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Harbin kaldırılması 
Fütuhatla alınan yerle

rin tanınmaması 
D Ünkü gazetelerde Türk Hava Ku• 

ruınu genel sekreterinin bir teb • 
n.. liği vardı. Bu tebliğ İsmet İnönü· 

1
,un 1936 yılı is;in hava tehlikesbe kar• 

t bYanlım olmak üzere bin liralık bir 

a~~lliide bulunduğun~··· bildiriyordu: 1 eşkili düşünülen Amerika Milletler cemi-
d zaınanda bu teberruun aylıkların • 

d:n Y6zde iki nisbctinde yapılan yar. yetinin esaslı maddeleri arasındadır 
ından başka olduğu:ıu da ilave ede • 

rck ~yın hükumet reisimize teşekkür 
eyliyordu. 

Bizim fikrimizce İsmet tnönüne ya'• 
nız Hava Kurumuna yeniden maddi bir 
~ardıtnda bulunduğundan dolayı değil, 
hu Yardım vesilesile Türk milleti için 

ava tehlikesinin aldığı ehemmiyet de • 
tecesbi gösterdiğinden dolayı da te -
§CkkUr etmek lazımdır. 
d Geçen yıl bugünlerde memleketimiz
• c hava tehlikesine karşı hazırlanmak 
ıçin b' h ır hareket uyanmıştı. Her tarafta 
kava tehlikesini bilen yurttaşlar mali 

Udretteri derecesinde aylık ve yıllık 
~aahhUtlerde bulunmuşlardı. Hakikat 

alde ise geçen yıl mevcut olan hava 
:c_hli~si bugünkü dUnya ahval ve şera• 

Vashington, 20 (A.A.) - Kolum
biya, bir Amerikan Milletler cemiyeti 
ihdasına müteallik bir proje tevdi et
miştir. Bu cemiyetin, esası, Avrupa 
Milletler cemiyeti mukavelenamesinin 
ayni bir misaka istinat edecektir. Bu 
misak, şu hususları ihtiva edecektir: 

ı - Bütün Amerika devletlerinin 
müsavatı, 2 - Harbin ilgası, 3 - Mü· 
tearnzın ve :r.ecri tedbirlerin tarifi, 
4 - Fütuhat ile zaptedilen arazının 

zaptedene aidiyetinin tanınmaması, 
5 - Amerika Milletler cemiyeti asamb 

lesinin her sene toplanmağa davet e
dilmesi, 6 - Cenevre müessescsile mc 
sai birliği yapılması, 7 - Amerika 
devletleri arasındaki bütün ihtilafla-
rın halli, 8 - Ccne\Te müessesesi 
mukavelenamesinin rnonroe kaidesini 
tanıyan yirmi birinci maddesinin il
gası, 9 - Cenevre konseyinde Ame
rika Milletlerine tahsis edilmiş olan 
azalıklar miktarının arttırılması, 10-
Cenevre konseyine aza olacak Ameri
ka milletlerinin Amerikan Mfüetler 
cemiyeti tarafından intihap ve tayini. 

"lngiltere için tehlike,, 
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·Muayene kuponu 1 
Bu kupondan yedisini bin1co i 

tiren okuyucumuz KURUN dok i 
toruna kendini parasız muaye • İ 

ne ettirebilir. • 
(Tafsilat 7 inci sayı/ada) f ................................................ 

ıtı İt'lnd k ·1 • . t r e e sı mcmı~. tamtersı ar mış • 
hr b · c.ıem de kat kat artmıştır. 

k' ffava tehlikesi dü:ıe nisbetle bu şe • 
"Bir milyonluk 

temlekelerine 
b d 

• ı· •• lstanbulda yapılan dokuzuncu jinınnstik şenliklerine i tirak eden bü
İr or u ~t1 g j iZ m us- tün me/.1eplilerin fotoğrafilcrini dünkü sayımıza bir seri lıalinde koymu~-

k
' tul.·. Bugün de Ankarada yapılan ji mnaslik şenliklerinden iki güzel pörü. 

ıldc artmış olunca bu yolda müdafaaya 
hazl?lanmak ile mükellef olan herkesin 
Yardım vazifesi de o derecede artmıı ol
:ın.z nu? İşte Başbakanımızın son te • 
?trrllleri bu bakımdan çok manalı bir 

hücum edece .,, nüşü dercediyMUZ. Bu resimler Ankaraclaki lıususi fotoğrafçımız tarafın-
dan KURUN için alınmıştır. 

Paris, 20 (KURUN) - Kahireden 
bildirildiğine göre oradan geçen eski 
Habeş kumandanı Vehip Paşa bulun· 

du lngiltercnin Afrikadc.ki mii.stenıle
keleri üzerine scvkcdilccek ilk k"llvvct 
olacaktır.,, 

'laret sayılabilir. 
Sonra şimdiye kadar bava tehlikesi 

dttıince herhangi bir dUşman hava kuv· 
\'eti tarafmda:ı arsıulusal usuller daire· 
ı: ~~ nıclabileeck bir taarl'\lr: hatırjl g_e
ltdı. Halbuki son Italyan - HabcJ 

duğu bir beyanatta §Öyle demiştir: ---------------

"Hab~tanda henüz ttaıyan Mki- Büyük bir lngiliz 
miyetini kabul etmiyccek kabilc'lcr var 
dır. Habe§lerC yardım etmek lngiltc· zırhlısı 

'"nmlft WtBK/tmh ~H'iiır Çil 
kil, lngiltere için tehlike vardır. Bir 
:reneye kadar ltalyanın Habe§iatanda 
te§kil edeceği bir milyonluk yerli or· 

ASIM US 
(Sonı~ Scı. 4 Sü. 3) --- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Milletler cemiyetine yar-
dım birliği toplanıyor 

'f ürk delegeleri Gl~sko içti mama işti
rak için bugün hareket ~diyorlar 

En son teçhizatla 
yenileştirildi 

Londra, 20 (A.A.) - Star gaıe. 
tesi, tadil ,-e yeniden teçhiz edilen 
muazzam Repulse dritnotunun gele
cek ay içinde Akdenize çıkacağını ya. 
zıyor. Dört deniz u~ağı nakledecek 
olan bu gemi 10 santimetrelik sekiz 
hava topu He ,.e diğer hava taarruz
larına karşı tertibatla mücehhezdir. 

Tadilat 10 milyon Türk lirasına 
mal olmu3tur. 

Londra, 17 (A.A.) - Amirallık 
daire.o:ıi tribal ~ınıfından dokuz torpt 
do muhribinin inş.'lat tezgiıhlarına ko
nulma~ı için icabcden tertibatı almış. 
tır. Bu gemilerin inşa!'ı 19:16 progrn
mı icabatındandır. 

Balkan Mat buat 
Kongresi toplanıyor 
Atina, 20 (Kurun) - Bükreşte top. 

lanacak olan Balkan matbuat kongresi
:ıe iştirak edecek olan Yunan heyeti İr• 
tanbuldan geçecek ve Türk gazetecile
rile birlikte Bükreşe gidecektir. 

Soygaaca Necatı de 
yak.alandı 

Hırsız yakalanacağını anlayınca polis
lere kama ile hücum etti, fakat .. 

Necatı 

Aksarayda Valdc camii karşısında 

oturan bayan Nadirenin evine girip kol
larını ve ayaklarını bağlıyan ve bin li· 
ralık altı:ı ve mücevherlerini çalan soy
gunculardan Mehmet iki gün evvel ya
kalanmıştı • 

Soyguncuların elebaşısı olan Necati 

Müzeyyen 

de dün öğleden sonra Eyüp Nişancasın· 
da Mektep sokağında Haticenin evin • 
de yakala:ımıştır. 

Sadri b-laksudi Ahmet Ihsan Necip Ali 

ltfinetıer Cemiyetine mlizaharet geleceği haber alınmıştır. Milletler 
ıcurumlar:ı beynelmilel birliğinin bu Cemiyetinin son vakalarda kaybetti-

Dinarlı ile Mülayim berabere kaldılar 

Zabıta Necatinin tanıdıklarını tesbit 
ederken bunun Eyüpte oturan iki ço • 
cuk anası Hatice isminde bir kadınla da 
tanıştığını öğrenmiş Haticeyi evvelki 
akşam Emniyet müdürlüğüne getirerek 
sorguya çekmiştir. Hatice zabıtaya ver. 
diği ifadede şöyle demiştir: 

sene l ·ıı • · d t k ngı crenın Glaskov şehrınde ği kuvvetini iadeye yar ım e me için 
Yapılacak olan kongresine istirak et. geçen hafta Londrada l!l bin kişinin 
:ek üzere memleketimizdeki müza- iştirakile bir miting yapılmıştı. 
1 aret kurumu azasından Denizli say. Lord Alber Se.<ıilin başkanı bulun. 
~'t! Bay Necip Ali KüçUka Giresun duğu "lngiliz müzaharet cemiyeti,, 
n l'lavı B. adri l\laksudi A~salı, Ça- nin bugün bir buçuk milyon 
d:kkaıe saylavı B. Şükrü Yaşın, Or. bulunmaktadır. 
ht sayıa,, B. Ahmet lh~n Tokgöz, (Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

~rkez. bankasından B. Reşad yarın 
rJnıiz.den hareket edeceklerdir. 

n 
1 

"'I'ürkiye rnüzaharet kurumu,, ge-

c,e Sekreteri Cniver.site rektörü B 
eınn . • 

et Bılsel aynı kongreye iştirak 
ın;:~f~in dün Londraya gitmiştir. 

ın· ıgl'r delegeler Ankaradan şehri. 
t7.e geJm· b r ış ulunmaktadırlar. 

hgilterenin Glaskov sehrinde .... a 
PıJa k > ~ -
hazı:a kongre için İngilizler büyük 

8
hk Yapmışlardır. 

kon aıiranın birinde başlıyacak olan 
li~e ~e lam beş gün sürecektir. Bir
den d ahtt olnn bütün memleketler. 

elegelerin Glaskov kongresine 

Talebe • • 
ıçın 

AçtığımJz büyük ve şerefli 
müsabakaya ait tafsilatı 

ürünC"ii sayıfanıı:da 

Okuyunuz. 

İzmir, (Hususi) 
- Aylardanberi bek 
lenile:ı Dinarh. Mü
layim serbest güreş 
maçı kalaliahk bir 
seyirci önünde ya -
pıJmış ve çok heye• 
canlı olmuştur. H a

kemliği geçenlerde 
Dinarlı ile Avrupaya 
giden Kara Ali ida
re ediyordu. Bir sa -
at üzerinden tertip 
olunan maçın bütün 
dakikaları iki taraf 

için de çetin bir çar· 

pışma içi:ıde geç -

rniş, neticede her iki 

rakip berabere ilan 

edilmiştir. Resim bu 

maçtan bir enstanta
nedir. 

" - Necatiyi ta:ııyorum. Ailece ge • 
lip gidiyorduk. Bir aralık Necati bana 
tecavüzde bulundu. Bunun üzerine ken• 
disini ceza mahkemesine verdim. On • 
dan sonra bir gün sokakta saç, saça dö. 
vüştük bile.. Kendisi ile hayli zaman • 
dır konuşmuyorum .. , 

Haticeni:ı ifadesi şüpheli görülmüş. 
kendisi dün Necatinin tanıdığı kadın • 
lardan Müzeyyenin kardeşi Müjgan ile 
muvacehe edilmiştir. Müjgan, vak'adan 
hir gün sonra Necatini:t Müzeyyenle bir 
Jikte Haticenin evine girdiklerini ve 
Haticenin başörtüsünü alarak evden çı· 
kıp gitiğini söylemiştir. Hatice. Neca • 
tinin geldiğini inkar etmişse de zabıta 
memurları bu söze itimat etmemişler, 

Hatice:ıin evinde ar;-qtırma yapmaya 
karar vermişlerdir. Bu sırada hariçte 
takihat ite mes~ul ol11n cliğer memur • 
l~ r <la Nı-catinin Eviiptt" Haticenin e • 
vinde saklandığını ö~~endiklerinden em 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3). 
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Akdeniz misakı için ı 
mutabık kal111dl 

"Faşist idealli 
sivil teşkilat,, 

Prens Starhenberg 
ltalıadan döndü 

Viyana, 20 (A.A.) - Rom.adan 
dönmekte olan prens Starbemberg 
bugUn Viyanaya gelmiştir. 

Eden Akdeniz devletleri 
murahhaslarlle görüştü 

Prens, Heimvehr liderlerinin mm
takavt konferansına riyaset edecek
tir. Mumaileyh, "Faşist ideallere sa
hip sivil bir teşkilAt olmak sıfatiyle 
Heimvehr'lerln müstakbel faaliyeti., 
ne mUteallili taliınat verecektir. 

Löndra, 30 - DalJy Nevs gazete. 
sinin yiüiğına göre, B. Eden Cenn
fetle bulonduğu zaman Fransa, Tür. 
kiye, Yuıoslaqa; Yunan n lspan
ya murahluislarUe görüşmüş, birçok 
karşıliklı yardım ml.cıaklarının temel. 
Jerl Uıefinde ınutabik llalmıştır. Bu 
mi.Saklar Akdeniz deY1etlerJnden l>irl
nJn tairruzuna karşı blr'birlennl mu. 
dara.aya yanyacaxtır. 

Gazet~, ltalyanın Akdenlzdekl e
meJJeflnln buradaki milletler için teh. 
Jikeli olduğunu da ilAve etmektedir. 
ITALYAN TAARRUZUNA KARŞI 
ANLAŞMA DE.VAM EDiYOR 
Lofıdra, 20 (A.A.) - Bazı Akdeniz 

devletlefi, deni%, ordu n hava erıtanı 
harblyelefi arasında 1fü ltalyan taarru • 
.zuna k•flt yapılmı§ olan teknik anlaı
malann hAlA mer'i olup olmadığı hak .t 

lan bir suale Bay Eden ''evet" cevabı • 
nı vermiJtİt. 

Bay Eden bu gaye için yeni müza -
kerelerin §imdilik derpiş edilmediğini İ• 
Jhe etmiftlr. 

Diğef bfr suale cevap veren B. Eden 
bazı Habeı maliamlanrun henüz işgal 

edilmeyen topraKlar üzerinde asayişi 
mühalaza için çalışmakta olduktan ve 
fakat bu hususta tafsillt vermiyeceği -

tıi bildiffui§ ve diğer bir suale de cevap 
olarak, Habeş imparatorunun hareke • 
tinde serbest olduğunu, yalnız İngiliz 

kontrolilnde)[i t6praklarda bulunduğu 

milddetçe, Jier tUrlU haemane hareket -
ten sakınacağını ve fnglltereye gelme • 
sine hiç bir mani mevcut olmadığını bil· 
dirmlıtir. 

Bu konferanstan sonra prens Star
hemberg, uzun bir zaman için Viyana 
dan ayrılacaktır. 

HEİMVEHR'LER SiLAHTAN TEC
RİT M1 EDİLİYOR? 

Viyana, 20 (A.A.) - B. Schusch
nigg yekunu •0.000 kişiye baliğ ola
cağı tahmin edilen bir milis kuvveti 
ihdasını derpiş eden kanunu son bir 
defa daha gözden geçirmektedir. Mi
lis efrada, muntazam orduya. mensup 
zabitler kumanda edeceklerdir. 

Mabtemel telıllllele
rl11 inine geçmek için 

Hatırlardadır ki Heimatschutz ef
radının Azamt miktan 1934 senesi or
talarında yani Dolf us'un katli sırala
rında 60 bine baliğ olmuş idi. Ancak 
bu miktar o zamandanberi eksilmiş
tir. Zannedildiğine göre hükfımet He
imvehr'lerin bUtun sil8.hlarmı elleri
ne geçirmeğe muvaffak olacaktır. 

Atatürk 
Sovyetlerle lngiltere ve Fran
sanın birleşmesi isteniyor 

Gençliğin tezahüratına 
teşekkür ediqor 

İstanbul, 20, (A.A.) - Cumur bat 
kanlığı genel sekreterliğinden : Bfilksel, 20 (A.A.) - Sosyalistle

rin naşiri efkarı olan Le Peuple gaze
tesi sosyalist enternasyonali tamın
dan kabul edilml.§ bir karar suretini 
neşretmektedir. Bu karar suretinde 
Milletler cemiyetinin otoritesi yeni 
baştan teesslls edinceye kaaar ltalya-

Büyük müftü 
Filistindeki hadiseler 
hakkında ne demiş? 

Lö Jurnal gazetesinin Filistine 
gönderdlfl muhabiri KudUSte büyük 
mUftU 8e;it Emin HUse)in ile görUş
milş ve 80n hadiseler hakkında ken. 
dislnden izahat almıştır. MUftU di
yor ki: 

"- Bu karııık1ıklııra Siyonistler 
sebep olmuttur. Esasen şimdiki re. 
jlm, Slyonbtlerin vatanımızı mildhlş 
bir surette lstiH\larrna müsaittir. Bl
slm isteklerimiz, yalnız Fili8tindeki 
değil, diler memleketteki Arapların 1 
da isteğidir. Eğer Arap gazetelerine ; 
göz gezdirilecek n gazeteler efkarı! 
umumtyenin dili sayılacak olursa bü. 
tün Arapların bizimle birlik oldukla-, 
rı görülecektir. 

":Filistindeki nümayişler, Mısır 

ve Suriyede olanlarıl\ aynıdır. lste. 
nilen şey tam bir istiklal ve hürriyet 
ve Arap milletlerinin birliğidir. Diz 
burada Arapların pek haklı olan mil
li dilekleri için n :Pilistini SiyonLı;t 
ihtiraslarına bırakan siyn.-.ete karşı 
çalışıyoruz. 

"Araplar, dilekleri hasıl oluncıya 
kadar milli mücadelelerine devam e
decekler ,.e her türlü ~ükunetli ted. 
uirlere baş vuracaklardır. 

"Yahudi muhaceretine kati olarak 
nihayet verilmeli ve arazi satılma..c:ıı 
> asak edilmelidir. J.'Histin hakların
dan manım edilmi~ ve tarihin hi~ bir 
zaman kaydetmediği hir surette, 
memleketin hakiki sahipleri yerine 
yabancıların geçmesi tervic olunmuş. 
tur. mz, davamızın son zaferinden 
eminiz. Siyonizmin Filistin Arapları 
için değil, burasını mükaclde~ top
rak bilen hristiyanlar icin de büyiik 
lıir teh1ike olıl u ·unu bütün diinyanın 
dikl,atine koyacağız. 

1 
Bütün hristi)nn dünyac:ı, Siyonizm 

fchlilt~nc knr~ı miicad"le eden Arap 
milletfne ve rnüslümanlara yardım 
etmelftffr.,. l 

ya karşı tatbik edllmekte olan zecrl 
tedbirlerin muhafaza edilmesi ve muh 
temel tecavUzlerlö ve muahedelerin 
ihlal edilmelerinin önüne geçmek üze
re İngiltere, Fransa ve Rusyanm mc• 
sai birliğinde bulunmaları talep edil
meıttedir. 

Habeşistanda işe 
nasıl başlanacak? 

ita/yanın gapacalı iı/e,. 
Romadan Fransız gazetelerine bil

dirildiğine göre. İtalya, Habeşistan 

19 Mayıs günUnUn yıldönümü mU
nuebetiyle vatandaşların yüksek duy 
gularrnı bildiren yazılara ve bu günil 
kutlamak için yapılan spor bayramın
da gençliğin gösterdiği heyecan ve 
bağlılığa teşekkUrlerini bildirmeğe 
Atatürk, Anadolu ajansını ödevlemiş
tir. 

Bir gemi yiyecek 
Yahudileri 
sevindirdi 

imparatorluğunu kıymetlendirmek Hayfa, 20 (A.A.) - DUn muvalckat 
için her türlü işlere ait bir pllin yap. Telaviv yahudi limanına ilk yiyecek yük 
mak hazırlıklarında bulunuyor. Fa- 1ü bir gemi gelmiş ve yükünü bir tngi
kat sivil ve idari teşkiUlt yapmazdan liz kruvazörünün himayesi altında bo
önce henüz bUyUk bir kısmı ke~f edil. şaltmıştır. Telaviv halkı bu münasebet
memiş olan bu memleketi tanımak lfl· le sevbç tezahüründe bulunmuştur. 
zımdır. Bu sebeple ilk önce yolların Buna mukabil Hayfa limanındaki Arap 
yapılmasına ihtiyaç görUIUyor. Bu. amele büyük bir heyecan içindedirler. 
na dair yapılan ilk pllnda ıunlar DEMlRYOLLAR 1NG1Ltzr..ER1N 
vardır: MUHAFAZASINDA 

ı _ Şimali şarkt yolu, Adisababa- Kudil!ı, 20 (A.A.) _ Dün b.a ve 
dan Maknlleye gidecek ve orada A.~. Leytüllahm'da yapılan nümayişler 
mara ,.e Masunya &iden asfalt yol ile sük\ııı dairesinde dağıtılmıştır. Karga 
birleşecektir. şahklann bidayettcnbcri 814 arap ve 

2 - Deniz yola, Adisababa ile 53 yahudi yakalanmıştır. Demiryolla
Desye n Asabi bağlıyacaktır. Asap rının İngiliz kuvvetlerinin nıuhafaza
limam bü:riitülecek ve tadil edilecek- sı altında bulunduğu ve demiryolları 
tir. mıntakasına girmeğc teşebbUtl edenle· 

3 - Şimali garbi yolu, Adisababa rin tehlikeye maruz kalacaMarı dün 
ile Gondnr arasında bulunacaktır. akşam radyo ile nan edilmiştir. 

4 - Merkezi garp yolu, Adtsaba. --------------
hadan havalisinde altın ve platin ma-
denleri bulunan Uallegaya uzanacak. 
tır. 

5 - Cenubu garbi yolu, Adfüba· 
hadan göller ha,·a1i8ine gidecektir. 

6 - Harar yolu, payitahttan ha§. 
lıyavak, Harara ve Dire Dauaya , .•• 
racaktır. 

7- Cenubu ~rki yolu, Somaliye 
giden yol ile birleşecektir. 

ltalya akademisinden ,.e endll8trl 
konf edera.-.yonundan birer kombıyon 
yakın da 1l a be. is ta na giderek yapı la. 
cak işlere i tikamet \'ereceklerdir ~fa. 
den aramak Ye meydana çıkarmak işi 
Şarki Afrika madenleri şirketine ve. 
rileccktir. r<'nuhi Hnl.H- !~tanın llU

lan i Jetilccek ,.e alınacak elektrik 
kuvvetleri lıütiin mem lckcte daııtrta. 
caktır. 

Negüs 
Pazar günü l•tan

bulda olacakmı, 
Atına gazetelerinin Romadan •

Jarak neşrettOtlerl bir habere göre, 
Cenevrede memleketini naUdafaaya 
karar ''ermiş olan Habet imparatoru 
önUmUıdeki pazar gUnU bir Leh n
puru ile şehrlmiıde bulanacaktır. lm. 
parator buradan dofrucl\ Romnnyaya 
geçecek ve Romanya Uıerlnden Ce. 
neneye vasıl olacaktır, 

NegUsün lstanbuldan geçerek git. 
mMlne ilk sebep, Jtalya civarından 

ı geçmek i~tememMI lmlş!. 

Çiftriler ve am<'leler bundan son- ---------------
ra !!elip yerleşeceklerdir. l\femltkt'. 
ttn fsttmannda yerlilerin mllklyet 

haklarına tamamile ria,>:et ediletek -
tir. 
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Yeni Orman Kanunu hazırlanıyor 

-'-~~----~-------~--~-
Yol vergisi verenler senede bir lira da 

orman vergisile mükellef olacaklar 
Ankara, 20 (Telefonla) - Kamu

tay muhtelif encümeninde tetkik edil
mekte olan yeni orman kanunu bu se
ne mer'iyete geçecektir. 

Layihada bir maddeye göre hüku
metin herhangi bir dairesi taraf maan 
teklif edilecek olan, arazinin ağaçlan-

lzmir ve civarı 
hatlarında tenziltıtlı 

e~ya tarif esi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Devlet 

demiryolları idaresi İzniir, Denizli, 
Ala.şehir, Soma ile şehirler arasındaki 
istasyonlara naklolunacak emtea için 
yeni ve tenzilfttlı bir tarife hazırla

mıştır. 1 hazirandan itibaren tatbik 
edilecek olan bu tarifeye göre bu is-
tasyonlar arasında ithallt eşyasından 
her 100 kilometreye kadar kilogram 
başına 3 kuruş, almacak, daha fazla-
sı için idt tarif eye göre alman fiyata 
100 kilometreye kadar olan fiyat zam
medilecektir. Bu suretle, bu istasyon
lar arasındaki nakliyat %60 nisbetln
de indirilmiş clacaktır. 

Alman 1 icaret Heyeti 
lzmir'de 

Ankara, 20 (Telefonla) - Türk -
Alman ticaret anlaşmasını milzakere et

mek için memleketimize geln:ıiı olan 
Alman ticaret heyeti !zmire gitmiıtir. 
Bir hafta kadar kalacak olan heyet ora .. 

da iktısadi vaziyet hakkında tetkikler -
de bulunacaktır. 1 .Uıl ... ı 

Ziraat Banlca~ı 
teşkilatı değiştirilecek 
Ankara, 20 (Telef onla) - Ziraat 

bankasının teşkilatında esaslı değişik 

liklerl mucip olacak bir kanun l&ylha
sı hazırlanmaktadır. Yakında Kamu
tayın m.Uzakereslne konulacak olan 
bu Iayihaya göre Ziraat bankası bir 
anonim şirket haline getirilecek Sü-

mer bank gibi malt bir müessese şek
lini alacaktır. 

1rakyadaki hükumet 
emltıki tespit olunuyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Trakya
da hükumete ait gayri menkul emlak 
ve araziyi meydana çıkaracak ~eni 

bir tahrir yapılmasına ba§lanmıştır. 

Bu iş için te§kil edilen komisyon Trak 
yaya hareket etmiştir. Adetleri ilerde 
arttırılacak olan komisyonlar Tekir
dağı taraflarından başlıyarak devlet 

' emlAk ve arazisini tesbit edecekler
dir. 

dırılması Vekiller heyetince baJJ!'~ 
narak ağaçlanma pli.nma göre ~ 
caktır. Bunun için, plin.larm t ıf 
ve tatbik masrafmı karşılamak~ 
yol vergisi veren yurttaşlar her . 
birer lira vermekle mükellef ola~ 
!ardır. 

Gümrüklerdeki 
muamelenin geç 
bitmesi karşısında 
Ankara, 20 (Telefonla) - Nafia .e: 

kaleti hükfunete ait bazı eıyanın, ırıı.ı 
amelesi sonradan yapılmak üzere 'uı;; 
rüklerden çıkarılmasını temin edet 
bir Hiyiha hazırlamıştır. Zira, güınrülc' 
terdeki muamelelerb geç tamamtaıııss' 
sı bir çok mütküUlta yol açmaktadır· 

' Hava tenezzühlerı 
Ankara, 20 (Telefonla) - 25 ıı; 

ziranda başlıyacak olan hava sef ,J 
leri için yapılmakta olan hazıriıkl 
bitmi§tir. ~ 

Hava yollan idaresi geçen yaz ıııe, 
siminde olduğu gibi bu yaz da tstJ!' 
bul ve Ankarada her hafta ha~a~~ 
nczzühlcri yapılmasım kararJa.şurı.vn 
tır. 

Cumartesi günleri öğleden soıır' 
başlıyarak pazar günü akşamına ~-: 
dar devam edecek olan bu tene~ 
lere herkes iştirak edebilecektir. 13. 
çeyrek saat sürecek tenezzUhlcr içiO 
iki lira Ucret alınacaktır. 

Erzurum'un imarı 
Ankara, 20 (Telef onla) - Nafi• 

Vekil.Jetinde, Erzurum mcb'usl~ 
da iştirakile, dUn bir toplantı Y" 
pılmış ve Erzurumun iman meeeıeJr 
ri görüşülmiltJtilr. 

lzmir yüksek ticaret 
gıupu 

Ankara, 20 (Telefonla) - lzmir ti' 
caret odası tarafından yüksek ticaret 
grupu teşkili:te dair iktısat vekaletiıı' 
den istenen müsaade verilmi§tir. orııf 
yakında teşkil olunacaktır. Bu husuf" 
gl:srUgmek Uzere İzmir valisi Muıtaf•• 
ticaret odası müdürü Cevdetle birlikt' 
Ankaraya gelmit ve vekaletle temast# 
bulunmuştur. Bir kaç gUn burada t<a' 
lacaklardrr. 

Biltınço resmi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Bazı °"' 

dairelerince bilançolardan 1 liralık daıs" 
ga resmi alınmasına devam edilmekte ' 
dir. BilAnço resmi 2455 numaralı k• ' 
nunla 2 liraya çıkartılmıt oldutund~ 
bu yanlı§ muameleye devam edilmeıııe' 
si maliye vekaletinden tamim edilaıll ' 
tir. 

Yunan krah Korfoya gitti 
Halk kralı büyük bir sevinçle karşıladı 

Atina, 20 (KURUN) - Kral ikln-ı 
el Yorgi ile veliaht Pavlos bu sabah 
saat 10 dıı, Yunan adalarının birleş
mesinin 72 ci yıldönümU merasiminde 
hazır bulunmak için, Korfoya varmış
lar ve halk tarafından sevinçle kar
§ılannuşlardır. 

!skelede Epir genel valisi He Korfo 
uarbayı ve bütün memurlar tarafın

dan karşıla.nan kral ve veliaht evveıa 
son harpte ölenlerin abidesine bir ~e
lenk koymuşlar ve sonra Ayaspiridi 
kilisesini ziyaret etmişlerdir. 

Y unanistanda 
Bir vilayette kıyam oldu 

Antina, 20 (Kurun) - Teşkil edil -
mekte olan vilayet mahkemesi yüzün • 
den Levadya ahalisi kryam etmiş, silah
lı bir miting yaprlmrş, mağazalar ka -
patdmrştr. Posta ve telgraf binasına hll
cum eden halk memurları kovmuşlar, 

viliiyet mahkemesi eıyasım yağma et • 
mişlerdir. 

N azrrlar meclisi bu gece topla:ımış, 
meseleyi mUzakere etmiştir. 

Öğleden sonra PlaUteraa m~ 
nnda dini bir ayin yapılmı§, gece . ' 
bütün ordu ve mekteplerin iştirakil 
bir feneralayı tertip edilmi3tir. 

Kral ve veliaht pazara kadar J{ot" 

foda kalarak diğer adalan ve bu ar"' 
da Kefalonya. adasını da ziyaret ede" 
ceklcrdir. Kral bu adada adanm ıneb
usu olan ba§bakan B. Metaksas tar'' 
fından karşılanacaktır. 

Kral ve veliaht ve maiyeti rocırt 
ve Kundoriotis Destroyerlerile seY'' 
hat etmektedirler. 

Papanın mümessili Ha"' 
beşistandan çıkartılıyo~t 

Roma, 20 (A.A.) - Yan reSJ1"" 
mahafil, uzun senelerdenberi Harta:; 
da oturmakta olan Papanın Galla1,_ 
nezdindeki mümessili rahip .A.Jld 
Jorousseau'nun İtalya aleyhindeki; 
ZI tezahürat dolayısile Habeşi~ ıJ 
terketmeğe davet edilmiş oıduğııll 
beyan etmektedirler. 

Ayni mahafil, mumaileyhin itb~· 
mına bais olan hadiselerin ne nıal11• 
yettc bulunduğu bildirmemcktedirler• 



lstanbul -Ankara yolu 
Tayyare seferlerine Pazartesi günü 
başlanacak; dün tecrübe seferi yapıldı 
ta ~ ile Istanbtıl arasındaki 1 

Y'Ya.re seferleri öntlmUzdekl pazar-
~ &1lntlnden itibaren başlıyacaktır. 
ta un Bay Seyflnln idaresindeki bir 
. naıre Ankaradan lstanbula bir tec. 

l'iihe seteri yapmıştır. 

İlk tayyare pazartesi günü saat 
lO da Anıai.radan kaJkacak, 11,50 de 
İstanbul& gelecektir. Aym tayyare 
o ij 
5 

g n akşam 3,30 da buradan kalkıp 
.20 de Ankaraya varacaktır. 

Polla haberleri : 

Tayyareler bu saatlerde her gün 
seferler yapacaklardır. Tayyarelerle 
yolcudan başka gazete ve posta nak. 
fiyatı da yapılacaktır. Bir yoku be
raberinde adam baştna on beş kilo 
eşya da götürebilecektir. 

Ankaradan Istanbula ,·eya Istan. 
f)uldan Ankaraya yalnız gitme adam 
başına 22 liradır. Gidip gelme 44 li
radır. Ancak gidip gelme bilet alı. 
nırsa yüzde yirmi tenzfJat yapılaca
ğından gidip gelmt> ücreti 36 liradır. 

HEKİMLER KONFERANSA 
ÇAGRILIYOR 

Motor aelirken Etibba odasından: 
~ !zmirde ölen ve son defa statüsü 

B dikilen operatör Mustafa Enver hak-
alttcak dıqe kendisini kında Eminönü Halkevinde 22 mayıs 

denize aiti cuma günü saat 18 de verilecek 
Kandillide sandalcı 60 yaşında Hi- konferansta üyelerimizin bulunmasını 

l'isto Arn dileriz. 
k avutköy önünde balık avlar- ---------------
eıı Rizeli Temel kaptanın Yıldız mo- 1 

tô?'U.ı\Un sliJ:''atle üzerine geldiğini gör- 1 Gelenler, Gideni•~ 
nı.U§, korkmuş, motör çarpmadan ev-
'7el kendisini denize atmıştır. Türkiye cumuriyeti banknotlarını 

Riri· t basan "Thomas De La Rue., isimli İn-
1 

s o etraftan yetişen sandalcı-
ar tarafmdan kurtanlmıştır. giliz tabı şirketinin Bay Ashton adm-

JU' da salahiyetli bir mümessili dün Lon-
.Pı eden zehirlenmiş ? dradan gelerek doğruca Ankara.ya 

Ort.aköyde Portakal sokağında o- gitmiştir. 
turan bahçıvan Ali'nin otuz altı ya- • Finlandiya gazetecilerinden Bay 
llndaki kansı Sabriye on gün evvel Jakob Muman şehrimize gelmiş Pera
haetaıanmııı. Beyogvlu hastahanesi-.. :.- palas oteline inmiştir. 
.. e Yatırılmıştır. Ali karısmm bakır 
r-ıı~ kaptan yediği yemekten zehir
endiğini söylemiştir. Sabriye üç gün 

e\>V'el ölmüş, hasta.hane ölUınünün se
bebhıt bakır çalığı kaptan yediği ye
l'cı.ekten tesbit etmemiştir. Bunun üze
line adliye işe el koymuş, Sabriye'nin 
:esedi evvelki gün Ortaköy mezarlı
~dan çıkarılarak morga nakledil
llliştir. 

.Ali'nin, karısı öldükten sonra baş
~ bir kadınla evlendiği de tesbit o-
1"""""9ı~ .A4liv"' tahlr~b:ata. dc;va.m 

ebnektedir. 
AYAÔI KAYMIŞ - DUn Bostan

cıda istasyon köprüsU üzerinden ge
çen tebhirhane memurlarından 60 ya
!)~nda Abdullah ayağmm kayması Uze 
~c düşm.ilş, vücudüniln muhtelif yer 
erinden yaralanarak hastahaneye kal 
dıtılnuştır. 
l RlRAZ SATARKEN - Tahtaka
ede Silifke hanında oturan seyyar 
l'etnişçl İzzet Üsküdar iskelesinde ki
;ı satarken Üsküdarlı 22 yaşında 

l2a ile aralarında kavga çıkmış, Rı
ıa. bıçakla f zzet'i sol kolundan yarala
lnı§tır. 

RA.Lp ON KURUŞLUK - Pen
:ıne taş ocaklarında çalışan Ali oğlu 
. erhat köprünün Kadıköy iskelesin
deki gişeye kalp bir on kuruşluk sü- 1 
terken yakalanmıştır. 1 

BICARLA YARALADI - Uskü
daıtda Sela.mt Ali mahallesinde oturan 
~inek arabacısı Ahmetle şoför Musta

a. arasında müşteri almak yüzünden 

kavga çıkmış, Mustafa bıçakla araba
cıyı sol kolundan ve kalçasından ya
ralamıştır. 

KAMYON ÇARPTI - Cumhuriyet 
orta. mektebi talebesinden 13 yaşında 
Samiha'ya Kabataşta 3983 numaralı 

kamyon çarpmış, Samiha'yı başından 
hafif surette yaralamıştır. Şoför Meh
met yakalanmıştır. 

BURNUNDAN YARALANDI -
Tepebaşmda Gönill sokağında 38 nu
maralı evde oturan 75 yaşlnda Davit 
Yüksek kaldırımdan inerken ayağı 
kayarak düşmüş, başından ve burnun 
dan yaralanmıştır. 

DUVARDAN DÜŞTÜ - Bakırköy 
de Zeytinlik mahallesinde oturan 10 
yaşında Nuri Bakırköy top sahasında 
koşarken dört metro yilkseklikteki 
duvardan düşmüş, başından yaralan
mış, Cerrahpaşa hastahanesine kal
dırı Imıştır. 

BEYNİ PATLIYARAK ÖLMÜŞ-
Taksimde Va!de çeşme caddesinde 94 
numaralı evde oturan 77 ya.sında Pe
nelopi evinin merdiveninden inerken 
düşmüş, beyni patlıyarak ölmüştür. 

İHTARDA BULUNUNCA - Çen
berlitaşta Kürkçüler sokağında 22 nu
maralı evde oturan seyyar marulcu 
Hasan Sebze halinden marul çalat 
Mahmud'a ihtarda bulununca arala
rında kavga çıkmış, Mahmut Hasarım 
dişlerini kırmıştır. 

Talebemiz için 
13üyük ve şerefli bir •• mu-

sa baka açıyoruz: 
Atatürk ve 19 Mayıs 

Türk gençliği 19 mayısı spor ve hareket canlılığı ile kutluladı ve bu 
~ günUn hatrrasrnx bütün heyecanile yaşattı. 19 mayıs hakikaten, genç
li& kalbinde yaşıyacak bir tarihtir. Biz, bütün gençliğin bu büyük ve 
nıutıu heyecanını anlatmasmı istiyoruz ve talebemiz arasında bir müsr• 
hilq açıyoruz: 

Türk inkılabı tarihinin baıladığı 19 mayıs günü size ne hatırlatıyor? 
llıu Önderirrıiz Atatürk size ne ilham ediyor? 

Cevaplar l 00 kelimeyi geçmemeli, daktilo ile yazılmalı ve haziran 
&onuna kadar gazetemiz yazı müdürlüğüne gönderilmelidir. Cevaplardan 
beğenilenler sıra ile neşrolunacak ve yine okuyucularımızm reyi ile de
receler tayin edilecektir. Kazananlardan, birinciden onuncuya kadar, dr· 
1 
ecel erine göre, hediyeler verilecek, biri ncid~n ellinci ye kadar kazananla

rnı da, resimlerile beraber yazdan bir kitap, şerefli bir kitap halinde ner
rotunacaktır. 

Mi~abakamrza kız ve erkek bütün talebe istirak edebilir. Yalnız, dün
dCf\ itibaren :-ıeşrohınmağa baslryan "Da imi okL;ytıcu., kupon1anm birik!ir

\ fllelır ve cevaplarla beraber göndermek lazımdrr. 

Ticaret Odası 
idare meclisi 

Dün toplandı; yeni bir 
sanagi şubesı açılacak 

Ticaret odası idare meclisi diln top 
lanmış, 1936 oda bütçesini görüşmüş
tür. Çok münakaşalı olacağı ve bir 
çok itirazlarla karşılanacağı umulan 
bütçe müzakeresi gayet kısa ve sükU
netle geçmiş, kabul edilmiştir. Odanın 
yeni bütçesinde varidat 197 ,599 lira, 
masraf 197,500 lira olarak gösteril
miştir. 

Merhum umumi katip Ccmal'in 
ailesine ikramiye olarak verilmesi ka
rarlaştırılan 12 bin lira on beş bin li
raya çıkarılmıştır. 

Oda, 1936 bütçesinde teşkilatına 
ilave edeceği bir büro için de ayrıca 
tahsisat koymuştur. Bu büro, yeni a
çılacak olan sanayi şubesidir. Ticaret 
odasına bağlı bulunan dört müdür
lükten ayrı olarak kurulacak bu şube
de başlı başma bir müdür ve iki ra· 
portör bulunacaktır. Sanayi şubesi 

müdürüne 340 , raportörlere de 160 
şar lira verilecektir. Sanayi şubesi, 
iktisadt vaziyetlerin temevvücUnü gü
nü günilne tetkik ederek icap eden 
tedbirlerin alınması Jçin alakadar ma
kamlara baş vuracaktır. Bu faaliyetin 
çok mühim bir boşluğu dolduracağı 

ve bir çok faydalar temin edeceği u
mulmaktadır. 

Odanın beş senede ödemesi karar
laştırılan 103 bin küsur lira borcun 
Sümer banka bu müddet içinde öden
mesine imkan görülememiş beş sene 
müddetin on seneye çıkarJlmasmın 

Veklletten istizanma karar verilmiş
tir. 

Tel-Aviv'de 1ürk sergisi 
Otuz nisanda. açılan Tel A viv pa

nayırına göndermiş olduğu.mm nu
muneler, çok rağbet görmUştür. Dün, 
Tel Avivden Türkofise gelen malft
mata göre Türk pavyonu çok takdir 
görmüş ve teşhir edilen malardan bir 
kısmı şimdiden sipari§ edilmeğe baş
lamıştir. 

1iftik pİ!JOSası 
Tiftik piyasası son günlerde yeni

den canlanmağa başlamıştır. Fiyatlar 
96 kuruşa çıkmış, Hamburg ve Çekos
lovakyadan yeni siparişler yapılmış

tır. Tiftiklerimiz arasında en fazla 
satılan mal oğlaktır. Oğlağın kilosu 
96-98 kuruş arasında müşteri bul
maktadır. Geçen yılki bu zamana gö
re bu fiyat çok üstündür. 

Sigorta şirketleri 

Bilancolarda mevcut ra
kamlar da tespit ediliyor 

Föniks ve Milli sigortanın vaziye
tinden sonra hesaplarının gözden ge
çirilmesine karar verilen muhtelif si
gorta şirketlerindeki teftiş devam et
mektedir. Bu arada müf ettisler gös
terilen bilançolardaki mevcut rakam
ları da tesbit etmeği faydalı bulmuş
lardır. 

Çocuk kampları 
iki kamp qetişmigecek; 

başka kamplar da 
açılacak 

Kültür direktörlüğünün bu yıl okul 
talebelerine ve öğremtenlere ayrı ay
rı Kamplar açmağa karar verdiğini 

yazmıştık. Bu kamplardan çocuk kam
pı Göztepede, öğretmen kampı da 
Heybeliadada açılacaktır . 

Kamplara girmek için bir çok mem 
leketlerden öğretmen ve talebeler kül
tür direktörlüğüne baş vurmaktadır
lar. Bunların dilekleri de dikkate alı
nacaktxr. Yalnız bu kampların yetiş-

mediği görülerek yeni birer kamp daha 
açılması düşünülmektedir. 

Baq Cevat 
Teftiş kurulu başkanı Bay Cevat 

evvelki gün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Bay Cevat şehrimizde GUzel 
San'atlar akademisi işlerile meşgul 

olacaktır. Dün öğleden önce ilbay Mu
hittin Üstündağ ile görüşmüş, öğleden 
sonra da Güzel San'atlar akademisine 
ve mülkiye okuluna giderek bazı tet
kiklerde bulunmuştur. 

Mektepleri tanıtmak için 
Kültür ridektörlüğü 1stanbulda

ki bütün okulları tanıtmak maksadile 
bir rehper hazırlamağa karar vermiş
tir. Bu rehperde her okulun bulundu
ğu yer, kayıt ve kabul şartları, yaban
cı dil öğretim durumları etrafında 
mufassal malı'.imat verilecektir. 

Türk sporunun tarihi 
Türk sporunun tarihini tetkik için 

hazinei evrakta araştırmalar yaptığı
m haber verdiğimiz heyet çalışmala
rına dUn de devam etmiştir. Dünkü 
araştmnalarda sporumuzun tarihini 
tesbite yarıyacak kıymetli bir kaç ve
sika bulunmuştur. 

Belediyede 
değişiklikler 

Bay Nuri'nin bir valıliğe 
alınması muhtemel 
Belediyede haziranda değişiklikler 

olacağı söylenmektedir. Muavin Bay 
Nuri'nin bir valiliğe tayin edileceği 
de bu cümledetıdir. Bay Nuri'nin ye
rine kimin geleceği belli değildir. 

Levazım mtldürü Bay Mahmud'urı 
tekaüt edileceği anlaşılmaktadır. Bav 
Mahmud'uıı hır aralık yeni ihdas ol~
naca.k muhast?be müdür ve muavinlik
lerinden birine tayini de mevzuu bahis 
olmuşsa da tekaütlük müddeti •geldi
ği için dahilive vekB.leti bu husustaki 
teklifi kabul etmemiştir. 

= 
YERLi MALLAR SERGiSi 

AÇILAMIY ACAK MI? 
Sanayi birliği idare heyeti ha.ziran 

sonunda açmak için teşebbüsler yap
tığı yerli mallar sergisi hakkında 
kat'i bir karar vermek üzere sergiye 
iştirak etmesi muhtemel alakahlalrı 
yarın saat 15 de bir toplantıya çağır
mıştır. 

Haber aldığımıza göre yarın yapı
lacak olan toplantıda, sergiye iştirak 

Bu suretle bundan sonra yapılacak edecek tüccarların adetleri tesbit edi
teftişlerde bu rakamlar esas tutula- lecek ve bt! miktar sergi masrafını 
caklardrr. Onun için heyeti teftişiye çıkarnııya müsait bulunduğu takdir
cmrine bir hesap makinesi verilmiş de sergi açılabilecektir. Bununla be
ve makine ile yckunlarm kontrolüne raber bazı sanayiciler de idare heye
başlanmıştır. tinin bu kararını hatalı bulmaktadır-

Diğer taraftan sigorta şirketlerin- !ar. Böyle toplantılarla vakit kaybe
de yapılan teftiş muamelelerinin an- dilmektense serginin derhal açılması· 
cak gelecek ay sonunda bitebileceğj ru istemektedirler. Diğer taraftan bir
anlaşılmaktadır. Hesaplnrdaki kont- lik reisi de idare heyeti azalarının te
rolün sonu alınır alınmaz müfettişler reddi.itlerini yersiz bularak geçen se
son vaziyeti bir rapor halinde İktisat neki sergi için 5000 lira sarfedilmesi
Veka.letine bildirecekler, ve böylece ne mukabil 6000 liralık gelir elde edil 
memleketimizdeki ııigorta !"irkctlel'i- diğini ve serginin sanavi hnyatımrza 
nin \'aziycti açık olarak bffnecektir. faydası dokunduğunu ı::öylcmiştir. 
Ev\'elce de yazdığımız gibi Föniks SôGOTLÜ ÇEŞME IST ASYONU 
Tilrkiye acentesinin y~ngın kısmı po- Kızıltoprak ile Haydarpaşa arasın
lic;cleri ki'ımilen federal ı::i~ortanm daki Söğütlü çeşmede tesis edilen ye
Türkiye acenteliğine devredilmiştir. ni istasyon açılmıştır. Banliyö tren
Bu poliçelerin kıymeti altı milyon Ii- leri buradan da yolcu alıp indirecek-
ra kadar tutmaktadır. terdir, 

Garsonların 
yüzde onu 
Kongrenin toplanması 
yakınlaşıyor 

!stanbul garsonlarının yüzde on 
meselesini halletmek U1,ere toplanacak 
olan garson ve lokantacılar müşterek 
kongresi önümüzdeki ayın i1k haft.a
smda kararlaşan içtimamı yapacak
tır. Evvelce de haber verdiğimiz gibi 
garsonlar Parti başkanlığına müra
caat ederek bir hal çaresi bulunması
nı rıca etmiş ve Parti yaptığı temns
(ar neticesinde herşeyden evvel 
kongrenin toplanmasını ve işin orada. 
görüşülmesini muvafık bulmuştu. Bu 
mesele etrafında garsonlar cemiyeti 
başkam Bay Recep bize şunları ~by

lemiştir= 

- Garsonlar va7;tile ayZık1a çalı

şırlardı. Sonradan bu yü~de ona inkı
llip etti. Şimdi garsonlar bu yüzde 
onu da. alamıyorlar ve yüzde onun bir 
kısmı patronların eline geçiyor. Hiç 
bir manhğın kabul etmediği bu tısulün 
kaldırılması için çalışıyoruz. Parti 
başkanlığı bizi haklı buldu. Yakında 

meseleyi bir sonuca bağlıyarak gar
sonların hakkını tanıtacağım1zı Hmu
yorıım. Bu yiizde on esasen 1o1'<ınta
czların cebinaen çıkan bir para değil
dir. J!iiştcri buntt garson hakkı iliyB 
veriyor. Bu payı patronun almaS?. hak 
kmı gasbetmckteıı başlca bir şey de
ğildir.,, 

Prost --
Müiehassısla ,,,ukavele 

hugün imzalanıyor 
İki gün evvel şehrimize gelen Fran 

sız şehircilik mütehassısı Prost dün 
belediye imari şubesinde çalışmıştır. 

Mütehassısla yapılan mukavele bu
gün imza edilecektir. Prost bugün 
olmazsa yarın Yalovaya gidecektir. 

TÜRK MUSiKi YAYIM 
KURUMU 

.leni Türk musiki yayım kurumu 
toplantısı dün yapılmıştır. Kongre 
başkanlığına Bay Mehmet Halit Ba
~aran seçilmiş, bir senelik faaliyet ra
poru okunmuştur. 

Toplantıda bir mektep açılması, 

buradan mezun olmıyanlarm piyasa
da iş görmemeleri, bir çok mü~sese
lerde hala ecnebilerin çalıştığı, bun
ların men'i etrafında kararlar veril
miştir. 

Cemiyet reisliğine Bay Hasan Ha
lit Taşkıran, ikinci reisliğe Bay Meh
met Halit Başaran seçilmiş, kongre 
bitmiştir. 

iNHiSARLAR YENi MEMUR 
ALI YOR 

İnhisarlar idaresi muhtelif mem· 
1eketlerdeki mevcut şubelerinde mil
hendis ve fen memuruna ihtiyaç his
settiği için kadrosuna dokuz mi.ihen
disle müteaddit fen memurları almıya 
karar vermiştfr. Alınacak mühendis
lere 200-250, fen memurlarına da 
100-150 lira maaş verilecektir. 

SATILIK SERVi AGAÇLARI 

Son fırtınada Karacaahmet mezar
lığında devrilen 2250 servi ağacınm 
müzayede ile satılmasına belediyece 
karar verilmiştir. Bu ağaçlar eı::ki ve 
kalın olduğundan mühim bir para ge
tireceği Ü.'llit edilmektedir. 

iSMET INONO ILKMEKTEBI 

Fındıklıda yapılan İsmet !nönü ilk 
mektebinin noksanları tamamlanmak 
tadır. 1194 liralık ders fı.letile 2000 u. 
ralık mefruşatı münakasaya konmug. 
tur. Mektep cylülda açılacaktır. 

IST AN BUL ECLENCELERI 

Bir temmuzda başlıyacak olan ı. 
tanbul sezonu hazırlıkları ile meşgul 
olan komiteler çalışmaktadır. Balkan 
memleketlerile Anadoluya gönderile
cek reklam \"e afişler hazırlanmakta
dır. İstanbul eğlencelerine Anadolu· 
dan gelecekler için devlet demiryolla· 
rı yüzde elli tenzilat yapacaktır. 
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Milletler Cemiyetine yar
dım birliği toplanıyor 

(Ustyanı 1 incide) ı 

!ftHletler Cemiyetinin idealine 
kuvvet ,·erip milletler arasında kol
lektif sulhu daha pratik ve daha te. 
sirli bir hale getirmeğe çalışmak va
zifesini üzerine almış bulanan "l\fil. 
Jetler Cemiyeti müzaharet kuramla
rından., l\fi1let1er Cemiyetine dahil 
her memlekette vardır. Her memle. 
kette kurulan müzaharet kurumlan 
da beynelmilel bir birlik yapmışlar
dır .. 

Mevzuu bnhsolan kongre bu birli. 
fin delegeleri tarafından aktedilmek
tedlr •• 

1922 yılında Ankaranın emriJe ls. 
tanbulda da bir "Milletler Cemiyeti 
milzaharet kurumu,, vücuda getiril
mişti. O tarihte Pragda kurulan 
kongreye Türkiye namına iştirak i.<1. 
tenildlğinden Praga gidilmi~ti. 1924, 
25, 26 senelerinde mm.sile Varşova, 
Londra ve Lozanda yapılan kongre
lere dahi Türkiyeden iştirak edil. 
miştf. 

926 dan 932 ye kadar Türkiye, Mil
letler Cemiyetine girmemiş olduğu 

için bu teşekkülle meşgul olmamıştır. 
1932 de Tiirkiye Milletler Cemiyetine 
resl'ftn girmiş ve Ankarada o yıl ye. 
niden "Milletler Cemiyetine milzaha
ret kurumu,, yapılmıştır. 

Tftrkiyedeki kurumun başkanı Is. 
tanbul saylavı B. Halil Ethemdir. 
Başkan \•ekili General Besim Ömer. 
genel sekreter Unh·ersite rektörü B. 

Almanya ve 
Avusturya 
Ne kadar asker 
bulundurmak istiyorlar?J 
Londra, 20 (A.A.) - Bay Duff Coo-

per, avam kamarasında aorulan brr su• 
ale cevaben İngiltere hükQmetinin al -
mış olduğu malUmata göre Almanyanm 
sulh r:amanında 550.000 muallem ve A
vustmyam:ı da 35,000 asker bulundur
mak arzu&unda olduklarını söylemi§tir. 

lngiitere - Japonya 

Deniz anlaşması 
;yapılacak mı? 

Tokyo, 20 (A.A.)- D. N. B. muha
birinin, uzak şarkta Japonyanın İngil
tereye hakikaten bir anlaıma teklif et • 
mek niyetinde olup olmadığı hakkında
ki sualine cevaben dıJ işleri bakanlı • 
ğı:ıı11 salahiyettar bir recülü, böyle bir 
kararm mevcut bulunmadığını ve Ja -
ponyanm uzak ŞaTk meselesi, Çin me • 
selesi ve deniz meselesi üzerindeki nok
tai natarlannda hiç bir değişiklik olma
'dığım bndinnişt!r. 

Hariciye vekilimiz 

Bay Blum'lagörüştü 
• Park, 20 (A.A.:J - Bay Leon Blum, 

dün b(ribirini müt~kip Bay de Mada -
riaga ne doktor Tevfik Rüştü Arası ka
bul etmiştir. 

TEVFiK RUŞTO ARAS ŞEREFiNE 

ZIY AFET VERiLDi 

Faris, 20 (A.A.) - Dr. Tevfik Rüş

tü Arasın Paristen geçmesi münasebe • 

tile Tilrkiye büyük elçisi Bay Suat Tür

kiye Dış bakanı şerefine bir öğle ziya -

feti vermiştir. Ziyafette BB. Sarraut, 

Delb;,~. Regnier, Mandcl ve elçilik yük

sek rnemurlan bulunmuşlardır. 

Habeşler kurşuna d1ziliyor 
Loııdrn, 20 (A.A.) - Time.ı; ga

zete.:.lnin Cibuti muhabirinin bildirdi. 

ğine göre, cuma gecesi 4;) Habeş kur

şuna di:ıilmiştir. 

11.luhhh·, Adisahabadan hareket 

eclect:ğt snhah 23 llabeşin de kurşuna 

dizildiğini llıiYe etmektedir. 

Cemil Bilse] ve muhasibi idare heye
tinden Ordu say lavı B. Ahmet Ihsan 
Tokgözdür. 

Türkiyenin Milletler Cemiyetine 
girmesinden sonra Ankarada yeniden 
kurulan teşekkülümüz 1933 de l <;viç. 
renin Montrö şehrinde yapılan kon. 
greye iştirak etmişti. 

l\fontrö şehri, haziranda Boğazla

rı tahkim hakkındaki talehimizi gö
rüşmek için Lor.an akitleri konferan. 
sının kurulacağı yerdir. 

Geçen seneki kongre Brüksel de 
yapılmış \"'e Türkiyedeki kurum namı
na Rektör CemH Bil:;;el ile General 
lhsan gitmişlerdir. 

Dostumu:ı lranda dahi MiJletler 
Cemiyetine miizaharet ,-adisinde bii. 
yük faaliyet ~österildiği görülmekte
dir. 

"Cemiyeti tarafdari Camini mi. 
Jel,, isminde olan Iran müzaharet ku
rumu son zamanlarda Milletler Ce. 
miyeti siyasasını terviç yollu 80 yap
raklık bir de kitap neşretmiştir. 

Akayi lsfendiyari namında hararetli 
bir sulh taraflısının başkanlığı altın. 
da olan lran müzaharet kurumunun 
hine yakın azası vardır. 

Bu yıl Glaskovda yapılacak kon
grenin pek hararetli olacağı umul. 
maktadır. ltalya - Habeş ihtilafı 
karşısında l\li11etler Ct>miyetinin ta
kındığı \'e takınacağı tanın Glasko\· 
kongresi ruznamesının en mühim 
maddelerinden birini teşkil edeceği 

tabiidir. 

Zecri tedbirlere 
karşı 

ltalya mukavemetini 
takviye ediyor 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi gazete, 
Harbiye ve müstemlekat nezaretleri için 
iki milyar kırk beş milyon tahsisat k<.• 
bul edilmiş olduğunu ve italyanı:ı zec -
ri tedbirlere karşı vücuda getirmiş ol • 
duğu mukavemet cephesini daimi su -
rette muhafaza edeceğini yazmaktadır. 

Müstemlekat nazırlığına 700, harbiye 
nazırlığına 800 hava nazırlığına 400, 
bahriye nazırhğma 200 milyon tahsisat 
verilmiş ve henüz doğu Afrikasında bt·
luna:ı askerlerin aileleri için de 45 mil -
yon tahsisat kabul edilmiştir. 

Leon Blum 
Herriot'nın Ha1 iciye 
Nazırlığını kabulünde 
ısrar mı edecek? 

Paris, 20 (A.A.) - B. Leon Blum, 
dün B. Herriot ile yapmış olduğu u
zun mülftkat esnasında kendisine 
müstakbel kabinede hariciye nazırlı. 
ğını üzerine almasını teklif etmiştir. 

B. Herriot, bu teklifi kabul etme
miş, ancak müstakbel "halkçılar cep. 
hesi,, hükilmetine samimi surette ve 
bütün kuvvetile müuıharettc buluna
cağına dair teminat vermiştir. 

Petit Journalın mütaJeasına göre 
B. Herriotnun hariciye nazırlığını ka • 
bulden imtina etmesi kati değildir .. 
B. Blum ile B. Herriot, bu meseleyi 
görüşmek üzere 1 hazirandan ene] 
bir kere daha buluşacaklardır. 

Bu gazete, B. Herriotnun hariciye 
nazırlığını kabulden kati surette im
tinaı takdirinde bu makama n. Ca. 
mille Chautempsin geleceğini tahmin 
etmektedir. 

Yunan kralının 
ehemmiqetli seyahati 1 

Atina, 20 (KURUN) - Kral bugün 
bir harp gcmisile Korfoya hareket 
etmiştir. 

Kralın bu seyahatine biiyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Çünkü, son 
günlerde Korfo adasındaki ltalyanla
rm ltaJya lehine büyük nümayişler 
yaptıkları görülmilştür. 

Diğer taraftan kral "Yedi adanın 
Yunanis tana ilhakı,. yıldönümü mera
siminde buUmacak \'C sonra bütün a
dalan ziyaret edecektir. 

Bizans sarayları 
Profesör Bakster' le 
beraber Çlllışacak bir 
arkeolog daha geldi 

Sultanahmetteki Bizans sarayını 

açmakta olan Skoçyalı profesör Baks
ter'in muavinlerinden ve Sent Andru 
üniver sitesinden Ba:>: Henri Riket dün 
şehrimize gelmiştir. 

Bugünden itibaren Sultanahmette
ki hafriyatta Bakster ile beraber ça
lışmağa baı:ılıyacaktır. 

Açılmakta olan sarayın mozayıkla
rını pek o kadar ehemmiyetli görnıi
yenler ve dünyanın diğer yerlerinde 
dahi bu neviden metrelerce mozayık 

bulunduğundan bahsedenler olduğuna 
g öre, genç tetkikçi Bay Riket'in fik
rini öğrenmek istedik. 

Kendisi diyor ki: 
"Bu sarayda bulunan mozayıklar, 

gerçi emsaline tesadiif edilmemiş şey
ler değildir. Fakat bu cins mozayıkla
rın en iyi örneğilidr. Sarayın kendisi 
hakkındaki malfunatr, hafriyat ilerle
dikçe anlıyabileceğiz. 

Şimdiye kadar nazari surette yap
tığımız tetkikler bize bu saray hak
kında malumat vermişse de bunlar 
sarayın müteferrik noktaları hakkın
da olmuş ve bunları bir araya getirip 
sarayın tam planı ve hacmi hakkında 
bir fikir edinilememiştir. 

F..ser, tam manasile meydana çık
tıktan sonra Türkiyenin turistik ba
kımdan hayli istifade edeceği şüphe
sizdir. Bu hafriyatla alakadar olan 
tetkikçiler pek çoktur. 

Hafriyat tamamlandığı vakit, şim
di şefimiz profesör Bakstcr'in bu mev 
zua dair yazmakta olduğu kitap da 
neşredi lecektir.,, 

Büyüyen tehlike 
(Ustyanı 1 incide) 

harbi gösterdi ki zehirli gaz kullanma• 
nm memnuiyeti hakkındaki arsıulusal 

mukavelelerin hiç bir kıymeti kalma • 
mrştır. Çünkil bu memnuiyete rağmen 
zehirli gaz kullanan memleketlere kar -
§t taarruza uğnya:ı1ar tarafından ayni 
şekilde mukabele etmekten ba~ka hiç 
bir teyit kuvveti yoktur. 

Demek oluyor ki hava taarruzlarına 
karşı emin olmak için bir kere kuvvet -
1i hava filoları yapılacaktır. Sonra bu 
filolar düşmana karşı muvaffakiyetle 
havada harp edecek ve düşmanın her 
türlü hareketlerine ayni suretle muka • 
helede bulunabilecek surette hazırlana
caktır. Nihayet düşman kuvvetlerinin 
havada:ı yapacakları taarruzlara karşı 
şehirler ve kasabalar halkını passif mü

Hergün bir hikaye 

Tehlikeden sonra 
Rüzgar koca kayaları yerinden ko-, 

paracak bir şiddetle esiyordu. Yakın 
bir çiftliğe gitmek için yola çıktığı 

zaman gene soğuk bir rüzgar vardı .. 
Fakat dağın tepe.sin°de bu kadar şid. 
detti olacağını tahmin etmemişti. Za
ten buraya da bin güçlükle gelmiş, 
şimdi her tarafı kapamış olan kar, 
gideceği yolu da örtmüştü Ne olur. 
sa olsun gene gitmesi 18.zımdı. İhti

yatla hareket ediyor, bir kazaya mey. 
dan vermemeye çalışıyordu. Her 
rüzgar sağanağında arabasının uçma
sı tehJikesini düşündükçe halecandan 
yüreği parça parça olacak sanıyordu. 
Gidiyor değil, gitmeğe ~alışıyordu .. 
Aksilik olacak işte: Artık motör de 
işlemez oldu. Dağın tepeı;ıinde müt. 
hiş bir rüzgarla kar tipisinin ortasın
da ne yapacağını şaşırdı Otomobili 
bırakıp yaya gitmek, ~ığınacak hir 
yer bulmak lazımdı. Paltosuna cın. 

rıldı. Ayağını atınca diz kap1ğına 
kadar kara gömüldü. Nereye gide
cek?. Etrafda görünür koruna<'ak 
bir yer yoktu. 

Gözleri karardı. Küc;üktt-n beri 
işittiği hikayeler hayalinde can1anı. 
yordu: Bir deli timarhaneden ka
çıp kış ortasında kırlara gitmi\' ilk 
baharda çohanlar kendisini kar için. 
de bozulmamış bir halde bulmuşl:ır. 
Fakat zavallı delinin yüzündeki etl<'r 
yenmiş, yalnız kemikleri kalmıştı. Bir 
ihtiyar köylünün, bir elma ağacı di
binde yalnız iskeleti bulunmuştu . 

Bunları düşündükçe çıldıracak bir 
hale gelmişti. Nerede i.<;e rüzgfır 

donduracak, korku kalbini durdura. 
cak, karlar da vücudunu örfüp ilk 
bahara kadar sakhyacak ... 

Uzakta titrek bir ışık gördü. Kur
tulma ümidi ile yüreği çarptı, ' kanı 
bütün kuvvetile kaynamağa ba~ladı .. 
lleriye atıldı. Karlara batıyor, gö. 
remediği taşlara çarpıyor, dlişiiyor. 

kalkıyor, gene ~idiyordu. 

Tanımadığı bir çiftliğe gelmişti.. 
Bir katlı ilk el·in pen<'eresi öniinrle 
durdu. içeride ışık , ·ardr. Genç bir 
kadın bir sandalyaya oturmuş, dirse
ğini masaya dayamıştı. Yolcu cama 
vurdu. Kadın hiç bir harekette bu. 
lunmadı. Bir daha, bir daha ,·urdu. 
Genç kadın başını ~e,· irdi. Başile 

"hayır,, diye işaret etti. Yoku tirtir 
titriyordu. Gene vurdu . Kadın ye. 
;inden kalktı. Penc;erenın önüne ge
lerek içerden iki kanadım kapanver. 
di. Yolcu bağırıyordu: 

- Allah aşkına açınız. Size f e-

nalık edecek değilim . Soğuktan ° 
yorum. 

lçerden kadının sesi duyuldu: tf
- Kocam evde yoktur; sizi içe 

ye alamam. 
- Ni~in alamazsınız? 
- Yalnızım da ondan. d 
Rüzgar bütün kuvvetile yoltd. 

saldırıyordu . Artık tahammül ed"' 
mez bir hale gelmişti. Bağırdı: 

- A~ınız. ölüyorum. 
- Kocam "·de değil, yalnızııtl· f. 
Yolcu evin etrafında gidip g~t,. 

•:or girecek bir yer arıyordu Kıt 
J • • .~ 
kapalı idi. Pencerelerın camları 

ka.ı;;ında kalın kanatlar \"'ardı . ···~ 
f{apının önünde durdu. ) u 

bir se:-;le "ordu: 
- Kocanız nerededir? 
- Av için kurduğu tuzakları gôf' 

. . K .. •· d atıf den gec;irmeye gıttı . opegı e 
götürdü. _,. 

- Ya gelmezse I Ben burada · 
ğuktan öleceğim demek. . 

- Bir az bekleyiniz, şimdi gelıf• 
Otede bir başka ~C's işitildi: 
- lşte geldim. ., 
Bu, genç kadının kocası idi. fı'1 , 

kapısı önünde gördüğü karaltıya ctoJ 
ru yürüdli . Yoku. artılc l'OZ söyli'7 
cek hir ha 1 de değildi Dişleri birb.: 
rine çarp;yordu. l{ch·lü bunt.ı c::üzd;; 
Ozerinch•ki me.::in relwtten hır şof 

~ . ' olduğunu anladı, hir ey "orma'·r 
lüzum görmeden Kapıyı c;aldı Bı 
dakika i<:inde dışarıya sıcak bir hn'" 
ile bol bir ı :-;;ık dökiilciü. Kadın kO· 
ca.c;ına izahat Hrdi: 

- Sen yoktun, tanımadığım hir il' 
damı eve nlmıya re:-:aret edemedim. 

- Ya ben gedk~eydim? .. 

Yokııvu koluPdan tutarak kerh' 
aldı. Ocak haşrna oturttu (;ene: k•' 
dının getirdiğ: sıcak çorba ih· kanııı' 
Yeniden s•<'aklık vereli. Artık ,:ı tll' 
~aklardı . Genç kadın yolcuya !':1cıı• 
odanın hir tarafındaki kanapeyi ırö.C. 
terdi, bir t>tekliği biikerek başı N ıtı· 
na koydu. 

Daha ı1l'n üz şafak ı;;ök liyorcl ııı \"r"1• 
cu rahat bir uykudan uyandı. Ba~ 
altındaki eteklikten bir l<acJın kokUS• 
hissini gıdıklıyordu Jloğrultiu , ~~ 
ötede gene; kadının \'attığını gördil 
Yerinden kalktı. Yanına gitti. 01111 

st'yrediyordıı . Odanın bir pann a 111• 
avrtlmıs olan bir köşe~inden ~;atı" 
h~rlam;lar ... eföordu Bunu i şitiııc' ,,. . ~ 

genç kadının yanından 117.aklaşarıı. 
il~ pen~erenin önüne gitti . Şafa!1ın 

ışıklarınr f;eyretmeı!«> h:ı ladı. 
dafaaya haDrlamak ~in kap eden ted- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

birler alınacaktır. Bütün bu tedbirler 
ancak maddi fedakarlık ile olabilir. O • 
nun için he::ıüz önümüzde zaman ve im
k~n varken mümkün olan sür'at ile bu 
fedakarlık yolunda bütün memleket ve 
milletçe harekete geçmek yüksek bir 
vatan vazifesidir. 

ASIM US 

Soyguncu Necati 
de yakalandı 

(Ust yanı l incide) 

niyet ikinci şube müdürü Bay Necati, 
ikinci kısım merkez memuru Bay Tev -
fik, üçüncü kısım merkez memuru Bay 
Cevat ve diğer bazı memurlar hemen 
Eyübe gitmişlerdir. 

Evin etrafında tertibat alınmış, içe • 
ri girilmiştir. Necati kapının açıldığını 1 
duyunca üst kattaki odadan dışarı fır

lamış, merdivenlerden inip kaçmaya sc:• 
vaşmıştır. Bu sırada önüne komiser 
Abdurrahman ile memur Nuri çıkmış, 
Necati koynu:ıda taşıdığı kamaya dav -
ranmıştır. Bu vaziyet üzerine memur -
lar Necatinin üzerine atılıp bir müddet 
boğuştuktan sonra kollarını bağlamış -
!ar, koynundaki kamasını almışlardır. 

Necatinin metresi Müzeyyen de üst kat
taki odada yakala:ımıştrr. Müzeyyenin 
vücudu çok şişman görülmüş, üstü a -
ranınca bir kaç kat elbiseyi üstüste 
giydi ğ': anlaşılmıştır. Necatinin üzerir.-

1 
den 48 lira para çıkmıştır. Necati met
resite birlikte emniyet müdürlüğüne ~<· 
tirilip sorguya çekilince cürmünü iti · 
raf etm:s. hissesine düşen beşibiryerd~
lerdAn ik;sbi amcazade!li terzi Ne1ir va
sıtasile bcdestanda Ohanes Tcrziyana. , 
iki altını yine ayni adam vasıtaslle Bah•

1 

s p o R 

Ankara muhteliti 
hazırlanmıya başladı 
Ankara, (Kurun) - Haziranın ilki 

haftasında tstanbulda üç maç yapacak 
olan Ankara karışık takımı çahşmala • 
rma bu haftadan itibaren baılıyacak -
tır. Bu maçlara iştirak edecek futbol · 
cular bu çalışmalardan sonra kat'i ola -
rak seçilecektir. Şimdilik ayrılanlar şun 
]ardır: 

Ankaragücünden: Natık, Ali ~za. 

Semih, Nazmi, Hamdi, Fahri, Yaşar. 
Gençlerbirliğinden: Rasim, SalA -

haddin, Selim, Niyazi, Halit. 
Altınordudan: Mahmut, Resai, Meh

met, Sedat. 
Muhafızgücünden: Saffet, Ali, Bekir. 
Cankayadan: Orhan, Ömer, isken • 

derdir. 
Kafi olarak seçilecek futbolcuları 

gelecek yazımda bildireceğim. 

ANKARA LIK MACLARINDA KLOP 
LERIN PUVAN VAZiYETLERi 

K.Jüo iı. vap. ~ç galip mağ. bera. puv. I 
Ankara Gü. 12 12 . • 36ı 

cekapıda sarraf Serkise, hir beşibiryer -
deyi de Balıkpa7.arında V::ı,rrı oğlu Nr
sime sattığını söylemiş. beşibiryerde ve 
altınlar verdikleri yerlerden geri alın -
mı!tır. 

1 
Necati. fo;maiJ ile M,.ı,.,.,,.,-lin kenr1"-

!!İni ka:ıdmM<larınt v~ hu işe başını sok-ı 
tuklannr a8ylemektedir. 

Muhafız Gü. 10 8 1 1 21 
Altınordu 11 7 4 ıs 
Gençlerbirliği 1 1 7 4 24 

Çankaya 12 5 5 2 Z
4 

Kırıkkale 11 2 8 1 1 S 
Güvençspor 12 2 1 O 14 

Demirspor 13 1 12 . 13 

Ankara lik maçları dereceleri yuka' 
rıda gösterilmiştir. I.ik maçlarının bit ' 
mesine iki hafta kalmıştır. Şimdiye k3' 
dar yapılan maçlara nazaran Ankar• 
şampiyonluğu Ankaragücündedir. Bu:ı" 
dan sonra Çankaya - Altınordu , M".: 
hafızgücü - Gençlerbirliği. MuhafııgU' 
cü - Ankargücü, Altı:ıordu - Muha • 
fızgücü , Altınordu - Ankaragücü "~ 
Gençlerbirliği - Güvenspor maçla:-' 
vardır. 

Ankara. (Kurun) - A:ıkara metcteP" 
liler liki de nihayetlenmek üzeredlr• 
Yalnız Lise ile Ticaret maçı kalmıştı~ 
Onun da bu hafta yapılması muhtertıt 
dir. Şimrliye kadar yapılan maçlara tı•' 
zaran dereceleri göncleriyorum. Bu ""' 
zivcte "'Öre Gazi Lisesi en başta blJ)llll" 

m'1ktarlı r. 

Ki .. • 1· y b p1'~' 
u~ ı~ yao. ınac ga ıp ınag. er~. ı 

GaT.i lisesi '4 3 1 1 
6 

T.ise 3 2 l 
~~na•tlır 4 

Ticaret ~ 

İnşaat mektebi 4 
l 

4 • 
6 
.. 
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!fiaretler 1 
Yıkılan ehram 
''E ,,__ rzurunı, 18 - Erzurum - Si

. ,.. denı· 
illa tö '?olunun inıaatına baıla-
Ba it renı bugün ıaat 12,30 da 
d t alenin bet kilometre garbin· 
e Yapıtınıttır.,, 

y CIZınun b<ı§ tmalına aldığım = t~ıral haberi lali devlet gör,;;,"'lf, tanımamıı olanlar için 
Yol:~zdrr. Erzurumcla clemir
d 1"fasına bQflannuuı.na bu ka
~ el.emmiyet verilme.ini gülünç 
I; Qaıklar bile çıkabilir. Fakat, 

4 rzu~mu~ duyduğu •evinç bir 
bioÇ Yüz küometre raya, bir kaç 
ltt 

11 fon kömüre, ve haykıran, ho
la rırclıyan bir demir parça.ına, ni-
G)et mesafeleri kısaltan nakliye 

Vcrııtcu k l>. ına avuımaktan duyulan 
,.•r nq-e değildir. Bu •evincin cla
l Q derinden gelen, ruhlarda alıi•-
er bırakan psikolojik sebepleri 
VQrt/ır, . .:(.. . 

Demir yolu yapmak İfİ, T ürki
~~ i~in daha yirmi •ene öncesi için 
dır ıç politika, bir ekonomi. ne 

e bir tabiye hesabı değildi. 
r iirkiye için toprağa bir kaz

~ vı.ırmak; bir tünel açmak, bir 
;:,11tinı ray döıemek, bir iıtaıyon 

6
• rnıak ve bir düdük sesi itilmek 
ır har· . el b' "d·· l' ıcı mes e, ır uve ı mu-
~zama ı · · 'd' ,, an aıması ııı ı ı. 

Brıgiin Anadolu - Bağdat hat
~. dediğimiz yol neden Sivas -
.;arıbekir üstünden geçmemif-

tı. B · h' b' k 'k • unu •ıze ıç ır e onomı 

~~ıa, hiç bir iç politika ıebebi, 
•ç bir erkanı hmbiye planı izah "e-e B ·· h • ·· · el , ··• z. ugun arıta uzerın e 

'
1
l'ah çizgilerle uzanan bu yolla· 

"'" İstikametini bizden çok uzak 
~~dairelerinde türıiyen, güneıi 
l ~~e~ bir gün sonra gören ülke
herın hariciye nezaretleri, erkanı 
. Qrbiye daireleri, banka mecli•i 
ıclQreleri bir hazin mukadderat 
rib; ç:zcli. 

il Her ıirr.encliler mukavelesi 
Gltazarın duvara atesle yazılan 

tıaı·1ı· ~ 1 tn.e benzer bir ıeydi. 
• .y. • 

Er%Urumdan Sivasa dofru ka-
~ılQ .. b. l h .. . l . d :· ır yo un, ur ınıan arın ıra-

• 

Zonguldakta güzel • ve yenı 
bir basımevi yapıldı 

Tahir Karaoğuz söylev veriyor. 
(Sağdan birinci ilbay Halit Aksoy, ikinci Parti Ba§kam saylav 

Mithat Altıok'tur.) 
Zonguldak, (Ozel) - Memlekttimi. leri çok ~vindirdi. 

zin en değerli gazetelerinden bir! olan Tören, Zonguldak gazetesi ~hip 
Zonguldak gazetesinin bası?dığı Kara ve başyazarı ,.e Kara elma." basıme,·i 
elmas matbaası için yaptırılan yeni sahibi Akın Karaoğuzun samimi bir 
bina merasimle açıldı. hitabesile başlamış "·e kapıya sarılan 

Törende, başta ,·alimiz Halit kırmızı beyaz kurdela ilbay Halit 
Aksoy olduğu halde bütün şehir ileri Aksoy tarafından kesilerek matbaa 
gelenleri, gazete okurları ve bir çok gezilmiştir. 

halk hazır bulunuyordu. Bina, geniş ,-e havadar basım, 

Eski ve küçük bir binada ve çok dizim, ciltleme kısımları, başmu
çetin şartlar içinde çalışan bu mat. harrir ve muharrirlere mahsus çalış. 
baanın, fllarca bıkmadan ve yılma- ma odaları ve zengin kütüphanesi ile 
dan çalışmasının bir sonucu olan böy. Anadolunun en güzel ve mükemmel 
le her türlü ihtiyacı başarmağa elve- basıme,·lerinden biri olmuştur. 
rişli bir bina kazanması kıymet bilen. Refik Osman 

fzmirde 19 Mayıs 
şenlikleri 

Altı bin genç bügük 
gunün heyecanını 

hareket/erile yaşattılar 
lzmir, 19 (A.A.) - 19 Mayıli, bü. 

gün lzmirin attı bin genç izci atlet 
"·e ı!lporcu erkek ve kızın, Türk Ku
şu çocuklarının iştirakile lzmir sta. 
dında hararetle kutlandı. 

20 binden fazla seyircinin gözleri 
önürıde yapı~an muvaffakiyetli hare
ketler, çocuklarını seyre gelen on 
binlerce halkı coşturuyor ,.e stad al. 

cı 
-::-::-·:-::-::-::-::-::-::-::-::·:~ 

Gıresundaki şenlikler 
Giresun, (Ozel) - Spor bayramı 

';iresunlu ve köylü sporcuların işti

rakile dün tayyare alanında yapı1. 

mıştır. Bayrama U klüp gelmiştir. 
Çok muvaffak netice alınmıştır 

Ziya 

kış tufanı içinde çınlıyordu. 
Parti başkanı Avni Doğan 25 bin

den taşkın bir gençlik kitlesi ör.ünde 
19 ~yısın manasını anlattı. Bütün 
gençler Atatürkün 19 Mayısta başlı. 
yarak bugüne kadar uzanan yolu ve 
işareti arkasından gideceklerine and 
içtiler. 

Bundan sonra Js,·eç usulü jimnas
tik hareketlerile ritmik bedii hareket. 
teri bütün alkışlar topladı. 

Artvinde verilen 
konferanslar 

Umuml mütettışlik kUltUr ve 
emni. et mu,.vırıerlnin 

tetkik • eyahatlerl 
Arh·in, (Ozel) - üçüncü mıntaka 

umumi müfettişlik teşkilatının de
~erli un.surlarından Kültür. A!"ayiş, 

ı;mniyet müşavirleri Arh·ine gelerek 
tetkikatta bulunmuşlardır. 

Her fırsatta halkın bilgi ve inki. 
şaf yollarındaki h:zını arttırmayı yük
sek prensipleri arasında bulunduran 
Kıymetli Çoruh valisi Bay Refik l\o. 
raltanın, müşavirlerin değerli varlık

larından da halkın ;sti'ade etmelerini 
diişünme.ı;;i üzerine Kültüı müşaviri 

Mustafa Reşit milli terbiye me\'Zuu 
üzerinde, Emniyet müşavir mua\•ini 
Bahri milli 1.afer ve onu istihsal e. 
den amiller me\.'ZUU üzerinde Artvin 
sinema binasında kadın nkek yüzler
ce halkın huzuru ile değerli konfe. 
ranslar vermişlerdir. 

Halk, Mustafa Reşidin meslekte
ki derin bilgilerine dayanan milli ter. 
biye ve terbiyecilik hakkındaki izaha
tını büyük bir alaka , .e samimiyetle 
din lem iştir. 

Milli zaferimizi büyük bir vukuf. 

la ~afha safha anlatan Bahri, din-
lc.'yicilerin kah göz yaşları ,.e kah gö. 

ğüs kabartıcı gurur heyecanlarile al

kışlanmış, Artvin büyük zaferin l:> 
senelik şerefle dolu aziz ve asil heye. 
canını bir defa daha yaşamıştır. 

Bir koca balık da 
Karadenizde ! 

Bir kaç gün ene! Istanbulda beş 
metre uzunluğunda garip ~ekili! kor. 
kunç bir balık tutulduğunu yazmış. 
resmini de koymuştuk. Dün gelen 
haberlere göre, son hafta içinde Gi
resunda Bulancıkta da üç metre u. 
zunluğunda, üç yüz, üç yüz elli kilo 
ağfflığında bir halık tutulmuştur. Ba
lıkçılar huna istanit azmam demiş. 
lerdir. nu balık Rulancıkta kilosu 
heş kuruştan .satılmıştır 
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IGezintiler 1 
Dil yarası 

Kurfun, gövdeyi deler geçer . 
Bıçak eti yarar, damarları par
çalar. Fakat zaman hepsine bü
yülü sargısını dolıyarak, iyile~ti· 

rir. Git gide deride ince bir iz, 
küçük bir niıan kalır. İ§te o ka
dar. 

Unmayan yara, dil yarasıdır. 
Yunanlı "Ezop,, tan tutunuz, 
"Şeyh Sadi,, ye ve Jimdiki İnsan· 
lara kadar herkes. bu noktada 
birlefiyor. Her soyun ata sözle
rinde bu hüküm yafar. En geni§, 
bağl§lamada en cömert gönüller 
bile dil yarannı kolay kolay ıav· 
dıramıyorlar. 

Dün akfam, ben, bunun bir 
örneğini gördüm. Bir otelin ka
labalık salonunda seviıenler bir
leımiıtik. içimizden ayrılan bir 
arkadCl§ı ağırlıyorduk. 

Karıılıklı nutuklardan sonra 
Orhan seyliden bir şiir okumasını .. 
istedik. Kalkh; yakın bir çekiş-
meye dokundurarak: 

- Canım, dedi, biz mütekait 
ıairleriz. Şiir nemize... Fakat 
huy canın altındadır. Mademki 
i.tiyorsunuz, size son yazdığımı 
okuyayım.,, 

Sözlerinden çok ıöyleyi§ acı 
idi. 

"Biri var,, 
Diye bQfladı. 
Eser, gerçekten güzelcli Ol

gun mısralarında §Üphenin kw
randığı acı, reybi bir şiir. Bura
da ondan konuıacak değilim. 

Orhan Seyfi, Yumuşak )ara
tılııı içinde insafın en genişini ta
ııyan bir adamdır. Güzeli iv"yi 
görünce alkışlamaktan geri drr
maz. Galiba bu yüzdendir ki 
kendi•i haksızlığa, inkara uğra
dıkça bQ§kalarından ziyade sarıı· 
lır . 

Dil yarasının sızısı, gerrckten 
clinmiyor. Onu dün alışam bir ~Ö· 

S. Gezgin 
(Lıi.tfen !Wt/ıfauı rruiruıi~ 1 

• R~~~a1:trlf 
~le vurulmuf olma•r büyük •e· 

~'.11cin hakiki sebeplerinden biri· =...::==:::~_;; 
lr, Mis Kolet: 

._ SEVENGiL. 

d ~OtUtan öteye, gün doğduya 
ogrq giden yolun üstünde Çarla

;" ve Avrupanın hayaleti parJ
d ardı. Bu hayalet yıllarca Ana
:ıQnun omuzları üıtüncle bir 

eııranı gibi dikili kaldı. 
Er%Urumdan Sivcua doğru ka· 

~ıl Gn )'ol, bu ehramı yıkmıf olma-
11'" tevklerinden biridir. 

Satiri Ertem .....__. _____________ ~~-----
Yeni Ese1 /er 

lEYLA.KLAR ALTINDA 
ll Evvelce telif ve tercüme romanları 
l1 eşretnıi§ ve bazı piyesleri Şehir ti
~oeunda oynanmış olan bayan Meb
l'en· S~mi, "Leylaklar altında,, ismile 
d b~ hır roman yazıp bastırmıştır. E-
e 1Yat okuyucularına tav3iye ederiz. 

0 ~1 ~MARA - Şair Faik Ali ile 
l' g u llunis Faik tarafından Marma
: isrnue çıkarılmakta olan edebiyat 
lç~crnuasının ikinci sayısı çıkmıştır. 
de ~de. Nahit Sırrı'nm kaybettiğimiz 
l{ gerıı sahne san'atkarımız Küçük 
toernaı•e ve Abdülhak Şinasi'nin Vik
tı~ liUgo'ya ait makalelerile Faik Ali
ha ' v~ bazı gençlerin şiirleri, edebi 
va;~ıs ve tenkit mahiyetinde yazılar 

ır. 

aa:ER"'~E GAZETESİ - 60 ıncı 
ner·~ ?1kmıştır, içinde tarihl'i Ahmet 
'l'an,

1 ıle mülakat, Zeki Cemal'in Vi
rcı/' l"ÖP<>rtajı, ve başka yazılar ve 

llnler vardır. 

- Bura11 çok hoşuma gidiyor, dedi, inebilir mi
yiz? 

Doktor Çetiner, bir ayağını hayvanın üstünden 
geçirerek yere atladı; etekleri güden ihtiyar adam, 
Mis Kolete yardım ediyordu; Olker elini Çetinere u. 

zattı, genç adam ıenç kadımn kolunu tutaralt onu ir. 
dirdi; aynldıktan sonra, ihtiyar11z, elini yüzüne gö . 1 
türdü. Bir saniye önce pannaklannın arasında 11cak • 
lığını hissettiği güzel vücuttan bir şey, tatlı bir iz, 
bir riyiha sanki avucunun içinde kalımı gibiydi. 

Ayaklannın albnda çıtırdayan kumlan küçük 
iskarpininin ucu ile kanttıran Mis Kolet doktor Çt'. 
tinere yaklaşarak: 

- Şarkta ne tatla güzellikler var. 
Dedi ve genç adamın gözlerinin içine baktı. 

Etekçi, batı bot kalıp dağılan hayvanlann arka-
11ndan uzaldatmıftı. 

Ay, sulann üştüne dağılıp serpilmit ıümüt yap
raklar ıibi parça parça, yüzüyordu. Sanatoryomun 
karanlık kulesi, sakladığı facialann dilsiz çehresi ile 
dimdik yükseliyordu. 

OJker, koyun kıyılanna doiru titrete titrete 
ıelip ayaklanmn altında sönen sulara bir çakıl taıı 
attı. 

Doktor Çetiner, kendisine sokulup ceketinin dü(. 
mesini tutarak oynıyan ve siıarasını yakn.k istiyen 
Mis Koletin yüzüne doğru yak!qtı, bir kibrit çaktı; 
siıarayı tutan ve uzanan pembe dudaklar, bir labzr. 
da yanıp aönen kibrit alevi içinde, hususi bir suret -
le cazip görünüyordu. Ayakta yanyana duruyorlar -
dı; ıenç kadın, c?oktor Çetinerin koluna asılarak ay • 
dınlık ıök yüzünü, denizi ve mehtabı derin bir zevk 
içinde seyretmeğe batlamıştı. Doktor Çetiner, bir çok 
kimselerin böyle bir pozu için neler neler feda etme • · 
ğe razı olacaklnı güze) kadının nefesi nefesine kan· 
tırcasına yakın olan baş döndürücü varlığından ha • 
beniz ıibi idi; Olkeri dütünüyordu; bir adım 3tede, 
denizin kıyısında Wr taıın Gstüne oturup sulan sey. 

retmeie dalmıt olan Olkeri dütünüyordu. Bir kaç g<
ce önce Erenlerin et meydanında duvara kurşun ka
lamle yazılı olarak gördüğü o mülhit cümleyi dü • 
tünüyordu; o ıözleri oraya yazan elle timdi önünde 
ay ıtığı ile sanlarak bu toprağa mensup değilmit gi • 
bi, batka bir cihanın, başka bir dünyanın yüksek, şiir
li, yüreklere çarpıntı veren bir varlığı imiı gibi du • 
ran bu genç kız arasında bir münasebet var mı idi, 
bunu düşünüyordu. 

Buna ihtimal vennek istemiyordu; Olkerle E · 
renler araamda bu earareng~ yer •lh odasına kadar 
inecek bir münasebet samimiliği hatınna gel:ncc di
m1ğı tutuıur gibi oldu; böyle bir şey olamazdı! 

Eski bir filözof, yer yüzünde yanyana yaşıyan 
inıanlann gök yüzünde yanyana gözüken yıldızlar r·
bi olduklannı söyler; uzaktan bir çift parlak göz gibi j 
yanyana kırpıpn o yıldızlar hakikatte biribirlerine 
fersahlarca uzak mesafelerdedir. 

Miı Koletin duygusunu ne dereceye k:ıdar iler
lettiği bilinmez ama doktor Çetiner, artık ıade kolu • 
na asıbnakla kalmayıp vücuduna da büsbütün yak -
laf&n genç kadının vücudundaki lezz~tten alınacak! 
fizik raıeyi tatacak gibi değildi; bir kaç gece önce 
Erenlerin eş meydanında Olkerin seıile altı asn bir. 
den geçerek canlanıp karı111na dikilen ve samedani 
haykınşlarla onu büyük, çarpıntılı, coşkun bir he -
yecan ka11rgasımn içine çağıran Seyyit Nesimiyi ta 
canının içinde hissediyordu: 

Gel, gr.l, yanalım afc§i a,.ka; 
Şülc wırelim ateşi aşka ... 
ôncc inandım, çok kolay .<ıan<lım ,· 
Bilmedim yandım ritcşi aş7rn! 

Doktor Çetiner, kolunda cinsi hararetini hiuet· 
tiği temastan hoılanıyordu; fakat garip b!r hayal 
galatı ile sarılı, sanki yanı başındaki M;s Ko'et deği1• 

dir, o yanından ayrılmıştır da Olker onun yerine gel
miştir gibi aldatıcı bir duygunun içinde yaııyordu. 

Varın veren'ler do3ta eren 1cr; 
l' andını Ercnkrı <İtC§i a§ka ..• 

Bu hitap tahammül edilebilir gibi değildi; dok
tor Çetiner, eş meydanında etsiz kalıp tek baş:na d" n
lediği bu nefes okunurken, Olkerin bu mısraları ıöy
lediği Sll'ada Erenlerin yüzünde dolatan parıltıyı tim. 
di ınanalandınnağa çahııyordu: Yandım, Erenler! .... 

Bu hitap Olkerden genç teyhe bir . teslimiyet ifr. 
deıi mi idi; yoksa sadece eski bir yarı dini türkünün 
basit bir mısraı olmaktan fazla bir değer tatımıyor 
rr.uydu? 

Doktor Çetiner, nefesin son beytini farkına 

vannadan yüksek sesle nunldandı: 

Seyyit Ncsimi, terk eyle re~mi, 
randtr bu <Mmi ateşi aşka ... 

Mis Kolet anlamadan baktı; Olker baffnı aı lca • 
sına çevirdi: 

- Şimdi bu eski teyleri bırakınız, dedi; çocuk • 
luğum<la nasılsa manasını anlamsdan öğrendiğim o 
nefeslerden, ilahilerden hiç hotlanmıyorum. Gece ne 
kadar güzel. .. Kendimi bir kaç gündür coıkun bir har. 
.asiyetle sanlı hissediyorum. Gece mi güzel, ben mi 
onu bu kadar güzel buluyorum? 

Ve cevap beklemeden, yine b"r kaç akşam ö ... 
ceki gibi yavaıtan baıtlayıp derece derece yükselerdc 
denizi, ağaçlan, tepeleri saran ve canlandıran h:\ı; • 
kulade güzel seıile bir opera parçasını söyleme:• 
başladı: 

''Sevgilim, saçların ay ıtığı ile sarıldığı zaman ni· 
çin bu kadar güzelsin; yahut da niçin ben seni bu 
kadar güzel buluyorum? Bana söyle, sevgi iki ruhun 
bir ölüm atcıi içinde birletmesidir, diyorlar; bana 
söyle, doğru 1m1 bu?,, 

Mis Kolet de ayni operayı biliyordu; o da ya • 
r111ndan sonra aöylemeğe b'a.~lanuşt; Olkerinki gibi 
berrak, dalgalı bir çağlıyan halinde dt>ğil, fr.kat yu • 
mu şak, ta tir, hafif bir sesi vardı: 

''Bana söyle, sevgi iki ruhun bir ölüm alcş' iç"n
de birleımeıi, diyorlar; doğru mu?,, 

(Arkası var) 



Liseler için imtihan 
tali•ataamesl 

!STANBUL - 18. Dans musikisi 
(plak), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 
plaklar, 19,30. Sıhhi konferans. Dr. 
İbrahim Zati (İçtimai hastalıklar), 

20. Halk musikisi: Sivaslı Veysel ve 
İbrahim, 20,30. Stüdyo orkestralan, 
21,30. Son haberler. 

Madde 63 - Sınav heyetini teşkil 
edenler yav.ılı ve sözlü sınavlarda 
birbirl.erile anlaşarak not verirler .. 
Anlaşamadıktan takdirde sınav ko
mL-;yonu ba,kanına müracaat ederler. 
başkanrn nezareti altında her biri ay. 
rı ayrı not takdir ederler ve bu not. 
larm ortalaması talebenin sınav no
tu olur. Srnav heyeti :nasında an. 
laşarnamazhk devam edrse ve yahut 
not takdirinde büyük farklar görü. 
Jürse, sınav başkanı sınavı durdura
rak Bakanlığa telgrafla haber verir. 

Madde s.ı - Yazılı olgunluk sı. 
navlannda kopya veya dek yaparken 
ve yahut yapılmasına yardım eder. 
ken görülenler hemen ı:ıınav salonun
dan çıkarılırlar, Bu gibiler bu dev. 
rede yapılacak diğer ~rnavlara kabul 
edilmezler. 

:M:adde 65 - Olgunluk sınavına ait 
sorular icabında Kültiir Bakanlrğın. 
ca oku11ara gönderilir. 

Madde 66 - Sözlü srnav1arda her 
nam•edin sınavı en çok kırk beş da
kik:ıı sürer; ancak namzet karşılığım 
bu müddette bitirememiş ise bu müd. 
det uzablabilir. 

Madde 67 - Yazıh olgunluk sı. 
navlarında verilen soTular, orta de
recede bir namzedin iki saat içjnde 
yazabileceği bir ö1çüde o1ma1ıdır. Bu. 
nunla beraber, karşılıklarmı yazmak 
üzere namzet tere dört saat mühlet 
verilir. 

lki yıldan birinde hastalandığın
dan veya okul idaresince makbul gö
rülen bir engelinden dolayı sınava a. 
hnmadan ipka edilen ve diğerinde 
de sınava girdiği halde sınıf geçme. 
ğe muvaffak olamıyan talebe hakkın
da 47 inci maddenin hükmti tatbik e. 
dilmez. 

nu ve daha lüzumlu gördüğü husus
ları Bakanlığa yazar. 

Madde 71 - Olgunluk sınavına 
ait sınav kağıtları ve not cetvelleri 
okul idaresince saklanır. 

l\fadde 72 - Olgunluk sınavında 
muvaffak olanlara, örnegıne oygun 
"olgunluk diploması,, verilir. 
USEYI BiTiRME VE OLGUNLUK 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis ser
visi verilecektir. 

SINAVLARINA DIŞARDAN ,,,_.,.._._. __ _. __ _. __ _,,_.,.....,. 

GiRENLER B o R s A 
Madde 73 - Lisede müselsel bir 

tahsil görmedikleri halde, durumları 
1 
_____ 2_0_._s __ ·_9_3_6 ____ _ 

bu talimatname hükümlerine uygun 
olanlar. Kültür Bakanlığının müsa
adesile "liseyi bitirme sınavı,, na ka
bul olunurlar. 

Madde 74 - Liseyi bitirme sına. 
vma dışardan girmek istiyenler, her 
yıl nisan veya temmuz ayı içinde bir 
di1ekçe ile Kiiltür Bakanlığına mü
racaat ederler. 

Namzet dilekçesinde lisenin fen 
ve edebiyat kolundan hangisinin sına
vına girmek istediğini bildirir. 

Dilekçeye şu belgelerin iJiştirilme
si gerektir: 

a) Hüviyet cüzdanı veya tasdikli 
sureti. 

b) Tahsil belgeleri ve okula de. 
vam etmediği yıllarda nerelerde bu
lunduğunu ve hangi işlerle uğraştlğı. 
nı gösterir belge. 

c) Yeni çıkartılmış bir fotoğraf
tan dört tane. 

Madde 75 - Liseyi bitirme sına. 
vına dışardan girmek iı:ıtiyenterin 

yaşlarının yirmiden küçük olmaması 
gerektir. 

Madde 76 - Liseyi bitirme sına
vına girmek istiyenlerden bir mUddet 
liseye devam etmiş olanlar, sıntf ar. 
kadaşları liseden mezun olduktan 
ancak bir yıl sonra, liseyi bitirme sı
navma alınrrlar. 

Madde 77 - Liseyi bitirme sına. 

Blzalarmda yıldız ip.retli olanlar, llze 
rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
uat U de kapan~ ıaht ft,yatJarıı ur. 

• Londra t26 • Viya.da ~,.-

• Nevyork 126- • MadrfO 16 -
* P&rls l66 - • Berltıı 82. -
• MUAzıo tH6 - • Varııova ı!3-
• Bı1lk8eı S4:.- •Budape~e ı!i -
•Atına ı!li.- • Bükreo ıH>O 
•Cenevre .,2() - •Belgrad b2-
• Sofya ~4. - • Yokobamıı 84 -
• Amstereanı 1'!4,, -- • AJt.m fl67-
•Prag 88 - •Banknot ~-
• Btoldıolm tjS-

ÇEKLER 
• Londra ti27.~ 

* Nevyorlı ı.7!120 
• Parla L2 033 

• MllA.no to 09~c 
* Brtııuıeı i .686~ 
* A Una -4 2!$ijÖ 

• Cenevrı <! 4MO 
• Sofya 'll!,8ti61 

• Amsterdam 117411 

• Prağ uı.ır 87 

•Viyana 
• Madrtd 
• Berlln 

i.~ 
ô.802.'.ı 
1,9708 

• Varşova .ı 20 
• Budapeft.e .ı,ıuıu 

• BUkreş ıoS.09iı4 

• Belgnı.d 114 8768 
• Yokohama <!.7 !~O 
• Moskova :.ı.ı 903!J 
ıc: Stokholm ~ 0934 

·-------------·~--------· 
ESHAM 

1\7 B.lnka.sı tO 8tı l'ramV&:J' 11,lXJ 
*Ana.dolu ı!l1.8fl •Çimento 10110 

Re:tı l 70 (Jnyon Del 000 
Şlr. Hayrty lô.OOJ Şark Oel ıoo 

Merkez :Bank 6b~ Balya 100 
U. SJgorta l.() Şark m. ecza )()() 

Ponomontı 'i,öO Telefon JOO 

ıstlkrazlar Tahviller 
vına girmek için müracaat edenlerin .. !93.'i ·r.Bor 1 ııı &7t> l!!lektrtk W!AJ 
belgeleri Kültür Bakanlığınca incele- • • • _ a \!087b Tnımvay 1{1.70 

nerek, namzedin dileği bu talimat. • ., ,, .. m ııooo Rıhtım 14-Uf> 

name hüktlmlerine uygun görülürse f.stıkJ)ahJll 119 00 * A.oadoıu ı ı3 6f> 
sınavların hangi okulcla yapı1acağı Ergeni l.!ıtlk. llö, *Ana.dolu O 43.6Cı 

192~ A M tO 00 Anadolu llJ ı7 4b 
tayin olunur ve ilgililere bildirilir. s. E.rzunmı 6 w * MUm.,!<sU A ııı Uü 

Nlcıan içinde miiracaat etmiş olan- ..._ _____________ .,,... 
lar haziran devresinde ve temmuz L !-___ _,_..,. _____ ,_..,_.-~ 

çinde miiracaat etmiş olanlar eylül 
clevre.cıincle sınava ahnrrlnr. 

-- -~ 
f KADER .. ) 

Çeviren: A. US ) l Muharriri: Voıter 
1 • : )., • .. ; •• ; ~ • • • • 2 

Bundan sonra Semire'yi almış, al kan· f 
lar içinde baygın bir halde evine gö· 
türmUş, kız gözünü açtığı zaman ken
disini kurtarmış olan sevgi1i nişanlısı
nı da karşısında bulmuştu. O vakit 
Semire şöyle demişti: 

- Sadık! Ey benim sevgilim, seni 
esasen çok seviyorum. Fakat şimdi 
benim haysiyetimi ve hayatımı kur
taran bir adam gibi sana minnetta· 
rım.,, 

Scmire'nin bu sözleri kalbinin en 
derin köşelerinden geliyordu Bu söz
ler ile nişanlısına karşı bir Lnı:ıarı kal
binin alabileceği en temiz muhabbet 
hi~lerini ~östermiş oluyordu. Semire
nin yarası, bereket versin, ağır değil 
di. Çok zaman geçmeden iyileşti. Fa· 
kat Sadık da yaralanmıştı ve onun 
yarası daha tehlikeli idi. Bi .. gözünün 
ucuna bir ok isabet etmişti Bum.da 
derin bir yara açmıştı. Semire her giirı 
nişanlısı için dualar ediyordu. Allah
tan şifasını istiyordu. Gece güııdili' 
gözleri yaş içinde idi. 

Fakat bütün dikkatlere rağmen 
Sadık'ın yarası iyileşmedi. Yaralı göz 
de bir iltihap oldu. Kendisini ta Mem
fise kadar götürdüler. Orada zama
nın en meşhur doktoru Hermes'i bul
dular. Bu doktor yanında bir çok mu
avinleri olduğu halde geldi. Hastaya 
baktı. Fakat artık Sadık'ır• gözünti 
kurtarmak mümkün olmıyacağını söy 
ledi. Hatta gözün hangi gür. ve han
gi saatte bütün bütün kör olacağını 
bile haber verdi. Bu doktor dedi ki : 

- Eğer hastalık sağ gözde olsay
dı bunu şüphesiz iyi edebilirdim. Fa
kat sol göze arız olan hastahklar te
davi kabul etmez.,. Bütün Babil aha
lisi Sadık'm bu acı talii karşısında 

ah vah etmekle beraber doktor Her
mcs'in maharetine hayran kaldılar. 

Halbuki iki gün sonra gözdeki iltihap 
kendi kendine delindi. Sadık'm gözü 
iyileşti. Doktor Hermcs bu hadise üze
rine kocaman bir kitap yazdı. Bu ki
tapta bu hasta.lığın iyi olmaması la
zım geldiğini fenııen isbat etti. Sadık 
bu kitabı okumağa lüzum görmedi. 
Fakat sokağ çıkar çıkmaz bütün saa
det ümitlerini kendine bağlamış oldu
ğu halde ve sadece gözlerinin görme
ı::ini onun i<:in istediği sevgilisini zi-

mıştı. "Bu su bu mezarın yan 
aktıkça buradan ayrılmıyac:ığım· 
llinceye kadar kalacağım.,, diyo 

- Demek ki bu iradın çok 
bir insanmış!. Kocasını ger~ 

seviyormuş! 

- Hayır öyle değil. Bilir 
yanına gittiğim zaman ne ile rrı 

oluyordu? Mezarın yanından aka 
yun mecrasını başka tarafa çevir 
le uğraşıyordu! .. 

Azora bu dul kadrn aleyhinde 
dar ağır sözleı· söyldei, o kadar 
tuttu ki bu derecedeki fazilet gös 
şi S:ldık'm canını sıktı. 

Sadık'ın Kador isminde saınirrı 
dostu vardı. Karısı onu genç dos 
arasında en faziletli ve liyakatlisi 
rürdii. Onun için Sadık bu dOS 
kendi mahremiyetine almıştı. Gc 
eliği sadakatinden dolayı ona he 
ler vermişti. Azora bir defa kırda 
lunan bir dostunun yanına gitm: 
rada üç giin misafir kaldıktan s 
dönüp eve gelince birdenbire ko 
nm ölüm haberini almıştı. Hizrn 
ler ağlıyarak bu haberin tafsil· 
vermiı:lerdi.: Azora evden çıktığı 
niin ge~esinde Sadık bir kalp se 
sinden ölmüştü. Fakat hiç k'ms 
felitketli h:ıberi ona götürmek 
retini kFmdindc bulamamıtşr. 

Azora kırda iken kocasını b 
nin nihayetinde babasının meza 
gömmüş!erdi. Azora bu haberden 
müteessir oldu. Ağladı. Kederi 
saçlarmı yoldu. Artık ölmekten 
ka kendisi için yapacak bir şey 
madJğını söyledi. Akşam olunca 
dor geldi. Kendisile konuşmak 

müsaade istedi. Her ikisi birden 

Madde 68 - Olgunluk sınavına 

girmek istlyen namzetler, ister ha. 
ziran, ister ey1ill devresinde girmeğe 
başhya'1iiir1er. Muvaffak oldukları 
rlcrslerin !;ınnvmn bir daha girmez
ler.; ra1nız muvaffak olmadıkları ve
., a girmedikleri derslerin sın:ı vına on. 
dan sonraki devrelerde girerler. An
ca it bir namzet, ilk girdiği de\'r<'de 
olgunluk sınavını bitirmemiş ise. iJk 
g-irc!iğ'i devreden sonra birbiri artlı 
~ıra gclr.:ı üç devre içinde sınavım 

hitirmeğe mecburdur. Namzetlerin 
askerlikte geçirdikleri devreler he. 
saha katılmaz. 

(Arkaar yarın) 
T k • Per,P.mbe CUf11A 

a Vtm2ı May:s 2i Mayıs 
======129 Sefer 1 R.Evvel 1 yarete gitti. 

dık için ağlaştılar. Ertesi günU d 
az ağla.~tılar. Öğle yemeğini ikisi 
yediler. O vakit Kadar dostu Sadı 
malının, mülkünün çoğunu kendi 
bıraktığım, bunu Azora ile pay et 
le mes'ut olacağını anlattı. Azora 
sözlere iptida ağladı. cam sıkıJ{lı 

darıldı; sonra hiddeti geçti. Ken 
sükunet geldi. Akşam yemeği dah 
zun sürdü. Daha ziyade samimiy 
konuştular. Azora ölen kocasının 
ziyyetlerinden bahsetti. Fakat 
da itiraf etti ki bazı kusurları da 
dı. Halbuki Kador'da bu türlü ku 
lardan hiç biri yoktu. 

Madde 69 - Yukarıki maddeye 
göre olgunluk sınavına girip de mu
vaffal< olamryanlar, bir defa daha 
olgunluk sınavına girebilerler. Ancak 
bunların bütün ders . gruplarından 
yeni baştan sınava girmeleri mecbu. 
ridir. Bu gibilerden ister haziranda, 
ister eylülde yeniden sınava girmiş 
olanlar birinci devrede muvaffak o-

lamadıkları veya girmedikleri der;Jerin 
sınavına ertesi devrede gfr~bilirler. 
Uu devrede bir gruptan bile mm·af. 
fak olamıyanlar ve yahut sınava glr
miyenler artık olgunluk sınaVTna gir. 
mek hakkım kaybederler. 

OLGUNLUK SINAVININ SONUN. 
DA YAPILACAl( 1ŞLER 

:\fadde 70 - Olgunluk sınavının 
bitm~sinden en geç on gün son
ra, netice sınaYlara girenlere bildi
rilir. Olgunluk sınavı bittikten son. 
1·a, komisyon ha~kanı bir rapo~ yapa
rak sınava kaç. kişinin girdiğini ve 
hnnhrda1ı kaçının muvaffak olduğu_ 

len solrll8ında, bir dost yüzünün 
sararrşında, bir sanatkar sesinin 
kırılı§ında duydum. 

Fakat doğrusunu isterseniz 
gençlerin haksız ve §ımarık in
karlarına, ben kendi payıma kız-

WU011Hmltl!UIWMl-.."'"'111Mtt ... N .. lll-lfıft1nft11ıı.-ıin·••l••ı1119'•tttt•l .... ltf ..... 

PRENSES BIBESKO 
Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 

beynelmilel tayyarecilik federasyonu 

Gün doğu§tı 
Gün batışı 
Sabah namaz.ı 
ogıe naru8%l 
[kindi oamıu.ı 

reisi Romanyalı prens Bibesko'nun ka - Akş&m namıaı 

nsı prenses Bibesko dün Romanya • \ Y'ataı n11.maz.ı 
dan kendisini almağa gelen prens Kan-j lmsak 

438 437 
19.24 19,l:i 
:l 40 :'i 4\J 

12.10 12 ıo 
l 6,08 1 tı,08 
1924 :9.l!'i 
21.17 21 18 
231 2.m 
140 141 
225 22.ı. 

takuzen'in tayyaresile Bükreşe gitmiş • Yllm geçen gUnlen 
tir. Yiiın kalan gtlnlcrt 

.__ ____________________ ....:' 
İsta:ıbul tayyare cemiyeti başkanı G · K l 

Bay İsmail Hakkı kendisini uğurlamış [ eçmış U' un ar -ı 
bir buket vermiştir. 

1 
21 Mayıs 1922 

CENEVRE KONFERANSI BEŞ 
KULLANILMIŞ ELEKTRiK HAFTA MtJZA.KERELERDHN 

AMPULLERi SONRA DAÖILDI 

Şehrin muhtelif yerlerindeki bir Bugün müteaddit ·nutuklarla 
takım seyyar satıcıların kullanılmış hitama eren Cenevre konferansım 
elektrik ampu1ü sattıkları görülmüş- M. Lloyd George tarihi?ı şimdiye 
tür. Yapılan araştırmalara göre sey- kadar kaydettiği en mühim konfe-
yar satıcılarda bu kullanılmı~ ampül- ranslardan biri olarak tavsif etmiş 
leri, umumi tenvir için öteye beriye ve bunun sulhu müsalemete doğ-
kiralıyarak tekrar geri alan toptan- ru ebedi bir eser te~kil edeceğini 
eılardan mübayaa etmekfodirler. Va.- beyan etmiştir. Miişariinileyh kon-
ziyette açık bir hilekarlık görüldüğü /eransın mesaisinden bahisfo kon
için alfıkah makamlar derhal faailye-ı feransın (ademi tccavUz) mııahe
te geçmişlerdir. desi ve komisyonların umuru ma 

BiR AMERİKAN ŞiRKETi 

1 

liye, iktisadiye ve miinalmlüta rZair 
MAL ALACAK peTc kıymetli ve tatbiki Avrupa(la 

refah ve .<ıaadeti temin edecek bir 
Nevyorkta büyük mikyasta ithalat takım vesa ile mali raporlar gibi 

ve ihracat işlerile meşgul olmak üze- müsbet netayice müncer olduğunu 
re yüksek sermaye ile kurulan Krisc- dermetJaıı etmiştir. 
her firması memleketimizden Ameri- ~--------------.. -
kada satılabilecek muhtelif emtea is-

gın değilim. Çünkü Seyfi, bu in· temiştir. TEŞEKKÜR 

kar dalgasr ile sanahnın kıyıları! -- . . 
toslanmadan önce kendini bırak- .Ş lıhı;ı~bTıul ~tltd•'" Tepebaşında Anfi 

" ır 111 :'l!İl'O"U Tiyatrosunda 
mı§tı, ondan sonradır, ki üç dört "' '::lu ... 

1 

Bu akşam saat 

~:;;~, .. ·:.t':~m;;:;: İç!:~;ı~:; ımıı 11111111 ıı:~·':A~ux 
damar gibi vuran güzel şiirler 111 DEVRiLDi 
yazdı. Tarihi komedi 

Ke§ke dünyadaki her hal_lsız- l u• 4 perde 
Yazan: 

lıl? böyle yaratıcı olıa!. 111111•11 ı Müsahipzadt-
S. Gezgin OELAL 

Pendikte acıklı bir şekilde kaybet
tiğimiz ağabeyim inhisarlar dairesi 
Üsküdar tütün imaltıthanesi ustaba
şısı lsmail'in ölümü üzerine gerek ce
nazeye gelmek, ger<'kse taziyette bu
lunmak suretile kederimize istirak e
den aziz dostlarımıza minnet ve te
şekkürlerimizi bildiririz. 

Rr.hnıetliııin biitiln ailc~i efradı 
adma [(avala mübadillerinden 

ismet 

I•'akal s1.Jk~ğa çıkar çıkmaz bütün saa
Üç gündenberl kırda idi. Yolda gider
ken işitti ki bu güzel kadın tek gözler 
için tahammül edilemez bir nefreti ol
duğundan Sadık'm rakibi Orcan ile 
daha o gün evlenmişti. 

Sadrk bu haberi alır almaz kendini 
kaybettı. Baygın bir halde yere düş

tii. Jztırabmt1an az kalsın ölüyordu. 
Uzun zaman hasta yattı. Fakat niha
yet aklı hissine galebe etti. Hatta p;ör 
düğü bu tecrübenin acılığı onu tesel
liye bite yaradı. O vakit kendi kendi
ne düşiindü: 

- Mademki sarayda ylik~ek terbi
ye görmüş böyle bir kızın kaprislerin
den kendimi kurtardım. Bnnclan son
ra orta h:ı.lli b:r aileden kız almalı

yım.,, 

Dedi. 
Bunıı~ i\"r.rhıe Pı>'1ı·in irirıde nileı:ıi 

ve terbiye3i itibarile herkesin takdir 
ettiği bir ktzr. A ::0ra'yı int:hap etti , 
Onunla evlendi. Bir av kadar en tatlı 
muhrıbbetler kinde mUrterek bir ha
yat ger,irdiler. Yal:nz ~adtk zevcesin
de biraz haflflik hissediyordu. Vticut
r,a en iyi te<>e'·km etmis olan genele
rin en ziyad~ fikren yüksek ve fa?ilet 
sahibi oldu:1u ~e...~linde bir kunaat bes~ 
lcdiğ:ni görüyordu. 

ik · nci k1~1 m 
BURUN 

Azora bir giin gezintiden hiiyük bir 
hiddet ve asabiyet içinde evine dön
dü. Kendi kendine hayret ve taaccüple 
söyleniyordu. Kocası sordu: 

- Sevgilim, neniz var ki böyle ü
zülliyorsunuz ?.,. 

- Aman kocacığım, e~er benim 
f)imdi gördliğUm manzara ile karşılaş
mış olsaydın hiç şüphesiz sen de Uzü
li.irdün. Haniya, kocası ölen bayan 
Kosru yok mu? Onu tesell! etmeğe 
gitmiştim. Bayan Kosru kr:ıc,:ısı i"irı 
iki gün evvel !'U çayırın öbür tarafın
daki derenin kenarında bir mezar yap 

Tam yemeğin yarısına geldikl 
bir sırada Kador kendisini şidd 

böbrek ağrısı tuttuğunu söyledi. 
dm telaşa düştü. Evinde koku ol 
kullandığt ne kadar esans varsa h 
sini getirtti. İçlerinden biri belki 
hastalığa iyi gelir diye tecrübe e 
Meı:ıhur Mısırlı doktor Hermes'in ş 
di Babilde bulunmamasına çok canı 
kıldı. Hatta kendi eliyle ağrının 

lunduğu verlere mas:ıj bile yaptı. 
- Siz her vakit böyle hastala 

mısm1z? Bu ağrı size ıııık sık g-elir 
- Evet, ara sıra bu ağrı beni 

tar. O kadar bana iztirap verir ki Ö 
cek clE'receye gelirim. Bunun için ) 
nız b'r tek müessir ilaç vardır. BU 
yeni ölmüş bir adamın burnunu 
ağrı olan yere bağlamaktır. 

- Faknt bu ne garip ila~, böyle 
- Herhalde doktor Arnolt'ün 

baları karlar garip değil. (1) 

Genç adamın fevkalade meziyY 
!erinden b:ışka bir de böyle bir de 
göstermesi kadını ikna etti ve d 
ki: 

- Kocamın burnunu kesm<'kle ke 
disine büyük bir zarar vermiş ol?Xl 
yız. Olsa olsa burnu bu dünyadan . 
hirete geç~rken biraz daha küçUlı:Il 
olur. 

Bunun üzerine kadın eline bir 11 

tura aJdr. Kocasının mezarı b 
gitti. Burada bir hayli ağaldı. M 
rm kapağını açtı. Kocası Sadık bOY1 

boyuna uzanmış, yatıyordu. Tanı 
sırada Sadık birdenbire bir eliyle btl 
nunu, öbür eliyle karısının elinde 
usturayı tutarak ayağa kalktı. ıra 
retler içinde bakakalan karısına. şo 
le dedi: 

(Ar l(a.<;ı 11ar) 

( 1) O zamanlarda Babilde Ar·110!.. 
isminde bir nda,m ı•ardz Jd biitiltı tı~r 
zitl ha~talıklarmı boynuna astığı lJI 
torba vas1tasile tcdavt ederd1. 
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arasız Doktor 
ii .. 
:: :: 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
:: il Şubesi 
.. .. 
!i 

Mükellefin adı işi 

KURUN hekimleri mektupla soru
lanlara da cevap vereceklerd.ir !i ___ _ 

u Eminönü: Yaıuva Nesim Terzi 

ı.ı~KURUN okuyuculanna yeni bir gen mütehassısı Bay Ali M~hir film :: " Mehmet oğlu Manav 
~ette bulunuyor: Parasu mua • almak hususunda da hastaya azami ii Eıref 
J'ene.. • i! H Al T k K tenzilat yapacak ve her tUrlU kolay· :i ,, üseyin i üccar o· 
kU~RUN hekimleri lııta!fbul ve u.. hğt gösterecektir. H miıyoncu 
da . ve Kadıköy taraflarında hafta- RADYOLOJIK VE OPERATtK :: ,, Cevdet ve Kahveci 

~r .:::.!~~::;.~~:~:=- Dokto~~~:.~N~~~:dan muay •• :-~:==.:.! 
"unu dan iatifade etmek için sadece 
"' RUN okuyucusu olmak ve n·ş· yen günlerde yapılan muayenelerde 

1 
rettiğinıiz kuponlan kesip biriktir· bazı radyolojik ve operatik mua. if 
!bele ı-"f"d yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 

1 
.• :
1 

- ı ir. Yedi kupon bir defa mu· 
•1cnc için yetecektir. müş ve bu gibi hastalardan 

MUAYENE YERLERi Şitlideld Şifa Yurduna ve • İi 
ı ya Kadıköyünde Moda caddesinde :c 

lda sta.nbul için muayene yeri Kurun Röntlren apartımanında R5ntkcn mU. ı 
rehanesidir.Okuyucularımız, Anka ra tebaısısı Bayan Saadet K:imilin mua • 
caddesinde Kurun idarehanesi 1•· 

,, 

,, 
" ,, 
,, 

,, 

feriki 
Y ervant Ta§
çıyan 

,, 
Halim 

,, 
Ahmet oilu 
Mehmet 
Mürteza Said 

n da yenehancsine milracaat edecekiere a- i! 
ın "V AKIT" kütüphanesıne mü· ı• 

r zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi ıi F Nazı"fe lcaatıa biriktirdikleri kuponlardan i: ener 
... d kararlaştınlmı§tır: ancak bunun 1. : 
,c İsini gösterdikleri takdirde ken• ·ı 
dil çin önce idarehanemize yedi kupon n=· 

erine bir vesika verilecek ve bu ve- · i f d s"k getirmek ve sağlık servıs m z en ,, 1 ayı alanlar pazartesi günleri öğ- 1 
ı d bu müesseselere hitaben bir tezkere i 
e en sonra saat 14 den yirmiye ka· " T S 
ar kütüphanenin üstünde KURUN 

ida h Doktorlarımız istiyenlerin tansi • 

Yusuf 

Doktor 

Terzi 

,, 
Piyazcı 

Tütün ve 

yemiıçi 
Yumurtacı 

Manav 

Kunduracı d almak lbtmdır. ı=: ,, anaı ava 

re anesinde doktorumuza kendi 
lerın· yonuna da balıacakla~ı gibi Belso · f Enimekapı: Hilmi namı· Berber ı muayene ettirebileceklerdir. 

Eeski tic~ret yeri 

Meymenet han 2/20 No. 
Köprü meydanı 13/l No. 

Maksudiye Han 1/13 No. 

Helvacı sokak 10 No. 

Hüseyin ef. Han 1/1 No. 

,, ,, 1/2 No. 
Bahçekapı 54/ 1 No: 

,, ,, 
Meyhane sokak 27/1 No. 

Köprü altı bili No. 

Hızll' çavuı dört yol caddes: 
60 No. 

Gülcami Küçük M. paşa 
111 No. 

Tahta minare mahalle ve cad 
desi 49 No. 
Atikalipaşa Arabacılar 24 No. 

Senesi 

932 
,, 

,, 

933 

934 

,, 
933 
,, 
,, 

932 

932 

,, 

,, 

,, 

Vergi Ilı bar-
miktan. name 
L. K . No. 

--- --
18 75 29/ 33 

4 40 30/ 63 

480 00 31/ 1 

91 91 29/ 21 

576 00 16/ 48 

209 86 31/11 
162 00 30 /69 
111 00 30/ 70 
49 33 30168 

280 00 30/ 87 

5 50 15/ 68 

32 71 15/ 58 

36 75 16/13 

9 45 4/ 5 
DICER YERLER ğukluğundan, kulak hııstalıklanndaıı il na veresesi 

şikayetleri olanların da temin edf • ! 
• Usküdar için muayene yeri Us · len miltehassıslar tarafından, aağlık ft Yukarıda mensup olduğu ,ubesi adı, ve iti yazılı mükelleflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini hil-

kUcı.rda Abmediyede cenaze yanın • servisimizin vereceği vesika muka- ı: dinnemit ve yapılan araştırmalarda da bulunamamıf olduğundan hizalarında gösterilen yıllara aid ka· 

I'. 

daki 20 numaralı evdir. Muayene gü· bilinde muayyen gilnlerde parası% İİ zanç vergileri, ihbarnameleri bizzat tebliği mümkün olamadığmdanhukuk usulü muhakemeleri kanu-
nu 'ie saati cumartesi günleri öğle· ı 1 ) muayeneleri de kararlaştırı mıştır. nunun 141 - 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (2778 
den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORABiLiR- • 

• Kadıköyünde muayene yeri MU- StNfZ fiı .. ---------------. Af •ıb ı v d 
hUrdarda 30 numaralı dokt.>r Leon'un H Jstanbul Harici Askeri yon 1 ay ıgın an: 

ı• evidir. Muayene günü çar~amba, sa· G~rek 1atanbulda gerek diğer nl Kıtaatı ilanları 
f ati 14. 20 arasıdır. §Cbirlerimizde bulunan KURUN o- i!j 1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmİ! hin kilo mC)-

1 • Bcyoğlunda muayene yeri Par . kuyuruları, yedi kupon göndererek, H 1 A k d A k ... B la torin 5 haziran 936 cuma güuü saat 15 de kapah zarf usulile Vilavet 
: ntakkapıda tramvay durağında 133 :.ağlık bahisleri üzerinde istedikleri- Ü Mekt b~ bn ara a. • 1'1 .erı ay r Encümeni salonunda kati ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye k~n-
!f n ni mektupla da sorabilirler. Yalmz i! e ıne u sene ııvı ııe mezunu 
i\ in:7~raatl:a ~:~:gn:~y :u~e~~s:~~~~L~ sorulacak şeylerin açık olması, bas • :: olmak tartile 14 talebe kabul edi· muş2tur. Ek .

1 
• k . . l {

525
) 

1
. kk . 

İf ~AH!Rin muaycnehanesidir. Bu . talık anlatılırsa duyulan ve göriilen ~ lecektir. Taliplerden apğıdaki - sı tmey.e ıırme ııbyen er ıra mu.va at temınat 
:ı arazm geoit bir tekilde anlatılmaSt, ii fi I verecekler ve teklıf mektuplarını yukarıda yazılı giın ve saate kadar 
:: tada muayene günü pazar, saati 14-18 u vası ar aranı ır: v·ıA E .. R . ı•w• . ı ki d tt timdiye kadar gördüğü tedavi §e . :; A T·· k. C h . t" t ı ayet ncumen eıs ıgıne vermış o aca ar ır. 
!: arasıdır. kili i i d tz h d"I · 111. d :: - ur ıye um urıye 1 e- 3 B . •t t V"l ~ t El kt "k M·· . D" kt·· • • k er n n c a e ı mesı dZJm rr. :: b d I k - u ışe aı tar name ı aye e rı uessesesı ıre or-.: Kasımpaıııada Postahane ar§ı • aasm an o ma 
~ :ıı KURUN hekimi bu sorgulara KU • i,:.· ' ı·· w ·· d b d l · 1 k ·ı· (2606) :: <Unda Trakya apartımanında doktor B -YA•lan 18 _ 21 olmak. ugun en e e sız o ara verı ır. 

i
ı: ""ı..: RUN gazetesinde hususi bir siltun • i! -J: 

·n. .. mi muayenehaneaidir. Muayene :- C T k. ·f ı· J • • 
. da cevap verecektir. :i - ür ıye maan ı.e erını Y · ıb J d 

ClinU pazartesi, muayene saati 14-20 'I ozgat J ay ıg" JO an 
~ arasıdır. KUPONLAR i: bitirmit ve olgunluk imtihanmı ! 
.. ı: . lmak 
fİ Yukarıda işaret edilen yerlere ya· Kuponıann neıri deva~ edecek • ı,':.= vennD ıt 0

8
.. . l • • hh ti• Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu ile riyaset 

~fi ıılı saatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih ıı· - unye erının tam 11 a ı d f . . . k k •1 .1 1 ak k . 
1

1
,=. k 1. w l • 1. ld .. A k o asının te rıııne aıt açı e ıı tm e ı e satın a ınac ve esfınde ya-

:ı. ponu ile müracaat edecek okurlanmı~ raıına riayet etmeye 7.aruret yoktur. ve as er ıge e verı' ı o ugu s e- • 
:! ... S hh. h ti :r. t b. d·ı zıh hastahane için kırk dokuz kalem (4570) dört bin bet yüz yet-fİ l(tTRUN doktorlan tarafından para· Yedi kupon gösteren her okuyucu :.·I rı 1 ıye eye erınce es ıt e 1 - • • • .. • • 

'ıi sız muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkını k ( t kk'"ll"" k ... h mıt lıra muhammen kıymetlı mefru ıat ve umumı meclıs ve rıyaset 
j RöNTGEN iŞLERi kazanmış demekt·ır. iı' me tam e§e u u as erı asta· dal · · ·· k l (2357 ) ·k· b. ·· ·· 11· d' ı· !: lf nelerce). ho arı ıçkın on u1~ afem ve

25 5 
ı ı 93ın6 uç yuzt e. ı !e .. ı ıra mu· 

ı: Yedi kupon karşılığında KURUN DİKKAT - KuponJarımız her İi E K d·ı . . •1 l • ammen ıymet ı me nı§at - - pazar esı gunu saat on 
H sağlı · b" · · f d t · · !': - en 1 erının ve aı e erı- d.. Y V"l"' D · "' E · d "h 1 · l k ;: k servisinden alınacak bir kart· gün ırıncı say amrz a. gaze emıztn . h"" .. h ll • b t "k ortte ozgat ı ayet aımı ne ümenın e ı a esı yapı ma üzere "" ı !i mn usnu a erı za ı aca tevsı • . . • .. .. i! a müracaat edildiği takdirde reınt· başh!r yanındadır. :: d"l k eksıltmeye konulmuıtur Talıplerı n ıeraıti ög11enmek uzere lstanbul, 
~~~_ı_~_n_:_=_=_=_=_~_=_=_=_~_~_:= ____ =_=_2_3_5 __ 1_•_w_-_-_• __ 11_1_1 ·_~_~_ı_:_ı• __ •_a_=_ e ı 2me ·

8 
fl b. ıaı· l AnkuaveY~g~Sail~D~e~~lük~rinemünua~anilino~nu~ 

--- -- u vuı an aız ıp er 
Mukaddema Cerrahpaşada llobyar .. -- Du""n v• "'arın ---. . "d l k"' (2544) ııw. .l ı müracaat ıstı a arına §U ağıt 

llıahallesinde Tulumba sokağında 17 1 
~o. ıu hanede mukim balen nerede kii/liqaiından ve vesikaları bağlarlar. !LAN f lstanbul ikinci icra memurluğun-
<>lduğu bilinmiyen Bay Emine. , • f 1 ~ A - Nüfus cüzdanı veya res· 7812, 384, 1068, 2494, 3151, 4361,r dnn: 

lstanbul lkinc-i icra memurluğun- ilmi F else e l men musaddak sureti, 4675, 219.699 gUnlU ve 30, 5, 14, 7. 6, Mukaddema BakırkövUnde l\tuha. 
dan.· ı B - Muıaddalc sıhhat ve ••ı S, aı, lO, 23• ll, 929 ve 23, 1, 6, 2, 930 scbeci sokaT.ında 24 No. lu hanede Maruf profesörlerden Reicheu- ~ 31 5 931 1 ih 6 

Vesı.kaları, ve • • tarihli stnnbul racat oturmakta iken halen nerede olduıc.u Sirkecide Mahmudiye cadde.sinde bach'ın en özlü eserlerind4>ndir. gU ·•ğü d 1 ld w d i 5 

25 .,., d · T f"k'i · d lb" tıı·m \"e fels"fe hak.kınd:ı tnm bı"ı· C Mezun olduguw lı"senı·n - mru n en a mış 0 ugum epoz • hilinemiyen o~man Nuriye. ' ... o. a terzı ev ı n sız en e ı. " .. - r-" to makbuzlarını zayi ettim. Zühurla-
se bedelinden alacağı olduğu iddia et- ihata vardır. Kıymetli felsefecilc- hadetnamesi veya musaddak su- rında hükmü olmadığını ilan ederim. 
tiği 5:? Uranın maa masarf f ve ücreti 

1 
rinıizden Ziya Som ar tarafından reti, Tütün gümrüğü S4 numarada 

vbieku.~zelet tahsili hakkındaki takip tale. lnyı'k olduğu itina ile çevrilmiştir. D - Kendisinin ve ailesinin hüa- .A. Ri~ta 
rlnc namınıza tanzim kılınan Diln ve Yarın tercüme kiilliya- (V N lSl3") 

Öd ' nu·· halı" hakkında fotojraflı zabıta · 0 • ~ erne emri füamctgahınızın meçhu- 1 tının M üncü kitabıdır. Fiyatı 40 
llyetf hasebile tebliğ' edilemediğinden kuruştur. 
tebJiğatın bir ay hakkı itiraz tayini 
•urettıe ilanen icrasına karar veriL 
iri.iştir. •Tarihi ilfından itibaren niha

Satış yeri: İstanbul VAKIT klitüp
hanesi. Telef on: 24370 

Yet bir ay içinde dairemizin 93:i/ 246: .. -·---------·----_. 
l'io. lu dosyasına bilmüracaa borcun 
tamamına veya bir kısmına ve yahut 

ZAYl 

alacaklının tnkip icrası hakkında bir Beyoğlu Malmüdürlüğündcn al. 
itirazınız varsa gene bu müddet içinde makta olduğum 327 jl06S numaralı as
latida ile veya şifahen bildirmeniz , ,e kert maaş cüzdanımla bf!rn.t ve ntifus 
biidlrmcdlğiniz takdirde bn müddet ciizdanlanmı zayi etti. Her U~ünün 
içinde 74 üncU madde rn·ıcibince mal de yeni~rini alacağımdan e kilerinin} 
beyanında bulunmanız lazımdır. Be- hükmü yoktur. 
)anda bulunmaz iseniz hapis ile taz- Şehit Binbaşı Cemil 
Yik olunacaksınız. Ye hakikate mu. (16143) karısı Cevahir 
halft beyanda bulunduğunuz takdir- -------------
de hapisle cezalandırılacaksınız. Ye 
h<>rcu ödemez veya itiraz etme7.Seniz 
hakkınızda cebri icraya devam edile. 
tefi olbaptaki ödeme f'mrinin tebliğ' 
ltlakarnına kaim olmak üzere ilf\n o-
hınur (13tı-) 

~ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müt~hcuat•• 

vesikası, Beşiktaş icra Daire.çinden: 

E - Mektebe kabul edildik· Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı-
nıp paraya ÇC\.Tilmesine karar veri

len sonra askeri kanun nizamları len büyük camlı bilf e yazıhane elbise 
kabul ettiğini natık velisinin ve kurutmaya makine ütü makinesi be
kendisinin birer teahhüt senedi. tediye rusumu ve ihale pulları müştc-

F _ Selisülbevl, gafi nevbati ih- risine ait olmak üzere 22151936 tarl
tiliciye, sar'a ve sairülmenam has- hine müsadif cuma gllnü saat 10 dan 

12 ye kadar Beşiktaş Akaretlerde 26 
talrklarile malul olmadıklarına numarada satılacağından talip olan-
dair velilerinin Noterlikten tas- lann mahallinde hazır bulunacak mc
dikli teahhütnameleri 0 bu gibi muruna müracaatlan ilan olunur. 
hastahklaı dan birile mektebe gir· (V. No. 16136) 
mezden evvel malul olduğu ıon- •ı•e•r•i •v•a•ıı.ta•ı•i•le-d•il•e•k•le•r•in•i•M-.•M-. -V. 
radan anlaıılan talebe mektepten Baytar itleri Dairesi Reisliğine 
çıkartılır ve o zamana kadar mek- bildirebilirler. 

tep masrafı velisine ödettirilir.. 4 - Aranılan vasıf ve şartları 
3 - Kayıt için müracaat yer- haiz talipler imtihana tabi değil

leri Ankarada Yükıek Ziraat Enı· dir. Kabul müracaat tarih ve 11-

titülerinde "Askeri Baytar Talebe rasına göre yapılacaktır. Müra· 
Amirliği, , lstanhulda Haydarpa- caat Eylül 936 iptidasına kadar· 

tada "ı\skeri Baytar Tatbikat dır. Fakat (14) talip tamam o· 
Mektebi Müdürlüğü,, dür. Taş- lunca kayıt muamelesi daha evvel 

Sirkeride Hamidiye caddesinde 
2.1 No. da terzi Tevfik'e elbise bede
linden 40 lira borcunuz olduğunda• 
bahisle mumaileyhin yaptığı haciz 
yolile takip ~lcbi üzerine namınıza 
gönderilen ve mezkur kırk liranın maa 
ma.<ıarif haciz yolile tahsiline müteda. 
ir bulunan ödeme emri ikametgfthmı
zın mcçhuliyeti hasehile tebliğ edile. 
mediğinden bir ny hakkı itiraz ta;>inf 
~uretile tebliğatm ilanen icrasına 

karar verilmiştir. Tarihi ilandan 
itibaren nihayet bir ay içinde daire
mizin 935/ 2461 No. suna bilmüracaa 
borcun tamamına Yeya bir kısmına 
ve yahut alacaklının takibat icrası 
hakkında bir itirazınız varsa bu müd. 
det içinde istida ile veya şifahen icra 
daire~ine bildirmeniz ve bildirmediği
niz takdirde bu müddet içinde 71 ün. 
cü madde mucibince mal beyanında 
bulunmanız Hizımdır. Beyanatta bu
lunmazsanız hapis ile tazyik o!una. 
caksınız YC hakikate muhalif beya
natta bulunduğunuz takdirde hapla 
ile cezalandmlac:ık ınız. Mezkur ö. 
deme emrinin tebliğ makamına kaim 
olmak iizere ilfmen tebliğ olunur. 

(23115) n Dr. M;h;;ı:s::-A.uii~ı 
:~ 

~evliye mütehassısı H 
aoprilbaşı Eminönü han Tel: 2191;:1 

Pazardan başk~ gunlerde öfledenl 
!!onra saat (2 1/2 tan fi ya) kadar ts. 
tanbulda I>ivanyolunda < 104) numa . 
ralı hususi kabine.~ind~ hastalarını 

kabul eder. Salı, cumart~ı atünlerı 

ıınbah ''9 J/2 . 12" qaatleri hakiki fı . ralardan talip olacaklar 1. 2 mad· kapanacaktır. Talipieı den !:se ı=:::z-mm.-----ıımm.Jı-~--

::::a=•••====:::.=:. ......... .. 
karaJa mahswıtur. tlerke.fitn halin .. 

giire muamele olunur.Muayenehane n 
,. ... ,.,,.,on· m~. Kışlık telef on :21044 

delerde bildirilen evrak ve vesi- şahadetnameıi iyi derecede olan
kaları tamam olmak ,artile hulun- lar tercih olunur. 

dukları terlerdeki Askerlik Şube- 5 - Kayıt muamelesinin ka-

panmasından sonra kabul 'edilen

lerin isimleri gene gazetelerle- ilan 
olunacaktır. (694) (2656)_ 
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ABONE ŞART LARl 
Yıllık e aylık a ayllk Ayllk 

780 dO 233 110 
Yabcıncı yerlere l!M 726 400 180 

Po.ta tılrUğtne ı 180 HO GOO 180 
girmlyen yerlere~ 

Ttll'ktyenln her posta merkeztnde KUBUN'a abone yazılır. 

.. 
YAZl VE YONETIM YERi: 

ı.taııbW. Ankara Caddesl, l V AJil'1 yurdu) 

Jidare: 24370 
Xelef oa l yazı l§lert: 21418 

Telgraf adrUi: KURUN Istanbu1 

Po8ta kutuau No. 48 
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Devlet DemıryoHarı eksiltme ve arttırmalarına 
girenlerin nazarı dikkatine 

7 - 5 - 936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neıir olunan 
"Nafia işlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak ehli
yet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz itlerine girecek olanlar da 
şamil olup daha evvel ilan edilmif olsa bile 1 - 6 - 936 dan itiba
ren yapılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden alakadarların 

şimdiden bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (2787) 
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• • 
ıçın 

A iNiZ 
AKIT yurdu . 

propaganda servisine 
her kolaylığı gösterecektir. 

müracaat ediniz; size 

v T 
Propaganda servisi TUrklyenln en iyi ve muh· Ki telif rekU\m vesaittne malik UAo müessesesidir. 

Adres : Vakıt yurdu, Istanbul Ankara caddesi 
Telefon: 24370 Telgraf: Vakıt,Istanbul. 

Eskişehirde yapılacak olan Yenice hamamı inşaatı için alınacak olan '·'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~ 
2100 torba çimentonun ihalesi 27 mayıs 936 çarşamba günü Eskişe- '"": 
hirde Evkaf idaresinde yapılacağı ilan edilmi~ ise de bu inşaat icra 
Vekilleri heyeti kararile emaneten yapılacağından evvelce yapılan 
ilanın hükmü olmadığı ilan olunur.. - .(2770) 

~ğeri 

Lira K. 
Pey paruı 

Lira K. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümh uriyet 
BANKASI 

--
1200 00 ~ 90 00 AKTiF 

16/511936 vaziyeti 
PASiF 

Sultans.hmet' de Firuz ağa mahallesinde Ticaretliane soliagında Kasa 
1 

L 
0 198 33 1 Al d h• . . . l . w• b" k 5-6-936 Altın safi kilogram 16.943,3651 !S.834. evve ce em ar na ıyesının ı~ga ettıgı ınanın an azı B kn 12.230.093. -

• . • • . an ot • • • , " " 
cuma günü Komısyon huzurunda satılacaktır. lateklılerın ,eraıtı Ufaklık. 

1 1 1 1 
• .. .568.754.80 

öğrenmek üzere Çemberlitafta İstanbul Vakıflar Baımüdürlüğü Mah-
1 .. 1.. k ı · l ı · (2785) • Dahlldekl Muhablrler ı u at a emme geme erı. . 

1 - Bahçekapıda Orizdibak kartısmda yerli maUar pazarmm Türk lirası• 1 1 • ·I L • .468 619.96 

Lira 

Sermaye ........................................................... . 
lbtiyat akçesi ....................................................... . 

36 631.046 13 
1 1 edawUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.748.563.-

468 619.96 \Kanunun 6 ve 8 inci madıie 
lerine tevfikan hazine tarafm-
1dan vaki tediyat. 1 J.907.891.-

Lir• 

1 s.000.000. -
ı 551 18! JS 

üstündeki birinci vakıf han teslimi tarihinden 937 senesi mayıs ni- Hariçteki Muhablrler; 
hayetine kadar kiraya verileceğinden kapalı zarf usulile arttırmaya Altın Safi kilogram 4.524,006 6.363.876.1 l IDeruhte edilen evrakı naktiye. 

bakiyesi. çıkarılmıştır. Altına tahvilikabil Serbest döviz- 146 840612 -
2 - istekliler müzayede teklifnamelerini ve 520 lira miktarında- ler. S.c.3 057 56 Kar§tlığı tamamen altJn olarak 

· · kb J "k b k k Diğer dövizler ve borçlu kiliring kı temınatı muvakkate ma uz arını veya aynı mı tarda an a e- b k' 
1 

• 

f ı . . kl"f k 1 ·1 b" l"k )" d . . d "h 1 .. a ıye erı. • • 18.428.120.01 a etnamesını te ı me tup arı e ır ı te usu u aıresm e ı a e gu- Hazin• Tahvlllerh 
nü olan haziranın beşinci cuma günü saat on beşe kadar lstanbul Deruhte edilen evrakı naktiyel 
Vakıflar Başmüdürlüğünde ihale Komisyonu Riyasetine verilmesi kargılığı. L 158..7"8.563 

ı1tedavü1e ilaveten vazedilenı_ 16 000.000 - 162 840 672 ~ 
25 S34 553 fl8 

TUrk Lirası Mevduatı·.... ·· ı 5.439 079 56 

Döviz TaahhUdata . " 
Altına tahvili kabil dövizle1j 2 600.967.78 
Diğer dövizler ve alacaklı ki· . 

ilan olunur. (2617) Kanunun 6 ve 8 inci mad-,

1 

delerine tevfikan Hazine tara-
K ENDİR VE K~TEN SANAYİİ fmdanvakitediyat. I · fl.907.891.- 1146840672 -

liring bakiyeleri . 20.582.644.40 

Muhteıır - ................................................... -. 
23.18361218 

553~778813 Senedat CUzdanı : T, A. Şirket:i idare meclisinden: Hazine bonoları • 
Mccli i idarenin 24 - 4 - 936 tarihli içtimaında şirketimizin ihraç eyle. Ticari senetler , 

diği nama muharrer hisse senetlerinin hamiline muharrer senede tahvili 
zımnında ı.irket esas muka,·elenamesi nin 7 inci maddesinin tadili hakkında 
müzakere ve karar ittihaz etmek üze re şirketimizin hLı;;sedarlar umum he
yetinin f e,·kaH'ıde surette içtimaa daveti karar altına alınmış ,.e müzakere 
ruznamesi şirket esas mukavelesinin tadili maddesi te~kil etmekte ,.e 
ticaret kanununun 38:> inci maddesin in ü~üncü fıkra.~ı ile esas mukal'ele. 
name..-.inin 58 inci maddesi mucibince bir hisseye sahip olan hissedarları

·ı L. l 668.375 -
• • .. 9 436.970.21 11.105 34!'i 21 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 
(Deruhte edilen evrakı nak

" ltiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

1\ Serbest Esham ve Tahvilat .. 

84 SJ5 407 56 

4.306.060 9~ ~8.621 468~1 

mız da heyeti umumiyeye iştirak ve rey vermek hakkını haiz bulunmuş ol. Avanal:tr : 
duğundan bilumum hissedarlarımızın 15 haziran 936 tarihine müsadif pa- Altın ve döviz üzerine avansı • !7.382. ı 3 
7.arksi günü 83<'\t 15 de ~irketin Gala tada l\tanhaym hanındaki merkezine Tahvilat üzerine avans. . fi.4~1.068 7l 
gelmeleri ,.e ticaret kanununun 371 inci maddesi hükmüne tevfikan yev. 645845090 

4500000 -
3 392 178 01 

mi içtimadan bir hafta evvel snhipoldukları hisse !'enetlerini ve ya bun- Hls•edarlar ....................................... -............ .. 
lara mutasarrıf olduklarım mfüsbit ve..r.ıniki te,·di ile dühuliye varakası al. muhteHf 
mnlan rfcn olunur. Yekin 213 !i52.~:i4 40 yek On 273.352.3M.4' 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
RUZNAMEI MÜZAKERAT 

1 - Şirket esas mukavelenamesinin yedinci maddesinin tadili hakkın
daki Meclisi idare raporunun kıraati ile teklifi vakiin karara raph. 

Ticaret kanununun 389 uncu maddesi mucibince tadil metni aşağıda 
yazılıdır: 

Mukavelenamenin yedinci mad
desinin şimdiki metni. 

Madde 'l - Şirketin sermayesi 
lıeheri (Bin) Türk Jira..;ı kıymetinde 
n:ıma muharrer (Dört yüz) his..ı;eye 

miink. em (Dört yüz bin) Türk li
rasından ibarettir .. 

Mukavelenamenin yedinci mad
desinin Meclisi idarece teklif olu-
nan tadil metni. 

Madde 7 - Şirlietin ~ermayesi 
heheri (Bin) Türk Jira.c::ı kıymetinde 
hamiline muharrer (Dört yüz) hi.~. 
sere münka.c:;em (Dötr yüz bin) Türk 
lirasından ibarettir ..• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiye~erle 

(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. 

NC§rlyat Direktörü: Refik A. Sevengil Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaa1t 

'•konto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn uzerıne avans yUzde 4 1·2 

•O«• ,,.,.,., •"-- -.. ~- dıllldtr. 
tir• .. ,,.1 l9btb .,,.. et•" P[ltLO
(l(NT dit .. ,....., h •llled -

"'"'~· 
HRLODf"T cM ıot\I '"""' tlM. 
Hki=••ı.mt tle Hl'fftl'aı r 

ZAYİ 

A .... 

Kocamustafapaşa yirmi sekizinci 
ilk mektepten 930-31 ders senesinde 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

344 Mehmet Ali 
.ev. No. 16135) 

f~ .... llD!l--1· 
1 iktisat Vekaleti: 
1 iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye dahilinde 3 mayıs 928 tarihinde verilen ruhsatna
me ile hayat ve 28 ağustos 929 ~arihli müzeyyel ruhsatname 
ile de harik sigorta muameleleri yapmak salahiyetini iktisab 
etmif olan Avusturya tabiiyetini haiz ve umumi idare merkezi 
Viyanada bulunan Fen iks de Viyen Hayat Sigorta Şirketi 
14 nisan 936 tarihli istida ile Vekaletimize müracaat ederek 
bu tarihten itibaren hayat sigortalarına ait faaliyetine deva· 
ma imkan göremediğini bildirmit ve hayat muamelatını tatil 
etmittir. Keyfiyet ilan olunur. ................................. , 
Astanbul Asliye Mahkemesi Birin

ci llukuk Dairesinden: 
Bedri beyzade İsmail ve Ağazade 

Hatice vekili Esat Muhlis tarafından 
Nişantaşında Ahmet bey sokak Aile 
apartıman 3 numarada mukim Fatma 
aleyhine açılan alacak davasından do
layı mezkur ikametgaha yapılan teb
ligat üzerine mumaileyhanın mahalli 
ahara gittiği ve ikametgahmnı meç
hul bulunduğu anlaşılmış olduğundan 
mumaileyhaya hukuk usulü muhakc-

meleri kanununun 123 üncü ve 141 
inci maddeleri mucibince teblignt ic· 
rasma karar verilmiş ve mahkeıne 

816/936 pazartesi günü saat 14 de ta• 
lik kılınmış olduğundan mezkur gUJl 
ve saatte mumaileyha Fatma Yusu· 
fun mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde muha· 
kemeye gıyabında bakılacağı daveti· 
yenin t~bliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

(V. No. 16132), 


