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Parasız 1 
Muayene kuponu ı 

Bu kupondan yedisini birik- ; 
tiren okuyucumw: KURUN dok. 

• toruna kendini parasız muayc •
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Atatürk'ün Samsuna ayak bastığı gün 
Maden Arama 

Enstitüsü 

S on ıünlerde Müreftede yapılan 
petrol sondaj ameliyelerinin mu
vaffakiyetli neticeler verdiğini 

bütün gazetelerde okuyoruz. Gerçek bu 
havadiı henüz resmi ağızlardan mem • 
leket eflı:!n umumiyesine ifade edilmi"" 
de~·ıd· " gı ır. Bununla beraber biz de temin 
edebir · k" .. ırız ı son araştırmaların verdiği 
unıitler çok kuvvetlidir. Yalan bir za • 
ınanda Marmaranın bu köşesinde pet • 
rol kaynaklan meydana çıkabilir. Meır• 
lek t• · b e ımız u kaynaklarda::ı her suretle 
faydalanabilir. 

Eğer Milreftede petrol kaynakları 
llleydana çıkarsa Ekonomi Bakanı Ce • 
lal Bayar' h"' ··k b' · b 1 ın uyu ır ısa et e temeli · 
n_i kutmut olduğu (Maden Arama Em• 
tıtüs.U) yeni bir muvaffakiyet göstermiş 
olacaktır. (Maden Arama Enstitüsil) 
henüz yedi aylık bir müessese olduğu::ı. 
d~n faaliyeti hakkında yakından bir fi. 
k'.r C"jinebilmek için geçenlerde oraya 
~ı~rniştim. Derhal söylemeliyim ki bir 
ıkı saat içinde görebildiğim şeyler ben• 
de geleceğe ait güzel ümitler uyandır • 
dı. 

(Maden Arama Enstitilıü) isminin 
delalet ettiği gibi bu miiesaeıe sadece 
tncınleketimizde işlenebilecek maden 
ocakları aramak işi ile meıguldilr. Bu 
~Ucssesenin ilk vazifesi bir kere mem • 
cltctimizde §imdiye kadar itletilmekte 

Olan madenler üzerinde devlet namına 
fcn:ıı b' kontrol koymaktır. imtiyazla. 

"lngiltere büyük harpten 
evvelki gibi hazır olmalıJ,, 
Asker toplamanın zorluğu karşısında 
lngilterede mecburi askerlik kanununun 

kabulü isteniyor 
Londra, 18 (A.A.) - Milli müda

faa bakanı B. Thomas lnskip, lngilte
renin vazifeleri hakkında verdiği bir 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

"Son zamanlarda askerlik mesele
si bir çok kere mevzuu bahsedildi. 
lngilizler, biiyuk bir ordu bulundıff· 
mayı sevmezler. Esasen B. Baldvin, 
kendisi hükumet başında oldukça u
mumi mecburi askerlik hizmetinin 
mevzuu bahsolamıyacağını vadetmiş

tir. Fakat eğer umumi mecbı..ri asker
lik hizmeti konulmazsa, l&ım gelen 
kuvvetleri elde etmek üzere milletin 
elinde başka müdaf<Ul vasıtalan bu
lunmadtğı ve bu meselenin bütihı e
hemmiyeti daima göz önünde tutul
malıdır. lmparatorluğu,n, emniyet al
tında bulunması lazım gelen uzun ti· 
car et yolları ve gün geçtikçe f azlala
şan mecburiyetleri vardır. Ayrıca Mil
letler cemiyetine ve milletlere karşı 
da taahhütleri vardır. Bunun için her 
lngiliz, 1914 de olduğu gibi, kendisine 
diişen vazife ve mes'uliyeti almağa 

kazır bulunmalıdır.,, 

lngüiz aMvarileri yeni kıyafet/erile 

Müdafaa bakanının nutku, umumi 
mecburi askerlik meselesine temaı:ı 

eden kısımları dolayısile, büyük bir 
alaka ve heyecan uyandırmıştır. 

t'ı alındığı halde sahipleri tarafından iı· 
lctilmiyen madenleri de memleket için • 
faydalı bir hale getirmek çaresini arag • 
lırınaittır. Bu maksatları temin edebil -
lllck için Türk gençlerinden yüksek ka· 
biliyette fe::ı ve san'at adamları yetiş • 
tirınektir. Nihayet memleketin maden 
•abasında haiz olduğu her türlü servet 

19 M a·y 1 8 •• lrzaram-Sıvas battı-
Yeni günlerin güzel sabahları tarihe deıtek olan ve tarihi önün-··· inşasına başlandı 

ve kabiliyetleri keşfe çalışarak gerek 
ekonomi ve sanayi bakımından, gerek 
ll'ıillı müdafaa noktasından ne şekiller • 
de ve derecelerde bunlardan istifade o
lunabileceğini tayin etmektir. 

uyuyan Karadeniz in koynundan de bir manga nefer gibi ha.zırol 
sıyrılarak karalara doğru ıüzülü· durduran ıarıtın Generali tqı-
yordu. yordu. Sadri Ertem 

Çünkü bir gemi Çanakkalede (Sonu Sa. 5 Sü. 1) 

Bugün yapılacak idman 
bayramı ve şenlikler 

"Yaşasın- Atatürk!,, sesleri arasındaki 
sevinçle ilk kazmalar vuruldu 

Erzurum, 18 (A.A.) - Erzurum • 
Sivas demiryolunun inşaatına başlan. 
ma töreni bugün saat 12,30 da Aş. 
kalenin beş kilometre garbinde yapıl
mıştır. 

Törene davetli olanlar bugün sa. 
bahleyin otomobillerle Erzurnmdan 
tören yerine gelmişlerdir. Havanın 

yağmurlu olmasına rağmen Aşkale. 

den ye köylerinden gelen atlı, yaya 
binlerce halk, memurlar, mektepli. 
ler tarifsiz sevinçlerle misafirleri 
karşılamışlardır. 

Törene Tahsin Uzerin uzun bir 
söylevilc başlanmıştır. Tahsin Uzer, 

(Sonu Sa. 5 Sü 2) 

Geçen yıl içinde yeni baştan kuru]. 
nıu~ olan (Eti Bank), (Maden Arama 
Enstitüsü) ntin tetkikat neticesinde iş
lctiJrneai faydalı ve lüzumlu bulduğu 
llıadenleri finanse ederek işletmek için 
"Ücude gelmiştir. Çünkü (Maden Arc.• 
nıa Enstitüsü) nün teşkilatı ancak iş -
lcncbi}ecek kabiliyetteki madenleri bul
duktan sonra daha ileriye giderek mali 
bit müessese gibi bunlan işletmeğe ve 
arsıulusal ticaret alemine kanşmağ;l 
lllüsait değildir. 

Ankaradaki (Maden A.·ama Ensti • , t 

t?siıi) _iki kısım teşkilattan mürekkep • ~fi;4~11g;~1t'\·ı~~~ ,' 
tır: ~ır. ~ısmı enstitünün i~are ~ürola - ı ~;~~'t't "' .. • .~~~ ı 
r~dtr, d~ger kısmı da teknık cıhetlerc "t~'* f .. !!' tY~· ~ 

:.- Alman harp ıııosa 
·~~· ... ~~'"~=fi-·:~ nelerden nılrekkep7 

ı "Yutulması kolay olmıyan lokmalar,, 
•~t te~kılattır. (Kimyahane) bu teşki • ~wt· · . ·T F'ly~ ~· ,ı:. 
lat arasındadır ve asıl mühim olan kı • • · -.' 

•un da bunlardır. l l ~ ._ 
Enstitüde yirmi kadar ecnebi mütc- ~ 1 t ~~:l: ~ 

h d 1 .'!!...L. ' ....... ~..-. :....."' . 
asııs var ır. Bunlardan ikisi (kimya - • ....,. .....- ._ 

~.:~ınt!) de çadlışmaktadbı~. Bu mütehassı~. I l. ~.! . 
yanın a ayrıca ır çok Türk mü · _,. "4\, ,~ 

hendisleri ve fen adamları bulunmakt<· 1t~4 ·~ 
d'.r. Fakat (Enstitü) yeni olduğundan Geçen yıl yapılan bayramda talebemiz. 
hır takım şubeler henüz tamamile ku. -------------
ruirnu§ değildir. Onun için (Kimyaha
ne) de Avrupadan yeni gelmiş bir ta .. 
kun aletlerin kurulmasına vakit l:ınluna
tnanır§ olduğu görülüyor. Bununla be • 
raber şimdiye kadar yerlerine yerleş • 
tirilmi~ ve işlemeğe başlamış olan kı -
sırnlar bu müessesenin ehemmiyeti hak
kında bir fikir venneğe kafi geliyor. 

Mesela kimyahaneyi gezerken ma • 

d~nleri hararetle tahlil ctmeğe mahsus 
bır ayn daire vardır. Burada bin iki yüz 
d~ı:eceye kadar hararet istihsal eden fı. 
rın kUçUk küçük potalar içine konmuş 

ASIM US 
. (Sonu: Ba. 5 Bü. 3) 

iki büyük müsa., 
baka hazllırladık l 

Yeni 

Tafsilat yarınki sayımızda 

• •• 
romanımız: ·KADER 

A. Us tarafından Volfe,.'den dilimize çevrilen çok 
değerli bir esere yarın'/ci sayımızdan 

itibaren b~şlıgoruz 

lngilizleri endişeye düşürüyor 

Alman deniz filosunu teşkil eden büyük zırhlılardan biri 
Berlin, 18 (A.A.) - Resmi gazete, 

Almanyanın harp filosu cüzü tamla
rınm 1 nisan 1936 tarihindeki mikt.a. 
rına ait listeyi neşretmiştir. l 

Bu listeye göre, tamamile ikmal 
edilmiş üç zırhlı vardır, Bunlar 

"Deutschland,, "Admiral Scheer., ve 
.,Admiral Graff Spee" dir. Bunlar
dan başka lht ~i-hlt da inşaat te,:gah. 
larında bulunmaktadır. Bunlar da 
''Ersatz - Elsass., ile "Ersatz • He&. 

.(Sonu Sa. 5 Sil 1), j 
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Tür Dili urumunun 3cü kurultayı 
Ağustosta yapllacak olan kurultayda çok 

mühim tezler izah olunacak 
Atıkara, 18 {A.'A.) - TUrk Dili Ku·f 

rumu gene1 sekreterliğinden: 
1 - UçüncU Türk Dili Kurultayı A· 

tatürk'ün himayeleri altında 24 ağus -
tos 1936 pazartesi günü saat 14 de İE• 
tanbulda Dolmabahçe sarayında top • 
!anacaktır. 

2 - Birinci Türk Dili Jeunıltayın -
da üye olarak bulqnmuş olanlarla on • 
dan ıııonra kurum üyeliğini almx§ bulu
nanlar, bu kurultayda da üye olarak bu
lunabilirler. Bunlardan üçüncü Türk 
Dili Kurultayında bulunmak istiyen • 
ler, ona göre hazırlık yapılabilmek il • 
zere, 15 temmuz 1936 ak,amına kadar 
adlarmı, i!lerlnl ve adreslerini kurum 
genel sekreterliğine bildirmelidirler. 

3 - Kurultay Uyelerinden olup da 
üçüncn Türk Dı11 Kurultayında bir tez 
vermek istiyenler tezterlnl yazılı ota • 
rak 15 temmoz 1936 akıamma ıta:dar 

kurum genel sekreterliğine gönderme •( lışma komisyonlarının seçilmesi, 
lidirler. C - Kurum genel sekreterinin iki 

4 - 16 temmuz 1936 sabahından yıllık çalıımalar il.zerine raporu, 
sonra gerek kurultayda üye olarak bu • D - Kurultay üyelerinin dil işleri il• 
lunmak ve gerek tez vermek için yapı - zerine tezleri, 
lacak milracaatlar hiç olmamış gibi tu• E - IComiayon raporlarrrun okun • 
tutacaktır. muı ve karara bağlanması, 

5 - Kurultay konuşmalan radyo ile F - Yeni genel merkez kurulunun 
yurdun her yerinden dinlenebilecektir. seçilmesi, · MI 
Bununla beraber kurultayda yalnız din. G - Kapımma saylcvlerl. 
leyici olarak bulunmak istiyenler de ad- 7 _ 1Jçilncil Türk Dili Kurultayına 
larxnr, İ§lerini ve adrtalerini 31 tem • verilecek tezlerin baılıca konulan ~un
muz 1936 akşamına kadar kurum genel lardır: 

sekreterliğine bildirmelidirler. 1 _ Yeni TUrk Dili teorisi ve Tilrk 

6 - UçUncü Türk Dili Kurultayı Dilinin yer yUıU dilleri arasındaki ye • 
konuşma programının ana çizgileri şun. ri. 

tardır: 2 - DUrl( Dilinin preiıtorik ve lsto • 

A - Türk Dili Kurumu ba§kanınm rik tekimUlleri, 
açma söylevi, S - Dil devrimlni:ı il.maçları ve dl -

B - Kurultay başkanlık kuru ile ça- llm!dn ihti~çlan. 

laglltere Bab~şlstaaa zeblrll 
karşan sattı mı 7 
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l\ N KARADAN ı~mfı111iil 
Yeni Maliye teşkilat kanunu 

Kamutayda ilk müzakere yapıldı 
Ankara, 18 (Telefonla) - Kamu

tayın bugünkü toplantısında yeni ma
liye teşkilat kanununun birinci mü
zakeresi yapıldı ve layiha bazı tadil
lerle kabul edildi. 

Kabul edilen hükümler arasında 
hususi kıı.lem müdürlüğüne getirile
cek müfettişlere müdürlilk maaşının 
bir kısmının veya tamamının munzam 
ücret olarak verilmesi hakkındaki hü
küm kanundan gayri 4 üncü muvak
kat ve 48 inci maddelerden teşkilat 
kanununun esas maddeleri arasına a
lınması, kanunun rner'iyete geçtiği 

tarhite ig ba,ında veya. açıkta bulu
nanJarm kabiliyetleri veya memuri
yetleri itibarile vazüelerinde devama 
müsait olmıyanlar hakkında yapıla

cak muayene için maliye vekAletine 
verilen sallhiyetin bir seneye indiril
mesi ve bu salahiyetin inzibat komis
yonuna verilmesi vardır. 

Geçen celsede Mustafa Önsoy (Çan 
kın) tarafından bütçe encümenince 
verilen müsteşarlık ihdasına; dair tak
rire ait mazbata enctimenden gelmiş 

ve bugünkü toplantıda hararetli Il'l 
nakaşalara yol açmıştır. 

Reşik Şevket, kanunun bütçe ve 
liye encümenlerince kabul edilen i 
tetkikinde müsteşarlık ihdasmln 1 
zumu hakkında ileri sürdüğü ve ırı 

lisin kabul ettiği mucip sebepleri te 
rarlamış ve bu maddelerin encüme 
girdiğini söylemiştir. 

Bu vadide bir çok izahat veren 
fik Şevket, Maliye vekili iki müs 
şarlık ihdasını teklif ettiği zaman 
na ve arazi vergilerinin hususi nı 

melelere deY"edUmemiş olduğunu 
tapu ve kadastro umum müdürlü~ 
nUn vekflletin esas teşkilatı arası 

almmasının istendiği ve sonra vaı 
çildiğini ve bir müsteşarla iki mu 
vinin kabul edilmesi lazmı geldiğ° 
ileri silrmüş, ve bazı eski noktai n 
zarlarında ısrar etmiştir. 

Refik Şevket'ten sonra mazba 
muharriri Sırrı Day ve daha bir ç 
meb'uslar söz almışlardır. Netic 
layihanın bir müsteşarlık ve iki mua 
hakkındaki hükmü kabul edilmişt' 

Yeni sene bütçesi 
212,755,160 Lira olarak kabu1 edildi 

Ankara, 18 (Telef onla) - Kamu-l 
tay bu hafta içinde yeni bütçenin mü. 

Eden "lngilterenin şerefi namına,, buhususta izahat verdi zak4!resine başhyacaktır. 
Bütçe encümeni hUktimetin teklif 

bütçesine de 142,177 lira zam yapnı 
tır.Hükumetin 46,885.205 lira olara 
teklif ettiği düyunu umumiye büt 
si de encümence 41,170,105 lira olar 
kabul edilmiştir. 

Loadra., 18 (A.A.) - Avam kama-ı 
rasırun bugftnkü toplantmm:da B. E-
den demiştir ki: 

"ltalyanlar, lngUtertmin Ba'befis
tana dv.mdum kurşunla" vermi§ oı. 
dui]ıcna dair bir çok 'defa7.ar tekrarla
dıkları ittihamlar hakkında maflı 
beyanatta bulunmayı lngiZterenin §e
ref i emretmektedir. 

Vaziyeti anlamak için Habeşlerin 

her nevi kur~n lcııllandıklannı hatır
lamak lazımdır. Bun.dan. bo.J}ka Habe
şistan vahşi hayvan avı yapılan bir 
memlekettir t.ıe bu avın meraklıları 

tercihan Habcş-f.stana gelirler. Bu av
cıların hartuçları bu nevi avlara yega
ne elveri~li olan dumdum kıtr§'Uniyle 

dolıtdıır. Bu avcılar Habeşi8tandan 
giderken çok muhim miktarda bu har-

\~ 

tuçlardan bırakmı§lardır. Bu gibi har-, 
tuçların civar memleketlerden de it-

hal edilmt§ olması mıuhtemeldir. Çün
kil bura7.arda da 'Vah§\ hayvan avı ya-

pılır. Binaenaleyh aeferberlik sırasın
da binlerce yerlinin elinde bu nevi 
hartuçlar bulunuyordu. Habe§Zerin 1-
taZyanlara dumdum kur§'Utıu atmı§ o
labilmeleri bu suretle kabt1i izaht-&r. 
Halbuki ltalyanlar, bu kur§'Unla.rın 

harpten aonra askeri maksatlarla ln
giliz firmaları tarafından tıerildiğini 

iddia etmi§lerdir. Ne lngiliz hükUme
ti ne de /ngiliz endü~trisi Habeşistan

da senelerce evvel bulunan cephane
den mesul olamaz. lngiliz hükUmeti 
siıdh ihracatı üzerinde şiddetli bir 
kontrol tesis etmiştir. Lahaye muka-

Rus - lngiliz deniz 
anlaşması 

Müzakerelere 
Mesele gene 

başlandı, fak at ..• 
Japonyaya bağlı 

Londra, 18 (A.A.) - lngiliz- Sov-ı 
yet deniz anlaşması için pek yakında 
başlıyacak olan görüşmeleri mevzuu 
bahseden Daily Telegraph gazetesi, 
Sovyetlerin Baltık denizinde Alman. 

rüşmelerin tesadüf edebileceği yega. 
ne müşkül, Londra muahedename
sinde inşasına cevaz verilmiyen to. 
najlara müteallik maddedir. 

"6le.!in( menett(ğ" ızm,. 'Ve mfüh( ettiği bütçeden dört milyon küsur li
mat içi: h'e bir ,,;ç~le ihraç roh-8: ra tenzil ederek yeni b~tçeyi 212,755,160 

t . · --.:1 • t• lira olarak kabul etmıştir. 
Sefirlerin lnönü'nü 

zil}aretleri ıye.tı 'Vo:u ..,mem1oı7 ır.,, 

B. Edeıı sözlerini bltlrlrken ·bu l& 
etrafında bu kadar gilrültli yapılıfta
sma lüzum hasıl olduğundan dolaYt 
derin teessUrlerde bulunmuş ve aunu 
illve etmlltir: 

EmaaH göriilmemif bu beyanata 
karar verdiysem bunu lngiliz endüst
risinin şöhretini ve lngiliz hükumeti
nin şerefini vikaye için yaptım. /tal
ya eski ittiham7.arını tekrar ederek 
Milletler cemiyetine bir nota vermiş
ti. Bu n-0ta şimdi geri alınm.ıştır. Far 
kat konseyin son topla.ntısında bu no
tanın birer sureti muhtelif heyeti nıu
rahhasalara verilmi§tir. 

lngiliz Başvekili 
cevap vermiyor! 

Endimen Millt Müdafaa, kara ve 
deniz veya harita umum mUdürlUğü 
ve askeri fabrikalar biltçesfnden 
297,650, Ziraat Bankası bütçesinden 
738,480, iktisat Vek!leti bütçesinden 
889,250, Maarif vemnm bUtç~ınnen 
587,850, jandarma umum kumandan. 
lığı bütçesinden 717,772 lira tenzilat; 
Nafia Vekaleti bü~esine 210,795, Ad
liye Vekaleti büt~esine 167,328, Dahi. 
liye Vekaleti bütçesine 72,046, mat
buat umum müdürlüğü büt!;esine 
25,000, emniyet umum müdürlüğü 

Ankara, 18 (Telef onla) - Roına 

ya ve Bel~ika sefirleri bugün Baş' 
kil Isrnet Inönünü zjyaret etmişlerd 

Kaldırılan ihtisas 
Anka1·a, 18 (Telefonla) - Va 

lelerine lüzum kalmadığı görülen 
vas. Merzifon, Balıkesir, Muğ1 

Antalya, Adana adliye ihtisas ma 
kemelerile lstanbuldaki 6 numar 
ihtisas mahkemesinin 1 haziranda 
itibaren kaldınlmasına Vekiller H 
yetince karar verilmiştir. 

Sovyetler Birliği Almanyaya 
anlaşma mı teklif ediyor 

Hitler Almanganın Sovyetlerle lıiç bir 
anlaşmaya girmiyeceğini söyledi 

Faris, 18 (KURUN) - Buraya ge
len bir habere göre Rusya Baltık de
nizinde Almanya ile bir anlaŞma yap
mak teklüinde bulunmuştur. Bu tek
lifin Almanya tarafından müsait kar
şılarunıyacağı zannedilmektedir. Çün-

kü, Hitler'in son günlerde İngiliz 
çisine bulunduğu hir beyanatta R 
ya ile hiç bir anlaşma yapmıyacağ 
böyle bir anlaşmayı ancak diğer de 
letlerle birlikte kabul edebileceğini t 
kid etmiştir. 

Londra, 18 (KURUN) -Avam ka. 
maramım bugünkü toplantısında 

Başvekil Baldvin lngilterenin zecri 
tedbirler karşısında nasıl bir hattı 
hareket tutacağına dair sorulan su
ale cevap vererek bu meselenin harf. 
ciye nazınna ait olduğunu söylemiş, 
"Milletler Cemiyetinin mağlubiyeti 
İngiliz nüfuzunun kınlması demek 
değil midir?,, sualine de, münakaşa-

yı uzatmamak ıçın cevap vermemiş. Fransada sosyalist lideri lıükii.mete geçine 
tir. . 

ya ile müsavat istediklerini ve uzak H • t 
Şark denizlerindeki Japon filosu tah- e r r 1 o ltalya lngı·ıtereyı· 
dit edilmemiş olduğundan buradaki 

deniz kuvvetlerini indirmeyi reddet. yeni kabinede H . .k A t• • • ld 
Avrupa sulhunun suya düşe 

ceğinden korkuluyor 
tiklerini yazmaktadır. a- şı a ye 101 gerı a 1 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajan- riciye Nazırı olacak 
smdan: Yalanda Ingilizlerle Ruslar . 
arasında yapılacak deniz müzakere_ Parıs, 18 - Sosyalist partisi lide. 
lerine müteallik olarak neşredilmiş ri B. Blum ~ann .<bu~ün) Parise .g:
olan haberlerin yanlış olduğunu gö- lecek ve yenı kabıney! kurmak ı~ın 
ren salahiyettar ma)ıafil şu izahatı konuşmalara başhyacaktır. 
vermektedir: B. Blumün hariciye nazırlığını B. 

Heriotya. vereceği söylenmektedir. 
Bu göriişmelerin yegane hedefi, Bu hususta n. Rerriot, Le Temps ga. 

iki tara.flı bir muahedenameye geçen. zetesine verdiği bir beyanatta bu me
lerde aktedilmi~ olan londra muahe- selenin henüı kendis!ne teklif edil. 
denamesinde mevcut olan deniz tesli. 

mediğinf, fakat böyle bir teklif de 
batının keyfiyet itibarile tahdidine bulunulacağının kendisine ihsas edil
müteaUik ahkam ile deniz inşaatı 

programlarının peşinen teati edilme-
sine dair altkfımın ithalidir. 

Deniz teslihatınm keyfiyet itiba. 
rile tahdidine müteallik ahkamın 

meri olması, Japonyanm hattı hare
ketine bağlıdır. Nasıl ki, Londra 
muahede.<dnfn meriyeti de Japonyanm 
tatbik edeceği programa bağlı bulun. 
maktadır. Ruslarla yapılacak gö-

diğini siiylemiştir. 

Hayfa limonı yanıyor 
Kudüs, 18 {A.A.) - Evvelki akşam 

Tel• Aviv'de Hayfada kargaşalıklar de
vam etmiştir. İki yahudi öldürülmüş ve 
ikisi de yaralanmıştır. 

Hayfa limanında yangınlar çıkmıı
tır. Hasar, mühimdir. 

lngiltereyi itham etme-
miş sayılmasını istiyor 

Cenevre, 18 (A.A.) - ltalya hü
kumeti, İngiltere tarafından Habeşis. 
tana dumdum kurşunları verilmiş ol
duğuna dair olan ve lngiliz efkarı 
umumiyesini heyecana düşüren ve 
neticede ası1srz olduğu meydana çı. 
kan bir takım ittihamları ihtiva eden 
notasını geri almıştır. 

Milletler Cemiyetine verOmiş o
lan bu nota, mezkur cemiyet umu. 
mi sekreterliği tarafından neşredil

miyecekt!r. İtalyan mümessilleri 
kendilerine bu notanın birer l•'lpyası 
verilmiş olan delegasyonlardan bu 
notayı hiç almamış addetme1erini ri. 
ca etmişlerdir. 

Bu nota, Habeşlilerin dumdum 
Jrnrşunları kullanmış olduklarına da
ir olan diğer bir notadan ayrıdır. 

Paris, 18 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinde Pertinax, diyor ki: 

Cuma günü Bay Eden ile Bay Leon 
Blum arasında vuku bulan görüşmenin 
mevzuunu Habeşistan ve Almanya mc· 
seleleri teşkil etmiştir. 

Perti::ıax, Bay Blum'ün Habeşistan 

meselesinde herhangi bir teşebbüste 

bulunmıyarak Londra kabinesinin vesa
yasma müzahe~et etmekle iktifa edece
ğini zannetmektedir. 

Sözü Almanyadan bahse intikal et • 

tiren muharrir, diyor ki: '-
Bay Blum'ün fikrince Anglo Sak 

efkan umumiyesini Fransa lehine k.a 
.zanınak ve ayni zamanda Fransızlar 

vicdanen müsterih olmalannı temin e 
mek için silahlan bırakma konEeranst 
yeniden canlandırmarmz icap eder. 

Pertinax, bu teşebbüsün vereceği rt 
ticelerin meçhul olduğu ve bir talcl 
tehlikelerle dolu bulunduğu ve "Avt 
pa sulhunu kat'i surette suya düşüre 1 

bileceği,, mütaleasındadrr. _ , ııı t"' 

lngilfereye cevap vermeden evvel 
Hitler de lngiltereye sualler soracak 

Londra, 18 (A.A.) - Daily Tel. 
graph gazetesi, B. Hitıerin lngiliz 
sualnamesine cevap vermeden evvel 
kendisinin de lngiltereye bir takım 
sualler soracağını istihbaratına at-

fen yazmaktadır. 
1 Bu sualler arasında bilhassa }. 1 

manyanın tekrar girme.si muhteJTI~ 
olan Milletler Cemiyetinin mahiyet 
ne olacağı hakkındadır~ 1/ 

.J 
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Çiçekçilik bahisleri 

Almanyada çiÇekÇiiik 
o.~esden'de1936Avrupasının en 
Quzeı bahçelerinden biri açıldı 

Dreıclen çi~ek sergi sinci en bir görünü§. 
J A.Jn.a.ıyanın Dresdcn şehrinde otu-) 22 yıldan beri AJmanyada yaşadı
! ~~11 değerli Türk yazıcısı M. Nermi, ğım için Almanyayı herhangi bir yurt 

ır do"tuna yazdığı hususi bir mek- taşımdan çok daha iyi ve köklü tetkik 
t~~ta, orada açılan çiçek ve bahçe ser- etmek fırsatını buldum. Biz, Alınan
t'-'uıi anlatıyor. Mektubun bu parça- le.rdan pek çok §eyler öğrenebiliriz. 
rını okurlarımıza 8Unmayı faydalı Almanalrdan diyorum, çünkü başka 

bulduk: ülkeleri Almanya kadar köklü tetkik 

ruı Bu Yiiın çiçek ve bahçe sergisi gö
Se e~ek bir şey ... Bizde ağaç ve çiçek 

1 
d" ;~•81ni uyandırmak için bUyük bir 
~ ınrne var. Çok yerinde bir didin 

• 'Y ~ bu. Bu işle uğraşanlarımızın bu S: buraya gelmelerini çok dilerim. 
niltginin .. adına bakma. Burada öğre
b ecek oyle şeyler var ki.. ömrümde 
§~ika~ar çiçek çeşidi, lUkUs ağaç çe
d' 'Oifah otlar tarhları, v. s., görme
'Y ıın._ Salonlarda Alman sebzeciliği, 
~rn~çiliği, gübre sanayii Uzerine çok 

Çok ~~ın ve tarım politikası bakımından 
se onernli istatistikler, grafikler müces 
ba~ tablolar var. Yemiş ağaçlarının 
arn~tnını, zararlı böceklerj, çeşit çeşit 
k 3.laj tiplerini burada görmek ve 
<lı·ra ... l ilm1 .. d" ,.. . a• ''ıa c m mn ur. ~ergl. ge~t!n S:1

'1• 21 ünde açıldı. Her gün bir kaı; 
b'~tırni sergide geçiriyorum. Henüz 
t~ 1ternedim. Sergide bahçıvanlık ve 
'Y rırn P<>litikası için bir kitap sergisi 
aprnak bile unutulmamış .. 

" Serginin, bir de, mektep bahçesi 
tnark liergün bu bahçeye posta posta 
ru~ tepli geliyor. Mektepliler için ku
., rnuş olan geniş salonda, onlara seb 
~.e bahÇesı bakımı üzerine ders verili· 
J'Or !:!:" 'l' · ':&'uah otlan yakından !anıyorlar. 
l> ~rırna zararlı böcekleri, onların te
~ ~nrn:s.i usullerini öğreniyorlar. Ye
l e lerını de, mektepliler için hazır-
bıt~an ~Uf~en yiyorlar. Bu mektep t: ~;sınin şefi, Dresdendeki Devlet 
8e~:U.be bahçeleri ve sebze enstitüsü 
• ıdır. Bana bu mektep bahçeleri üze 

:~ne <:ok değerli izahat verdi. Vaktim 
ıt u~sa, ~na, uzun boylu yazanın. 
,, e teplılcrin yemeğini belediye ödU
,YOr Y 
tes · emek, basittir: Kazana et, pata-
ka, havuç, v. s., atılıyor ve birlikte 

'Ye Ynatılıyor. Tek kap .. Fakat iyi bir 
le ?nek. Mektepliler burada prııtik dere 
b:ı de görUyorlar: Sebze yetiştirmek. 

cılık, kUmes hayvanları, tüyü sa
nayi . i 
kırnı ıç n .. ç~k .. değerli tavşanların ha-
nı ·~· Duşunuyorum, böyle blr çalış-

a sıstemile Til' k" · · tab·r r ıye, harıkaı:ır yara-
.. 

1 ır. Almanya Ankara tav~ancılı-
gın ~ 
lq a çok yeni başladı. Bugün 23.000 
i~ 0 en değerli tüy elde ediliyor. En 
de~ dokumalar bu çok değerli tüyler
b Yapılıyor. Almanya binlerce ton 

baı .. Yetiştıriyor. Bizim çiftrilig-imiz 
Ugday ı< ., • arpa, çavdar ve mısırdan dı-

ı.oarıya k .. çı mıyor. Tanm Bakanhg-ımı-.. ın k" 

etmek fırsatını bulamadım. Geçmişte 
Sümerler, Etenler, Romalılar. Bugün 
ise Almanlar. Dresden Çiçek ve Bahçe 
sergisi, Alman ulusunun sistemli ça
lı§masI için eşsiz bir örnektir. 

Sana gönderdiğim kartı laleler ve 
havuzlar arasına kurulmuş bir kır 
kahvesinde yazmıştım. Havuzlar, lale
ler ve yapı arasında büyük bir ahenk 
vardır. Mimar, suyu, yapıyı, çiçeği di
le getirmiş.. Ben hergün bu ucu bu
cağı görtinmiyen çeşit çeşit lfile ya
takları, su çağlayışları arasında, gön
lümü yurda kavuşmuş bulurum. La
le Türkün ulusal çiçeğidir. Avrupa 
Hileleri Türk lalelerinin, Edirne lale
lerinin torunlarıdır. Tulipe, Tulpen 
sözleri tülbent sözünden azmadır. Bi
zim çinilerimizde, minyatUrlerfmizde 
ltile, başlıca rolü oynar. Asıl Tü:rk; 
çiçek, ağaç ve tabiat aşıkıdır. Tahran 
güllerini Kazanlık (Bulgaristan) n 
getiren, orada gül bahçeleri kuran bi
ziz. 

Burada havuz boylarında yalnız 

Anadoluda yetişen kır çiç<!kleri var. 
Bizim parklarımızda bu güzel kır çi
çeklerinin tekini bile görmedim. Fa
kat bu iççcklcrin sade süsünde öyle 
güzellikler var ki... Alman bahçe mi
marisi bu çiçeklerin yerini çok güzel 
seçmiş.. Bu gösterişsiz çiçekler içim
de yurt ~esleri uyandırıyor. Onları 

en bilyük sevgi ile seyrediyorum. İki
miz de biribirimizi yurt dışında tanı
yoruz. İçimde hasretler çağlıyor. Eh, 
talih, bu ... 

Almanlar yeni bir Jale ~eşidi ye
tiştirmişler: Papagan lalesi ve katmerli 

bir lale .. Dış yapraklan açık fıstık 

yeşili ve hareli.. İç yapraklar krepon 
hareli beyaz, öteye beriye serpilmiş kan 
kırmızısı damarlar. En güzel orşide
lere tnş çıkartacak güzellikte bir la
le .. Bunun da çe~itleri va .. Hele orşi-

deler, tropik ormanlar .. Kamelyalar. Al 
man bahçelerini çok gezdim. Fakat Al 
man bahçn·anhğınm yarattığını bu 
kadar toplu bir arada görmemiştim. 

Bahçıvanlık cidden çok ve derin bir 
bilgi i§i. 

Her bahçıvanlık finnasmm kendi
sine göre bir speclalitesi göze çarpı
yor. Bir bahçıvan firması dünyanın 
en ufak gül fidanını yetiştirmiş. A
vuca sığacak bir saksı düşün. Bunun 
ortasında da dört parmak boyunda 

Dea·z e yakalanan canavarı 
----------------------·--

Ağzından birçok torikler çıkan büyük balık, 
gösterildikten sonra tekrar denize atılacak 
Evvelki gü:ı Sedef adası a~kların• 

da pek büyük bir balık yakalanmıştır. 
Balıkçıların canavar dedikleri bu balı -
ğm dört metreye yakın boyu, iki met • 
re kadar eni vardır. Ağırlığı iki tondan 
fazladır. Bu deniz canavarının yakalar· 
ması şöyle olmuştur: 

Büyükada balıkçılarından Yunusla 
Ömer evvelki gü:ı öğleye doğru bir san
dala binerek Sedef adası açıklarına git
mişler, Kıhçbahğı tutmak üzere deni • 
ze olta atmışlardır. Bir müddet sonra 
oltaya bir balık takıldığı anlaşılmış, ol
ta yukarı çekilirken sandalın altındaki 
sularda bir kaynaşma olmuş, sert bir 
cisim sandala çarpmıştır. iki balıkçı a • 
labora olacak bir derecede sallanan sar:• 
dalın içi:ıde büyük bir korkuya kapıl -
m11larsa da ellerindeki oltayı bırakma .. 
mışlar ve: 

-,' İmdat, yetişin, canavar varf,, di· 
ye bağırmaya başlamışlardır. Deniz ca
navarı kısmen deniz ilzerine çıkını§, ol
ta ile birlikte sandalı da sürüklemiştir. 
tki sandalcının feryadını Sedef adasına 
iki mil mesafede kılıçbalrğı tutan mo • 
tör kaptanı Recep duymuş, on iki tay• 
fası ile birlikte feryat eden balıkçıların 
imdadına yetişmiştir. Tayfalarla kaptan 
kancalarla deniz üzerinde yüzen balığın 
başına vurarak sersemletmişler. son -
ra halatlarla kuyruğundan ve başından 
bağlıyarak motörün arkasına takıp Bü. 
yükadaya götürmüşlerdir. 

Deniz canavan adaya yaklaştığı sı -
rada ölmüş, sahile çekiliıken halatlar 
kopmuş, bunun üzerine Akay idaresi • 
nin Pendik vapuru gelerek zincirlerle 
balık vapurun ucuna çekilmiş, bu su • 

Konservatuvarda 
ilk mezunlar son imtihan

larını bir konserle 
flerecekler 

Konservatuvnrda imtihanlar cuma 
günü başlamıştı. Dün de bir kısım ta
lebenin imtihanı yapılmıştır. Bu ara
da bu sene diploma alacak yedi tale
benin de ihzari imtihanları yapılmış-! 
tır. 

Konservatuvarı ilk defa bitirip dip 
loma alacak olanlar viyolonselden ba
yan Hadiye, piyanodan bayan Rana, 
şandan bayan Babikyan, bayan Bed
riye, bayan Kuvarik, kemandan bay 
lskender, kompozisyondan bay Hasan 
Bukey'dir. Bunlar ihzari imtihanda 
muvaffak olmuşlardır. Bunla:-dan bir 
kısmı 26 mayıs, diğer bir kısmı da 
30 mayıs geceleri Tepebaşmda vere
cekleri konserle son imtihanlanru ve
receklerdir. 

Bu imtihanlara konservatuvar pro 
f esörleri, profesörler, Şehir meclisi 
azaları, gazeteciler davet edilecekler
dir. Konservatuvar imtihanlarında bu 
lunacak olan profesör Marks'rn bu
günlerde gelmesi bekleniyordu. Prof e
sörün gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Bay Şükrü Kaya 
Evvelk~ gün büyük Önderimizin 

refakatinde olarak şehrimjze gelen 
lç Bakanı Bay Şükrü Kaya, dün ak
şamki ekspresle Ankarnya dönmüş

tür. 

retle sahile çıkarılmıştır. 

Deniz canavarı Adada geç vakitlere 
kadar Kızılay menfaatine gösterilmiş, 
dün sabah da bir motörle İstanbula ge
tirilmiştir. Balıkhanede balık gözden 
geçirilmiş, bunun köpek fasilesine men 
sup Dikburun harharya olduğu, büyük 
denizlerden Akdenize, oradan da Mar. 
mara denizine geçtiği anlaşılmıştır. Bu 
ca:ıavar, balık yiyerek yaşamaktadır. 

Öldükten sonra ağzından elliden fazla 
torik çıkmıştır. Kamında daha bir çok 
balık mevcut olduğu zannedilmekte • 
dir. Canavarın ağzı bir insan girecek 
kadar büyüktür. Ağzında yetmiıten 

fazla diJ vardır. Alt dişleri çift sırada
drr. Canacar deniz değiştirdiği için ser
semlemiı bir haldedir. Zaten böyle ol • 
mamıı olsaydı küçük kılıç balığı oltası 
ile yakalanması mümkün değildi. 

Terziler Cem iyeti
nin moda sergisi 

Haber verildiği • 
ne göre terziler ce -
miyeti reisliğine B. 
Halit Ali seçilmiş • 
tir. Yeni reis bir ter 
ziler kooperatifi kur 
mak işite meşgul o·· 
maktadır. Diğer ta -
raftan cemiyet mu • 
basebecisinin gayre • 
tile hazırlanan ve 

Cemiyet reisliği- havanın müsait ol -
ne scçilcıı B. mamasından dolayı 

Halit Ali açılması geri bırakı-
lan moda sergisi önümüzdeki cumarte
si günü saat on beşte Taksim bahçesir
de, açılacaktır. Her ihtimale karşı ser -
gi kapalı bir salonda yapılacak ve Türk 
san'atkarlan canlı modellerle san'atla • 
rını göstereceklerdir. Cemiyetin bu tc· 
şebbüsü büyük bir alaka ile karşılan -
mıştır. Sergiye giriş parasız olacaktır. 

Bebek sergisi 

Canavan yakalıyan Recep kaptaa 
diyor ki: 

''- Sedef adası açıklarmda bir san
daldan feryat İ§İtim. Tayfalarunla bir. 
lilde imdatlarına gittim. Canavarı gÜç 

haUe ıersemlctip kancalarla, halatlarla 
Büyükada sahillerine .kadar sürükledik. 
Ağzından bir çok torik balıklan çık • 
b.,, 

Canavar dün öğleye kadar balıkha
nede kalmış, saat birde müzayede ya • 
pılmış, bir kaç kişi on beş lira vermiş • 
ler, müzayede neticesinde canavar 25 

lirada balığın sahibi Bay Yusufta kal • 
mıştır. Bay Yusuf balığı kendi yazıha. 
nesine götürmüş, tayyare cemiyeti men 
faatine teşhir ettirmiştir. Canavar bu • 
gün de teşhir edildikten sonra diğer 
bazı semtlerde de dolaştırılacak, kok .. 
tuktan sonra da denize atılacaktır. 

General Halil 
Değerli ressamımız 
Viyana sergisinde 
madalya kazandı 
Viyanadaki Güzel San"atlar mensu:p

lan cemiyeti, kuruluşunun yetmiş be • 
şinci yıldö:ıümü münasebetile geçenler• 
de Viyanada beynelmilel büyük bir re• 
sim sergisi tertip etmiş, bu sergiye 
Türkiyeden de değerli bir ressamın tat~ 
!osunun gönderilmesini kültür bakanlı
ğından istemişti. Kültür bakanlığı en 
kıdemli ve kıymetli san'atkarlarımızdan 
ressam gc."leral Hnlilin bir eserinin bu 
sergiye gönderilmesini muvafık gör • 
müş, bunun üzerine generalin yaptığı 

bir natürmort Viyanaya gönderilerek 
bu sergide te~hir edilmiştir. 

General Halilin eseri, bu beynelmilel 
san'at muhitinde büyük bir muvaffaki
yet kazanmıştır; serginin tertip heye • 
ti birinci derecedeki mükafatlardan o • 
lan bir altın madalyanın bu Türk res • 
samına verilmesini kararlaştırmış, ma • 
dalya. beratı ile beraber tstanbula ge
neral Halile gönderilmiştir. 

Muhtelif milletlerin san'atkarlan • 
nın iştirak ettiği arsıulusal bir sergide 
altı:ı madalya kazanmak önemli bir 
san'at hadisesidir ve böyle bir mükafa • 
ta layık olan sana'tkar, mensup olduğu 
millete de şeref getirir. General ressa • 
mı tebrik ederiz. 

t.ı'" oylerimize modem kovan dağıt-
Okgını son aylarda gazetelerimizde dalbudak salmış bir gül fidancığmı - - ------------

Kızılaylar ve kızılhaçların iştirak • 
lerile milli elbiseler giydirilmi§ bebek 
''Kukla" sergisi idare heyeti teknik mi:• 
tehassıs ve yardımcı komitelCTinin işti
rakilc akşam kız san'at mektebinde tor
Jnnarak serginin 8 ağustosta KER • 
MES vesilesile Taksim bahçesinde a -
çılml!sını halktan da arzu edenlerin ser
giye iştirak etmelerini ve müsabakada 
kaza:ıanlara mükafatlar verilmesini k•· ı 
rarlaştırmıştır. Heyet arasında iş bölil
mii yapılarak, jüri, tezyinat ve saire kol 
ve komiteler seçimi yapılmıştır. 

Halkevi temsil şubesi 
lzmite gidip g~ldi 

Yapılan davet üzerine temsil ver
mek Uzere Gölcilğe gitmiş olan Emi· 
nönü Halkevi temsil heyeti dün şeh· 
rimire dönmüştür. 

~1 ~~uşt~m. ~.e ~z_~~ bir ça~ışma tar
k .... Koy, Turklugun en dıri kudret 
l':~a~ıdır. Köy istihsaline katılacak 
Sft hır kaç kalem, oradn, hiç şUphe
Çek refah Yaratacaktır. Dresden Çi
m ve Bahçe sergisini dolaşırken Al
'YU~~adn. ~öye ve tnnma verilen bU
anı d ncrnın 1?anasmı bir kere daha 
fa a nn ve bır kore daha yurt mUdn-

asında k" .. 
)11 1 in oyun rolüne inandım. Son 
~ı ç de. Alman köyU ve Alman ta
tırn therıne çok köklU etütler yap
clec~:::ı. etUtıeri, günün birinde neşre-

gözünün önüne getir. Bu fidancığın 
mısır tanesi büyüklüğünde katmerli 
yirmi gülU vnr. Bütün saksıyı yirmi 
gülle birlikte ceketinin cebine yerleş
tirebilirsin. 

Bahçenin mini mini lokomotifli 
trenini bir görsen... Tren, 112 yolcu 
taşıyabiliyor. 25 kunı~a bütün bahçe
yi dolaşabilirsin. Bahçenin her yerin
de kahveler, dans yerleri, kırevi mo
delleri vardır. Fakat bütün bu yapılar. 
serginin umumi ahengi diişünülcrek 

kurulmuştur. Tavşan küıceslcrinin 
yerlerine ve şekillerine \'armcaya ka-

dar mimar, karışmıştır. Binlerce in
san bu mükemmel eseri ynratmak için 
tam bir yıl çalışmıştır. Sergi ilk teş
rin ortalarına kadar açık duracakhr. 

Çiçek, Almanyada yüz binlerce in
sanı geçindiriyor, milyonlarca mark
lık bir ekonomi h".reketi yaratıyor. 

Burada bahçe: sen·ct kaynağ; haline 
gelmiştir. Bu eatnfarı bitirdi!<ten son
ra, gene Anadolu kırlarının yetiştir

diği gösterişsiz çiçcldcrin yanma gi
deceğim. !kimiz de yalnızız. Onun di
lini benim gibi yurt hasreti duyanlar 
anlar. 

Sergiye iştirak edecekler bebekler:. 
ni 28 temmuza kadar İstanbul Eminönü 
Kızılay cemiyetinde sergi komitesine 
göndereceklerdir. 

YENi BELEDiYE BÜTÇESi 

Belediyenin 936 bütçesi nisan so
nunda Ankaraya gönderilmişti. Büt
çenin haziran sonuna doğru tasdikten 
geleceği anlaşılmaktadır. 

Yeni bütçl' ile yapılması icap eden 
işler de bütçenin gelmesine kalmıştır, 

Gölcükte yeni açılmış olan Cumu· 
riyet Halk partisi Semt ocağının açıl· 
ma töreni münnsebetilc yapılan bu • temsillerde lzmit Parti ve Hnlltevi tiye 
leri bulunduğu gibi, temsil hcyctile 
birlikte tstanbuldan giden Emniöntl 
Hnlkevi Başkanı Ag:ıh Sırrı Levent 
ve idare heyeti de bulunmuştur. 

EminönU Halkevinin bu temsilleri 
çok alaka uyandırmış ve hararetli 
takdirler kazanmıştır. 



Yulımtla: Yeni Frannz elçisi Cumur Reisimize itimatnames;ni 
uermelt üzere Çankayaya geliyor. A.ıaiıJa: A.nkaraJa yapılan 

ikinci kofuJan güzel bir enstantane. 

IHlmr·-u··..-···L····-- K==·-··E·-··· · M·······-·····ı··--z··········n··········E·············miiiimil 
!!...... 111111 .. ·· 
===::ı: 1 ı=::: ==-··· ···-----·-·----·----·--··---··--.. --.lı ı ... ==···· ı •.. ...... .. . .. 

Bir cana var kadın 
Komşusunu kuyuya at•ış, komşusunun çocuğunu 

öldürmüş, bir yavruyu da kaybetmiş! 

Konyada meraklı bir facia 
Xonyada yürekler ürpertici bir cina-l 

yet olmuıtur; timdi tevkifhanede bu 
mUthit facianın hesabını vermeğe da ·J 
vet edilen cani. Huriye isminde bir ka• 
dm dır. 

Huriye, Konyanın orta mesçit ma • 
hallcsinde otura:ı ve çobanlık eden To
pal ömuin karısıdır: bu kadın bundan 
bir ay ka'dar önce bir gün hırsuhk mak 
sadile bir eve girmiş, !!kat komtula • 
rmda:ı Fatma görmüş, hükfunete haber 
vermit. Huriyeyi yakalamıftır. 

Huriye, bu hadiseden aonra Fatma. 
ya kızmakla beraber hiddetini belli et
memiş, fakat için için intikam almağa 

karar vermittir. Huriye, görUnlltte 
Fatma ile dostluğu ilerlctmif, nihayet 
bir kaç gün önce iki kadm aynkkökü 
toplamak üzere birlikte kıra gitmitler • 
dir. Kırda akpma kadar güle oynaya 
kök toplamıılar, akpm olunca Huriye, 
kendisinin çok yorulduğunu söyliyerek 
kökleri Fatmanm sırtına yüklemeğe 

kalkmıştır. Fatma buna ran olmuı, Hu 
riye kadmm sırtına aldığı yükü ipte sa
rarken yükün altındaki Fatmayı da be-

marun iniltiyi ipttiği yere eitmitler, ]ru. 

yudan Fatmayı yan ölü, yarı diri bir hal 
de çıkararak hastaneye kaldırmıtlar -
dır. 

Fatmanın içine atılmrt oldufu ku • 
yuda pek az ıu bulunduğu, kadının a -
yaklanrun soğuk ıu içinde tiıtiği ve vü
cudu."lun ateıler içinde yandığı eörül • 
mUttUr. Fatma, hastanede kendisine ge
lince başına gelen hadiseyi, anlatımı 
bunun ilzerine emniyet müdürü Maz • 
har, polis adli kısım komiseri Rifıt ta• 
kibatı ilerletmiıter, Huriyeyi yakalat -
mıılar, sorguya batlamıtlardır. 

Fatmanın çocuklannın ortada ohna
dığı anlaıılr.ıca küçüklerin aranmasına 
baılanmıı, Huriye önce çocuklann ne 
olduğunu bilmediğini s<sylemiı. civar • 
daki kuyular aranmca dokuz yapndaki 
yavrunun ölüsü bulunup meydana çı -
kahlmııtır. Huriye, bunun ilzeri."le ciı

nayetini itiraf etmiştir. Fatmanm dört 
yaşındaki çocuğunun ne olduğu henüz 
anlaşılamamrıtır. Tahkikata devam e • 
dilmektedir. 

raber sanp bağlmuıtır. Fatma neye uğ• Bahkesirdc çıkan gündelik Türkdi -
tadıfmr antamamıı, bağınp çağrrmak 

7 ürk Dili gazetesi 

li arkadaıımız onuncu yıh:u bitirmif, 
!atemiııe de Huriye bu sefer Fatmanın on bir yaşına girmiştir: kutlular: devam 
boğunu sıkarak kadını bayıltmıştır. 

ve muvaffakiyetini dileriz. 
Huriye, Fatmanm bu ıuretle öldüğüne --------------
hlanchktım sonra kadını çalılar arasına p • • B .. , k • 
aUrOkleylp bırakarak evine dönmüştür. artının eyog u mer ez1 

J1atmamn biri dokuz, biri dört yaşında yeni binasında 
Dd çocufu vardır; bunlar gece olup da 

Masonların aeyoğlundaki binalaannelerfnin eve dönmediğini görünce 
rına dünden itibaren C. H. Partisinin 

ağlaprak anneleri:ıi aramağa baılamış

lar, Huriye dokuz yaşındaki kız çocuğu 
nu beraberine alarak sözde Fatmayı 2• 

ramak l\zere kırlara ·çıkmışlar, kadın 
böylece dotaştırmağa başladığı çocuğu 
da km!a bir kuyuya atarak öldürmüş. 
böylece cinayetini haber verecek kimse 
nin kalmadığına kanaat getirmiştir. 

Huriye, evine dönerek geceyi geçir
miı. fakat Fatmanın vücudunu mey • 
danda bıraktığını düşünerek sabaha kar 
tı erkenden sokağa çıkmış, tekrar kır
lara giderek cesedi arayıp bulmuştur; 
Huriye Fatmanm ölmediğini, eli kolu 
bağlı inleyip durduğunu görmüş, kad·· 
nı sürükleye sürükleye çekip o civar -ı 
daki kuyulardan birini:ı yanına götür • 
müş ve yuvarlayı~ kuyuya atmıştır, e -
vine dönmüştür. 

O gün Osman adlı biri o civardan 
geçerken bir inilti işitmiş, koşa kop gc• 
?ID Dprtlba!!!I lıarakoluna haber vermiş 
tir. KODJ8 emniyet dircktörlüğUnftn 

Dpril111ır bra1m1mu!a bu1unan Oçtın -
el hmlterl Bay Rıza, f!c e1 koyarak 
derhal tahkikata baıtaınıı, polisler Ot• 

Beyoğlu merkezlle, Hasan ağa ocağı 
İstiklal nahiyeei ve Gençler mahfeli 
yerleşmiştir. 

Gençler mahfeline binanın UçUncU 
katı ayrılmış ve mahfe! derdshanele
rinde derslere başlanmıştır. 

ŞEHiRCiLiK MOTEHASSISI 

Şehircilik mütehassısı Prust on beş 
mayısta Paristen hareket ettiğini bil
dirmesine rağmen dün de gelmemiş

tir. Mütehassısısn bugün gelmesi bek
leniyor. 

Aleni teşek k ür 
Kızılay hastahanesi operatör ve 

baş hekimi Cemil Özgtln müptela ol
duğum mühlik bir hastalıktan beni 
kurtarmış ve dört çocuğumla aile o
cağımı bu suretle yeniden diriltimiş

tir. Kendisine derin minnettarlığımı 

sunar ve hemşire Saadet Yılmaz'a da 
hastalığım esnasında göetermiş oldu
ğu şefkat ve büyük dikkatlerden do
layı da te§ekkür ederim. 

Ke§anda fabrika kôtibi 
' AH Akınm 

Polla ha~erlerl: 

Y ıklınlan evde 
bir kaza 

Galatada Şef talı sokağında 14 nu
maralı evin yıkılmak üzere clduğu gö
rülmüş, Beyoğlu belediye mtihendis
leri tarafından evin yıkılmasına baş
lanmıştır. 

Aksaray soyguncuları 
Kullanılan ipin yağ kokması suçlularıO 

bulunup yakalanmasını temin etti 

Amelelerden Dursun dün tvin üst 
katında çalışırken ayağı kayarak so
kağa düşmüş, ağır surette yaralan· 
mış. hastahaneye kalförılmı~tır. 

Kendis;nı denize atlı, 

fakat 1Jal<a andı 
Sabıkalılardan Çolak İsmail hır

sızlıktan dolayı aranıyordu. Dün za
bıta memurlarından birisi Çolak ls
mail 'i Haydarpaşa vapur iskc:-lcsinde 
görünce yakalamak istemiştir. Sabı

kalı yakalanacağını anlayınrn kendi
sini denize atmışsa da sandalcılar ta
rafından yakalanmıştır. 

lKt ÖLÜM - Cağaloğlunda Narlı
kapı sokağında oturan 60 yaşında 

Hamdi eviııe giderken sokakta düşüp 
ölmüştür. Hamdi'nin kalbi durmuş

tur. Bundan başka Bursa muallimle
rinden Bay Hamcii de tedaviden çık

tığı Şişli Etfal hastahanesinden vto
mobille Kadıköy iskelesine gelmiş. 

vapura binerken düşüp ölmüştür. Mu
allimin böbrek hastalığından öldüğf 

anlaşılmıştır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTü - Arna· 
vutköyünde oturan 10 yaşında Aristo 
115.1 numaralı vatman Mehmedin ida
resindeki tramvaydan düşmüş, yara
lanmış, hastahaneye kaldırılmıştır. 

OTOMOBİL ALTINDA - Kurtu
luşta Çeşme sokağında oturan 46 ya
şında Anastasya Aksarayda 1128 nu
maralı otomobilin altında kalmış, muh 
telif yerlerinden yaralanarak hastaha· 
neye kaldmlmıştır. 

YUNUS BALICINA ATEŞ - Ri
zeli İsmail kaptanın motörU Arnavut
köy açıklarmdan geçerken tayf adaıı 
Mustafa denizde gördüğü bir Yunus 
balığına iki el ateş etmiştir. SiU\h se
sine denizde devriye gezen polisler git 
miş, motörU durdurarak arama yaır 
l1Ullardır. M'otörde i~®lm!IL ve. bir 
makanizmah av tüfengi ile bir taban
ca bulunmuş, müsadere edilmiştir. 

Klltlr '•lerl 

illr okullarda 
randman 

nk okullarm 30 mayıstan itibaren 
yaz tatiline başlıyacaklannı yazmış
tık. Bütün mıntaka ispekterleri dün
den itibaren kendi mmtakalannda bu
lunan ,okullardan randıman almıya 
başlamışlardır. Randıınanlarm 1, 2, 3, 
4, UncU sınıflarda yazılı olarak tesbit 
olunmaktadır. Şimdiye kadar alınan 
neticelere göre birinci sınıflarda ta
lebenin yüzde 80 i, ikinci ve üçüncü 
sınıflarda da yüzde 90, dördüncü sı
nıfta yüzde 80 i muvaffak olmaktadır. 

Alınan bu neticelerle çocukların 

smıf üzerine yetişme miktarı tesbit e
dilecektir. 

Dil imtihanları 
Yabancı dil tedrislerinin yazılı im

tihanlarında muvaffak olan talebenin 
sözlU imtihanlarının da yapılmasına 
başlanmıştır. İmtihanlar 27 mayısa 
kadar bitirilecektir. 

imtihanda muvaffak · olamıyanlar 
fakültenin diğer imtihanlarına kabul 
cdilmiyeceklerdir. 

Ol~unluk imtihanlarına 
ait so1gular eeıdi 
Lise bitirme imtihanlarından son

ra üniversiteye girecekler için yapıla

cak olgunluk imtihanlarının soruları 

Kültür Bakanlığı tarafından tertip e
dilerek bUtün okullara kapalı zarflar
la gönderılmi~tir. 

KÖY OKULLARINDA - Köy o
kullarının imtihanları bitmiştir. Alı

nan neticelere göre bu yıl talebenin 
yüzde 77 si muvaffak olmuştur. 

GRAMER SORULMIYACAK -
Bu yıl yapılac.ak Türkçe imtihanların
da talebeye gramer sorulmaması kül
tür bakanlığı tarafından dün bütün 
okullara bildirilmiştir. 

Talebeye tUrkçe imtihanalrında o
kul kitaplannda öz türkçe kelimelerin 
manalan eonılacaktır. 

Yukarıda : Yakalanan ıuçlalarJ an biri ( bafı açık olan) anlahyot• 
A.ıağıJa: Meydana çık ardan çalınmıf mücevherler. 

ce evveli. beşibiryerdeleri gömdükleı« 
yeri göstermemişse de ı:ıonra razı ol
muş, üç beşibiryerde bodrumda bit 
duvarın dibinde, iki kalın bilezik ili 
büyük bir kordon, bir istiklal madal' 
yası da bahcedc bir cömleğin içindt 

Aksarayda Valde camii karşısmda j 
iki katlı ki.rgir bir evde oturan Bayan 
Nadire'nin evine güpegündüz kendile
rine elektrik memuru süsü vererek 
iki kişi girmiş, kadının ellerile ayak
larını bir bayrakla ve iple bağlıyarak 
on beş beşibiryerde ile bir çok altın 
ve mücevheratını çalıp kaçmıılardı. 
~iyet ilf.inc.i eukm""dUrlUill bu 

güpegündilz yapılan bu soygunculuğa 
ehemmiyetle el koymuş, evde araştır
ma yapmış, kadının kollarını bağlıyan 
bayrakla ip alınarak tahkikata bu 
noktadan devam edilmişti. 

Bayrakla ipin yağ kokması bunla· 
nn bir bakkal dükkanından tedarik 
edilmiş olduğu hissini vermiş, Aksa
rayda oturan bir çok bakkallar sor· 
guya çekilmiş, bu sırada Fatihte Meh
met isminde bir bakkalın dUkkanım 
kapadığı anlaşılmıştır. Bu bakkal ya
kalanınca kendisine 18.zım olan su
maycyi Necati isminde birinin verdi· 
ği ve Mehmed'in zarar etmesi üzerine 
dükkanını kapadığı tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine Necati ele geçiril
miş, Necati'nin bayan Nadire ile ah
bap olduğu, Tokatta iken tanıştıkla

rı, bayan Nadire lstanbula geldikten 
sonra Necati'nin bir çok defalar ka
dının evine girip çıktığı meydana çık· 
mış, Necati de kadını tanıdığını iti
raf etmiştir. Bir müddet sonra da 
Gemlikli İsmail yakalanmış, bunların 
her üçU de soygunculuktan haberleri 
olmadıklarını söylemişlerdir. 

Necati'nin cebinden Aksnrı:.ydaki 

soygunculuk vak'asmm yazılı olduğu 
bir gazete bulununca ve bayrağın da 
Mehmed'e ait olduğu tesbit edilince 
zabıta Mehmed'i tekrar sorguya çek
miştir. Buna rağmen Mehmet hiç bir 
şey itiraf etmemiştir. Evvelki gün 
zan altında bulunan Necati emniyet 
ikinci şube müdürlilğünden kaçınca 

şüphe kuvvetlenmiş, Mehmet dün bir 
defa daha sorguya eçkilince cürümle
rini itiraf etmiştir. Mehmed'in itira
fına görE', bunlara kadının p1ralı ol
duğunu Necati söylemiş, pllnı bera
ber kurmuşlar. Mehr.!et'le İsmail içeri 
girerek suçu işlemişlerdir. 

Mehmet dün emniyet ikinci şube 
müdür muavini bay Mir'at'hı birinci 
kıc;•m merkez memuru bay Tevfik. 
ii<~üncü kısım merkez memuru bay 
Cc\'at'la birlikte Eyübe götürülmüş, 

burada mezarlıklara yakın 16 numara
lı bir evde araştırma yapılmıştır. 

Bu ev Necati'nin metresi MU:zcy
yen'in evidir. Mehmed'in itirafına gö
re soyguncular bcşibiryerdeleri ve 
mticevherleri taksim etmişler Mehmet 
ile Necati Müzeyyen'in evine Dkla
rnışlardır. Mehmet dün eve götUrillün-

bulunmuştur. Mehmet bunlardan başk• 
bir şey saklamamış olmalarını söyle
maeine r~en evde...argtırına. ~pıl' 
maktadır. Necati'nin metreai MUze)" 
yen de yakalanmıştır. .Müzeyyen hi4 
bir şeyden haberi olmadığın. söyle" 
mektedir. 

Mehmet dii.n gec vakit AksaraY' 
götürülmıiı:ı, bayan Nadire'nin evin' 
nasıl girdiklerini yerinde anlatmıştıt'· 

Nccati'nin bugün yakalanması rnıJli 
temeldir. Diğer be!ıibirye::-deler il' 
mücevherler de kısa bir zaman içindt 
ele geçecektir. 

Gündüz soyguncularını kısa bit 
zaman içinde çıkaran zabıta mernut' 
lannı tebrik ederiz. 

Güze1 san'atlar 
akademisinde 

Güzel San'atlar akademisinde iJll' 
tihanlara devam edilmektedir. A.yı' 
yirmisinde resim sergisi açılacak. tet! 
muz ayı içinde mektep tatil edilJJlİf 
bulunacaktır. 

Akademi direktörü Bay Burh-' 
Toprak, mektebin kütüphanesini zeO' 
ginleştirmek için bütün eksikleri tt' 
mamlamağa karar vermiş ve öı;reıt' 
diğimize göre bir çok eserlerin tcl'l'liıJ 
için teşebbüsler /apnııştır. 

Gelecek yıl Akademi kütüphanefi
nin çok zengin kitaplarla bc1.er.cceJI 
söylenmektedir. 

ŞEHiR TIY A.TROSU OPEPE1 
OYNA!tf A.KT AN VAZ GEÇ11 

Şehir tiyatrosu artistleri haftarı; 
muayyen akşamlarında Tepebaı;r!' 
Anfi tiyatrosunda operet oynuyorlat' 
dı. 

Her yer elli kuruş olduğund~ 
elde edilen hasılat masrafı ko~~ 
mış. operet oynanmaktan vaz~ 
miştir. Pazartesi ak~amlanndan :. 
ada diğer geceler piyes oynanac~ 

. . . Tepcbaşında A11fi 
lı1111euı ltltd•'I• Tiyatrosund• 

~!hİr1i°yaf roSU Bu akp.m saaC 

ııuııııııııııı B::·3:A~ll1 

111111 
T~~? 

m Yazan: 

111111111 Müs~~r~', 
~-
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b
Padifah, sadrazam ve nazarla-

rı ir kıol çe . .b. • l ku 
ı . . ntı ıı ı •tıa net-
erını eilendirmeğe çalı91yor. 

Rütbeli münevverler: 

- Amerikan mandası 1 
- Hayır lnıiliz himayesi! 

ı,· Di1e konuıuyor, bu konutma 
ır &Jnlık, bir efendi ıeçme kav

l&aı halini alıyor. 

ö .. Bu münevverlerin dütünceleri 

b ~~e .tehirler Babil esaretini 
. ır hürriyet aünü ıibi hatırlatmak 
11ti1orclu. 

Fakat iradesi kaLnnyan, hük
~iinü İıcra edemiyen devletin ye
ftlae Jfti bir feY koyamamı1 olan •e llriizayede hesaplarında birbir· 
lerile döiiifenlerin halini uzaktan 

leaaiz, ıeaaiz ıeyreden vatandq
lar birbirlerine ıoruyorlardı: 

- Biz ne olacağız! 
Bu sualin cevabınt Samıuna 

hldatan ıemidedi sarıtın adam, 
lcolordulara çekeceği bir telgrafla 

halledecek, Anadolunun yeni mu· 

lr.dderatı Çanakkalede olduiu 

aibi Jenı bir ufka doiacakta 

Herk,.in görmediğini o ıör
~Gtti. O yeni günefİ, yeni sabah· 

b~ bulmu9tu. Bir harita okur ıi· 
1 Yeni tarihin ıeyrini ıörüyordu. 

Erzurum • Sıvas j 
< u.ı ,,_. ı btdb > 

tarihi bir ufhanm beuaelesl diye 
bqladıfl bu aöylerincle tiki idare ile 
Cumuriyet idaresi aruındaki farkla
n canlı mlaallerle telmrUz ettlrmiıtir. 

Halk, Btlyflk Önder AtattlrkU, b
met lnintlnU derin anılar n heye
canla anmıftır. 

Bundan sonra Erzurumlular adı. 
na Erzurum prlmyı, Afblelller adı
na da bir ötretmen copun hitabeler 
eiylemiılerdtr. 

Httabelerdea sonra. Tahsin Uzer, 
bu rolun dolu lllerhatze saadetler 
getlrmeısf nl dilerim. Dl,-erek ilk kaL 
mayı vurmot. ı., mUpvtr. lllmy kor 
komutanı, Parti bqkanı n diler zat
ler de kazma nrmuılardır. 

Siylevler verilirken, kazmalar va. 
rulurken binlerce afradan çıkan "Ya
şasın Cumurlyet. yaf&SID Atattirk, 
yquın Inönti,. H81erl dallan, dere. 
leri doldarmq ve binlerce Erzurum
lu, Atatiirktln yolunda yeni hızla 

~hşmaya and l~lılerdlr. Bu ay. 
gılarının kendilerine bildirilmesini 
Tahsin Uzerden istemişlerdir. 

Törenden sonra müteahhit Ye mü
hendisler tarafından bir kır zlyaf eti 
verilmiştir. 

Aşkaleliler ve Erzurumlular bu. 
gün bilyilk ve tarihi bir bayram ya
pıyorlar. 

s - 'KURUN il MAYIS 1938-

Maden Arama Enstitüsü j ~ 

k8mllrleri yakıyor. külünü ayınyor, 

sonra bu küller de aynca hararet ile eri
tiliyor. Külün mikdan ile erime dere .. 
ceaine bakarak madenin cinai hakkında 
fenni hükümler veriliyor. Yine kimya • 
hane içeriıinde hararetle olduiu ıibi 
ıiya ile madenleri tahlil edecek lletler 
vardır. 

Kimyahaneyi gezerken bir kötede 
bir haaaaa terazi cördüm. Kimyaıer bu. 

~ -
duğu üzere geçen yıl Klitahyada Ereğ.. K• b d 
1i ve Zonguldak kömür havzalarından Jme ayan en• 
daha zengin bir kömür havzası meyda- • • • ? 
na çıkmı1tı. Bu hususta (Maden Arama mı yort Ve DJÇJD • 
Enstitüsü) :ıün büyük hizmeti olmuş .1 "Elendi bey pOfa hanım hr 
tur. Eğer yakın bir zamanda Müreftede I J• 't b",l • ' LalL nune enuı a ıı". en reamen 11 rc-
petrol kaynaklan meydana çıkarsa bu '' 
da yine (Maden Arama Enstitüsü) nün tıktan •onra gayet acu:lt! ve koltıy 
bir eseri olarak meydana gelmiş ola • iki iltilat aözü karfısında kaldık: 
caktır. "Bayan, Bay!,, 

ASIM US Fakat bir yer var ki, orcu:lald-
lere bu tabirlerden bir taneıinin na ipret ederek: ....,-=-=====-======ıı============= 

-" Bir cramın milyonda bi.rini tar • KARADENiZ TALEBE BiRLl-
tan terazi!., GININ TERTiP ETT/(;/ 

Dedi. Bu terazi bilhaıaa içerisinde ECLENTI 
altın bulunan ham madenle altın araaın
daki nisbeti bulmak için kullanılımuı. 
Meseli bir ton ham maden içinde altı 

gram saf altın bulunursa bu madenin 
rantabl oldufuna hülmıedilirmiJ. Bazı 

tahlillerde ise altının mikdan bir cra • 
mı ancak bulurmuı. Bir ton ham ma • 

19 Mayıs bayramını kutlulama.k 
için Karadeniz talebe birliğinin tertip 
etmiş olduğu gece eğlentisi havaların 
iyi gitmemesi yüzünden Ta ksim bah
çesi yerine Park otelinde yapılacak~ l 
tır. 

den içinden çıkan altın mikdan bir • • • • 
cram ile altı, yedi ıram araamda bir lneılız harp gemıı~ .,., ve 
ıey olunca ldmyahaneye örnek olarak met1/cilerinden düşmüş 
gelen bir kola ham maden içindeki a!• • 
tının ne kadar az olacaiı ve bunu tart- ımparator/ar 
mak için kullamlacak terazinin de ne 
kadar ha11aa bulunması lbım celeceği 
kolayca takdir olunabilir. 

Kimyahanede bir madeni hararet 
içinde eriterek, yahut yakmak auretile 

lıullanılmaJığını görü31oruz. 
Bu yer nereaidir, bilin f ,.,Jır 

lım! 

Diiıündünüz mü? 
Bulamadınız öyle mi? 
Bu yer, telefon idareaidiı Ve 

orada çalııan kızlara hala (• !.fat• 
mazel,, denilmekte devam ırdili

yor. 

BREZ/LYDAN KAHVE siya haline ıetirerek tahlil edecek llet• 
ler oldup cibi bir tap mihanild nuta. 

iTHALAT/ ÇOOALIYOR ıarıa incelte incelte cam cibi ıeffaf bir 

T elele,'ill~ rerçi &~om(ltik of. 
du. Herke• merlıedeki iıçinin 
yüreğini üzmeden bir lıaç parmai 
laareketile kendi bcqına ifini gö
süyor amma, bazan güçlüğe rcuf
lanıldığı, yahut Joğrudan dofnı
ya onlar tCJTalından bir hitapla 
lıCJTtılaııldığı zaman gene ealti • 
mile: 

- Evet matmazel, hayır maf• 

mazel, lalan yerin numartuı kar 
tır matmazel? Bir haftadanbert eehrimizde bulu- hale cetirdikten IOnra içinden ziya ıe • 

nan Brezilya hUktlmetl hariciyesi men çirerek ve bu ceçen ıiyayı tahlil ede • 
suplanndan B. dö BarrOll dtln sabah rek mahiyetini tayin edecek lletler de 
Atinaya gitmi§tir. var. Fen ve ilmin so:ı terakkileri aaye • 

Samıuna çıktığı zaman ona: sinde madenlerin bö"yle ,,_itli -ldller· B. dö Barros eehrimlze Brtzilyadan ırr r 
li - lzmir itıal edildi, dediler. ithal ettiğimiz kahve lıleri Ur.erin· de tahlil edilebilmesinden elde edilecek 

İngiliz harp gemileri mevkilerinden 
düımüı olan imparatorlara karşı vakti. 
le büyük bir rol oynamış ve oynama1' • · 
ta bulunmuıtur. Napoleon Bonapartı 

Sent-Ele:ı adasına götürerek siyasi ha • 
yatına son veren Bellerofon gemisi idi. 
Yine harp cemilerinden biri imparator 
oflunu Zululand'a götünnüıtü. tmpa .. 
rator Şarl, Mader adalarına yine bir trı. 
ciliz gemisile sürülmüıtü. Bu defa da 
Enterpriz adındaki bir İngiliz gemisi 
Habeı imparatoru Haile Selasiye'yi Ci
butide:ı alarak Hayfaya götürmek va .. 
zifesini g6rmü1tür. 

Diye kıntanlar bulunuyor. 
Orada çalııanlar kim? Yiizl• 

ri görülmediği için hala aW 
"matmazeller,, in bulunduğu ar 
nılıyo11a bilinmelidir ki onlar ıl• 
"bayan,, olJulCJT •• 

etkea hüzünle dolmuftu. de tetkikat yapmak ve buna kartıllk caye az muraf ile bir madenin ne de • 
Onun cevabı fU oldu: Brezilyaya klfi miktarda Tllrk malı receye kadar itlenme le elYerifli oldu • 

sokmak meselesile ufrqmsk Ur.ere tunu teabit ve tayin edebibuektedir. Adi cam üzerine resim 
- MonJro. mütarelıui yırtJ.. A-·pa memJ-LetJerinde bu tUrlO ,.__ı gelmifti. ...... ıı:a 

-··-ıı~a her gün bir facia olacalrl fen Ye ilim vaaıtalan çoktu!'. Oralarda Leningrat Optik Enıtitüsü, adi cam 

Y Brezilyadan memleketlmwe kahve üzerine fotoğraf çıkarmak için bir usul 

Haydi bakalım: Şimdi yeni bir 
alqkanlık meaelai kCJTfmnda bd
lunuyoraunuz. Tel el on merkt!:İrr
Je/ri kızla konufUrken naaıl hittqt 
edeceğinizi talim edin! 

eni tarihin güzel günleri üı- lthalltJ son eene içinde ,.0 .._,_ .... ır. finansal ıruplar herha:ıcl bir memle • 
ttt_ ~ 5""'"""41'" b" I el .ı .. u ketfetmİftİr. Bu yeni usulle vücuda ge-

"

'"111 e bir mezar taıı gibi kapanan, Ayni eekilde TUrk kömilrUnUn de Bre- ketteki ır madenin ipe:ıme e ve,"'" 
d k1 k ;..· bu tirilen fototraflar, cam 550 derece ha• 

Olldroı mu··tarek-1° aartlan ı"dı". zilyaya ihraet mUhim derecede temin olup olma 1 anm anlama ~ın .,... - ~ k 1 ı kla rarete tutulduğu halde bile, mUkem .. edilmf§tir. ııtalara müracaat ederek o ay ı ne • 
8u mezar tatı kaldırılınca o- 935 tice alabilirler. Bı-de bu i·'ere devle • melliğini muhafaza etmektedir. 

Hikmet MUnfr 

llUQ senesinde Türkiyeye bir ,ırket m r 
'fci ~dan tap taze. hütün af· vuıtuile aokulan Brezilya kahvesinin tin el UAtmaaı sarurt idi. Nihayet bu Bu yeni usulle fotoğraf çıkarmak i- EKMEK NA.RKI 
L~e, lnıclretile, gençliiile yafıyan miktarının 87 bin çuvala çıkmıı oldu- 'lrltlyacm takcUl' ~e'r'tlr (lhden Ara• çin temis bir cam parçası, llmn ıeldi • Belediye narh komisyonu dün top. 
0ır insanlık çıkacaktı. O bunu ğunu yazmıştık. Halbuki geçen ııene- ma EnatitUaU) nUn meydana ıelmit ot. ği tarzda ve basit bir surete ııığa ar • lannn3, birinci nevi ekmek fiyatım 
lcendiıini tanır gibi tanııordu. terde kahve yetiştiren bütün diğer maıı memleket heubrna büyük bir b- ıedilmeden evvel, ufak bir ameliyeye on bir kuruş on parada, ikinci nevi 
Çij lcü k d l d ba k b" memleketlerden memleketlır.ıze giren zanç olmuıtur. Az bir uman içinde bu tAbi tutulmaktadır. Resmin gözükmesi ekmeği on buçuk kuruşta ipka etm~ 
te nd. en iıi '"'ar an f a ır kahvenin miktan 60 bin c:uval tutu- mllesaeseden nasıl istifade edilebileceği içi:ı de reaktif olarak da nitrate d'argent tir. Francala fiyatı da 16,5 kuru!Jta 

1 etildi. yordu. de filiyat ile anlatılmıttır. Hatırlarda oJ. (azotiyeti fıdda) kullanılmaktadır. bırakılmıştır. 
l 19 Mayıa böyle bir ıünün bat· ._. __ ........ _ .... __. ____ .__ ..... --...-----.-------...... --........ - ........ --....... ----------...... ..__ .... 

&hı~. oı~ s-4~• Ertem c 1 • flllE~.P~ri.T 
Alnıan harp filosu ~ E V li M Q i L. 

(Ustyonı 1 incide) 

ita., dir. Aynca Ut tane de t.ski l 
llrhh Yardır. 
d. Listede bunlardan başka ikmal e. 
l~~iş altı kruvazör ne inpat tezglh
~11lda bulunan Uç kruvazör, 19 tor. 
:~do, ikmal edilmiş 19 ve tezgahta 
..:•lzaltı, ikmal edilmiş Uç ve tez. 

lal ta 7 filo kılavuzu, 29 mayın ce. 
: Ye daha bir takım muavin cüzü 

llllar Tardır. 

ALMAN VE INGILIZ DONANMA
LARININ MVKAYESESI 

p Londra, 18 ( A.A.) - Mornlng 
lll":_t nzeteai, dün Berllnde neşredil. 

"9 olan Alman deniz in!J&Btı listt.si
:• memnuniyetsizlikle karşılamakta. 
ır. 

B lha listede dokuz sürpriz vardır: 
~r knaYUiir ve •kiz denizaltı. Biz, 
tod remfleri B .. ~itlerin tabyevt me
bu lamun yenı hır misali olarak ka.I 

l etmeliyiz. Da aemilerin yutul- 1 
lllaaı dç bir lokma oldufunu !4Öyli. 1 
ha deniz işleri maharririmiz haklı 
lihl rlrflnüyor. 

ıtnanzör, sekiz pusluk toplarla 
•leelahez ve on bin ton hacme malik 
~l'adrler tipinde imiş. Halbuki 
•rtıtere altı sene müddetle bu çeşit 1 

~•lleri inşa etmemek teahhtidünde 
uuhınmuıtar. 

Denizaltılann açık deniz gemileri 
:-lfına dahil bulunması muhttımel
,ı:k Bu denizaltıların Almanyanın 
•ld halinde elinde bulundurmakta 
lfz °/° 16 torpido muhribi gibi lngi. 
k onanmaaındakilere nazaran daha 

'VTeW 0l•aları ihtimal dahilbade- l 

Ennler, doktor Çetiamn elini ancmma için. ( 
ele tut.anık, :ranı bir Mile: 

- Size minnettarım, dedi, bu rece bana ha7a • 
tnm seri Yerdiniz. 

Doktor Çetiner, Erenlerin titrek ımam 1pk1ari1e 
sölselenen yiizüne mmnca parlak kara lratlı, kan 
sözlü, kara ln,.Jıh adtnm benzini uçak Ye :rorpn 
buldu. Bir kalp ak ... i, ölimiin :ranına sidip pla.k 
demıelctir. Öte taraftaki uçurumun korlm~ karanhiı 
bu Jiiae akisler yennİf siW1di. 

- Uziilecek bir .. , :role, seçiıtirdiniz; Wr :sa • 
man kendinizi :rormunalunm, he:recanlamna:rımz; 
talNi uzunca bir zaman alkol almamana muYUıkbr. 

Erenler doktorun sözlerini ne tasdik, ne de rei. 
detti; Çetiner, bu sözleri aö:rleıtcen bir yandan da et. 
rafına ı.lcnuyordu. Bara11 •kiden a:rumemn nah • 
zeni olmalıydı; :rere hasır üstüne hablar ablııufb. 
Burada cluYar diplerinde daran 1Mi)iik .............., 
kötede üstünde oturduklan tek. fakat senit. Wi7ik 
:rumuıak aom:reclen Ye üstündeki J1111111tü lmıti,;i 
yastıklardan batka eı:ra :rokta; Wr de ıom:renin he. 
men yanı baımda :ra:rnn iılemeli bir Iİpra iakesn • 
lesi, üstünde yine bir pmclan, Wr kllrit kutusu, Wr 
mum makan... Batlca hiç, hiç t.ir te:r. 

DuYarda battan bap yafb t.o:ra tek INr tlıl.lo: 
Birlepniı, içiçe bir. küme halinde pp ... kadın Ye er. 
kek çizsileri. 

Dolrtor Çetiner, hutaama döndü: 
- Bol hanlı, t.ol ıtıldı bir :renle otunnabmm. 
Erenler enap Yenniyordu. Dinnm 1Nr kenann-

da hekimin tani:relerini hareketsiz dinli:ren •nrer .. 
siz adam, tu~tan :rapıln111 bir Buda heykelini an • 
dnıyordu. 

Çetiner yine etnıbra balandı; lıis1etti ki bura· 
da cluYUlarda titreşen wölaeler lcoaUfQJOI', ıiiküt fı .. 
11ldafıyor, clunrcWci rMimcle WrI..- Wmlar Ye er
lcelıler kesik kesik ;,.iJdetiyorlardı; diftDID hemen 
vanı bafmda. cliv•rı.t• •1zanıp vatan IMr ;, ... ,.,., Jc... .. 
hmu uzatınca yetişebilip yuahileeeli kadar yl'k·n bir ı ,.... ...... :railı-.... ııtlne..,... ,arlnw. 

mit - •br ,... .-.. ilifti; sözlerini kırpıtbra • l 
nk bütan kunetini Ye dikkatini bir araya topbya • 
nk okudu; ...-.den buluncluiu, buraya naııl rirdi • 
fi bilirwni:ren bir kurtan kalemin yuclıiı lnıilizce bir 
clarhn uel: 

' , Looe ever givea. 
Aık daima verir. 

Erenlerin •Yİye1İ denilen bu yan lcaranlık ve es
rarb yer alb odumda, inasanın daha eıiiinden içer·. 
J• acbm atmen içini ürpertiyle dolduran bu lot ıa -
1.-ide bu darlmneH1 ona sözlerden diınaia deiil, 
doinıdan cloiru:ra kalbe itli:ren, okunmadan anlaıılan 
llir a:ret sibi ... eli; Wiyiik manası önünde baı kesilen 
ilihi bir iJet: Atk daima Yerİr. 

Bu sözleri dunra yazan el mutlüa yürek çarpın. 
bamdan tİtnmİf olacak ki iıte hattaki Love kelimesi 
hiru eiri olaat- Bu el matlika bir kadın elidir; be. 
yaz bir kadın elidir, be:ru ft yuvarlak bir bilek, be
:ru INr kol, lııe:ru bir kolun kavuıtuiu beyaz ve yu. 
...... .. omuz. 

Öt•ini clüıünmüyorclu. Bu süzel ve yuvarlak 
omuun üstündeki tüzel '-t kimindir, san aaçb mı. 
ıi:rah mı, sözleri nudclır? 

Erenlerin bu s\izel tikin mutlüa deniz apn yer. 
)erden, Büyük Britanya adalannclan kalkarak, iklim • 
ler ve mevsimler seçerek, tarkın hul:ra ve biz dolu 
alq.inlannda Ada çamlannı ae:rretmeei ıelen, 
Şarlan cazibesine kapılan, Şarkı duyan ve Şarka do. 
:ramı:ran bir lnsiliz hanımı olacakb; hicranım Eren • 
lerin 1Mi:rük, cotkun, çarpınblı aeYsiıine kantarak 
dindirmek n dinlendirmek istiyen bir lnsiliz hanı
mı ... Belki de Amerikalı idi. Belki ele, kim bilir, INr 
Türtı kadım da olamaz 1111Yclı? Yoksa tanıclıklanndan 
biri mi:rdi? Dün ıeceki toplanbda lııulunanlarclan bi. 
ri mi, SeYim mi, Ulker mi? 

Doktor Çetiner, oclanm lotluiundan pkan ve • 
hlmJerin dimağını baıtanhaıa kaplamak ve kendialni 
ralaatam etmek üzere bic:mm hazırlandddannı hisse-

. 
derek ayaia kalkb. Ciddi bir hekim ıeaile tavsiyele • 
rini tekrarladı: · 

- Burayı bıralamz; bu sefer reçiıtirdiniz ele• 
dim, ı.ı.,, aluenin sizi ikinci bir defa c:laba ziyaret • 
memesi için temiz hava ve ayclınbk içinde hareket 
siz, heyecansız ve içkisiz yaıamamz liznndl1' • 

Erenler de ayağa kalkmııtı; uzun ve bol bir eM 
biaenin üstüne etekleri yerlere kadar inen itl
bir rop dö ıanıbr ıiyıniı olduiu görülüyordu; siU.. 
ti bir sesle cevap verdi: 

- Dem meselesi ne ise ne; haydi biraz kendi• 
mizi tutup imalk edelim ama heyecansız nasıl ya • 
tamlır; heyecansız Ye sevriıiz? .. Doktor, bana la.._ 
"öl!,, deyiniz, daha iyi ••• 

Çetiner cevap vennedi; ihtiyar erkek hizmet• 
çi, kııııpımn etii'inde ayakta duvara akstemiı ölü bir 
iman hayaleti ribi hareketsiz, heyecansız ve sevsi 
ıiz bekliyordu. 

6 
Doktor Çetiner, Çamlık Palu 

smda karyolasının önünde yere konulmuı, iki kana 
açık bir kitap ribi daran, bavuluna bakıyor; aynait! 
dolabın kapağı arkasına dayanımı; elbiseler, b!r did9 
ye t.oyunlanndan uılmıı hareketsiz, heyecanım 

aevrisiz ölü inaanl• ıibi lapl1'damadan dunıyor. 
Kararım kimH)'e bildinnemekle beraber et 

sım toplamak, hemen yann sabah otelden çı 

ve Zongaldaia, itinin baıına dönmek iıtiyor; certİ 
miras meseleleri henüz bitmmüıtir; devlet daire'• 
rindeki itlerinin arkasını biraz memurlann ihmalin • 
den, biraz da kendi takipsizliiinden dolayı almaım 
rn-. Fakat ne oluna olsun onlan bir avukata devre\ji 
mele ve buradan uzaldaımak istiyor. Niçin? Bunu 
ıünmedi; fakat ıidecektir. 

Odanın kap111 vuruluyor. Otelde hizmet eden 
lerden heyu önlüklü, wum sözlü, ...... :rüzlü 
1-oy: 

- Bayan Sevhn sizi salonda bekliyor; ark datıl 
lan1e tura çlkacakl&rmlf; mutliıb selmıenizi rica 
,.ı.r. r - - .(Admla )'-..). 
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L · seıer için imtihan 
a ataamesi 

1
- Hergün bir hikaye 

ISTANBUL - 17 üniversiteden l:...s_ö_z _so_ .. y_l_i v_e_n_k_e_s_ik_b....,a 1 

l 

Liseler ve orta okullar için hazırlanan son 1 
talimatnameleri aynen neşredıyoruz 

nakil 19 Mayıs 936 salı günti İstan
bul radyosu: 18 Oda musikisi (plak), 
19. Haberler, 19,15. Muhtelif plitklar 
veya zetranesisyon, 20. Stüdyo tri} o
su: Muhtelif hafif eserler, 20,30. Stüd
yo orkestraları, 21,30. Son haberler. 

- Başı dlltıkü sayımızda -

SôZLlJ SINAYLARIN NASIL 
YAPILACACI 

Madde 28 - Sözlü sınav odasına 
giren talebeye sınav heyeti uygun 
gördüğü soruları yazdırır veya yazılı 
olarak verir. tık alman ta ebe}c so
rular veriJdikten sonra düşUnmek için 
on dakikalık bir milhlet verilir. On. 
dan sonra ikinci talebe sınav odasına 
alınarak kendisine sorular verilir. 
Ilk talebe soruların cevaplarım verir. 
ken ildru:i talebe kendisine sorulan 
sorularm cevaplarım düşünüp tasar
lar. Soruların cevaplarını fasarlar.. 
ken talebenin bir kAğıda not alması. 
na müsaade edilir. Sınav sırası ikin
ci talebeye gelince ilk talebe dışarıya 
çıkar, onun yerine başka bir ~'llebe 
gelir. 

Madde 29 - Soruların açıkve an. 
Jaşılır bir şekf1de olması şarttır. Oğ. 
retmen ve mümeyyizler talebeye sor
duktan soruların cevabını sezdirerek 
veya talebeyi şaşırtacak, kıracak ve. 
ya korkutacak sözlerden ve banket. 
)erden sakınmalıdırlar. 

SözlU sınav l'Snnsrnda talebe ce
vap verirken sozu k ~ilmiyecektir. 
Ancak sınav heyeti soruyu izaha Jü. 
zum görürse izah eder. Talı-benin 

verdiği cevaplarda ta'\"Zİh ettirilecek 
noktalar olursa o noktaları da ~orar. 

Bir talebenin sınaVJ ;)anm saatten 
fazla slirmemek şartile sınav heyeti 
talebenin bilgisi hakkında kanaat e. 
dininceye kadar ınnva devam ederler, 
Yarım S.'l'lt geçtiği halde talebe henüz 
ı.ar ılığını bitirmcmi~e bitirinceye 
kadar beklenir. 

Madde 30 - Sözlü sınavJara sa
bah leyin en erken sekizde ve en geç 
dokuzda başlanır. On ikiden on Uçc 
kad:ır nra verilir. On üctcn on do. 
ı,uz buçuğa kadar sınav yapılır. On 
dokuz buçuktan sonra sınav yapıl. 

maz. Ancak saat on dokuz buçukta 
bir sınıfta sınavdan arta kalan tale
be •)ısı sınıf mevcudunun onda bi. 
rindcn çok değilse, kalan talebenin 
sınavlarının o gün bitirilmesi için 
bu müddet uzatılır, Arta kalan ta. 
1ebc sayısı sınıf me\ ~udunun onda bi
rinden çoksa, ~av erte.si güne hıra. 
kılır. 

Cumartesi günleri saat on üçten 
sonra sınav yapılmaz. 

SOZLO SINAVLARDA NOT 
J'ER!JIE 

Madd~ 31 - Sözlü sınavlarda öğ. 
retmen ile mümeyyiz. nrnlarında an
laşarak not \'erirler. Not yerirken 
uyuşamazlarsa, öğretmen ile mümcy. 
yiz ayn ayrı not Yerirlcr. Bu notların 
ortalaması söz1ü sınav notu olur. 

Madde 32 - Sözlü sınavlarda ta. 
}ebelere verilecek not, onların valnız 
bu sına\"da verdikleri karşılıklara gö
re takdir olunur, 

Madde 33 - Sözlü sınav odasına, 
okul direktörü ,.e yardirı-ktörlcri ile 
okulu teftiş salfıhiyetini haiz ohnlnr~ 
dan başka kimse giremez. Bu } ol ela 
girenler de sınavların tnlimntname}c 
uygun olarak yapılıp }apı]macl ğına 
baknrlar. Okul direktörü Ye)a Ha. 
kanlık l~pekteri ınav he} etinin not 
takdirinde açık bir isabetsizlik \'Cya.1 
hut verdikleri notlar arasında bü.} Uk 
farklaT görürse, üzerinde ihtilaf olu. 
nan talebe o dersten yazılı bir ına\'a 

tfıbi tutulur. 
Bakanlık ispektcri \cya okul di. 

rektörü numara takdirinde isabetı iz
li-in \'cya sınav heyeti arasında U}U. 

ımamnzlığın dernm ctti'"ini görür ,, 
nan durdurarak ke} fo l'ti tcl~rafln 

n l. nhğa bildirir. 

SOZL(J SINAV NOTUNUr\' 
f{ıtNAAT NOTU Yf;R/NF 

GEClfESI 

Madde 34 - özlli s nm da talebe. 
aJn aldrfı not, kanaat notunun )eri
ne ~r. Böylece her hangi clcrc;ten 
sözltl ınna'a giren tnlf'bcnin o <~e~in 
birinci yazılı sınannda aldığı not biri 

ile, ikinci yazılı sına~mda aldığı not 
iki ile ve sözlü sınavda aldığı not ge. 
ne iki ile zarbedilerek tutan beşe bö
lUnür. Bu suretle elde edilen not, o 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servi
si verilecektir. 

talebenin o dersten sınıf geçme notu ,,_ _______________ ,.
1 

olur. Her hangi der ten ~özlü sına
va giren talebenin o der~tcn sımf ge. 
çebilrncsi için ınıf geçme notunun 
beşten aşağı düşmemesi ve aynı za. 
manda sözlii sınavda aldığı 11otun 
dörtten nz olmaması şarttır. 

Sözlü ~ınavda bir der.sten aldığı 

not dokuz veya on olsa bile der~in 
birinci ve ikinci yazılı c-~navlarında 

aldığı notlara göre sınıf geçme notu
nunbeşi doldurmasına imkan olmıyan 
bir ta1ebe, o dersin sözlü sınavında 
en az dokuz veya on not alırsa sınıf 
geçme notu beş sa) ılarak o dersten 
sınıf geçer. 

SôZLll SINAVLARDA SINIF 
GEÇ!tfE, BlJTVNLEMEYE 
KALMA YE SINIFTA KAL. 

JfA DURULAR/ 

Madd~ 35 - Sözlü sınava girmiş 
olan birinci, ikinci ve UçUncU sınıf ta. 
lebeleri hakkında şöyle muamele ya
pılır: 

a) Sözlii sınavına girdiği dersler. 
den 34 üncü maddeye göre sınıf ge
çecek kadar not almış olan talebe sı
mf geçmi:. olur. 

b) Sözlü sınavına girdiği dersle. 

BORSA 
t8 . 5 936 

lllzalaroıda yddrt lşaffUI' olıuılar, llu 
rbade muamele ~ftnlf'rdh. KakamJaı 
.at lZ de kapanış .. uı rlyatlan UT. 

p ARALAR 
•Lonı:ın ~ •Viyana ~• . -
• Nevyorıc 126- • lıladrtd IR -
• P&rle lli8- • Berttn t12 -
• M..llAnc 1\.18 - • Vartova ıfü -
• Brtıkseı '4.- • Budapeıte 4!4 -
•Atına ıfü.·- • BWtnt tll -
• Cenevr. •20 - • eeıgno b2 -
• Sofylı l!~ - • Yokohama tU -
• Amatel"d&Jr 8'.-- •AJtm u7• -
•Praa 68- •Banknot \!f2 -
• Stokhoım iIB-

ÇEKLER 
•Londra 1196,- • V1yaM 

•Nnyorll ).79i7 • Kadrld 
• Parl8 L2.00 • Berl1D 
• lıWAno L0097b • VArJC>ft '-00b6 
• BrUluJel t..6860 • BudapeetA U2b7 
•At!na "s sıııo • B11kref 1~ 1H26 
• Cenevre ~ il> • Belgnd "' 972tı 
• Soty. !SH, 79b • Yokohama ~.78'~ 

• Amsterdam 1171$2 • Moakova lıl~ 98 
• Pral 19,087b • Stokholm 8 09Sb 

ESHAM 
rin bir iki veya üçünden 34 Uncu ı, &nkıun 10.~ l'ramft) 11.00 
maddeye göre sınıf geçecek kadar not · Anadolu ııtı.70 • Çimento 10 eo 
almamış olan talebe o derslerden bU- Reji 1 70 
tünlcmey~ kalır. IJlr. Bayrty lb.00.l 

On10ll Del. O 00 
Şark DeL 000 

• lılerkes Baıık 60 C O 
e) Sözlü sınavına girrifği dersle. u. ~ .oo 

rin dördünden 34 Uncü maddeye göre Ponomonb tı,llO 

Salya 'JOO 
şark m. ecza J 00 
Telefon 000 

sınıf geçecek kadar not almamış olan 11----------------11 
talebe, sınıfta bırakılır. ldkrazlar Tahvlller 
SÖZLU SINAYA GIRMIYENLBR •ıtaaT.Bor.J2UB6 IDelrtrU& 

• • •. D ln.8:> ~ 
00.00 
Hl.,70 

14:00 
'380 
~.fKJ 

•7~ 
6186 

Madde 36 - Bir veya bir kaç der. • •• m 2210 Rıhtım 
in sözlü sınavına girmeğe mecbur o- C.ttk.Dahllf \19 00 •Anadolu ı 

• Ergeııt İltik. 9~. • Anadolu n 
lan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 1928 A M LO.OO Anadolu m 
talebeleri, bir engel yüzünden bu & Erzurum ıı6.rıo • MUm.....U A 

ınavlara girememi§lerse sınav yapıl .... --------------•ı 
dıtrı günden itibaren nihayet üç glln 
içinde engt'lJerini okul idaresine yazı ---------------
ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Okul idare.si, bunların engellerini 
kabul ederse, q derslerden enıel 
sınavına bırakırlar. 

Okul idaresince engelleri kabul e. 
dilmiycn talebeler, sınavına girme
dikleri derslerden sıfır almı~ sayılır. 
lar ve sınıfta bırakılırlar. 

ENGEL SINAV/ 

Madde 37 - 36 ıncı maddeye ıö
re enge1 sınavına kalanlar, erte.cıi 

T k . SALI Çartamba a vım 19 Mayıs _o Mayıs 
=====ı:ıı::ı:ı=-==4"7Sefer 8 Sefer 

GUn dol'UfU 
Gt1n b&tıfl 
Sabal:ı ııamuı 
Oğle namazı 

lk!ndt oamam 
4kfam oamuı 
ratBJ namazı 
imsak 

Ydm geçen g1lnler1 
Yılm kalan gGnlert 

448 4 47 
19,15 19,16 
:J,40 3 40 

1210 1210 
16,06 16,06 
19,15 19.16 
2102 210J 

2.47 2,45 
138 139 
227 226 

ders yıhnın başında engel sınaYına •--------------.! 
girerler. Engel sına,·Jarının hangi 
günlerde yapılacağı okul idaresince, sınavlarının hangi günlerde yapılaca
okulda ilfm edilir. ğı okul idare.since, okulda nan edi. 

Madde 28 - Engel sınavı der. lir, 
sin öğretmeni ile en az bir mümeyyiz Madde 43 - Bütünleme sınavında 
tarnfından yapılır. dersin öğretmeni ile en az bir mü. 

Madde 39 - Engel sına,'Jnda ta. meyyiz bulunur. 
lebenin bir dersten aldığı not, sözlü Madd~ 44 _ Bütünleme ~ınavına 
sınav notu yerine geçer. Bu talebe. giren talebenin "sınıf geçme notu,, o 
nin bu dersten sınıf geçme durumu sınavda aldıkları nottur. Bu not ,·e
::ııt. iincii maddeye göre saptanır rilirken ders yılı içinde yapılan yazı. 

fndde 40 - Engel sınavında mu- h sınavlarda talebenin aldığı notlar. 
' 'affak olamıyanlar için, artık bütün. la ders yıh 80nunda kendisine verilen 
fome sına"ı yoktur. kanaat notu ve gene sözlii sınavda 

Madde 41 - Engel .sına,·ının ya. a1dıiı not he.cıaba katılmaz. 
pıldığı günde. tekrar bir ~nge1 yü-

Madde 4:; Bütünleme sınavına gi
zün..tJen sınn,·a gelmiyen talebeler. en. 

ren talebeler, bu ~ınavda en az beş 
gcllcrini sınav gün ün den nihayet üç 

l\lırlarsa, sınıf geçerler. Bütünleme. 
~Un sonra okul direktiirlüfüne yazı 

de bir dersten bite beşten aşağı not 
ile bildirmeğe mecburdurlar. Okııl 

alan talebe sınıfta kalır. 
idaresi bunların engeJJerini kabul r. 
c1erlerse, o talebenin engel .sınannın Madde 46 - Bütünleme "'ınavı 
"apı1ma.cıı hncşl.:a bir güne bırakılır. gününde bir engel yüzünden sınava 
Bununla beraber engel sına"ının rn- giremiyecek olanlar, engellcrıni sı. 

pı]ma ı l!l hirinri teşrinden sonra)a nav gününden nihayet üç iÜn "onra 
kalamaz. 1 okul idarea;ine yazı ile haber vermeğe 

Bnrrcllerini okul idaresine ,·aktiıı. mecburdurlar. Okul idaresi bunla
rle hildirmirenler vcp enge11eri ol u1 rın t!ngellerini kabul ederse. o tale. 
direı.törlüğiince ~abul Pdilmi) enler benin l'ngel sınavlarının yapılması 

ınıfta bırakılırlar. başka bir güne bırakılır. Bununla 

UOTl)Nf,E!t!E Si.VA l'I 

Madde 12 - lliitiinlcme ı-ına"ı er. 
tesi ders )thnın başında !;ISzltt olarak 
yapılır. Hangi derslerin bUtUnlemc 

beraber bütünleme ınavlarının ya. 
pılma.c;;ı 1:; birinci te~rinden sonraya 
kalamaz. 

(Arkası var) 

l'azan: Manuel Komro/f 

Hansom'un zabıta komiscrmi vur \ 
duğu gün gazeteler Rus alimlerinderı 
birinin pek mühim bir tecrübe yaptı· 
ğını ilan ettiler. •recrübe hiı· köpek 
uzcrinde yapılmı§ \'e operatörlük na 
mma b r harıka olarak gösterilmişti 

TccrUbcnin hedefi, makmı: ile ı§· 

Jiyen sun'i bir ,kalp sayesınde hayva 
nın beynini ya.-;atmanın mümkün ol
duğunu göstermekti. Bütün ilim dün
yası bu tecrübeyi alkışlamış, fakat 
bir kimse de bu mühim tecrübe ile 
Hansom'un komiserj öldlirmesi ara
smdalti münasebeti anlıyamamı§tı. 

Hansom, gerçi znbıta tarafındar 

takip edilerek yakalanmış, fakat ifa 
de vermemek hususunda ı"rar etmiı:; 
ti. Nihayet talıkiknt amiri Kil keneli 
sine şu sözl rı söyledi: 

- Bir znh1ta memurunu <Hclürü 
yakayı kurtarma!: imld\nsı7.aır. O hal 
de bu işi kiminle beraber ~nptıp · 
söylemek mecburiyetindesin. Orta ;;.ırı 
kimdi? Bunu muhakkak anhyacağız' 

Fa.kat Hansom gene bir tek sö7 
söylemedi. 

Kil de gazetelerde Rus aliminin 
büyük tecrübesine ait haberleri oku· 
muş, zabıta doktorunun dikkatini cel· 
betmiş, zabıta doktoru bu yolda ken 
disini aydınlatamamakla beraber üııi 
versite ile alalmdar bir dostunu tavsi 
ye etmiş, o da amiri tatmin edeme 
mişti. 

üç ay sonra şehire bir Rus dokto 
ru geldi. Sakallı, altın gözliıklü bir 
adamdı. Kolalı kollukları fazm geni~ 
olduğu için ellerinin üzerine düşüyor 
kolalı yakası boynunu dimdik tutu 
yordu. Rus doktorunun nereden geldi 
ği, neye geldiği kimseye haber veril· 
memiş, otelde yalnız Mcsko••alı dok
tor Smis gibi bir iğreti isimle tescil 
olunmuştu. 

Zabıta amiri Kil Rus doktorile biı 
kaç kere görüştüyse de teklifini kab'ı' 
ettiremediği i in R ı~ doktoru hem 
her gün bavulunu hazırlıyor ve geıi 

döneceğini söylüyordu. Nihayet ikisi 
de bir gün otomobile atlıyarak üni 
versiteye gitmişler, orada tıb fakUl · 
tesi dekanı profesör Fenmer'le görüş· 
müşler ve Rus doktoru hoşnut o1mu§ 
tu. 

O gUn geri döndükleri zaman otc 
lin katibi Rus doktorunun zabıta fımi · 

rine gu sözleri söylediğ.ni işitti: 
- Muhterem şef! Ben bir ilim ac"a 

mıyım. nim için çah§ıyorum. TecrU 
belerimi ancak ilme hizmet için yapa 
rım. Maksat, gayrı ilmi olursa bender 
bir şey beklememek lazım gelir. Ha· 
yatımı bu uğurda vakfetmiş bulunu· 
yorum!. 

Amir, doktoru tasdik ett: Ye: 
- Haklısınız dedi, siz de tecıiibe· 

nizi üni versitcyc göstereceksiniz! 
- Fakat sırf ilim adamlarına gös

termek için. 
Doktorun çalışmasına mani olun· 

mamıştı. lki asistan onun namına her
~eyi satın almağa memur edildiler ve 
dört, bel' küçük motör, bir sürü tüp 
tedarik ettiler. Rus doktoru, şehir haı: 
tahanesinin bir 1<Ü"csinde cihazını kur 
makla meşguldU. En belli başlı yar
dımcısı elinden her iş gelen bir tsvcc . 
li idi. Bu adam kah ma!i:inccilik, kah 
doğramacılık, kflh elektrikçilik yapı· 
yordu. Yıllardanberi huştahanedc ça· 
lışan bu adam, b:n bir hünerli olmak
la tanınmış ve Rus doktonınun derhal 
gözüne çarpmıştı. 

• • * 
Katil Hansom mnhakemr edilmi~ 

ve ölüme mııhkum olmuştu. ldam hük 
münün tatbikine bir kaç gün kala za. 
bıta şefi hapishaneye giderek Han· 
som 'u görmüş ve ona: 

- Sana son fırsatı veriyorum, de
mişti, ortağını bulmadıkça rahat bir 
nefes almıyacağım. Söyliycceksen cöy
le, ahireti huzur içinde hoyJa \'e bizi 
de bir sürü zahmetten lturtnr ! 

Hansom y?.lnız güH"rıs di ve: 
- Ne yapacaksaııı7 yanın! dedi. 
Amir tekrar etti: 
- Fakat seni söyletcc<'~iz! 
- Onu dn siz bilirsin:z! 
Bir k:ıç s-Un sonra Hansom idam 

olundu. İdamda ancak bir kaç gazete-

Çeviren: 

ci ile bir kaç memur hazır ol 
~telcr idam haberini yc.zmı~ 
som 'un cesedi, derhal hasta 
götUrülmU§tU. 

Hastahanede ne yapıldığnı 
yoktu. Rus doktorile yardımcıl 
palı, kilitli kapılar arkasında 
yorlardı. Hanı;om 'un cesedi d 
ya getirilmişti. Doktor bütün g 
tün gece çalı::-tı, ve ::ı.ncak ida 
sesin n üzerinden yirmi dört sa 
tikten som n, bu zıyareti (Kil) 

fon edcr<'k hcrşcyin hazır ol 
bildirdi. 

Kil derhal doktor Fenmor'u 
alarak fen alimine gösterilme 
hazırlanan tecrübeyi görmeğe> 
Kapalı, kılitıi odanın içinde, 
mel bir cihaz hazırlanmıştı. 
\'eranım temin eden, kanın 
tini muhafaza eden motörler 
du. Ve bütün bu cih~m ba§ma 
som'un C"Sedinden kesilen k:ı.f 
~irilmiş ve kafasız ceset b~r 

bırakılmı ·tı. 

Üniversitenin tıp fa.kültes; 
nile zabı~'l f\ miri Kil ic,:cri gl 
sonrn P..us dc.ktoru evvela. mn 
bir yan 'a duran ce ecijni g·· 
Sonra vaz yeti doktora aıJatt 

konuşmnvı ancak iki doktor a 
liyor ve Kil neticeyi sabırsızlık! 
liyordu . 

Nihayet üniversitenin tlp f 
si dekanı arkadaşını tebrik etti 
r,ey mükemmel hazn lanmış ve 
yüzünü ağartacak bir iş baş~rı 

Hastahanenin mak"nisti mo 
işletiyordu. Rus doktoru eline bi 
ger alarak maslubun yüzünü sıı 
biitiln cemaati hayret içinde b 
hAdlse ba !adı. Kesik b&ın dud 
biribirjnden ayrılıyor, ~özll"ri 

yavas acıl·yordu. Doktor, zabıt 
Kil'c bal arnk: 

- J{onuc.un ! DC'di. 
--·~~- -~~~~ 

mı sordu: 
- H ısom, Hnn~om ! 

yor musun? 
•Fakat ses yok. 

Rus doktoru, am'rc 

Beni 

biraz 
yakJa~m:l.Sinl Söyledi \"C amir b 
rak maslul:m ~ağırdı. 

Mas!ubun dudakları kıpırd 

baygın bir sesle: 
- Ölmek istiyorum! dedi. 
Şef sordu: 
- Beni görilyor musun? , 
- Evet, fakat ölmek istiyof 
- O halde ortağının kim ol 

nu söy!e! Yoksa seni hep bu 
bırakırım. 

- Ölmek istiyorur.1. 
- Söyle öyleyse .. 
Hansom söylerli Ye 
- Ortv.ğım Guido idi. Artık 

bırakın! 

Kil hemen koştu ve l 5 dakika 
de bu adamı yak::ıla1 arak ka 
aldı ve .sordu: 

- Hnn"om'un <'inayet ortağı 
sin. ltiraf ediyor musun? 

Guido inkar etti ve 
- Vnlle.hi yalan! 
Dedi. 
- öyleyse gel! 
Kil, Guido'yu hastahaneyr· g 

dü ve mahut odaya sokarak. H 
m 'un kesil: kafası yanında du 
bağırdı: 

- Hansom ! Ortağını görüyor 
sun? 

- Evet görüyorum, beni bır 
artık! 

Makineye geçirilen kesik kaf 
konuşması Guido'yu korkuttu. G 
yere kapanarak ağlamnğa, bağı 
ğa basladı ve derhal itiraf etti. 

Kil Rus doktoruna bakarak: 
- Tamam! dedi. 
Fakat Rus alimi mütcessirdi. 

disi bu tcrrübeyi zabıtayı hoımu 
mek icin yapmamış, ancak ilim 
yasının istifadesini gözetmişti. 

fılimi en ağır sözlerle ilmin suiisti 
edildiğini anlattı. Fakat Rm; ali 
tatmin etmek işten değildi. 

nim ve fen adamlarının t.ccrü 
görmeleri için, Hansom'un kafası • 
mi dört saat daha yaşatıldı!. 



---- -- ---- ------------- ~- ---~-- ---------------' 

Bugün yapılacak idman 
bayramı ve şenlikler 

Ulu Önderimiz AtatUrk'ün Samsu-
na ayak bastığı .. 19 Türk gen r... gun, mayıs 

ç ıginin spor günü olarak kabul 
::nıiş .~e mekteplilerin her yıl yap
d a:-C. Jırnnastik şenliklerinin bu yıl
an ıtıbaren her sene bu bUyük gUn-
i~~:pılması kararlaştırılmıştı. B~ 

1 rla bugün yurdun her yönünde 
Spor şenlikleri yapılacaktır. 
li .... İstanbul mekteplerinin idman şen
gı saat 10,30 da Taksim stadında ya

P~lacaktır. Bütün okullar ögr-etmenle
rın · ın nezareti altında Galatasaray lis . 
1 
es.ın.e gelecekler, orada idman elbise-
erını giyerek yürüyüş halinde Taksi-:e gideceklerdir. Orada abiaeye çe
~nk koyan talebemiz Taksim stadına 
gıdecek ve saat tam 10,30 da şenliğe 
h:p bir ağızdan söylenen istiklal mar-
§ıle başlanacaktır. · 

Bundan sonra direğe bayrak çek
llle t" · .. orem, geçit resmi ydpılacak ve 
~~stik hareketlerine geçilecektir. 

rkek talebeye bay Adnan, kız tale
beye de bayan Mübeccel kumanda e
deceklerdir. Hareketler 20 dakika ka
dar sürecektir. Bundan sonra da klüp
ler arasında hazırlanan müsabakalar 

15 de Bebekte yelken ve kürek yarış
ları, saat 16 da federe olmıyan klüp
ler arasında geçit resmi ve maçlar 
(KaragUmrük stadında) sat 17 de Tak 
simde mükafat dağıtma. 
KARADENİZ LİSES!NDEN YETİ
ŞENLERİN HAZIRLADI(H TÖREN 

Karadeniz lisesinden yetişenelr ku
rumu tarafından bu büyük gün müna
sebetile büyük bir tören ve şenlik ha
zırlanmıştır. 

Törene Üniversite konferans sa
lonunda istiklal marşile başlanacak, 
profesör Mahmut Esat Bozkurt bugü
nün ehemmiyetini anlatacak, profesör 
Ali Fuat, birlik reisi İhsan ayni mev
zu üzerinde söz söyliyeceklerdir. 

Ayni kurum tarafından hazırlanan 
şenlik saat yirmi birde başlamak ve 
sabaha kadar devam etmek üzere 
Park otelde yapılacaktır. Bu eğlence
de Karadeniz millt oyunları, zeybek 
dansları ı;rösterilecek, türlü halk tür
küleri söylenecektir. 

Toplantının tam bir cemiyet hava
sı içinde geçmesini temin için bir çok 
sürprizler de hazırlanmıştır. 

ve spor e<7lenccler· ı kt 
t> 
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'I f stan biı} Vakıf /ar Direktör_lüğü .ilq~ /arı 1 
l 1 - Eskişehirde yapılacak Yenice hamamı inşaatı için 2100 tor 

l ha Yunus markalı çimento almaca ktrr. 

ı 
2 - Beher torbanın bedeli muhamm~nesi 150 kuruştur. 
3 - Mübayaa açık eksiltme ile olacaktır. 
4 - İhalesi 27 Mayıs 936 çarçaınba günü saat 16 da Eskişehir 

Evkaf ldaresinde mıüteşekkil Komisyonda icra kılınacaktır 

5 - Teminat miktarı 236 lira 25 kuruştur. 
Talip olanlar bu işe aid şeraiti umumiyeyi Eskişehirde Evkaf. 

idaresinden Allarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat müdürlü .. 
ğünden lstanbulda Vakıflar Başmüdürlüğü inşaat mim:ırlığından öğ• 

renebilirler. (2563) 

1 
• ' ' . ' . " ıf, 

Beyoğlu Vakıf larDire~i:ijr lüğü ~~l4nları 1 . . . ' . 

(Satılık 
Değeri 

Lira K. · ~ 
--- ;~ 

1081 10 

3277 68 

951 93 

465 11 

Pey parası 
Lira K. 

. 82 

250 (x) 

72 (x) 

35 

mahlul emJak) 

• Kasımpatada Tahta kadı mahal• 
lesinde Dereboyu caddesinde eski 
10 - 17 ve yeni 36 - 21 - 21. 1 
sayılı bostandan müfrez 591 metre 

' 25 santim arsanın tamamı 682 atik. 

Tophanede Firuz ağa Hacı kılıç 
· 8, 10 No. ve köte batında 
23,97X 18,25 metre cepheleri ve 
iki yüzlü 4(13 metre 44 santim arsa• 
nın tamamı 2559 cedit. 

Tophanede Muhiddin F enari Çu .. 
kur cuma Tabancacı sokağında 3 
sayılı 114 metre 48 santim arsanın 

tamamı. 696 atik. 

KURUN hekimleri mektupla soru- rı----i-la ___ n____ Yulia~da ;.~ıı mallara istekli çıkmadığrndan ve '(x) işaretli ma· 

t )anlara da Cevap Vereceklerdir 1·1İ: Eksi mebuslardan ölü Ali~ lia~le~e ver~l~n bedeller haddi layık gö~lmediğinden 19 mayıs 936 

Parasız Doktor .Tophanede Firuz ağa Hacı kılıç 
çrlanazı sokağında 17 No. lı 72 
metre 36 santim arsanın tamamı. 

• 2326 cedit. 1 

• . · t ek . bo kA f. l tarıhınden ıtıbaren açık arttırıma ıuretıle satılmaları uzablmıştır. 
KURUN okuyucularına yeni bir gen mütehassısı Bay Ali Mahir film :1ı . w• d . 'flA k , lhalelerı 29 mayıs 936 cuma günü saat 14 te komısyonda yapılacak• 

1 
---------- nanının er esı rcuna a ı ge • • • 

hi mıyecegm en ıcra ve ı as anu- • . .. . . 
ınıette bulunuyor: Parasız mua • almak huıuıunda da haıtaya azami g hÜk" l . .. d. ta tır. Talıplerın yuzde yedı buçuk pey paralarıle Beyoğlunda Vakıf· 

': Yene.. tenzilit yapacak ve her türlü kolay· .. nu um erıne gore a ıyen s- 1 D. kt" l" w .. d M hl'"'I" k 1 • im 1 . (2721) i! f" . . d _ı_ ___ , __ b 1 d ar ıre or ugun e a u at a emııne ge e erı. 
: KURUN hekimleri İstanbul ve Os- lığı gösterecektir. :: ıyesı ıcap e erem. vuı&u u an a-

ı ~~r ve~d~~~u&rmda~- ~YOLWtK VE ~ERATIK ~ v~~~~eU- 4 - 9~tM~·-----------------------~---~-~I 
l da birer gün KURUN okuyucularını MUAYENELER !i hinde Gaziantep sulh hakimi hu- ı 
İ Parasız muayene etmeye hazırdırlar. ;,·:.= zurunda alacakların ekseriyeti 

l:

i' Bundan istifade etmek için sadece Doktorlanmız tarafından muay· 
vu qng~udeyap~nmmywe~~e:=.=:i=:. ~~~u~iflhd~reıi ~şkil~ ~~~~~~~~~-~~-~~-----~~~~~~~~~~ 
~ rtUN okuyucusu olmak ve neş- 1 l b 1 b 1 d" · f d d 'l k h bazı radyolojik ve operatik mua. dilmiş olduğundan alacaklıların stan u e e. ıyesı tara ın an gön erı ece ta minen 300 tane 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir-!! yenclcrc ihtiyaç hasıl ol dutu görül- ı: iddiaları tetkik ve tahkik edilmek fakir ve kimsesiz yıkanmuı kefenlenmesi ve gömülmesile morgdan 

:. inek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- H 
~! ~Y~ne ic;in yetecektir. müş ve bu gibi hastalardan n Üzere 5 _ 6 - 936 tarihine ka· gönderilecek tahminen 200 ö!ünün yalnız kefenlenmesi İşi pazarlığa 
.! Şişlideki Şifa Yurduna ve • ~ıi dar bu iddialarını isbat edecek ve- konulmuttur. Belediyeden gönderilecek ölüler için 300) morgdan 
• MUAYENE YERLERi ya KadıköyUnde Moda caddesinde .ı .. d ·1 ek 1 1 ' . d 50 ku f' LL... 1 S 

:ı İstanbul için muayene yeri Kunın !İ sikalarını bizzat veya vekilleri ma- gon erı ec Ö Ü er ıçın e M1J ıat taomın o unmuştur. ~ art• 
, d Röntken apart[manında Röntken mil. • d 1 k 

·: 1 arehanesidir.Okuyucularımız, Anka :ı rifetile masaya tevdi ve müraca- namesi levazım mü ür üğünde görülür. Pazarlığa girme istiyenlerin j tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua ·ı 
j! ra c:addesinde Kurun idarehanesi ta- yenehanesine müracaat edeceklere a- !: at etmeleri ilan olunur. (2718) 225 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 2 ha-
.• nında "VAKiT" kütüphanesine mü· :: • 1 ·· " t 15 d d · i .. d b l 1 d (B) 2733 :=i zami tenzilat ve teshilllt gösterilmesi !I zıran sa ı gunu saa e atm e ncumen e u uruna r ır. 
l racaatıa biriktirdikleri kuponlardan i ZAYl 

:il kararlaştırılmıştır: ancak bunun i. !.•ı 
Yedisin.• gösterdikleri takdirde ken• D f d k Ebulf ı k •• d' çin önce idarehanemize yedi kupon il e ter ar yo uşu azı so a-

:!• ılerine bir vesika verilecek ve bu ve- . . :ı gınw da ı5-4n sayılı arsaya bı"na ın· <>a 
·ıc getirmek ve sağlık serviıımızdcn :=:.I " ,., 

1 
aı ayı alanlar pazartesi günleri öğ- ettireceg~ı·mden dolayı ın· ı:ıaat resmı· 
ı bu müesseselere hitaben bir tezkere "' 
eden sonra saat 14 den yirmiye ka- almak lazımdır. :: 14 temmuz 932 tarihinde Beyoğlu be-

l
i, dar kütüphanenin üstünde KURUN I!: Iediye tahsil şubesine (71) lira (16) 
• ida h Doktorlarımız iıtiyenlerin tansi . 

re anesinde doktorumuza kendi • kuruş vererek mukabilinde aldığım 

il
! ter· . yonuna da bakacaklaı:ı gibi Belso · fiilli ını muayenr ettirebileceklerdir. 344783 sayılı makbuz adliye yangı-

ğukluğundan. kulak hastalıklarından 
DICER YERLER nında yandığından bir suretini alaca-

: şikayetleri olanların da temin edi · .. 

il • Usküdar irin muayene yeri Us . 1 .. h 1 f d -1 k ·:.'ıı.· ğunı ilin ederim. 
k 

:ıı en mute assıs ar tara m an, aag ı 

1 
iidarda Alım a· d cnaze yanın •• Galata Jlum.hane caddesi 54 

:
1 

e ıye e e · servisimizin vereceği vesika muka. :,·.· 
daki 20 numaralr evdir. Muayehe gü- Yeni hayat oteli sahibi 

::•I bilinde muayyen gilnlerde parasız fl·.=.i Cafer og-zı, Nı"yazı' 
nü ve saati cumartesi günleri öğle· ~ 

:I~ d muayeneleri de kararlaştmlmıştrr. ":: (V. No. 16078) 
en ıonra 14 den yirmiye kadardır. 
• MEKTUPLA DA SORABiLiR- :: -------------

• h Kadıköyilnde muayene yeri Mil- SiNiZ İi Beyoğlu Birinci SuZh Hııkulı: Ha-

l' Urdarda 30 numaralı dokt"r Leon'un .. k" z· w.nd 
1 cvidi M Gerek İstanbul da gerek diğer !i ım ıgı en: 

1 
r. uayene gUnü çarşamba, sa- :.·i. Fatma ile Cihangir yokuşunda 2 

ati 14 • 20 arasıdır. şehirlerimizde bulunan KURUN o• •• A N 1 B h b . . u a a ey apartımamnm bod-
; • Beyoğlunda muayene yeri Par - kuyuruları, yedi kupon göndererek. H rum katında oturan Mehmet arasın-

•

,: ınakkapıda tramvay duralhnda 133 ::ağlık bahisleri üzerinde istedikleri- !.•1• d 
• eo-· ;ı daki alacak avasından dolayı müd-
i.ı ?~aralı Huanbey apartnnanmda 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnız ~::i:: dcialeyh namına. gazete ile Hanen teb-
• ıncı katta rontgen mu""tehasstsı ALİ sorulacak §eylerin açık olması, has - 1. ld - h ld ıgat yapı ıgı a e malıkeı:!leye gel-
!t MAHtRin muayenehanesidir. Bu - tahk anlatılırsa duyulan ve görülen g memiş ve müddeinin ceza mahkcme-
1' rada muayene günü pazar, saati 14-18 arazın geniş bir şekilde anlatılması. U sinde şahitleri dinlendiğinden bahsile 
!, •raaıdır. şimdiye kadar gördüğü tedavi 'e ._ ei yirmi gün müddetle muameleli gıyap 

• K d p killerinin de izah edilmesi lbımdır. •• ~ 
I:' lltlda aTsırmakpyaaşaaapartıosmtaahnaınndea kdaorkştıo·r KURUN hekimi bu sorgulara KU • ~:i kararı tebligine mahkemece karar ve-

• rilmiş olduğundan 20 Hazira.'.J 936 ta-
• Kirimi muayenehanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sütun · li rihine müsadif cumartesi günü saat 

&Unu paıarteıi, muayene saati 14-20 da cevap verecektir. n 10 da mahkemede bulunmadığınız tak-
•raııdır. KUPONLAR ,. dirde bilcümle vakıaları kabul etmi~ 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya- Kuponların netri deva!U edecek - i addolunacağınız tebliğ makamına ka-
ıth ıaatlerde KURUNun yedi ku • tiı. Kupon biriktirmek için tarih aı• U im olmak üzere ih1n olunur. 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız rasına riayet etmeye zaruret yoktur . i! (V. No. 16092) 

n KURUN doktorlan tarafından para- Yedi kupon glSsteren her okuyucu H Doktor 
iı Stz muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkım n 

1 RöNTGEN ışLERt kazanmış demektir. :: Hüseyin Usman 
Yedi kupon karşılığında KURUN DİKKAT - Kuponlanmız her ii 

H •atlık servisinden alınacak bir kart· gün birinci sayfamızda, gazetemizin l ••• i: Sabık Haseki hastanesi dahiliye il la ınüracaat e<lildiği takdirde ront· başlılı yanındadır. :: mütehaasm 
•111Cı:11:1aı=1m•aıaı••:::n::::::m:r::::::&••••11:1•••••••••••••=u•amr:aü Uleli Lötüf apartımam &aat 4 - 7 c 

kadar telefon: 22459 

GAZOCAK isterseniz 
Evvel Kunı kahveci han 21 müracaat ediniz. Meıhur JUWEL ve 

DEMON ocaklarının deposu. 

Ankara Valiliğinden: 
(20751) lira bedelli Ankara Merkez kazası 1936 mali yılı ıaı,· 

kum, tuğla ve saire resminin bir seneliği kapalı zarf usulü ile arttır
maya çıkarılmıştır. 

ihale 1 haziran 936 pazartesi günü saat l 5 de vilayet daimi en• 
cümeninde yapılacaktır. 

Talipler (1556) lira (33) kurut luk muvakkat teminatlarile itibari 
mali vesikalarını ve tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalan 

arttırma eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde saat 14 de 

kadar Daimi Encümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An kara Hususi Muhasebe Direktörlü-

ğünde dağıtılacaktır. (2706) 

~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye 30.000 Liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

• 



' 'ADONE ŞARTLARI 1 . ... 
:rırut s &'1Jk 1 ~ ~ 

Memleketfmlzde 110 
Yaba.ncı yerlere 1350 72~ '00 llSO 

Posta blrliğlne \ 180 9"'0 ,."" 1°0 
gtrınlyen yerlere " """ 0 

'l'Urklyenln her p08ta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul, Ankara Oadde.t, ( Y A.IU'I yurd\l) 

"'elefon jidare: 1 ~. 2'370 
..ı. }YUJ l~lerf: 21(11 

Telgraf ad.real: KURUN leta.nbul 

Poata ıruru.u No. es 
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·------s y D 
Sayın 

Boğaziç·nde oturan ara, 
iç·n gid n ere yapıl 

ıstanbul Halkına: 

o 
n 

zı im e nlere, Boğaziçine tenezzüh 
enzilat ve gösterilen kolayhklar : 

1. - Cumartesi akşamları son postalarla Pazar sabahları ilk postalarla Boğaza gidenlerden "gidiş 
ve Dönüş,, lü biletlerden yüzde elli tenzilat yapılır. Bu biletlerin dönüş parçaları pazartesi 
öğleye kadar muteberdir. 

2. -

3. -

4. 

Umumi tarife ile yolculuk yapanlara mahsus olmak üzere aşağıda yazılı tenzilat 11 Haziran 
936 dan itibaren başlıyacaktır. 
1 inci mıntaka için, Vaniköy ve R. Hisarına kadar 90 günlük. 
JI inci mıntaka için, Kandilli ve Emirgandan Kavaklara, Altınkuma kadar 80 günlük billet 
ücreti mukabilinde 122 gün seyahat hakkı veren fotoğraflı ve peşin ücretli dörder aylık abon
man kartı ihdas edilmjşlir. Bu kartbrın müddeti 11 Ha~iran 936 ve 11 Teşrinievvel 936 \"e 11 
Şubat 937 tarihlerinden başlayıp dörder ay için muteberdir. Bu kartları hamil olanlar muteber 
olduğu mıntaka ve kısım dahilinde aynı günde, ne kadar isterse yolculuk yapabilir . Bu 
kartlar, Pazar günleri, içinde yazılı mıntaka ve kısım farkları aranmaksızın bilaistisna Şir
ketin bütün iskeleleri arasında yolculuk için muteberdir. 

Boğariçinde oturan üniformayı labis ümera ve zabitan dahi dahil olarak maaşları miktarı her 
ne olursa olsun bilumum muvazzaf memurlara verilmekte olan fevkalade tenzilatlı abonman 
karneleri 1 Haziran 936 dan itibaren maaşlı ve ücretli belediye ve inhisar idareleri memur ve 
hademeleri de dahil olduğu halde bütün resmi memur ve müstahdemlere verilir. 
Pasosu olan talebeden ikinci mevki 3, birinci mevki için 5 kuruş alınır. 

5. - Mektep talebesine verilen pasolar yaz tatili müddetince mer'i ve umum Boğaz iskeleleri arasın
da caridir. 

6. - Boğazda mütemekkin oldukları köylerin mekteplerine devam etmelerinden dolayı paso alma
mış olan talebeye de yaz taliti günlerinde Boğazın her iskelesinde muteber olmak üzre paso 
verilir. 

7. - Tatbikat ve tabiat tetkiki iÇin toplu olarak Boğaziçine gitmek istiyen umum mektep talebe· 
sinden gidiş ve gelit 10 kuruş alınır. 

8. - 'P?ğaziçine taşınanların eıyaları denizden parasız nakledilir. 

9. - Boğazda Ev, Sinema, Gazino yaptıranların her nevi inşaat levazımı Şirketihayriye vesaiti ile 
denizden meccanen nakil olunur ve sahiplerine bir sene için meccanen paso verilir. "Bu paıo
yu ev sahibi birlikte ikamet eylediği ailesinden refikasına, çocuklarından birine, damadına 

devredebilir. 

1 O. - Boğaziçinde evlerini kiraya vermek veya satmak iıtiyenlerin ilanları meccanen iskelelere uıl
dığı gibi bu sene kiraya verilecek evlerin yerlerile Hatlarını gösterir - yeni tah olunan - risa· 

le dahi ıayın halka iskelelerde meccanen veri lir. 

11. - OTOMOBiLLER HAKKINDA: Araba vapuru ile bir kıyıdan diğerine geçecek otomobHler· 
den yalnrz gidi! ücreti 100, gidiı ve geliı ücreti de 150 kuruıa indirilmittir. 

• ltE 

.... ---------·--,,,.-. 
KULl.ANIN/Z - -

•ucu~ , , 
• IDA~ELI : , 

·; • TEMiZ· 

42 T.L.SINDAN f TfBAQEN 
, , . , 

•-:ı-••····--........................................... -............ ~ ..... ....- .... ~ ... ···-········· .. ······ .. ········--····--· .... ---·-----. 
:: Boğaziçindcn Köprüye gidiş Abonman kartlarına isabet f: 
ii ve dönüşlü bilet ücretleri eden bir ~lüktgidiş ve d 
" dönüş fiatları n 
H 1 inci 11 inci 1 inci il inci fıi 
1! K. S. K. S. K. S. K. S. : 
H Saalcak, Harem, ) ı= 
M Üsküdar, Kuzgun- ) 22 17 50 16 23 12 91 ıİ 
u 1 ii cuk, R. Hisarı ) İ 

~i Beylerbeyi, ) 1 
:: Çengelköyü, ) 23 18 50 17 13 64 : 
fi Vaniköyü ) E .. .. 
c: Kandilli li ı. ) •• 
!i A. Hisarı, ) 26 22 • 17 05 14 43 Si 
·ı :: !; Emirgan ) :: 
.. r 
ii Kanlıca, ) ı= = : :: Çubuklu ) 23 05 27 05 21 31 18 03 :: 
~ :: 
.. !stinye ) r 

1
.. :: 

Beykoz, Yeniköy, ) !i 
Kavaklar, ) 35 30 22 95 19 67 U n Altmkum ) i~ 

ı· :ı 
·ıİ Baladaki fiatlarda rüsum dahildir. g 
1 :: .: Bebek hattı. memurini mülkiye ve askeriye :: 
il !i 
11 husu•i tarifeye tabidir. :: 

il tt 
.: Altınkum ve Sütlüce plajlarında banyo ücreti dahil:: 

l
·=ı= olarak pazardan maada gidit ve dönüş ücretleri ::= ... ==.:a 

1 inci il inci 
i Köprüden ) 45 40 :i 

S! Kabataş ve Üsküdardan Vaniköyüne l g .. .. 
:: ve Beşiktaştan Bebeğe kadar olan ) 40 35 :: 
f! iskelelerden ) H :: ı: 
!! Kandilli ve R. Hisarından ) H 
il ) :: •• itibaren Kavaklara kadar olan 35 30 •• 
U iskelelerden ) f: 
l.sac mw •• :. .::ccr.::ı::::.-:n:u:: ..:::::.• ...... :::. ... :-=··=== .. 

2 numarada yazılı kartlar Mayısın 22 inci cuma gününden 
itibaren Şirketin Galatada Fermenecilerdeki idarei mer
keziyesi kontrol müdürlüğünde satılmağa baılanacaktır . 

- 1 ~ 
ft < 

~ususı ŞARTLARIMIZ ~Ak'.'K'INDA ., 
-~IŞE:LtRiMiZDtN MALUMAT Al 1 N ı Z j 

' ' 

~ARAk'OY 

.101 ıSTl&<LAL CAD~ ~ iZAHAT 

müddeti !{ulcli •asker?,~Jc~i dpkur.uncu sı.1 ~ 
nıfından '• aldığım 40 numaralı \'e Muhanımen 'oedeli ( 30,88l) lira olan muhtelif cıvata, vida, ron· 

paşa ı·aldı müteı·elliliğindcn: 

Numarası Muhammen 
lfluhsin zade Melımct 

l\faha llesi Sokağı 

senelik bedeli Cin~i 

Hobyar Yeni Postane 
,.e Tlirbc sokağı 

icar 
11/ 40 

Hobyar Türbe 9 mükerrer 

Bir senedir 19 - 1 - 935 tarihli U:}sdjknamcmi zayi 'd~lii, gup~ly~lar ~ 3 tenımuz 936 cuma günü saat 15,30 da Ankara• 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan es- ·da idare bir.aslnda satın alınacaktır. 

Hanın üst katın- Bir sene kis~nin hükmü kalma.dHığmı ~an :yıe- Bu i~e gir.zr.ek istiyenlerin (2316)5} liralık muvakkat teminat ile 

l 00 Dükkh 

600 
da altı oda rım. . cıewı vcngız ki.fi . . k ' • . . . . •"""" (; ' ev" N 1 OSl) te ı erını ve ı anunun tayın ettığı vesıkaları aynı gün saat 14 30 a Dalfıda muharrer emlı\k kiraya verileceğinden talip olanların muham. o 6 

aen nrfclatmın %7,5 nlc:;b~tindc pey ~kçelerile 2 - 6 - 936 sah ~ünü . · · ' . kadflr ~omisy()~ ~ei.sliğine vermeleri la:umdır. 
saat ikide lstanbul E\'kaC Başmüdiriyetinde ihale k.omiôyonµna müracaat Sahibi: ASI1r1 ps - VA KIT Mııfbaaı~ ,1 5%\~f.W~JP.r t beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar-
•yelemelerl. · (16083) · 1 • 1 ı t Ncfriyat Dir,ktörll: Refik ·A. Stv2ngu Pi ~ ~il\Jflel')n:<le .1atılıkKtadır. _(2651), 


