep, gazete, Muhtaç sanatkarlar ve iş arayan· i~ len bedel muvafık görülmediğinden arttırma 9 haziran 936 salı P'. 
:· t!lŞtur. ve hayır müesseseleri ilanatı 20 tarın illnatı bedavadır. •· 1 ş · ı d l d l'' I• :i İkinci sayfada santimi lOO ku· ;: nüne uzatı mıştır. artnamesı ev azım mü ür üğün e görü ur. 
H rııcıtwr. kuruştur. Devamlı yapılacak ilanat için 1 tekli olanlar 63 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubi 

•-y Başlık ilanlar: 500 kuruştur. l i. Üçüncü ve dördüncü sayfalarda tenzilat yapılır. beraber yukarıda yazılı günde ıa at 15 de daimi encümende bu 
F. Ticari mahiyeti haiz olmayan kü· c santimi 00-35 kuruştur. 

11 
malıdır. (B.) (3169) 

~ ~~~~~~~IOO~~ili~~rmi~im~~ar ~~~z~~ca~ a----------------------------
.: tut 30 kuruştur. desinde Vakit yurdunda ikinci kat- :ı s 1 k G !i ruş • :ı t • P. Reımf ilanlar santimi 20 ku• Küçük ilanların beş defası 100 ta Vakit propaganda servisine mu B a 1 1 em ı 
il ruştur. kuruştur. racaat edilmelidir. Telefon: 24370 H 
c::n::ama.nrn • ..... wm===--======::=--====::==::====::m=====--==--===::========:::==========::= Akay işletmesi direktör 1 ü ğ ünden: 

UM BARA BİRE'~ 
1000 

TARLADIR~ 

Alemdağı Defneli suyu 
Müteadd~t resmi müessesah sıhhiye mütehassıs etibbası tarafın 

dan yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi 1 
tanzim edilen rap'lrlarla, sıhhi su!arda aranılan bütün evsafı hike ı 

miyeyi haiz olduğu (Kolibasil ana erop likefyar.) mikroplarla her tür-

lü mevaddı kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildirilen 

ve emsali arasında cm kuvvetli RADIOAKTEVITESI buluna'u Alem· 
dağı Defneli suyu 10 haziran 1936 gününden jtibaren ağzı bir tarafı 
(Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi k-Jrşun 

mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy daır.acanaiarıa iki buçul< 
litrelik galon fİşeler derununda suculara verilmeğe ba9lanacaktır. 
Yukarda evsafı hikcmiye. kimyeviye ve baktiriyolojil< hassaları n 

bilhassa RADiOAKTEVITESJNIN fazlalığı il~ mütemayiz olan bu 
ıuyun so.fivetinden emin olabilmek için şişelerin üzcrindekj VAkfın 

Luıusi kurtun mühi.:r ve zımbasına dikkat etmelerini sayın hilkımıza 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) 

Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası Neşriyat DircktörO: Refik A. ScvcngD 

-. , __ 
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ZAYİ VE İTİBARDAN DÜŞMÜŞ 
PASAPORT 

Iranın Hoy şehrinden ita kılman 
ve Ahmet oğlu Mohsin namına ait 
olan 57112 umumi numaralı ve 10 
ağustos 1936 tarihli pasaport başka 
bir kimsenin elinde görülecek olursa 
kanuni takibat icra olunacaktır. 

(V. No. 16506) 

ZAYİ 
Evkaf idaresinde kullandığım mühü 

rümil kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

llacı Ferhat camii imamı 
Nusret 

(V. No. 16516) 

ZAYİ 
Fatih malmildürlüğünden aldığım 

8078 numaralı aylık cüzaanıını kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmli yoktur. 

Babriytı 
(V. No. 16513) 

Paıabahçe koyunda denizde batmı~ vaziyette idaremizin JllaJI 
bulunan Fenerbahçe ve yakacık v apuri:ırı açık arttırma fıe satıhi' 
çıkarılmııtır. Arttırma 16 haziran 936 salı günü Akay Şefler t: 
cümeninde ıaat 15 de ba9layarak 16 da ihalesi yapılacağından tr 
liplerin 9artnameyi görmek üzere işletme şefliğine % 7. 5 güvenme fi 
arttırma paralarile o gün Encümene geimeleri. (3139) 

Istanbul gümrükleri satış jşleri müdürlüğünden: 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Markası Numarası Eıyanın cinsi 

1294 
K. G. 

1365.00 

------
L. K. 

98280.00 REF "\ıV865D. 1/ 15 450 Top 5,fi 
ipek .men~ 

1 - lıtanbul gümrüğünün 4 sa yılı ambarındaki işbu e9ya ... 'i.'4rJ/ 
S. Kan. hükümleri dairesinde kap alı zarf usulile satılacaktıt• 
2 - Şartnameler parasız İstanbul Gümrükleri Satış İşleri MüdürJii• 
ğünden alınacaktır. 3 - Arttır maya ait zarflar 25 - 6 - 9~ 
G. saat 16,5 da Satıf Salonunda açılacaktır. 4 - Muvakkat terJ1Y 

nat rniktarı.(6164) liradır. 5 - lsteklilerir. Ticaret Odasına kayıt' 
lı tüccardan olduldarma dair odanın vesik:ılarını teklif zarflarırt• 
kanunun tarifi veçhile koymaları 9arttır. 6 - Bu arttırmaya gire" 
ceklerin teklif mektupları 2490 S. Kan. 33 üncü maddesi mucibin'' 
25 - 6 - 936 G saat 15 5 ğa kadar makbuz karşılığında Müj 
dürlüğe verilmesi mecburidir. Bu saatten sonra katiyen zarf kabd 
edilmiyecektir. 7 - Aynı günde yurda alma için alıcısı çıkmıy•• 
cağı düşüncesine mebni bu eşyanı n yaban illere götürülmek şartil• 
satılması 1549 S. Kan. icabından olmakla transit olar ak çıkacak ir 
teklilerin mektupları da aynı saat te ve aynı tartlar ve aynı teınirt•t 
daire:1inde kabul edileceği ilan olu nur. (3151) 

· ı Yeıimiqe Askeri Satınalma Komisqonu ilcinlarJ 

1 - Tümen Birliklerile Hayda ı paşa hastahanesiuin 18--6--93' 
dan 30-7-936 gününe kadar ihtiyacı olan 15000 kilo sakız kab:~ 
ğı, 12600 kilo taze fasulye, 4500 kilo taze soğan 18 - 6 - 9-"" 
per~embe günü saat 15 de Selimi ye Askeri SatınalmQ omiıyonıJ 
tarafmdail açık eksiltme suretile ahn->caktır. 

2 - Sebzelerin tahmini fiatı :.ımumisi 2950 lira 65 kuruştur" 
% de 7,5 teminat ~kçesi 221 ,5 lir adıı 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksiltme saatinden bir saat evvel 
Tüm Muhasebeciliği veznesine ya hrmış olmaları lazımdır 

4 - Bu eksiltmeye iştirak edecek taliplerin bu işle meşgul ol• 
dukJarına dair resmi vesaik ihzar etmeleri ve beraberinde getirJlle" 
leri me9ruttur. 

5 - Şartname her gün Komisyonda görülebilir._. __ (_3_0~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma. komisyonu •ilanları 

100 ila 200 ton mutahhar pamuk 
Tahmin edilen bede!i 90000 lira olan yukarda miktarı ve cinıi Y.

zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma Korıı:J 
yonunca 24 temmuz 936 tarihinde cuma gfüıü saat 15 de kapalı ı 
ile ihale edilecektir. Şartname dört lira. 50 kurut mukabilinde ~O' 
misyondan verilir. 

Ta!iplerin Muvakkat teminat olan 5750 lirayı havi teklif !11elr' 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri '' 
kendilerinin de 2400 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki "' 
ıaikle mezk\lr gün ve saatte komisyona müracaatları. (3067) 


