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Parasız 1 
l'Auagene kuponu i 

Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Tafsiltit iç sayıfalarımıZda) •............................................... 

Yurdumuzun emniyeti için ! 
Başkalarına temin ettiğimiz emnı1etı kan· , 

dimlz için de istemi1e hakkımız var! · 
Cumuriyet hükümeti bütün 

ani bir baskına 
memleketi tamir kabul etmez 
maruz bırakamaz 

Boğazlar 
Her şeyden evvel Türki

yeyi ikiye aynan bir 
deniz yoludur 

B aşbakanlığımız gazetelerde 
~ıkan kısa bir tebliğ ile Tür
kiyenin emniyetine taallUk 

eden mühim bir meselede, Cumuriyet 
hUkfunetinin giriştiği bir teşebbüsten 
Vatandaşları haberdar ediyor. Boğaz
lar, Karadeniz devletlerile dünyanın 
geriye kalan knımı arasında pek mü
biın bir deniz yoludur. Böyle olmakla 
beraber, Türk va.tanını da iki büyük 
Parçaya ayırmaktadır. Bu vaziyet, 
bizi, &ğazlarm her iki sahili arasın
daki irtibat ve muvasalayı, her zaman 
eınniyet altında bulundurmağa mec
bur etmektedir. Bu irtibatı, her türlü 
§artlar altında, şüphe götürmiyecek 
bir surette temin etmek Türk milleti
CUıı hayati meselelerinden biridir. 

;!.r iUkOı.uat, J::;ıı;7Aı.n:nr., 1.~CUS-

İ Devletlere 
l diğimiz 

ver
nota 

j Ankara, 12 (A.A.) - Boğazlar~ 
~ mukavelesinin müzakere•ine iıtirak~ 
j etınit olan devletlere Türkiye Ha .. ~ 
i riciye Vekaleti tarafından tevdi edi.~ • = f len notanın mebıidir: '§. 

\ 1~23 ~e, Türkiye Lozan'da ser -i 
~ bestii mürur ve gayri askeri hale if. ~ 
\ rağ ahkamını ihtiva eden Boğazlar~ 
İ mukavelesini imzaya muvafakat et.~ 
) 

tiği zaman, A vrupanın umumi vazi.g 
r---~------~~~-~---~---:~--~-~~'!!""I _ yeti, siyasi ve askcrt bakımlardan,~ -·-ı İ bugUn Jten'dini gösteren vaziyetten~ 

1 famamile •111 bir manzara arzctmck. ~ 
~e ldL ~ 

J 9 :A"vnıpa o tarihte silahsızlanmaya~ 
! doğru gidiyordu ve siyası kurumu~ 

- g b = ~ yalnı% cynelmilel taahhütlerle te • ~ 
İ yit edilmiş değişmez hukuk prensip ~ 
6 1 ri .. . 'b • ı· kt' Ka = i e uzenne ı tına ey ıce ı. ra, § 

İ deniz ve bava huvvetleri çol[ daha~ 

' 

az korktilacak mahiyet göstermekte E 
_ ve temayUllcrl azalma yolun!ia tezıı·~ 
~ hUr etmekte idi. O ırradıı Türki"" ~ 
'j Boğazlar mukavelesinin takyidi a~ ~ 
i ktmmı Miltetler Cemiyeti mic;akmı · ~ 
% ---- = 1 10 uneu maddesinin garantisine ila ~ 

------------~~~-~--~~~~---~~vd~mu~i~~ederin.~h~ha 1 
İ (Sonu Sa. 4 Sü. 1) ~ Çanakkaleden bir görünüş ve Çanakkale boğazının gayr aakeri 

nuntakalarını gösteren harita. 

r.nu ôndcrimiz Atatürk konferanas 
dinliyorlar - Profesör Afet konfe

ransını verirken 
"Türk Tarih kurumu,, Asba§kanı 

profesör Af et cumartesi günü Anka .. 
ra Halkevinde AlacahöyUk hafriyatı 

hakkında bir konferans vermiştir. Bu 
konferansta Atatürk, Başvekil ismet 
Inönü, Vekiller, meb'uslar ve profe. 
sörler bulunmuştur. 

"Türk Tarih kurumu,, nun koruyu .. 
cusu Atatürk'ün emirlerile Alacah~ 

(Lfitfen sayfayı çeviriniz)) 

kert zaferlerinin kendisine bah~ttiği 
rniistesna vaziyete dayanarak müfrit 
~örünebilecek talepler ve iddialar pe
şınde koşmamış ve her meselede, milli 
birlik ve istiklalini bozmıyacak suret
te, mukabil menfaatleri de nazarı dik
kate almıştı. O vakit, Boğazların sa
hillerini tahkim etmemek büyük bir 
trıahzur sayılmıyabilirdi. Fakat, bugün 

:;:J:I:!~!E~ ;:~: _K_ü_l_t_ü_r_s_a_h_a_s_ı_n_d_a_T_iı_. r-k-_--,-K-o_m_•_a_m_a_z __ l_r_a_D_d_a_ 
den devletlerdn bir takımı yepyeni va- T 
tiyetıer içindedirler. Bundan başka, 
bugün, harpler, artık eskisi gibi, nor
llıal kaideler gözetilerek mutad mera
simle yapılmamaktadır. Harbin baş
ladığnu, hariciye nazırlarının notala
l'Indan değil, tayyare bombalarından 
0ireneceğiz. Demek istiyoruz ki, bu
gijn, motörlü kuvvetler (hava kuvvet
leri ve her türlü motörlü seyyar kara 
kuvvetleri) sayesinde, baskın, hıırpte 

Sovyet dostluğu 
Dün gece Moskova radgosu_nda 7 iirk masikisi 
yaqıldı ve konsoloshanede bir toplantı yapıldı 

8. o. 
Sonu: Sa. ! Sil. ! ) 

Dün ıece Moskova radyosunda, 
Türkiye için hususi bir gece tertip 
olunmuştur. Moskova radyosu, bi. 
zim saatimizle 20 de neşriyata başla_ 
mıştır. 

Cepheye gltmezıerseı 
Avrupadaki durum münasebetile 
Amerikadan hiç seyyah gelmiyor 

$elırimizcle aeyyalılar. 
Avrupadaki durum yüzünden bu yıl memleketimiz çok seyyah 

ltaybetmiı bulunuyor. Buna dair yazımızı 6 ıncı ıayıfada bulacaksınız. 

Once Türkçe ve Rusça olarak 
program söylenilmiş, ondan sonra, 
Moskova devlet operası müdür mua
vini Arkanof yoldaş, Rusça olarak bir 
nutuk söylemiştir. 

Arkanof yoldaş, geçen sene mem. 
Jeketimize gelen, Moskova devlet ope. 
rası sanatkarları heyetine riyaset et
mişti. 

(Sonu. Sa. ! Sü. U 

Çıplaklar 

Roman 

• 
Relik Ahmet Seoengil 

18 niıandan itibaren 
gazetemizde tefrika 
edilecek. 

Jenı k11aletler 
Nevruz baqramında Nazırlar, Kadılar, Hakimler, 

Profesörler Hükümdarın huzuruna iik defa 
olarak g•ni kıgaf etleri le çıktılar 

1 - Yeni kıyaletlerile adliyeci (Tahran müddeiumıımiıi. 
2 - Ünioerıite ordinaryusu. 3 - Zahirülislam. 

Tahran muhabirimizin yazısını ve diğer hususi fotoj._r_a_f_l,... ...... 
mızı bugün 4 üncü ıayıfamızda bulacaksınız. 
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Italyanlar harbi bitirmek istiyorlar 
imparator Fransız ve lngilizlerden yardım ümidini kesti 

ltalyanlar aldıkları yerlerde köleliği kaldırıyorlar 
Adisababa, 12 (A.A.) - Kabine bu. 

günkü toplantısında Habeş heyeti mu. 
rahhasınm önümüzdeki çarşamba günü 
Cenevrede İtalyan delegeleriyle yapa • 
cağı içtimada nasıl bir hattı hareket it. 
tihaz edeceğini tetkik eylemiştir. 

Şimal cephesinde büyük yoldan iler. ı 
liyen İtalyan kolunun pişdarları Aldia 
civarında Ras Seyum ve Raa Kassanın 
da iltihak ettiği merkez Habeş kuvvet. 
leri ile harbe tutuşmuştur. 

yanlara karşı harp etmeye karar ver • 
miştir. İmparotr müstevlilere boyun eğ. 
mekten ise ölmeyi tercih etmektedir. 

İmparator petrol ambargosunun mil. 
temadiycn tehirinden ve Fransızların 
Cibuti demiryolundan Habeşistan için 
harp levazımı nakletmemelerinden in _ 
kisarı hayale uğramıştır. Bir çok Ras. 
lar ve Habeş generalleri de ayni su • 
retle inkisarı hayale uğramışlardır. Ve 
şimdiki düstur bütün Habeşlerde şu • 
dur: "Habeşistan, Habeşler için". 

iT AL YANLAR SASABENEHE 
VARDILAR 

Londra, 12 (A.A.) - İtalyanlar 

harp harekatına mümkün olduğu de . 
recede t(ddetle devam ederek önümüz. 
deki bir kaç hafta içinde harbi bilkuvve 
bitirmek istiyorlar. 

Şimal cephesinde muharebeler tekrar 
başlamıştrr. Ogaden cephesinde muha. 
rebeler devam etmekte ve İtalya kay • 
naklarrndan gelen haberlere göre, 1 . 
talya kuvvetleri Saaabenehe erişmişler. 
dir. 

Gondardan gelen İtalyan kolu şimdi 
Debratabor civarında bulunmaktadır. 

Somali cephesinde cenubi garbi fır. 
tmasr zamanSiz olarak şiddetle esmeye 
başlamıştır. Bu fırtına harek~tı tama . 
miyle durdurmasa bile batiJeştirecek 

mahiyettedir. 

"HABEŞtSTAN .HABEŞLERiN l" 

Adisababa, 12 (A.A.) - tmpara • 
torla sıkı temasta bulunanlann ıöyle . 
diklerine göre, imparator Avrupanm 
veya Milletler cemiyetinin fili yardımı. 
na artık istinat edemiyeceğini zanne • 
derek haricin yardımı olmaksızın İtal • 

ltalyanlar bir "lngiliz 
tuzağı,, görüyorlar! 

Almanya zecri tedbirler kaldırılsın diyor 
Roma, 12 (A.A.) - "Gazetta del 

Popolo" Habeş seferberliği muhasama. 
tın durdurulmasını imkansız kılmamak 

tadır,. diyerek harbe İtalya tarafından 
fasıla verildiği takdirde "Negils" ün or. 
rlusunun bakiyesini tensik fırsatım bu. 

'acağr:u ve İtalyan fedakarlıklarının 

ıeba olacağım izah etmekte ve ''İngiliz 
- Cenevre tuzağına düşecek kadar saf 
değiliz,, demektedir. 

Yarı resmi "Giornale d'italia" ga . 
z.atesi, Cenevre usulü muamelesinin ka 
nuna uygun olup olmadığı meselesini 
ileri sürmekte ve On Üçler komite . 
sinin arsıulusal taahhütlerin ihlali me . 
seleleri üzerinde karar vermek hakkrnı 
ink!ir etmektedir. 

Bu gazete, hukukçular komitesinin 
On fJçlerin salahiyetsizliğine ''İngiliz 

tazyiki altında,, karar verdiğini ilhe 
ctme~ t 1 'r. 

ALMANYA ZECRi TEDBiRLERiN 
K.ALDIRILMASI LEHiNDE 

Berlin, 12 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Berliener Tageblatt gazetesi, ital • 
yan - Habeş anlaşmazlığının halli için 
başlanan Cenevre görüşmelerinin müs. 
bet bir netice vermesinin pek güç oldu. 
ğuna kanaat basıl ettiğini yazmakta . 
dır, Bu gazeteye göre, siyasi gerginliği 
izale etmek ve mütarekenin temelini 
kurmak için mevcut yegane çare zecri 
tedbirlerin ilgasıdır. 
PAUL BONCOUR iZAHA T VERDi 

Paris, 12 (A.A.) - M. Paul • Bon. 
cour, Cenevreden dönmilş ve doğruca 
başvekil M. Sarraut'nun nezdine gide. 
rek On fJçler komitesiyle Lokarno kon 
feransınm neticeleri hakkında izahat 
vermiştir. 

M. Paul . Boncour, M. Leubrun'ü de 
ziyaret etmiştir. 

Aıman-Japon anlaşması 
tehalükle ilerliyor 

Almanya eski müstemlekelerinin 
bütün hakkını Japonyaya verecekmiş 

Pa.ris, 12 (A.A.) - Bayan Tabouis, 
Oeuvre gazetesinde diyor ki: 

u3 Kanunusanide aktedilen mahut 
Japon - Alman anlaşması hakkında 
Cenevreye bazı haberler gelmiştir. 

Bu anlaşma hakkında gayet ketum 
davranılmışh. Fakat bir kaç gün ev

bir zaman riayet etmemişti. 
Cenevre mahfelleri, Almanyanm. 

Fransadan ve İngnltereden müstemle
keler istediği şu sırada, Ma.rşal adala
rı üzerinde iddia ettiği haklan terket
miye razı olmasına ihtimal vermemek 
tedir. 

vel Berlinden "Times,, gazetesine ge- ---------------
len bir telgrafta, Nazi mahfellerinin 
Japon - Alman yakınlaşmasını süratli 
ve müessir bir neticeye bağlamak üze
re bütün gayretlerini sarfettikleri söy 
leniyordu. Londra bu anlaşma hakkın
da bazı tafsilat vermektedir. Bunlar
dan birtanesi bilhassa şayanı dikkat
tir: Almanya, evvelce Alman müs
temlekesi iken, üzerinde tahkimat ya
pılmaması şartilc Japonya mandası al 
tma verilmiş olan Marşa! adalarında· 
ki hakimiyet haklarını kat't surette 
Japonyaya terketmektedir. Japonya, 
bu tahkimat yapılmaması şartına hiç 

yükte yapılınağa başlıyan hafriyatı 

yerinde tetkik den prof t:s~r bu koiıfe
ransmda, meydana çıkarılan eserlerin 
tarihi kıymetlerini ve Eti medeniye
tinin san'atini gösterdiklerini anlat
mıştır. 

Boğazlar 
Her şeyden evvel Türki

yeyi ikiye ayıran bir 
deniz yoludur 

( U Bt yanı 1 incide) 

en mühim bir muvaffakiyet unsuru ol
muştur. Bir kaç gün değil, bir iki sa~ 
at içinde, mühim bir mmtakada, kat'i 
neticeler alınabilir. Boğazlar mukave
lesinin, artık hükümsüz kaldığını açık
ça gösteren siyasi tahavvUiat da, as
keri mül:lhazalartlan aşağı kalmaz. 
Cemiyeti akvamın karar ve tavsiyele
rine muallak olan siyasi teminata ne 
dereceye kadar güvenilebilec.::ğini, 

Habeş harbi ve Renin AlmanY.a tara-

tTALYANLAR KöLELtCt KALDI. 
RIYORLAR 

Roma, 12 (A.A.) - Mareıal Badog. 
lio yarınki paskalya gUnü, İtalyan kıta. 
atı tarafından son defa iHal edilen bü . 
tiln topraklar üzerinde köleliği ilga e • 
den bir kararname neıredecektir. 

"Tehlike Ren'de 
değil, Nil' dedir!,, 

Almanya sulha temin için 
çok çalışacaktır 

Berlin, 12 (A.A.) - Berliner Tageb 
latt gazetesinde Lokarnocularm Ce
nevredeki içtimaında elde edilen neti
celerden bahseden Paul Schaefer, 
"müstakbel hadiselerin merkezi sikle
ti Ren üzerinde değil, Nil üzerindedir,, 
diyor. 

Ren mıntakası vaziyeti üzerinde 
bir değişiklik ve bilhassa tahkimat 
yapılme.sı halinde ~o.ın il~tira.zı 

na işaret eden Schaef er diyor ki: "Bu 
halin vaki olmıyacağmı söylemek 
fazladır. Almanya tasavvurlarını açık
ca tasrih etmiştir.,, 

Schtuhr Abendblatt, "Yortulardan 
ümitler,, başlıklı bir makalede şunları 
yazıyor: 

lngilterenin mümessilleri, Atman 
sulh planının bazı noktaları hakkında 
istenilen tavzihler meselesinde "Al
manyanm, lngiliz mesaisini kolaylaş
tıracağına emin olabilirler. Hitler'in 
muazzam planları, A vrupada devamlı 
bir sulh temin için Almanyanm ne 
nisbette müsaadekar davranmıya ama 
de olduğunu açıkca söylemektedir. 
"Tebliğin, itimat tesisi meselesine Al· 
manya taraf mdan icabettiği kadar 
yardım edilmediğini söyliyen fıkrası
nı "fuzuli,, saymakla beraber, matbu
at, Cenevre müzakerelerinin neticesi 
hakkında, umumiyetle, menınuniyet

bahş bir lisan kullanmaktadır. 

Bükreş tarih kongresi 
Bil.kreşte toplanacak olan Milletler 

arası Tarih konf eransma hükfu:neti
mizi temsile memur edilen B. Ali Re
şit memleketimizden ayrılmıştır. 

fından işgali herkese anlatmıştır. 
Bu mtilihazalar, Cumuriyet hilkfr· 

metinin, Boğazlarda milli emniyetimi
zin icabettirdiği ciddi tedbirleri almak 
hususundaki teşebbüsünün ne kadar 
yerinde olduğunu göstermeğe ka:Ei ge
lir zannındayız. Boğazların, her vakit, 
beynelmilel ticarete açık bulundurul
ması vazifesi de, bunu icabettirir. Bu
rada milli emniyetle, beynelmilel em
niyetin birleştiğini görürüz. Mesele
nin ehemmiyetini hakkiyle takdir e
den Türk efkarı umumiyesi, bütün 
varlığile istiklal davawzın korunma
sı uğrunda hassasiyetini gösteren ve 
milli arzuya bütün şümuliyle tercU-

man olan hükfımetle bu teşebbüste bera 
her bulunuyor. Yakın ve uzak devlet
lrle tam ve dalıni bir dostluk güden 
Türkiyenin bu hareketi Cumuriyet 
hüld'imetinin başından beri (Yurtta 
sulh, cihanda sulh) prensibinde top
lanan barışıklık politikasına en sami
mi bağlantımız sayılmalıdır. 

. - B. O. 

............... 
l
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:::::::!ii!i!!!! ....•....•...... ................ 
::::::.:::::::::: 
:::::r.::::::::: ANKARA DAN ................ 

Yeni spor nizamnamesi hazırlandı 

ldman ittifakı kongresi bugün toplanıyor 

Ankara, 12 (Telefonla) - idmanı 
İttifakı umumi merkezinin yarın (bu. 
gün) toplanacak kongreye verilmek ü.

1 
zere haz,Tladığı yeni spor nizamnamesi 
nin esaslan şunlardır: , 

İttifakın adx ''Türk Spor Kurumu" 
na çevrilmiştir. Kurumun başlıca va • 
zifeleri arasında yurtta sporun ama • 
törlük esasr üzerinde genişlemesine ça. 
lışmak, Türk olimpiyat komitesini kur. 
mak, vazife ve salahiyetini tesbit etmek 
vardır. 

Nizamname kurum başkanına büyük 
salahiyetler vermektedir. Federasyon • 
tarın vazife ve salahiyetlerini tayin et. 
mek umumi reise ait olacağı gibi fede. 
rasyon reislerini, ikinci reisleri ve umu. 
mı katipleri seçip kongreye namzet gös 
termek hakkı da umumi reise verilmek. 
tedir. Bu suretle spor işleri tamamen 
merkezleştirilmiş oluyor. 

Nizamnamede spor mmtakalan ve 
mmtaka spor heyetleri teşkilatında da 
esaslı değişiklikler vaTdır. 

Halk s;ndikaları 
kurulacak 

Ankara, 12 (Telefonla) - İkttsat ve. 
kSleti küçük esnafın kredi ihtiyaçlarını 
temin etmek için halk sendikaları ku • 
rulmaaına karar vermişti. Bu kararın 

~ 

tatbik sahasına çıkarılabilmesi için ye • 
ni sene bütçesinden 176000 liralık tabi 
sisat ayrılmxştxr. Vekalet bu parayı sen. 
dikalara iştirak hissesi olarak kullana.. 
caktır. 

l..ı.ı ı 

Köq muallimlerine 
ikramıye veriıecek . 
Ankara, 12 (Telefonla) Köy mual' 

limlerine ikramiye verilmesi için yeni 
maarif bütçesine 20.000 liralık tahsisat 
konulmuştur. İkramiyenin vazifelerin • 
de muvaffakiyet gösterenlere hasrı diLı 
şünülmektedir. 

Mülkige mektebi 
teşkilatı genişletildi 

Ankara, 12 (Telefonla) - Mülkiyf 
mektebi önümüzdeki eyllil ayı içind• 
buraya naklolunacaktır. Mektebin ida• 
re kadrosu genişletilmiş, müdüre vef'İ.ı 
len ücret 100 liradan 200 liraya çıka ' 
rrlmıştır. Aynca 100 lira maaşlı bir 
muavinlik de ihdas edilmiştir. tJniver • 
sitede olduğu gibi mülkiye mektebinde 
de lisan tedrisatı mecburi olacaktır. :Sil• 
nun için de kadroya dört lisan muaıliınl 
ilave olunmuştur. Mektebe alınacak ya• 
tı talcıbesinin sayxsı da 130 dan 200 e 
çıkarılmış trr. 

Türk -Sovyet dostluğu 
(Ustyanı 1 incide) 

Arkanof yoldaş, o seyahatin yıl 
dönümü münasebetile, bu s~ne Mos. 
kova radyosunda bu musiki gecesini 
tertip ettiklerini söyliyerek söze baş.. 
lamış ve siyasi sahada olduğu kadar, 
sanat sahas1nch da dostane miin~
betleri devam ettirmenin, ild memle. 
ketin kültürü no.kf.asından olan fay. 
dasını belirtmiştir. 

Arkanof yoldaş, Tllrkiyeye seya
hatleri esnasında, Ankara, lstanbul 
ve lzmirde gördükleri iyi karşılanma
nın kendilerinde bıraktığı güzel inti
baları kaydettik.ten sonra, Moskova 
radyosunda Türkiye için böyle husust 
bir sanat gecesi tertip etmekten zevk 
ve iftihar duyduklarını söylemiştir. 

Arkanof yoldaş, nihayet Atatiir
kün, Türkiyenin ilerlemesi yolunda, 
büyük rehberliği ile, vücuda gelen te
rakkiyi ehemmiyetle işaretten sonra 
"Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türlt 
ve Sovyet dostluğu,, sözlerile nutku
nu bitirmiştir. 
• Bu nutuk Moskova radyosundRt 

Türkçeye tercüme ediJerek tekrarlan
mıştır. 

Bundan sonra Türkiyerin Mosko
va büyük elçisi Bay Zekai Apaydın, 
Moskova radyosunda, Türkçe kısa bir 
nutuk söylemiştir. Bay Apaydın, iki 
milletin, siyasi sahadaki beraber ça. 
hşmasından alman iyi neticeleri kay
dettikten sonra, Sovyet sanatkarla
rmm, Türkiye için hususi bir sanat 
gecesi tertip etmelerinden dolayı, 
Türklerin mütehassis ve müteşekkir 
bulunduklarını söylemiş ve iki millete 
saadet ve refah temcnni"linde bulu -
narak, Sovyet büyi.iklerini Türk -
Sovyet dostluğunu kutlnlamışttr. 

Sefirimizin nutku, Moskova rad -
yosunda, Rusçaya tercümeden son
ra programa geçilmiştir. Konse
sere, Moskova devlet operası sanatkar_ 
lanndan David Ostrah tarafından ça. 
Jrnan keman solosile başlanmış ve 
bunu, operanın kadın erkek, kıymet
li sanatkarları tarafından verilen pi. 
yano, şan konserleri takip etmiştir. 

Konser bizim saatimizle saat 
21,30 da bitmiştir. Konserin muhte. 
lif numaraları arasında, Türkçe ve 
Rusça i~bat verilmiştir. ı 

Moskova radyosunda verilen bu 
fevkalade yüksek değerli konser, dün 
gece memlekdim&in her tarafından 
radyo ile dinlenilmiştir. Bu arada 
J,qtanbulda da yedi Hn lkevi salonun-ı 
da, halkın ı;ıerbest~e gelip. bu 
konseri dinliyebilmesi için tertibat a. 
hnmıştı. 

SOVYET KONSOLOSLUGUNDA 
Dün Sovyet İstanbul baş konsolo

su Haykis yoldaş ve refikası da b• 
münasebetle Beyoğlundaki konsoloS .. 
hane binasında bir toplantı tertip et
miştir. 

·1· 
lstanbul matbuatı mensu~,· tı 

tlyn ro TC mu:,lkı IUcmt n:ı<>ınS:XP\4 

ve Üniversite profesörlerinden ve ınil" 
nevverlerden bir çok kimseler reff, 
ka1arile birlikte bu toplantıda da'fet
)i olarak bulunmuşlardır. 

Önce Sovyet gençliğinin spor ıu;
yatına ve Londrada yapılan festi~ ad 
lere iştirak eden Sovyet halk nıus 
ve dans sanatkarlarına ve Türkists.11" 

dan Moskovaya yapılan atlı yürüYil" 
şe ait iki küçük film gösterilmiştit·• 
Sovyet ülkesindeki muhtelif milJetlt
rin halk musikilerini dinlemek ~ 
halk danslarını görmek fırsatını 'fe .. 
ren bu film pek büyük bir aıaka. ~ 
takdirle seyredilmiş, bundan soıtrf 
Sovyetler birliğinde yapılmış "N~ 
liler,, isminde bir şarkılı fiJm gÖStet' 
rilmiştir. 

Sovyet sinema sanatının nıübiııl 
bir muvaffakiyeti sayılması llzınt ;; 
len ve ihtilalin neşesini yaşa.un ii, 
güzel ve eğlenceli film, seyirciler ıt' 
zerinde derin bir takdir uyandırOl 
tır. ()# 

Bundan sonra saat 20 de, Mosl< ıt 
va radyosunda tertip edilmiş 01~ 
"Türk muhisi gecesi,, dinlenmiş 1 . ~o" bu arada Baş konsolos HaykiS J • 

daş ve refikası, davetlileri büfeye fr, 
ğırmışlar, izaz ve ikram etmişler \ 

Sofrada gayet dostane hasbih~; 
ler arasında General konsolos~" 
iki memleket bağlılığını sıklaştırıı.ıt 

311 
Atatürkün adını hayranlıkla 311fJ10 
sözlerini, Istanbul basın kur:ı," 
başkanı Giresun mebusu Hakki 'f .,, 
Us küçük bir nutukla karşılaJllrŞ oS" 
davetten dolayı teşekkür ederek ){ efJ" 

kova radyosunda şu anda yapılall :ıu) 
riyatın lstanbula Moskovaya doS cfell 
duygularında olduğu gibi biribirfll ~ 
aynlmaz tek bir memleket ına0'-:eti11 
verdiğini söylemiş ve iki nıenıl~ ,,. .. 
siyasi sahada olduğu kadar fik _. 
hada da kendini gösteren b~ş 
hareketindeki kıymeti beUrtnıiŞ .. r~er· 

Sovyetler güzel sanatının göe bO 
diği büyük ilerleyişi ve ha..cısata~,-t 
gece lezzetle dinlenen bir neŞ ~
programı tertip ve icra edenle~ neli' 
şı duyduğumuz takdirlerin l<e a.t .. 
lerine bildirilmesini rica edere ;ıe 
kad.'\"'larını Stalinin adını ı:::y'g! .. ıı· 

~ i~I •• 
ılnmıya davet etmiştir. Her 
tuk alkışlarla karşılanmıştır. 
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1 işaretler 1 
Medeniyetten 
niçin beziliyor? 

Medeniyet iki tezadı birden 
koymında besliyor: 

Muallimler Birliği çalışmıya başladı 
Güzellik, yapıcılık. Kötülük 

ve tahrip.. Birlik merkezi temizleniyor - Mecmua 
cak .- Ucuz seyahat çareleri 

yeniden 
aranıyor 

çıkarıla-

•• 

Banlmı medeniyetin kalbi ve 
Pengeai diye ayırabiliriz. 

Medeni.yetin kalbi; konfor, 
ideal güzelliği •Özde, sescle, şe
kilde canlandırmak için çarpar .• 
Her medeniyetin böyle bir iddia
*' vardır. Her medeniyet bunun 
İfin aelerberdir. Güzel olmak, 
giize!i halketmek, daha güzele, 
daha iyiye gitmek her medeniye
tin parolasıdır. 

!ı!oloh'un karnında çocuk ya
kcın Finike medeniyeti bile sevgiyi, 
İnsanlığı özliyen bir değerde idi. 

Ml!deniyet tClfa ruh veren in
•an gücünü halkettiği müddetçe 
Yaratıcılık, maddeyi ideal hali
ne koymağa muvallak olmuı de
rnektir. 

Bu cümlelerin dili olan büyük 
bCl§lar, daima iyinin, güzelin hô
liki olarak ebedi bir oluıun aydın
lık iıaret noktaları halinde uzanıp 
gicle'fer. 

Elunlann ardından bakttğımz 
zaman, medeniyetin sıcak, kal
be yakın ve ruhu •aran ve insana 
Yaıamak arzum veren bir ideal 
olduğuna inanırsınız. 

Fakat medeniyeti bizler pen
~elerile tanıyoruz. Kalbine eli
mizi aokamadan çelik pençui~ en

•elerimizden yakalıyor. 
Bu pençe bazan karıımıza bir 

' t
1
tirôi.; "' bir tayyare halinde ,ıkar .. 
•tila orduaı kumandanı Marqiil 
~ kıyafetinde görünür. Loid Cor
cun beyaz •açları altında gizlenir. 
Kleman•o ve diplomat çanta61, 
lrenk gözlüğü halinde boğazınızı 
aıkar. Bir Ye§il mıua btlfında 
toplanmtf beyaz yakalıklı, harp 
alıp sulh •atan komiayoncu heye
tinde görünür. 

Kalple pençe mcuındaki. lezad 
bugünün medeniyetinden in·ı~nla· 
rı bez:lirmektedir. Yeni bir me
deniyet utiyen inaan, kalbi pençe
Ye hakim kılacak yaratıcıyı bekli
)'or. 

Satiri Ertem 

Sıhhat ve Ziraat ba
kanları şehrimizde 

Sıhhat Bakanı doktor Refik Say
dam ve Ziraat Bakanı Bay Muhlis 
~kınan Ankaradan şehrimize gelmiş
lerdir. 

23 NiSAN 

23 Nisan bayramı yaklaşmak mü
llasebetile her tarafta bayram hazır
lıklarına başlanılmış bulunmaktadır 

Yeni tatil kanunu dolayısile 

öğretmenler birliğinin yeni yöne
tim kurulu birliğin ilerlemesi yolun
da. yeniden bazı mühim teşebbüslerde 
bulunmağa karar vermiş ve bu karar
ların tatbiki için bir program hazırla
mıştır. Bu programa göre arkdaşla
rm blribirlerile sık sık görü.şUp konuş
malarını temin etmek U.zere toplantı
lar ve konf eransla.r tertip edecekler
dir. 

Cinayet 
Bir bıçak bileyici bir 
kahvecigi bıçakladı 
Dün gece saat 8,5 da Çeşme mey

danında kahveci Aziz'in kahvesinde 
bir cinayet olmuş, kahveci ile çırağı 

ağır surette yaralanmıştır. 
Hadise, bir bıçak bileyicisi ile kah

veci Aziz arasında. açılan münakaşa.
dan çıkmıştır. Bıçak bileyicisi henüz 
sebebi anla.şılmıyan bir münakaşadan 
fazla hiddetlenmiş, bıçağile Aziz'in 
üzerine yürümüş ve bıçağını iki defa 
saplamıştır. 

nk bıçak darbesi Aziz'in koluna 
rastlamış, kolunun bir taarfmdan gi
rip öbür tarafından çıkmıştır. Bileyici 
bundan sonra ikinci defa bıçağile hü
cum etmiş ve Aziz'i bu sefer de kabur
ga kemiklerinden yaralamıştır. Azizin 
bağırması üzerine yetişen Bekir de 
bileyicinin üçüncü hücumile parmak
larından yaralanmıştır. 

Y a.ralılar derhal Sen Jorj hastaha-
noaino lu:ı.ldtr1lm191Ardrr. 

Vurulan öldü vuran 
iyileşiyor 

Bir hafta evvel Gala.tada bir ma· 
hallebicide Hüseyin pehlivanın metre
si Merzuka'yı beş kurşunla yaraladığı
nı yazmıştık. 

Merzuka bundan bir kaç gUn 
evvel hastahanede ameliyat edilmiş 

ve başındaki kurşunlar çıkarılmıştı. 
F'akat yapılan bu ameliyat fayda ver
memiş ve Merzuka dün akşam ölmüş-
tür. . 

Cenazesi dUn kaldmlmıştır. Htıae
yin pehlivanın sıhhati gün geçtikçe 
iyileşmektedir. 

Zavallı bir hamal yük 
taşırken öldü 

Bakırköyünde Yenimahallede otu
ran Gazbçeşme hamalla.rmdan Aziz 
tüccar Hilmi'ye ait palamut çuvallan
m taşırken birdenbire yere yuvarlan
mış ve 

"- Amanın yetişin ben ölüyo
rum ! ,, diye bağırmağa. başlamıştır. 

Aradan bir kaç dakika geçtikten son

Birliğin başkam Bay Kenan Sarıer 
yeni program etrafında kendisile gö
rüşen bir yazıcımıza şunları söylemiş
tir: 

"- Birlik durumu etrafında üyele
ri aydınlatmak maksadile bütün ald
kadarlara bir tamim yolladık. Bu hu
susta icabeden neşriyatı da yaptık. 

Birlik idare heyeti yasanın kendi
lerine tayin ettiği hudut içinde ve Sul

Bu imtihanda kazananlara orta. o
okul öğretmenliği diploması alanııyan 
lecektir. 

Yazılı imtihana girip de sözlüye 
alınacak kadar muvaffakiyet göstere
miyenler veya sözlüye girip de orta 
okul öğretemnliği diploması alamıyan 
ve yaşı otuzu geçmemiş öğretmenler 
isterlerse Gazi Terbiye EnstitUsüne 
parasız talebe olarak alınacaklardır. 

tanahmetteki binasında çalı§maları- -------------
na devam etmektedir. Eski Kültür di
rektörü Bay Emin zamanında yapılan 
teşebbüslerin neticesini yeni direktör 

TAVLA 
Bay Tevfik zamanında almak milmkii.n b 
oıacakt1r. Şehzadebaşı müsa a 

Birlik binasında bulunan ailliyeye k / b l d 
it e§Yaların başka bir yere nakledilme a arına aş an l 
si kararla§tırılmış ve Kültür direktö
rü bu eşyalar için yeni bir yer de bul
mU§tur. Eşyalar buradan kaldırılınca 
bakıms1zlık yüziinden harap olmıış bi
namızı iyi bir birhk merkezi olabilecek 
hale getireceğiz. 

Birlik mecmua81 parasızlık yüzün· 
den çalışmasını tatil etmi§ti. Yakında 
bu para bulunacak ve mecmuanın tek
rar neşrine ba§lıyacağız. 

Geçen yıl yaptığımız tatil gezinti
leri arlcada§larımız tarafındmı büyük 
bir rağbet gördü. Bu. gezintileri bu 
yıl da yapacağız. Yalnız takip edile
cek ve edilmesi istenen istikametlerin 

Büyük tavla müsabakamızm altın
cısı dün Şehzadebaşında Ferah tiyat
rosu karşısındaki Halk kıraathanesin
de başlamıştır. Buradaki müsabakaya 
dokuz tavlada on sekiz oyuncu i.jtirak 
etmişti. 

Dünkü oyunda iki beş de oynan-
mıştır. Neticede B. B. Arsalan, Zeyneli 

bidin, Hafız Cemal, Yaşar, Ali, Hüse
yin Rahmi, Naim, Mehmet Kemal ve 
Cemil oyunları kazanmışlardır. Bu o
yuncular, salı günü akşamı saat se
kizde tekrar karşılaşacaklar ve arala
rında Şehzadebaşı gampiyonları seçile 
cektiri 

tayinini üyelerin arzularına bıraktık. BEYOGLUNDAKt MÜSABAKAMIZ 
Kendilerine mayıs ba§ttıa kadar müh-
let de vcrilmi§tir. Kafile halinde se- Beyoğlunda Saray gazinosundaki 
ya.hat etmek istiyenler dur·u.mu bize müsabakamızın ~ampiyon seçimi bu 
mektupla bildirecekler; biz de ona gö- gece yapılacaktır. 
re tedbirler alacağız. YEDİNCİ MÜSABAKAMIZ 

Bu. su.retle arzu ettikleri seyahati y dJ i .. bak k 
b. k'ld t · t - l e ne musa amız yarın a ı;am en ucuz ır şe ı e emın e mege ça ı- t t k' d A. -k k d M 

v am saa se ız e n.ıı. ara yo uşun a e 
şacagız. serret kıraathanesinde yapılacaktır. 

Bundan başka birlik öğretmenlere Burada oyuna girmek için kupon al
da.ha fay dalı olmak için bir çok yeni mıyan oyuncuların müsabaka gününe 
teşebbüsler de yapnıağa başlamıştır.,, kadar v AKIT kütüphanesine gelip 

ORTA OKUL ôCRETMENLIGI kaydedilmeleri lazımdır. 
iÇiN iMTiHAN D1GER SEMT MÜSABAKALARI 

Kültür Bakanlığı öğretmen okulu
nun 4, 5 ve 6 senelik mezunlarından 

orta okul öğretmeni olmak istiyenlere 
bir imtihan açmıştır. !mtihan haziran 
ayında her vilayet merkezinde yapıla
caktır. lmtihan yapılacak dersler Türk 
çe, Fen bilgisi, tarih ve coğrafya, ri
yaziye lisan öğretmenliğidir. Türkçe 
imtihanı 15 haziranda, tarih coğrafya 
16, riyaziye 17, fen bilgisi 18 haziran
da yapılacaktır. 

Yazılı imtihanlarda kazananlar 
ayın 17 inci günü Ankarada, Gazi E
ğitim enstitüsünde sözlü bir imtihan 
geçireceklerdir. 

Bu imtihana girmek istiyen ilk okul 
öğretmenleri hakkında verilen ispek
ter raporlarının en az üç tanesinin iyi 
olması lazımdır. 

Bir çok okuyucularımız başka han
gi semtlerde müsabaka yapılacağını 

sormaktadırlar. Diğer semt müsabaka 
ları son olarak tesbit edilmiştir. Bun-
lar Beşiktaş, Taksim, Eyüp, Kadıköy, 
Üsküdardır. 

Gene Sirkecide Ankara caddesin
de Bay Hasan Hüsnü'nün Melek kıra
athanesi salonunda yapılacak büyük 
müsabakamızm günü ayrıca ilan edi
lecektir. 

Hava kurumuna üye 
yazılanların sayısı 

ra ağzından ve burnundan ka.n boşa- ----------........... --......._ 

Hava kurumuna üye yazılmak için 
müracaat eden vatandaşların syısı 
bugün şehrim.izde 40 bini bulmuştur. 
Hava kurumu genel merkezi, bu sayı
nın arttırılması için icabeden bütün 
tedbirlerin alınması Hava kurumu 
merkezlerine bildirilmiştir. Merkezler 
kendi çevreleri içindeki bütün vatan
daşların üye olmalarını temin etmek 
için kollarına emir vermiştir. Bundan 
başka çalışan bayanlar gibi çalışmı
yan fakat mali durumu iyi olan ba
yanların da üye yazılmaları temin e
dilecektir. 

nan zavallı hamal oracıkta ölmüştür. 
Ceset morga. kaldırılmI§tir. 
NEZARETHANEDE - Sarhoşluk 

ve sarkıntılıktan dolayı suçlu olarak 
nezarethanede bulunan Esat oğlu Hil
mi ve Mustafa oğlu Ahmet nezaret
hanede otururlarken Ahmet Hilmi'nin 
yanına sokularak cebinde bulunan bir 
lirasını çalmak istemiş fakat Hilmi 
memurlara şikayet etmiştir. Şikayete 
pek kızan Ahmet Hilmi'inin üzerine 
saldırarak Hilmi'yi türlü yerlerinden 
yaralamıştır. 

TÜRK KUŞU PLANôRLERl 
lstanbulda açılacak Türk kuşu şu

besi için yapılan hazırlıklar bitirilmiş 
tir. 1stanbuldaki Türk kuşu sahası 10 
mayısta açılacaktır. 

SILIHT AR AC:A ÇEŞMESi 

Fındıklıdaki Silfilıtarağa çeşmesi
nin Müzeler' müdürlüğünce tekrar ta
mirine karar verilmiştir. Önümüzdeki 
hafta içinde tamir işine başlanacak
tır. 

Her kol kendi mıntakasmdaki 
bayanları Hava kurumuna önümüzde
ki haftadan itibaren üye yazınağa 

başlıyacaktır. 

Eşya piyanrıosu çekildi 

1Gezi;fiJer1 

Hak böyle istenir 
Epidir bir lıBıltı halinde dola

§an Boğazlar me•elui, dün bütün 
aydınlığile ortaya kondu. Tebliğ

de kullanılan dil, •iyasal erginli
ğin ne güzel ve ne temiz bir ör
neği idi. Dünya tarihinin karma 
karışık akqına, bütün muahede
lerin güz yapraklan gibi uçufuncı 
§Öyle bir dokunuş ve •onra üstüne 
titrediğimiz bir hakkı belirti§, 
geçmiıte çok az, belki de hig 
görmediğimiz bir varlıktı. Okur
ken göğriim kabardı. Akıl nasıl 

ya§ta değil, btı§ta ise, devlet rür 
tü de asırlann yığımncla değil, 

kuvvettedir. Kendi gücüne ina
nan" haklannın çevresine aşılma~ 
büyülü kayalıklar koyuyor. 

Çanakkale Boğazı, Türkiye
nin canevi •aydır. Büyük ıavQf, 
bunun gerçekliğini m götürmez 
bir hale getirmi§ti. Biz, orada 
bütün dünyaya karşı durduk. Ora
daki tıkanıklık Balkan yolunu aç
h. / nsan ve yiyecek amban koca 
Çarlık Rusyaaını da dostlanndan 
ayrı dü§Üren de gene Boğazlarda
ki Türk oldu. Biribirine Jif büi
yen, her fırsatta gırtlak gırtlağa 
boğu§an iki milleti, yeni bir tarih 
içinde dost eden de gene Çanak
kaledir. 

Kılıç ve kan hak!a.~rının değeri 
azaldı iae, bu saydıklarım, yeni 
birer senet tutulamaz mı?. Her 
evde bir kapı gerekken, hiç vatan 
kapı•ız, kilit$İz bırakılır mı?. 

Boğazlarda Türkün gösterdiği 
kahramanlığa, düımanlanmızın 
kendileri hayran olmuşlardı. Her 
rington, Goro gibi kumandanla
rın raporlarında ordumumn bi· 
rer destanı saklıdır. O hayranlı· 
ğa bugün saygı istiyoruz. Hakkı· 
mızı kim inkar edebiliT? 

Sonra, Boğazlar meselesinde 
yalnız gönüller değil, akıllar da 
bizimledir. Böyle önemli bir ye
rin, sözünden dönmez, pek yü

rekli bir millet elind• bulıınma61, 
onun süngüsü ile konınman bütün 
içlere Ferahlık verir. 

S. Gezgin 
~-~~----~-~----

Piyango 
Yirminci tertip tayyare piyangosu

nun son keşidesi dün çekilerek bitiril
miştir. Otuz bin lira 10591, yirmi bin 
lira 11009 numaraya, on ild bin lira 
21218 numaraya çıkmlştır. Bu numa
raların yirmişer aşağısında ve yirmi
şer yukarısında olan numaralar ellişer 
ilra mükafat alacaklardır. 

İkramiye ve mükafat kazanmıyan 
diğer biletler de yüz ellişer kuruş a
morti alacaklardır. Muntazam liste
miz yedinci sayıfamızdadır. 

Piqango talili/eri 
1zmit, 12 (KURUN) - Tayyare 

piyangosunun son çekilişinde büyük 
ikramiyenin bir parçasım da burada 
kasap Ail kazanmıştır. 

' DENJZYOLLARJ iÇiN VAPUR 

Deniz yolları idarsi tarafından sa
tın alıncak 10 vapur için ecnebi grup
larla yapılan temaslara devam edil
mektedir. Bu arada Holanda. grubile 
de temasa geçilmiştir. Henüz kat'i bir 
anlaşma yapılmamış olmakla beraber 
Fransızların tediye şartlarımızı kabul 

bu sene ilk defa olmak üzere 
resmt daire ve müesseselerle bü
tün mektepler 22 Nisan günü 
lerle bütün mektepler 23 Nisan günü 
8a.at 13 de kapanacak ve 24 nisan sa
bahı tekrar açılacaktır. 22 nisan saat 
13 den sonra ve 23 nisanda hafta ta
tili kanununun cumartesiye ait klsmı 
aYnen tatbik edilecektir. Diğer taraf
tan 23 nisan haftası münasebetile mek 
teplerde Çocuk haftası etrafında kon
feranslar verilecek ve bir de gürbüz 
Socuk müsabakası yapılacaktır. 

BIÇAKLA DOLAŞIRKEN - Kü
çükmustafapaşa. caddesinde 11 numa
ralı inekçi Hamza'nın evinde oturan 
sabıkaWardan Hayri oğlu Kel Tevfik 
sarhoş bir halde elinde iki bıçakla do
laşırken polis tarafından görülerek 
yakalanmıştır. 

caddesindeki tramvay Planton daire
sine giderek numarasını kaydettirmek 
istiyen Sezai'ye, karşı taraftan sürat
le gelmekte olan 1860 numaralı şoför 
Süreyya'nın idaresindeki otomobil 
çarparak türlü yerlerinden yaralamış
tır. 

edecekleri zannedilmektedir. 
Üsküdar Hava kurumunun tertip --------------

'YUMURTA AMBALAJLARI 

Yumurta ihracatımızın son günler- KASAYI SOY AN BULUN AMA- SARHOŞLUK YÜZÜNDEN - Ga-

ettiği büyük eşya piyangosu dün sa-
at on dörtte kurumun Üsküdardaki 
merkez salonunda çekilmiştir. Kaza
nan numaraların bir listesi bugün ter
tip edilerek neşredilecektir. 

de Yenidn azalması üzerine Türkofis Dl - Süngercilik şirketinin kasasm- latada yolcu salonu karşısında Ali'nin 
bu hususta yeniden tetkikata başla- dan bin yüz lirayı çalıp kaçan odacı evinde oturan sabıkalılrdan hamal B. RECEP PEKER ANKARADA 
~l§br. Anlaşıldığına göre buna baş- Abdurrahman yapılan bütün araştır- Hüseyin'le, Karaoğlan sokağında otu- Birkaç gündenberi şehrimizde bu
_ıca sebep, yumurta ambalajlarının matara rağmen henilz bulunamamış- ran Yusuf sarhoş olarak giderlerken lunan C. H. P. Genel sekreteri Bay Re
lYi tanzim edilmemesi yüzünden yu- tr:r. aralarında kavga çıkmlş ve biribirle- cep Peker dün akşamki trenle Anka-

__ tn_Urta.=...:::::l:.::::ar~m~.z.:.O~l~d~a ....!k!!ı~rı~lm~as~ı~dı~r.!.... ----~"-'L'~'-l.l;!iUA..1.-"''.ıC!ı..&c"'-,....__..._..ou"'ka. rinL.dfuınıü ...... Uli·..-.-------~Lrtll'A..-dönmfü:ıHl_"-------

KARSTA FEYEZAN TEHUKESl 
VAR 

Kars, 12 (A.A.) - üç gündenberl 
bölgede devamlı lodos esiyor. Ve sıcak. 
lar birdenbire yükselmiştir. Civar dağ. 
larda eriyen karlar Kars çayım kabart. 
mıştır. Çayın kenannda bulunan un 
fabrikasının alt kısmı ile buğday depo. 
larıru ve çayın etrafındaki evlerin alt 
kısımlarını su basmıştır. Çay gittikçe 
t.-:ıı'h.l"'l---. .... 1 ........ .ra ... 
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Hik3.ye müsabakasında 
kazananları bildiriyoruz 

lij.ka,ye müsabakamızın netice. 1 
s1 ni bildiriyoruz: 

BiRiNCiLiK 

Birinciliği .. Hediye" adlı hikaye 
kazal\mıştır. Bu hikayenin birinci 
satırı şudur: 

"Yolun yan tarafındaki tozlu 
meydanda oynarken kızgın ;;az gü 
neşi altında yanan toprak gözleri
mizi kamaştırırdı.,, 

iKiNCiLiK 

İkinciliği "Gülnaz,, adlı hikaye 
kazanmıştır. tik :-o.-ıtırı ')udur: 

"Bütün kasabada karanlığı çö. 
ken bir yağmur bulutu altında bir 
hançerenin boğuk şikayetine benzi-

yen bir aea duyuluyordu . ., 
UÇUNCIJLUK 

Üçüncülüğü "lki günlük ömrü" 
adlı hikaye kazanmıştır Bu hika. 
yenin ilk cümlesi şudur: 

"- Yalıu elini çabuk tut. Daire
ye geç kalacağım.. Ne kaynamaz 
çay bu!,. 

Bu hikyelerin AAhiplt-ri kimler 
ı.~e hikayelerinin müsveddelerile 
beraber yazı müdürlüğümüze mü. 
racaatJarım ''e kendilerini tanıt. 
malannı rica ediyoruz. 

Derece almıyan. fakat beğeni
len diğer hikayelerin adlarını da 
önümüzdeki hafta içinde ilan ede. 
ceğiz. 

Yurdumuzun 
Emniqef i 

. , 
ı çın 

Başkalarına temin ettiğimiz emniyeti 
kendimiz için de istemeye 

hakkımız var ! 
(Uıtvaru l incide) 

lükirda dört büyük devletin tehdit vu. 
kUunda Boğazların müdafaasına müşte. 
reken ve Milletler Cemiyeti konseyi ta. 
rafından bu hususta kararla~tırılacak 
bütüa vasıtalar ile tevessül etmeleri ta. 
ahhüdünü ihtiva eden 18 inci maddenin 
teminatına güvenerek imza edilmişti, 

O zamandanberi, Karadeniz vazi. 
yeti her noktadan emniyetbahş bir 
müsalemet manzarası arzeder hale 
gelmiş, ve buna mukabil Akdenizde 
yavaş yava:;> bir kararsızlık tees! üs 
etmiye ha. lnmıştır. Deniz konfe
ransları silahlanmıya doğru bir inki. 
şaf göstermiştir. Deniz tezgahları, 

yakında denizlere, şimdiye kadar eri
şilmemiş bir kudrette gemiler döke. 
cektir. Hava sahasında kuvvetlenme 
1iaŞ döndüricü bir şekilde tezayüt, 
kıtalar ve adalardaki tahkimat mü. 
temadiyen tekessür etmektedir. 

'Ahval ve şerait bu suretle tamcı. 
men değişirken, Boğazlann tam em
niyet8izliğine çaresaz olmaaı lôzım 

belen. yegô.ne garanti de ortadan kalk
mıı, ve en alakadar devletler umll
)lıl bir ihtilat tehlikesinin nıevcudi.. 
yetini ilô.n ederlerken Türkiye, bu 
'endişe verici emniyetsizliğin hiç bir 
mukabil tarafı olmaksızın en zayıf 
'noktasından en lena tehlikelere ma
ıtuz olmakta bulunmuştur. 

Türkiye, kendisine yapılan musır
ranc talepleri is'af ederek, o zaman ta 
mamiyle ecnebi kuvvetlerin işgali al
bda bulunan Boğazların askerlikten 
tecridini, kendisine verilen asgari ga
rantilerin kıymetini, mevcut şerait al
tında. ve "Boğazların ve civar mınta
kalann gayri askeri hale ifrağınm 

II'ürkiye için askeri noktai nazardan 
bigayrihakkın bir tehlike teşkil etme
mesi,, bakımından uzun uzadıya tart
üktan sonra kabul etmişti. 

Mc.ik\ir mukaveleyi imza eden dev
letler, Boğazlar rejimini tanzim eden 
ahkamın heyeti umumiyesine ayrıl

maz bir tarzda bağlı bulunan emniyet 
garantisini müeyyid mukavelenin 18 
inci maddesine o derece ehemmiyet 
vermişlerdir ki, mezkur garantinin 
askerlikten tecrit ve serbestii mürur 
hakındaki ahkamın gayri kabili tecez
zi bir parçasını teşkil etmekte bulun
duğunu kat'i olarak teyit etmişlerdir. 

Bu hUkmün tazammun ettiği mana 
§Udur ki, emniyeti memleketin heyeti 
umumiyesinin emniyeti için zaruri o
lan arazisinden bir parçası üzerındeki 
hukuku hükümranisinin tenkisi, fili, 
ameU ve müessir temlrıat olmaksızın 
Tllrkiyeye tahmil ettirilemezdi. 

Şurası da aşikardır ki hu garantı 
işlemM bfr hale gelir veya me.-kQk 
kalll'Sa, bUtUn mukavelenin müvaze. 

ne.si, Türkiyenin ve Avrupa sulhu. 
nun zararına olarak, bozulmuş olur. 

Halbuki, siyasi buhrarılar, sarih 
surette isbat etmiştir ki, kollektif 
garantinin bugünkü mekanizması pek 
ağır bir surette harekete geçmekte ve 
geç ittihaz edilen her karar, beynel
milel bir hareketten beklenen istifa. 
deyi ekseri ahvalde kaybettirecek 
mahiyet arzetmektedir. 

Bu sebepledir ki 1923 senesinde, 
TUrklye, bugün bir ~ok devl etlerin de 

aynı noktaı nazarı güttükleri gibi, 
Milletler Cemiyetine gireceği andan 
itibaren misakının kendisine temin e. 
deceği kollektif garanti ile iktifa e -
dememiş, Boğazlar mukavelesini 
imza edenlerin heyeti umumiye.«inin 
kollektif garantisini gayri kafi bul • 
muş ve yalnız dört büyük devletin 
müşterek garantilerini kendi tamami
yeti mülkiyesi kin o zamanki c:erait 
altında elzem olan asgari emniyeti 
temin edebilecek mahiyette görmüş -
tü. 

Fakat, eğer bizzat bu asgari 
emniyet de, tesLqini istilzam eden 
şeraitten tamamen farklı siyasi ve 
askeri ah,•alden dolayı zayıflar, ve 
yahut me~kuk bir hale gelirse, Cum
huriyet hükumeti ağır bir ihmal su
çu altında kalmak~ızın bütün mem · 
leketi tamir kabul etmez ant bir ba~
kına maruz bırakamaz. 

Boğazların emniyetini zamin olan 

devletlerin Milletler Cemiyeti müva

cehesindeki vaziyetleri, ve bu zamın. 

lerin kendilerine tef\.·iz edilmiş vazi

f eJer kar~;ısında askeri ,.e müe. sir 

teşriki mesaide bulunmalarını, hi~ 

olma1.sa şüpheli bir hale sokan husu. 
si ahval ve ~eraiti, 192.'l mukaYelesi -
n in umumi müvazenesini bozan un -
surlardır. 

Boğazlar emniy'1tinin lıôld hakiki 
bir garanti ile müemmen bulunduğu 
bugün iddia edilemez. Türkiyeden 
de bu teminat ı•azifesinin ifasına ade
mi icabet gibi telılikeli bir ihtimale 
karşı bigane kalması talep oluna11iaz. 

Bu mülahazata şunu da ila,·e et. 
mek icap eder ki; Bobzlar muka
velesi, yalnız sulh hali ile Türkiye hi. 
taraf veya muharip olmak üzere harp 
halini zikretmekte ve hususi veya u
mumi harp tehdidi ihtimalini mel'zuu ı 
bahs etmiyerek Türkiyenin o fakdir. 
de kendi me~ru müdafaasını tt-min 
çareleri ar:tmasına imkan verm"m"k
tedir. Halbuki bugün tamamile a. 
bit olmustur ki, Hali harp snsn:ın 
ve hiç bir formalitesiz vukua gelece
ğinden, harici tehlikenin en nnzik 
safhası, ac;ıl bu tehdit safhasıdır. 

Bu noksan, derpiş edilen garan-

• • • Tahran Mektupları • • • 
=====================================m· ........................ 11111ill•S 

Kom omuz _, Ir:anda yeni kıy af etler 
Bu seneki Nevruz bayramının en büyük 

hususiyeti elbise birliği olmuştur 

Eski bayındırlık Veziri mahkemede 
Tahran (Hususi muhabirimizden) -

Bu yıl nevruz bayramının en büyük 
hususiyeti elbise birliği idi. Huzura 
kabul olunacak ve protokolda yeri olan 
bütün sınıflar bu yıl, Gülistan kasrında 
hükümdarın huzurunda yeni elbısele • 
rile bulundular. Şimdiye kadar sarık • 
1ı ve cübbeli olan "ilmiye., sınıfı. k dı. 

lar, hakimler yeni ve parlak kıyafLtle • 
ıile çok göze çarptılar. üniversite pro. 
fesörleri de yeni kılıklarla ilk defa ola. 
rak protokol içinde huzurda bulundu • 
\ar. Bütün personalitelerin içinde en gö. 
ze çarpan ve Türkiyenin de pek iyi t;ı. 

nıdığı. annesi Nasrettin phm kızı ba. 
bası İmam Cuma Tahrani olan, ve de. 
ğil Tahranın, bütün iranın çok hür • 

~ ."!.,..._._ 

metle andığı zahirisselam idi. Şimdiye ka 
dar hep sarıklı ve cübbeli olarak görü
len bu muhterem zat, bugün alahazre • 
tin huzuruna silindiri, atayi ile çıktı. 

Ve bu jestini alahazret takdir buyura. 
rak bu takdirlerini bir çok kereler etra. 
fındakilere izhar buyurdular. 

KURU MEYVA iNHiSARI 
Halı inhisarından sonra kuru mey • 

va inhisarı da kurulma arifesindedir, 
30 milyon tümenlik (takriben 30 mil • 
yon Türk lirası) bir ev yapma şirke • 
ti de meydana gelmektedir. Bu şirke • 
tin ana işi Tahranın bir çok yerlerinde 
modern, her ihtiyacı giderecek şekilde 
konforu olan evler yaptıracak ve bun. 
lan ucuz değerle satmak olacaktır. 
ESKi BAYINDIRLIK NAZiRi tÇtN 
YAPILAN TAHKtKA T IN NETiCESi 

Mec is tarafından t~jµl olu..nan ad • 
tiye komisyonu, eski bayındırlık nazın 
Ali Mansur ve arkadaşları hakkında 

yaptığı tahkikatın neticesini meclise 
bildirmiştir ve okunan ittihamnamede 
ihtiras yüzünden büyük büyük rüşvet. 
ler alan ve bu suretle vatanının iktısadt 
menfaatlerini baltalıyan Ali Mansurun 
vezirliği zamanında, vezaret işlerinin 
tamamile karışık, düzensiz ve bozuk ol. 
duğu ve "irtişa ve suiistimal pazarının,. 

revaçta olduğu, bittabi bunun devleti. 
ızrar ettiği ve memleketin maliye. • 
sini yıktığı bildirilmekte, ve bizzat Ali 
Mansurun makamından istifade ederek 
auiistimallerde bulunduğu, ve umden, 
kasten maznun memurların işlerine ve 
hareketlerine karşı gelmediği, ıslahat 

yolunda hiç bir teşebbüste bile bulun • 
matlığı zikrolunmaktadır. 

Adliye komisyonunun verdiği ra • 
pora göre: 

Bayındırlık veziri Ali Mansur, veza. 
ret memurlarından Mehmet Nl'bevt, 
Sintap ~irketi dahiliye müdür:\ Ali As. 
gar Talkani, lzzetullah Hidayet Mü • 
hendisi, yollar umumi reisi Emir Asla. 
ni, vezirlik kalemi mahsus müdürü Hü. 
seyin Ali Mevlevi. eski polis müdürü 
Ayrom, eski bayındırlık müsteşarı Meh. 
met Amiri, sabık muhasebat reisi Ha • 
san Kmlayak, Kempsaks (yol müte • 
ahhitleri) şirketi muavinlerinden ve 
beıı ıltı kişi daha suçludurlar ve 1ü • 
zumu muhakeme kararile temyiz diva. 
nına verilmişlerdir. 

U ıtte: Yeni ktyaletlerile profesörler ve hariciye memurla"' 

(1 - Eski Robert Kollej muallimlerinden Berlin üniverıiteaindefl 

mezun felıele Doktoru Rıza zade Şefik. Ortadan birinci: Hakimle' 

( eıki ıarıklılar) Ortadan ikinci: Büyük rütbeli memurlar. AıağıJal 

lbrahim HOYI 

tilerin kıymetleri ne olur~ olsun , 
bunların müe..cısiri}etini başlı başına 

izale edebilir. 
Türkiye Cümhuriyeti, bidayeti 

teşekkülündenheri, kendi.qine her sa. 
hada tahakkuku ekseriyetle ağır fe
dakarhk:ar tahmilinden hali kalma 
olan bir ı;;ulh ve itilaf siyaseti çiz. 
mi~tir. 

Türk hükumeti, l'lon 10 yıl için. 
de tahaddü~ eden pek çok ahval ve 
şeratitte. biitün devletl<'r tararından 
takdir edilen bir uzla ma, teahhüd
lerine sadakat Te sulh eserine ~ami. 
mi hağhhk zihniyeti göstermi~tir. 

Türkiye, başkalarına daima te -
min ettiği mıni11eti. bizzat kendisi 
için de istemek hakkını haizdir. 

Maarif nazırı Hikmet idare reiJeri ile beraber. 

Lozan muahede.sini imza edenle -
rin iradeleri haricinde olarak tahad. 
düs eden ahval ve şeraiti tam hüsnü 
ni) etle te ·bit edilmiş olan ahkamı iş. 
lemez bir hale getirilmiştir, ve bin
netice mevzuu bah.o;;olan mesele ise. 
Türkiyenin me\·cudiyeti ve bütün a. 
rn:r.isinin emniyeti olduğu içindir ki. 
Cümhuriyet hükumetinin, ahnl vej 
şeraitin zaruri kıldığı tedbirleri al. 
mak -:uretile, millet huzurunda ken-1 
di.sine dü..,en mf>c;:uJiyeti deruhte et. 
meye mecbur kalması mümkiin olahi. 
lir. 

Yukarıda hilclirilen miitahazatı 

gö:r. önün(lf> tutan ' '" RrJ!a11nr mukn· 
velename-.:inin. dört hii) lik de\·letin 
mü~terek garanti ine taalluk eden 

18 inci maddesi ahkamının meşkıl" 
ve i:.lemez bir hale geldiğini ,.e araıl
sine müte\·eccih harici bir tehlikt)'~ 
kar ·ı bu ahkamın Türki.} eyi artı 
ameli bir surette muhafaza edemb·•
ceğini haklı olarak diisünen cu1111t11• 
riyet hükumeti, Türk arazisinin ts
arruzda n masuniyeti için elzem e~
niyet şeraiti dahilinde n Akdeniz 1 i~ 
Karadeniz ara.~ında ticari seyri.sef•

11 
nin daimi inki~'lft i~in en liberal.be 
zihniyetle Boğazlar rejimini tanıı~• 
matuf ihtiJaflann yakın bir zaına0.,._ 
akdi zımnında mÜ7,akerata baı:ılalll 
amade olduğunu, Boğazlar muka"t; 
lr.si müznkereleı ine i<:tirak etmiş olıt 
d<'' letlcre bildirmekle kesbi şeref e1.
ler. 
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,, Kırkından Sonra 
~ Azanı ı en«:!Şir Pak ıar ıJ 
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Beşiktaş Hilalle! B. Said Salô.lıaddin'in 
berabere kaldı •• l . k. J.•t• 

Fenerbahçe Vefayı SOZ eTl ten lf eul l1J0T 
4 - 2 yendi 

Dün üç sahada da Jik maçlarına 
devam edildi. Günün en enteressan 
lleticmni Beşiktaş - Hilal maçı ver. 
df. Çünkü iki takım çetin bir maç. 
tan sonra birer sayı ile berabere kal
dılar. Bu netice, Beşiktaşla Fener 
arasında puvan farkını gene fazlalaş. 
tırarak Fenerbahçenin geçen hafta 
'-rabere kalmak yüzünden kaybetti. 
il ftziyeti telifi etmit. Galatasa
l'a1 - Beşiktaş puvan farkını da a. 
aaıtm.,tır. 

Bu •hada oynanan Beykoz - ls
laabalspor maçının neticesini de en
ftreman bulmak mümkündür. Çün. 
kt ba maç da 2 - O Beykozun gale
ltesne bitmiştir. 

TAKSiMDE 
Tak.simde Feneryrlmaz SUmerspo

fll 2 - 1, Galatasaray Anadoluyu 
( - 3, Güneş Topkapıyı 3 - 1 yen. 
"itlerdlr. 

Görülüyor ki, Galatasaray da 
flnkü karplaşmasında bir beraberlik 
tehlikesi daha atlatmıt bulunmakta
tır. 

KADIKOYUNDE 
AJtınordu ile Kammpaşa arasında 

lapılacak ilk maç, maç hakeminin 
"-1turu kaçırmuı ve saha komiserinin 
de redkmesi yüzünden oynanamamış-
trr. 

ilk msç Ey8p - Stlleymaniye a. 
l'&aın •1a yapılmıştır. Mat çok heye. 
"-al~muş, Eyüp takımı bilhassa 
rt\nt~~ oyun oynamıştır iki ta
~'m Tr:r •:rı ile berabere ka1nnş1ar. 
fır. 

VEFA - FENERBAHÇE 
Günün en ehemmiyetli maçı sayı. 

laa Vefa - Fenerbahçe maçı da çok 
ttlzel olmuştur. bazı dedi kodulara 
tar.men. Fenerbahçe sahada tam 
~dro"ile görünmUştiir. Vefalılar Lcw 
llaluk, Hü.se)in, Lütfi ve Kavi'siz 
hır kadro ile çıkmışlardır. 

Oyun, mütekabil akınlarla açılma
h başlamış. iki kale karşılıklı hti. 
tııınıara •ığramış, on altıncı dakika. 
da iki Vefalıyı sıra ile atlatan Fikret 
ll'enerln ilk sayısını yapmıştır. 

Bundan sonra oyun gene müsavi 
llrtlar içinde oynanmıt. Vefa sol 
-~~ fırsat kaçıran oyuncular arasın. 
da hemen hemen başa geçmiştir. 

ikinci devre Fener akınlannın 
tefa kaleslftof müşkül vaziyetlere sok. 
"asne açılmıştır. Birinci devrede 
Oldutu gibi gene onuncu dakikada 
Z.ael, Fener takımına ikinci sayısını 
~ndırmıştır. Bu .-.snada Fikretin 
'-tıa bi!raber ha·vr1adıklan güzel 
"unlar ~örülüyordu. 

Bundan ROnra bir akını komerle 
~t8!n Vefahlar. korneri takip eden 
ılaktkada iiçüncii bir sayıya mani ola
"•111ışlardır. Arkasından bir gol 
daha .. 

1 
Otuzuncu dakikada Adnan, bir 

illa hareket dolayısile hakem tara -
1 .. clan dışanya çıkanlınca Vefalılar °' ktfl kalmışlardır. Bu vaziyete 
1'11... devre aonuna doğru Vefa, 
"•hte,emin frikikten (30 metre) at
"tı aeflll bir vuruşla ilk sayısını, bir 

Gençter birliOi reisinin sözleri 
Ankara, (Hususi) - Geçen hafta 

Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile iki 
maç yapan Fenerbahçenin kafile rei
si B. Sait Salahattinin maçlar bak. 
kındaki beyanatı, bura sporcuları a. 
rasında bir sürü tefsirlere yol aç
mıştır. 

B. Salahattinin, Fenerbahçenin 
daha iyi bir oyun gösterememesini, 
Ankaralıların teknik bakımından iiB
tün oynamalanna defiJ, Fener ta. 
kımrnm noksan teşekkülüne, oyuncu
larının yorgunluğuna ve nihayet An. 
karanın lstanbula göre 900 metre 
yüksek olmasına atfeylemesini tenkit 
edenler pek çoktur. 

Ankara Gençlerbirliği reisi B. Yu. 
suf Bahrinin, B. Sait Salahattine ver
diği cevabı gönderiyorum: 

B. YUSUF BAHRiNiN CEVABI 

"B. Salt Sallhaftinin beyanatını 
"Ulus,, gazetesinde okudum. Takımı. 
mwn Fenerbahçe ile yaptıjı maçta 
gösterdiği muT&ffaldyete dair olan 

Ge.,.,çler Birliği Rem 
B. Yuul Balri 

sözlerini bilhaMa memnuniyetle mti - dirini- celp edeeek kadar kabiliyet 
phede ettim. göetermlt olmuım iftihara deler bir 

Ankara k18p1erf n bunlar arum- netice olarak kabul etmek Jbnndır. 
da yer almış olan Gençlerblrlfği na. Gençlerbirliği takımmm ne pralt 
mına senedt bir kaç defa Ankara da altnİda yetiştiğini ve bugflnkil ftl'b
maç yapmafı vadeden B. Salt Sall- tını muhafaza ufranda namı fedL 
hattine, gösterdijt bu derin allkadan Urlddar urfma meebar kaldılnu 
dolayı teşekkttr ederim. Fenerbah - yakinen bilenler lçıln, 5 alanda eL 
çenin yüksek kabiliyetlerinden biiylik de edilen netice pek ktymetlf dlr. Bu 
..... ,. .. ,_ ..................... e.. .... ftltMr1a1; ijl_ 9ltt !lhüatliilit ..... 
lerbirliği klUbft, bu temaslarm her mmuzın Fenerbahçe karpmula gls. 
sene tekrar edilmesi hususunda elin. terdiği muvaffakiyetinden bahseden 
den geldiğini yapmaktan çekinmemek- sizleri, Gençlerblrliğini yakından ta
tedir. myanlan ve onu sevenleri çok mem. 

5 Nisandaki maçta takımımız Fe. nan etmiştir. 
nerbahçeye karşı muvaffak bir oyun B. Sait Sallhattlnfn, taımnmm 
sröstermiş ise, bunu, ıene kendi lstanbulda görmek h11811811nda gle.. 
mesaisine medyundur. terdiği samimt arzuya mtlabet bir ee-

Barfçle pek as temas yapan takı. Tap vermek bizim için btlyfik bir te
mımızın, Tttrldye birincisi Fener- ret olacaktır. Kendilerine Anbrada 
bahçeye karşı sıfıra karşı bir sayı ile iken siyledfğim gibi, ba seyahati 
yenilmesini ve bilhassa maçın deva. yapmak tmklnını elde ettillm ghtl 
mı esnasında orada bulunanlann tak. bu fırsatı kaçmnıyacatım.,, 

Federasyon reislerinden 
bazıları deOişecek 

Tiirkiye idman Cemiyetleri umu. 
mt merkezi kongresi bugiin Ankarada 
yaprlacaktır. Mrntakalardan gelen 
murahhular bugtln Ankarada bulun
muş olacaklardır. Toplantınm mü _ 
him işlerinden birisi "nizamnamede 
tadilat,, dır. Bu sefer yapılacak in. 
tihabatta futbol f ederuyonu reisli
ğine, B. Hamdi Eminin yerine Aydın 
say lavı B. Adnanın, atletizm f ede. 

kaç dakika sonra Gazinin bir pasın. 
dan gene Muhteşem demir gibi bir 
şütle Vefanın ikinci sayısmı çıkarın. 
ca oyun yeniden hızlanmıştır. 

Bununla beraber sona kadar neti. 
ce değişmemiştir. Oyun esna..'Jrnda 
seyircilerin müdahalesi oyuncuları 

ruyonu reislifine B. Burhanettlnln 
yerine B. Vildan Aşirin, lskrfm fe
derasyonu reislifine B. Nizamettinln 
seçilecekleri söylenmektedir. 

GUret. deniz, bslklet f ederu
yunlan reisliklerinde bir deiiflklik 
beklenmiyor. Federasyon reisleri, 
beraberce çalışacakları arkaclaflan 
kendileri seçeceklerdir. 

es o 

sinirlendirmit. hatta Vefa kaptanı 
hakeme müracaat etmiıtir. Fener 
müdafaası bir haylı sert oynamış ve 
bu müdafaanın yaptığı bazı batalı 

hareketler, gözden kaçmak neticesi 
olacak, hakem tarafından görüle 
memiştir. 

--._.._~---lll( 
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- Neydi seninkinin ismi?. , tutturdu ve toz dumana kaı ıştı. 
Takuk mu? Ala vezni guguk; gu· Dana, Artin, Froso, Takuk oyuna 
guktan aklıma gelsin!.. öyle bir giriştiler ki sünnet düğ-ün. 

Ve Takuk'a dönüyor, gömleğj !erinde, yahudi hokkabaz ve yare 
ni açıp göğsünü gösteriyordu: daği le çiyaııa hcnziyen Balatlı 

- Takuk'cuğum, şu teni görü- çengi kızların curcunası haltet 
yorsun ya. Camın, şu tende oldu sın. 
olanlı sen ayarda bir zekiye vc> Köçekce, (Kesme devam! de-
fatineye, sen hilkatte bir sahi vam !..) bağrrtılarile dört beş ke-
bei neş'eye tesadüf ettimse sağ re, yeni baştan tekrarlandırıldL 

selamet evime dönemeyim .. Ke~ Ka~ılrklı oyun, coşkuncasma sü 
kin zeka keramete üç buçuk attı rüp giderken gene yaygaralar yağ 
nr meselinin bir timsali kimdiı dr: 
derlerse benden cevap hazır: tca- - Kasap havasına çevir!.. ~ 
diyeli gügu ... , Estağfurullah . Ta Yorgunluktan sırıtmasına rg. 
kuk hanımımız ... Aşağı yukarı bit mak kalmış olan Art in, nefes ne 
buçuk aydır şu adadayız. "Gözü fese: 
gene pencerede:,, etrafla muarife. - Dört kişi ilem hora tepilir?. 
miz oldu; kapı komşularla tams· Deyince Hacı bir avaz daha bas 
tık, görüştük. Bir gabiye ve dima tı: 
c-ı tehiyeye tesadüf ettim ki hey - Çalgıcıların ikisi çalsın, üsf 
Allahnn yürekler acısı. Biçarede tarafı kalksın ... Civardan palikar 
kuş kadar beyin olmadığı gibi bir ya malikarya, kokona mokona dıı 
mecnunu rnelarnetzede kadar da bulalım, kalabalık olalım be!.. 
muhakeme yok... Kemancı ile lavtacıdan maads 

Rakıyı yuvarlayıp bütün bir çalgıcılar da oyuna karıştı. Bir 
sardalyeyi ağzına atmış olan Ar- hora ki deme gitsin ... 
tin, ortaya atıldı: Nihayet, zıplam·a, tepinme 

- Baş tacım müdürüm, Artin manya oldu. Hepsi, soluk soluğg 
Horozyan kölenin sende~ bir rica· koltuklara, sandalyelere yıkıldı· 
m var. lar. Hacı Dana, dili bir karış dr • 

- Buyur nurum! şanda, göğsü d'€mirci körüğü gi 
- Müsaaden olursa ince sa bi inip kalk11rak: 

zmmz sesi kessin. Kemanistimiz -Tıkanıyorum, bir limon yolC 
neva ile dügih telini biribirine mu yahu? Derken, Artin: 
m~ederek muhrik bir j;aksime - Bir duble çak, palpitasyona 
giriŞBin 1.. pösyon kordiyaldan nafidir!.. Di. 

lcadiyeliye 'döndü: yerek rakı uzatıyordu. KoltukUc 
- Sen de şivekirmı, 1>as ya. serilekalmış alan Froso ile Ta • 
~~bir ~l!. kule da, hem oğunuyorlar, hem 

DlnJ!nm işaretlle saz mırau. söyleniyorlardı: 
Keman taksime başladı. Ara ve · - Kale benim kol omuzdan 
rir vermez lcadiyeli, usulsüz, fal- gitti. Sakalli, hamal gibi asiliyor 
solu fakat gür bir sesle, ermeni du vre ! .. 
ajzile, o amanın en harcıllem - Şişko intikamı bizlerden al. 
gazellerinden birini tutturdu: dı. Nasmmı pestil ezer gibi ezdi; 
Kan qlqaJ'llD, taki pfak kana böğriime bir dirsek indirdi ki kanı 

bo,.n1m ciğerim ağzıma geldi... 
Bir ah ed.,im, herk YUrUp efllki Hacı, Artin'in pösyon kordi • 

dolanım yal niyetine sunduğu rakıyı yu 
Dlnl, yerinden sıçrayıp Fro - varlar yuvarlamaz, gene karşıKI 

so'nun önüne diz çökmüş, gözleri pencereye bir göz attı: 
karşı pencerede, çırpmıyordu: Artık perde kanalı değil, iyice 

- İ§te, kan ağhyacak, şafakla- acılmıştı. Önde adam gözükmü
n kana boyatacak benim!.. Ahı yor ama geride beyazırntıralC 
berk gibi vurup eflaki dolanacak bir nesne seziliyor. Habise ora • 
de benim !.. Amma bunlar ne za da ... 
man biliyor musun gülüm? Sen Deminki alavh kahkahalanmn 
meleğimden, sen hunımdan cüda sebeb~ körünü öldürmemek; buna 
düşeceğim zaman... Sensizken. hiç şek ve şüphe yok ... Kimbilir 
sen yokken.. nasıl beyninden vurulmuşa döndil 

Hah, hah, hahy !.. ne derece f enalastı ve muhakeme 
Karşıki pencereden, o mahut sini kavbetti ki kencfisinin orada: 

billur kahkaha koptu. Angeliki ol<lm'tu~u bile hildirdi. 
perdenin arkasında artık kendini 
tutamamış, kahkahayı salıverdik
ten sonra pencereden başını bile 
çıkarmıştı. 

Hacı sendelerken silkindi; ken 
dini topladı ve avazı hastı: 

- intikam. intikam !.. Çalgıcı
lar, vurun oraıian bir oyun hava 
sı, hurirn le hPraber hep birliktr 
l')yrm1aca"hz !. .. 

Ve şu da muhakkak ki onu en 
ziyade çileden çıkaran şey, Ta • 
kuk'un deminki gazeli; gazel do
layısile Froso'ya sarfettiği cümle 
ler... Ettekrarü haıen, velev kane 
yüz ıekıen ... 

Dana, yavıla kaldııp koltuktan 
~'<'rayıp Takuk'un önüne diz çök
tü: 

- Bir n-azel rlah~ lftfet ihsan 
Froso'nım T~knk'un etekler'· c:>t, hizlprj ihua Pt cnkerim !.. 

ne ya nıc::m,.. "c::1lı~1ordu: 

- Katkm hahisenin, milteaf 
fin ·· nin gözünün önünde şıkır ~ı-
1ur kıvıralım, kahbeye kan kus • 
tur~lrm !. 

Kimin gözünün önünde kıvıra 
caklannı, kime kan kusturacak)~ 
nnı anlamıyan kadınlar, karsıl:>

nndakini ~nrhoşlukla saçmalıym 
51anr11orlardı . 

Çalgı: (ilkbahar olunca mev 
ıim, ten olur dajlar) köçekcesini 

- Tomhali~R.m h~limi rrr:ro • 
orsun: napa--:lık, Yedikulelil\ ol 
muşum! .. 

Art in ~·eticti: 

- Muhterem n1ürilrümi1r. n'
yazın1 ph·az etme tradiyeJi Oku 
deorsa oku .. "Seflini y~vw·1 • •a • 
rak :,, bu nefec:: W1• . . ... ," :n • l·a 

hn:,,i hol boluna rn ,seie)C..: k • 
• 1 

sın ...• 

'Arkan var) 
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Cepheye gitmezlerse ... 
Avrupadaki durum yüzünden 

kaybettiğimiz seyyahlar 
Avrupadaki siyasi vaziyet dolayı-] 

sile, oıemleketimize ne kadar seyyah 
gelmediği, ne kadar seyyahın yolunu 
değiştirerek başka yerlere gittikleri 
hakkı.tıda yapılan bir ara3tırma göze 
çarpacak derecede mühim bir netice ı 
vermiqtir. 

.A. vrupada baş gösteren buhran, 
bilhassa Afrika meselesile had bir şe
kil alınca seyyahların bir çoğu Akde
niz memleketlerine gelmekten vazgeç
miştir. 

Esasen gemilerini Habe§istana nak 
liyat yapmak için kullanmağa başlı
yan ltalyanlar bu gemilerle seyyah 
taşımaktan vazgeçmiş olduklarından 

bir de bu cihetten seyyah akını eksil
rnişttr. 

Loit Tiryestlno isimli İtalyan kum
panyasının vapurları her ay dört se
fer yaparak her seferinde kırk elli 
kişi kadar transit seyyah getirirdi. 
Geçen yılın eyh1lundenberi bu vapur
lar Habeşistana asker ve ]yazım te.şı

d rğından bu seyyahlar gelememekte
dir. 

:nundan başka gene İtalyanların 
her yıl temmuz ve ağustos aylarında 
altı tane büyük seyyah gemisi Akde
niz seferleri yaparak limanımıza gel
mekteydi. Bunlar 28 bin ton büyiiklü
ğünd.eyai. Her biri altı yllz kadar sey 
yah ~tirirdi. Bu gemilerde hUknmet 
hesabına Habe~istana çalıştığı için 
seyyah taşıyamamıştır. 

Amerikadan gelecek seyyahları dik 
kate nlmca., vaziyetin daha ehemmi
yetli olduğu görülüyor. O memleket
ten gelecek seyyahlar Akdeniz ger
ginlifi hasıl olduktan beri Avrupaya 
gelmekten tamamen Yazgeçmişlerdir. 

Bu suretle geçen senenin sonlarından 1 

bu seneye kadar her birinde beş yüzer_, 
seyyah bulunan sekiz vapur da bu su 
retle kaybolmuetur. 

Amerikalı seyyahlar, büyük 
gruplar halinde değil de , müstakil 
kafileler olarak dahi gelmemektedir. 

Amerikalılar bilhassa Avrupaya 
gelmediklerinden memleketimize de 
gelemiyorlar. Çünkü Amerikalı turist
lerden bir çoğunu biz dolayısil A vru
pa memleketlerinden alıyorduk. 

Geçen aya kadar Orta Avrupadan 
bazı Avrupalı seyyahların geleceği J 

sanılmaktaydı. Fakat doğrudan doğ_-ı 
ruya Orta Avrupada vukua gelen ba 
diseler buna §imdilik darbe vurmu!} 
gibidir. 

Yalnız bir cihet değişmemiştir: O 
da Britanya adalarından gelen İngiliz 
seyyahlarıdır. İngiliz seyyahlaQ ay
nen seferlerini yapmaktadırlar. 1ngi
liz seyyahları yüıde yüz seyahatleri
ne devam ediyorlar denebilir. 

Şehrimizdeki yerli seyahat acente
lerinden "Natta,, direktörlerinden B 
Ziya Fehmi diyor ki: 

<•Amerikadan gelecek seyyahlar 
kdmilen kesilmiştir. A vrupadan ise 
yüzde kırk kadar kaybettik .. Berlin
deki olimpiyatlar mil.nasebetile Ame
rikadan seyyah beklenebilir. Dolayısi

le Avrupantn her yanına Amerikadan 
seyyah akını olabilir. Falt:at vaziyetin 
herhalde düzelmesi. ihtiM{ların zail 
olması lazımdır. Bu suretle seyyah ge
Zeceğindeıı iimU edebiliriz. Yoksa, gel
mesini beklediğlmiz seyyahlar asker 
olup cepheye gitmesinler... Fakat biz 
herhalde iimidi ke..•miyoruz.,, 

iz mitte Mimar Sinan için tören 
l~ ! .~ 

ı 

lz:nil, (IJzel) Şelırirri!zae .Mimar Sinan iltlif ali, Halkevi tarafından 
tertip edilen bir p1·ogram mucibince ilbay Bay Hamit Oskayın başkarılığın.. 
da yapılmıştır. Merasim, büyük Türk mimarının kalfalığı zamanında iz. 
mitte yaptığı yeni Cuma camii avlusunda yapılmıştır. Resim, ihtifalden bir 
köşeyi gösteriyor. x işaretli ilbay Hamit Oskaydır. 

FRANSA iLE JNGILTERE 
ARASJNDA FERiBOT 

MEKSIKADA BlR TREN YOLDAN f 
ÇIKTI ~ 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucultınna yeni bir ı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene •• 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us
küdar ve Kadıköy taraflannda hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucuıu olmak ve n~
rettiğimiz kuponlan kesip biriktir- ! 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- i 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İltanbul için muayene yeri Kunın 
idarehaneıidir.OkuyucuJanmı:.ı:, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında, "VAKiT'' kiltUphanesine mU
raeaatla biriktirdikleri k;uponlardan 
yediıJ,pi g<Ssterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir veııika verilecek ve bu ve. 
ı;ıik11yr aJanlar pazartesi gilnleri öğ
leden ıonra ıaat 14 den yirmiye ka· 
dar kUtüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde- doktorumuza kendi • 
terini muayene ettirebileceklerdir. 

USKODARDA 
UıkUdar i~in muayene yerimiz Uı. 

kildarda Abmediyede eczane yanın • 
dakl 20 numaralı evdir. UıkUdarlı 
okuyucularımız da cumarteıi günle • 
r1 öğleden sonra 14 ten yirmiye lrı • 
dar yedi kuponla birlikte bu adr.,e 
&lderlerııe KURUN doktorunu ken • 
dilerinf muayeneye amade bulacak
lardır. 

KADIKöYONDE 
Kadıköyünde muayene yeri MU

hUrdarda, 30 numaralı evdir; o civar
daki okuyuculanmıs çar!Jamba gün
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku
ponla birlikte bu adrese giderl~rse 

KURUN hekimi kendilerini parasu 
muayene edecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 1 

Doktorlaomur tarafxndan mu.ay. 1
1 

yen günlerde yapılan muayenelerde I 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yeneJere ihtiyııç hasıl olduğu görfil. 
milf ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya KadıköyUnde Moda caddeıinde 1 

Röntken apartımanında Röntken mü. 1 
tehıssıar Bay Kimilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azamt 
tenzilit ve teshillt gösterilmesi 
kararl•ştrrılıruştır; ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 1 

getirmek Ye sağlık serviıimizden 1 
bu mUeııaeııelere hitaben bir tezkere , ı 
almak lazımdır. 

Doktorlarımız iıtiyenlerin tansi • 
yonuna da bakacakları gibi Beleo -
ğukluğundan, kulak haeta1ıklarmdın 
şikayetleri olanların da temin edi • 
len mütehaasısl•r tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 
muayeneleri de kararlaştmlmrştrr. 

KUPONLAR 

Kuırııu Mnuu 
Lökofr elli yaşında, kısa boylu, mavi 

&özlU bir adamdı. Dar ve karanlık ıner. 
divenlerden yavaş yava§ çıktı. Elindeki 
anahtarla dördüncil katta eski bir kapı. 
yr açtr. İçeriden bir erkek sej.. _i!Ji_til • 
di: ' 

- Sen misin, Emest1 
- Evet benim. 
- Aptal, kapıyı iyice kapadın mı? 
- Şüphesiz. Her zaman kapamıyor 

muyum? 
Erncşt Lökofr paltosunu çıkardı. 

Bir sandalya Uzerine attı. Sonra, kendi. 
sine söz söyliyen adamın bulunduğu o. 
daya, daha doğrusu atelyeye, girdi. O • 
radaki adam, alm üzerine yeşil mukav. 
vadan bir viziyer geçirmiş, masa üze • 
rindekl pipoları cam kiğıdı ile cilalı • 
yordu. Başını kaldrrdı: 

- Görilyor musun? Sen mezarlıkta 

dolaşırken ben burada çalışıyorum. 
Ernest gülümsedi: 

- Evet, azizim Jozef, bütün glin me. 
zarhkta dola§tım, fakat kar o kadar çok 
ki karımın kabrini bir türlü bulamadım. 

- Ne, kar mı yağıyor? Ben farkın -
da bile değilim. İnsan çalışırken etra • 
fında neler olup bittiğini de bı1emiyor. 

••• 
Ernest Uç aydanberi karde!Ji Joze • 

fin evinde idi. Bir aabah meyus, bit • 
kin bir halde gelmi§ ~ 

- Karım öldU, yalnız duratniyorum. 
Evinde kalmama izin verir misin? Tabi! 
maırafrmı ödeyeceğim. 

Demiıti. J ozef, kardeginin iyi bir mi. 
rasa konduğunu zannederek, onu bü • 
yük bir muhabbetle kabul ctmigti. Fa • 
kat bir ay sonra lAf arasında paraya ih. 
tiyacı olduğunu anlatırken Ernest'in an 
lamamazlığa vurdutunu görünce işin 

Tengi değifti. 
tki gün sonra Erne.t eve geldiği za. 

man yine sordu: 
- Aptal herif, kapıyı kapadın mı? 
- Kapadım, Jozef. Ne tuhaf bugün 

de karımın mezarllll bulamadım. 

- Her gUn aradığın halde nasıl bu. 
lamıyorsun? 

- İ!Jtc ben de buna şaşıyorum ya 1 
Jozef yerinden kalktı, kardeşinin ya. 

nına gelerek kolundan tuttu. 
- Buraya gelebilmek için güçlük çek. 

tin mi? 
- Anlamadım, ne güçlüğü? 
- Mezarlıktan çıktıktan sonra Lom. 

barlar sokağını kolayca bulabiliyor mu. 
sun? 

- Lombarlar sokak mı? 

- Canım biz Lombarlar 
oturmuyor muyuz? 

- Oturuyoruz, tabit! 

soka~rnda 

- Sözümü anlıyor musun, anla • 
mıyor musun? 

- Anlıyorum. 
- Sen yorgunsun kardeşim, haydi 

git yat! 
Pazar günU yemekten sonra Ernes. 

te dedi ki: 
- Haydi paltonu, §apkanı al da yü • 

rü. Biraz ormanda gezmeye gidece . 

ğiz. 

Evden çxkarlarken şu tavsiyede bu. 
lunmayı unutmayı: 

- Framızcadan -

Dört gün sonra 
bu havadis vardı: 

gazetenin birincW 

"Dün gece jandarmalar kırlarda ııeı 
seri bir halde dolaşan elli ya§larında 
bir adam buldular. Bu .zavallı günler 11 

denberi Versay taraflarında dolaşma 
ta idi, Açlıktan ölecek bir hale gcJnı 
ti. Kendisine biraz yiyecek verildi. Sor 
gulara hiç bir cevap vermiyor~ hiç b' 
şey hatırlamıyor. üzerinde hüviyetini 
bildirecek bir kağıt bile bulunmadı. BeÜ 
ki kendisini tanıyanlar olur da, :.ı:abı • 
taya haber verir fikrile resmini derce ~ 
diyoruz . ., 1 

Jozef omuzlarını kaldırarak: \ 
- Bir tımarhaneye atsınlar, dedL 

Ertesi günkü gazetede de ıu sa • 
tırlan okudu: 1 

''Dercettiğimi:.ı: resim sayesinde ıa • 
valh serserinin kim olduğu anlatıldı. 
Resmi tanıyıp zabıtaya ko!Jan kar111 idi; 
Meğer bu adam, Pariıin emlak uhi.P· 
]erinden ve tanmmış zenginlerlndd 
Ernest Lökofr imiş. Kansını görün'° 
bütün hatıralarım topladL Kendisi il~ 
aydanberi evine gelıniyormug. Anlat • 
tıklarına bakılırsa bir kiracısı ile da'ff 
da imi§. Kiracı bir gün kendi.sine ıo • 
kakta rast gelmiş ve intikam almak içiO 
yanına gelerek "karınız biT otobüs al· 
tında can verdi. Hemen eve gidiniı.ı1 
demiJ. Ernest bundan ötesini hatırla • 
mıyor. 

Kansı bu üç ay zarfında kocasın.J 
bakrnıg olan kimseleri tanımakla pe1' 
bahtiyar olacağını söylemiştir.,, 

Jozef yerinden kalktı. Pazarhk el • 
hibesini giyerek jandarma dairesine kof 
tu. Ernest karısile birlikte henüz çıkıP 
otomobile binmek lizerc idiler, Joıd 
bağırdı: 

- Erneat! 
Kadın sordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Ben mi? Onun 8z karde§iyim. U~ 

ay evimde kaldı. Yatacak bir yer ar• • 
maya gelmişti. Kendi evi gibi oturn:ı8' 
sını s8yledim. 

Kadın Erneste döndü 
- Sahi mi? 
Dedi. Ernest, kardeşine dikkatle ba 

tı. Hatırasını toplamaya çalıştı. Nih~ 
yet. 

- Hayrrr 
Ceva brnı verdi. J ozef izahat vernıe 

istedi. Fakat jandarmalar, kollannda11 

tutup çıkardılar. Sab:ıhtanberi mükaf3 

almak için gelenlerin, Jozef, dokuzun 
cusu idi. 

ÇIN RUSYEYI PROTESTO ET'fl 

Şanghay, 12 (A.A.) - Nankin~~ 
ki dış bakanlığı, Mogol - So'VYt 
paktı hakkmda. Sovyet büyük etçiSIP 
ikinci bir protesto notası vermiştir. 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam saat 
20,45 de 

FLORYA 

Senenin son büyül. 
Opereti 

Paris, 12 (A.A.) - Dünkerk ile 
Duvr :ırasında yakında bir feribot 
servi!=!i başlıyacaktır. Manş denizi aL 
tında yapılacak olan tünelin inşasına 
kadar yolcular ve eşya, aktarmasrz 
nakledilmiş olacak ve haylı zaman 
kazanılacaktır. 

Buna benzer bir servis harp za -
manında, lngiliz ordusu ihtiyaçları 
için tesis edilmiş, fakat sulh olur 
olmaz, armatörlerin menfaatlerine 
halel vermemek üzere knlnlmıştı. 
RIR ITALY AN TAYY ARESI TALiM 

M~ksiko, 12 (A.A.) - Meksiko -
Sanrafael _ Arlikso hattı üzerinde, I 
Tlahueo ile Şalko arasında bir tren 1 

yoldan çıkmıştır. Bu sırada meçhul 1 
şahıslar tarafından bir kaç el silah i 

atı1mrştır. Yolcular Veracruz - ı 
Meksiko trenine yapılan son suikastı 
hatırlıyarak telaşa düşmüşlerdir. 1 

Kuponların ne§ri devam edecek • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sr· 
raıına riayet etmeye zaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkım 

kazanmış demektir. 

'j - Portföyünü burada bırak. Zaman 

1
•

1 

kötU, insanın yanında para bulunma • 

Zoıo Dalmaa türkçe 
olarak rolde 

Zabitan, muallim ve talebeye her g 
tenzilatlı. Yarın Kadık8y Halede. 

SIRASINDA DUŞTU 

KtlBADA BiR BOMBA 'ı 
PATLADl 

Havana, 12 (A.A.) - Dün Küba 
Santiyagosunda, sokakta patlıyan \ 
bir bomba iki çocuğu öldürmüştür 

DİKKAT - Kuponlanmız her 
glin birinci sayfal111zda, gazetemizin 
başlığı yanındadır. 

Roma, 12 (A.A.) - General Magio 
hava alayında yapılan bir gece tali
mi sırasında bir tayyare Pozzolo tay. 
yare meydanına düşmüştür.. Kaza
nın sebebi meçguldür. 

Yirmi dört saattenberi bu, beşinci in. _, ______ ...., ___ ..._ __ .. 

filaktır. Polis, Joven grupu azasın-ır----------------1 
dan beş kişiyi tedhişçilik suçu ile tev
kif etmiştir. Evvelki gün, Havanada 
bir kilisede iki bomba patlamışbr. 

1 
Devlet Demiryolları ·ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları , ______ ____. 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28 -

4 - 936 sah günü saat 15,30 da kapalı Z2'.rf usulile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün saat 1,4,30 a kadar 
Komisyon Re~sliğine vermeleri lazımdır. · 

Şartnameler para.sız olarak Ankara Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir • .(1942) 

23 Nisan 
Çocuk Haltcuının bQflanğıcıdır. 

T k • Paz"rteai SALI 
8 Vlm T 3 Nisan 14 Nisan 

=======120Muharem 21Muharenı 
Gün dofufu 
GUn batıp 
Sabah namazı 
Öğle na.mazı 

Ildndl namam 
AJtıanı namazı 

Yataı ııa..ı:nam 

tmaak 
Ytlm gecen giınlert 
Yılm k&ları gilnlerl 

5,31 5 2Q 
18,39 18,39 
5,26 5 26 

1217 1217 
15,45 15,55 
18,38 18,39 
20,11 20,(2 
3.~3 3,52 
I03 103 
26~ 261 

ması daha iyi. 
Ormanda ıslak kuru yaprakların Uze. --------------

rinde yürüyorlardı. İki gece bir düzi • 
ye yağmur yağmı§tı. Ağaçlann dalla • 
rından hata iri aamıaıar dil§Üyordu. 
Pek ince bir duman etrafı kaplamı!Jtı. 

Jozef sordu: 
- Nasıl bu gezinti iyi değil mi? 
- tyi, amma nereye gidiyoruz? 
- Hiç, geziyoruz. 
- Yolu kaybetmekten korkmuyor 

musun? 
- Adam sen de. Hiç insan yolu kay. 

beder mi? Şimdi onu bırak kamın. aç 

mr? 
- Daha az evvel yemek yedik. 
- Bak kar9ıda bir köşk görüyorum. 

Ben oraya kadar gideceğim. Belki içe. 
cek bir ıey bulurum. Sen burada beni 

bekle. 
Joıef uıaklıttT. '.Akasyalar arasında. 

ki yoldan geçen bir takıiyi durdurdu. 
- Oh, eninde, sonunda bu budala -

dan kurtuldum. 
Diye otoınobi1e atladı. 
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Dün:kü Keşi dede Kazanan umaralar 
Eminönünde 1ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

70 40 683 40 140 50 25 500 
73 40 754 40 149 40 47 50 

118 40 761 40 164 40 58 40 
201 50 766 40 171 soo 11 40 
221 40 773 40 204 40 81 10 
229 40 800 50 244 500 125 50 
327 40 828 40 261 40 150 500 
351 50 928 40 284 40 123 50 
408 40 983 70 351 40 159 50 
427 70 1 

3007 40 402 40 233 40 
455 70 54 40 408 40 249 50 
466 40 64 50 446 40 252 70 
476 200 132 40 458 50 274 40 
488 40 177 70 476 50 270 40 
524 40 248 500 523 40 291 200 
578 500 301 70 529 40 390 40 
624 200 392 40 536 40 418 500 
625 500 394 70 538 40 439 40 
636 40 509 500 623 70 482 70 
67Q 70 523 40 639 500 524 40 
701" 200 544 40 642 40 547 50 
717 40 ~~ "' 70 648 40 561 50 
730 50 568 70 656 40 630 40 
745 70 617 500 819 40 632 70 
755 500 685 40 82! 50 633 40 
784 500 691 40 834 500 662 40 
808 70 701 40 878 40 699 50 
81~ 1500 713 500 948 40 716 40 
740 40 714 500 967 40 865 500 
860 200 772 40 996 40 873 70 
875 40 791 40 998 40 893 70 
883 40 793 500 7052 50 955 70 
916 70 812 50 48 40 986 200 
935 200 820 200 63 500 989 40 
947 40 82R 500 68 200 10061 50 
971 40 847 40 121 40 79 50 
978 40 848 40 138 200 116 40 

1084 40 862 200 156 200 135 40 
98 50 884 50 260 500 148 50 

150 500 878 40 265 500 179 50 
165 40 920 40 276 50 191 50 
172 40 946 40 320 40 200 50 
194 50 4005 40 363 40 224 70 
209 50 9.5 50 398 50 242 40 
236 40 124 40 460 70 295 40 
274 40 194 40 482 500 299 70 
282 70 240 40 483 500 304 40 
234 70 255 500 575 70 314 40 
346 50 330 40 592 40 315 40 
395 50 353 50 648 500 389 500 
431 50 394 50 678 500 392 50 
456 40 396 40 711 1000 403 70 

.. ...... , 512 70 430 50 741 40 422 50 
526 50 525 40 755 40 439 40 
533 50 550 40 824 40 447 70 
556 50 562 70 843 50 441 50 
604 40 599 1000 900 40 449 70 
716 40 611 40 910 40 504 1000 
758 40 645 500 947 50 505 1500 
770 50 731 40 968 500 506 50 
817 40 742 70 983 40 560 40 
825 200 765 40 991 200 591 30.000 
845 7rJ 848 50 999 40 618 40 
885 200 880 40 8018 70 628 70 
891 500 900 50 29 40 661 70 
894 500 967 40 42 40 683 70 
918 500 5092 500 104 40 678 500 
937 70 148 50 126 50 761 . 40 

958 50 188 50 132 1000 782 40 
984 40 197 500 193 40 794 40 

2031 40 231 40 216 40 837 200 
76 50 270 50 231 40 922 40 
93 50 283 50 254 40 926 50 

123 40 351 40 288 40 950 40 
147 40 389 50 301 40 969 70 
152 50 391 40 315 40 11009 20.000 
180 40 556 40 329 40 14 40 
211 40 660 50 364 200 34 40 
257 70 682 50 384 500 57 so 
314 40 699 200 389 40 169 40 
315 40 736 40 405 40 170 40 
330 40 770 50 419 200 175 40 
36Q 50 800 40 484 50 223 70 
422 70 852 70 519 50 255 40 
428 70 887 40 522 70 267 500 
435 50 R9 .'\ 50 524 40 352 40 
534 70 90? 50 532 70 399 40 

55?. 20 9ln 40 5515 50 405 40 
56?. 500 920 40 563 50 408 40 
567 70 980 50 577 40 426 50 
570 70 6011 50 57R 1000 445 40 
57R 40 35 40 737 70 473 40 
595 50 ~h 40 758 50 476 200 
600 70 57 40 91Q 50 t1"1' 40 
634 50 90 40 922 50 485 70 
669 50 115 40 9012 40 579 40 

~ ...... - -~ -•. "' .. ... . ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

No. 

594 
554 
562 
631 
645 
646 
647 
648 
651 
663 
700 
726 
792 
794 
837 
887 
891 
9Zl 
974 

12006 
28 
29 
35 
169 
185 
197 
200 
209 
229 
260 
274 
296 
277 
340 
357 
370 
419 
424 
449 
488 
599 
637 
644 
689 
818 
914 
924 
927 
951 
955 
995 

13007 
23 
92 
g7 

118 
142 
164 
195 
202 
256 
264 
238 
279 
281 
371 
374 
395 
421 
479 
498 
541 
575 
592 
606 
630 
642 
653 
678 
698 
731 
731'i 
737 
738 
759 
760 
840 
872 
89~ 

933 
991 

14150 
152 
ın 
1RO 

204 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Liral No. Lira No. Lira 

70 233 500 143 50 899 50 354 50 60 41) 704 70 
50 248 70 150 40 925 40 357 40 144 500 775 40 
40 266 40 208 40 930 40 378 40 152 500 715 40 
50 341 50 219 40 944 50 424 70 159 40 809 70 

200 356 500 221 40 950 40 441 50 200 70 811 70 
500 572 40 232 40 960 40 516 40 207 40 817 40 
50 583 50 263 70 985 40 557 40 260 40 839 40 
40 673 70 271 40 991 40 574 50 307 50 876 70 

500 708 50 275 50 20035 50 602 1000 309 500 850 40 
40 713 500 327 50 89 40 625 70 314 40 939 40 
50 744 50 399 50 116 40 638 40 268 200 940 40 
40 752 500 418 50 142 40 641 40 388 50 972 40 
40 822 40 444 40 155 40 646 40 439 500 982 50 
40 839 50 454 50 159 50 672 40 447 40 28012 50 
50 884 50 602 40 257 70 678 1000 452 40 22 40 
70 957 70 613 40 288 500 781 50 496 500 65 50 
50 972 40 617 40 413 50 794 40 499 40 86 50 
40 15003 40 657 40 434 40 796 50 508 50 156 50 
40 4 50 684 50 458 40 799 50 537 50 169 40 
50 '16 50 720 500 466 40 821 500 549 70 179 40 
40 68 40 767 70 467 50 827 40 563 50 190 40 

500 91 40 873 50 483 70 899 40 640 50 210 40 
40 111 40 893 50 546 50 959 200 653 40 248 200 
70 177 40 951 70 605 40 23047 50 669 40 256 40 
50 204 40 968 70 609 40 80 50 741 50 276 40 
40 236 50 980 40 628 70 87 500 767 50 308 50 
40 289 40 990 40 689 40 117 50 786 500 340 50 
40 350 50 18001 500 728 50 124 40 792 500 408 40 
40 361 40 98 40 786 40 147 200 797 500 449 50 
50 402 40 104 50 795 500 165 40 828 40 453 50 
40 431 70 125 40 816 500 183 40 842 70 474 40 
40 435 70 131 40 839 200 214 50 866 70 491 40 
40 447 70 143 50 838 500 250 40 888 40 494 50 
50 451 40 149 50 886 40 260 40 937 200 492 50 
50 501 40 164 70 21008 40 282 40 963 50 498 50 
50 541 40 167 40 58 500 329 40 988 40 524 50 so titS4 500 216 40 70 70 367 50 26036 70 531 40 
50 673 40 229 500 76 40 375 50 42 50 548 40 
40 670 40 231 40 116 500 379 70 60 40 556 70 
40 718 40 267 70 119 40 406 40 61 40 565 500 
70 731 70 275 50 136 40 434 40 83 40 523 500 

10.000 732 50 280 70 147 500 437 70 94 50 642 50 
40 756 50 301 40 155 40 464 500 125 50 643 200 

500 808 40 340 200 166 40 466 50 275 70 674 40 
70 813 50 365 500 199 70 480 50 294 50 676 70 40 835 40 385 70 218 12.000 527 40 320 500 725 70 40 889 40 387 40 257 70 551 40 344 40 739 40 500 925 50 408 50 276 500 559 50 347 40 
40 955 40 420 500 303 40 571 50 355 40 770 50 

40 978 50 482 70 308 70 601 40 368 70 791 40 

50 985 50 505 40 40 708 40 421 1000 797 40 
349 849 40 soo 16004 40 578 40 382 500 783 40 440 40 

40 14 50 626 40 396 50 ~86 40 454 40 864 40 
866 40 40 27 50 662 40 421 40 801 50 453 40 872 50 50 108 40 691 40 429 HOO 842 70 576 50 40 50 148 40 699 500 494 50 848 40 613 200 902 

50 163 50 778 40 511 40 889 40 618 200 927 50 

70 156 40 783 40 541 40 890 50 629 40 911 70 

50 172 40 803 50 574 200 893 70 633 40 959 40 

50 187 500 822 50 592 50 956 50 641 500 965 50 

40 198 40 838 40 662 40 965 500 689 50 973 50 

40 201 50 886 1500 688 40 979 40 730 40 29004 500 
70 221 40 893 1000 694 70 984 40 735 50 41 40 

500 228 500 19009 70 705 40 24014 50 751 40 80 40 
50 249 40 93 70 737 70 18 200 742 70 89 70 

40 283 500 151 70 793 70 32 50 777 200 ıos 50 
50 326 70 169 40 797 40 38 70 863 40 122 500 
40 416 50 253 50 800 40 40 40 880 70 127 40 
40 436 50 271 40 807 40 61 50 906 50 196 50 
50 447 50 325 50 833 40 178 50 920 40 206 70 
50 445 70 334 so 853 50 187 40 972 70 219 40 

200 492 40 336 40 848 50 216 1000 974 70 250 70 
50 581 40 343 40 888 40 271 50 982 70 273 70 
40 589 40 385 40 889 1000 296 40 27066 70 291 40 
50 593 40 406 50 959 40 334 500 49 50 249 500 
40 613 40 428 40 961 40 352 40 145 40 316 40 

500 635 40 454 40 22005 1 40 396 70 164 50 375 70 
40 664 40 477 50 12 40 420 40 168 70 411 200 
40 741 40 480 50 34 50 429 40 201 50 417 70 

200 '149 50 466 50 48 40 571 200 305 40 429 40 
40 753 40 518 200 70 ~ 50 624 70 318 50 438 50 
50 783 70 521 50 72 50 642 50 342 40 466 500 
50 814 500 528 40 76 500 773 40 358 40 501 200 
50 823 40 566 40 85 50 776 40 398 50 527 40 
40 862 40 581 40 92 40 801 40 457 70 563 40 
50 881 50 588 40 93 40 875 50 460 40 591 40 
50 918 50 594 50 108 40 881 50 481 40 611 50 
50 17018 50 643 1000 120 40 884 200 543 40 616 70 
50 39 40 65fi 40 137 500 910 40 547 40 712 40 
40 46 500 708 70 155 40 929 70 565 50 793 50 

1500 48 40 759 50 158 40 934 50 572 50 802 50 
40 71 40 821 200 239 50 951 40 583 40 858 70 

500 77 40 823 40 272 50 984 Si) 594 50 917 70 
40 104 40 818 40 292 50 25009 200 617 40 928 50 
50 112 70 828 50 31.'\ 50 29 40 650 70 972 70 

500 138 40 898 50 350 1500 58 40 697 40 928 50 

' .... + · . . :. 1 .. ... .. 't .... .. . .' . 'İ-

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sıı.bık Haseki hastanesi dahiliye 

Ankarada Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

mütehaıısıar Eldeki örnek e vasıflarına uygun (9, bin) battaniye 20 - 4 -
Ulcli LOtüf apartımanr saat 4 - 7 t 

kadar telefon: 22459 936 p~zartesi günü saat ( 11) de kapalı zarf eksiltmesile satın alına· 
Şimdiye kadar bin1erce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertip planını görünüz 
------- ------- caktır. 

7. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
Büyük ikramiye 25.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

G.. i..-1' k" Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen battaniye şartnamesi oz r;e ımı 
Dr. Şükrli Ertan (338) kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 Eksiltmeye girmek istiyenler (4625) liralık ilk teminatlarını ve 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif zarf-

Salı günleri rneccanendir.. larını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komiıyona 

.. ---•T•el.ef111°•"·•2•2
•
5
•
66
_, ___ li vermiş olmaları. (718) (1722). 



ABONE ŞARTLARI ·Y AZl VE YONETIM YERi: 
S aylık Aylık tstanbul, Ankara Caddesi, (VAKiT yurdu) 

Jıılemlek\timizde 

Yabancı yerlere 
:Posta birliğine ı 

girm.1yen yerlere { 

Yıllık 

7'50 
13150 

180 

6 aylık 

420 
725 . 

950 

235 110 
400 ll50 

500 180 

Jldare: 24370 
Telefon Yazı 1.§lerl: 21418 

Telgraf adresi: KURUN Istanbul 

Posta kutusu No. 46 Türkiyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

•ıı .,.., _.....,.., ............ l'•'lltliMı~•xı *'"""""'""'"'lfll'lllt•lflllHtıı11uıttıK1t1111ıtııt1rnm11ınıı111ııı'""""111ı"*"'*ıt"'11$Wi111"'1411 ııı ııııııı1 11 1ıııımıu 1 ııııııuııııııııııııuuuıııınıuı111ııınu11111ıı11ııu111 ııll 
............ lflfltıN1Jffllllftu1111Mttlf11MJlll"""'JllMl!111...,rtıııı1111"'111111111ıtflMll1M1ıtflllll111 ... l"""M liliWI 11...- ~·· · ··------.: 

Is tan bul Milli Emlik Müdür .üğünde~:hammen l(" ....... :·~·;·~r ...... ··11 I' 
değeri PROPAGANDA sERvtst i Her yerde HALK traş 

Kurtuluş : Saatçi sokağı eski 38 yeni 40 sayılı 149 metre Lira K. ·-v ........ _T_,_,. = 

ve 39 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 149 39 

Oskü~r : Selami AH mahallesi Sarraf sokağı eski 24, ~ 
yeni 38 sayılı 5616 metre, 16 desimetre mu- ~- ~ 

bıçağı tanesı 

100 Para 

BOZK.UR1 

Kurtuh.ış 
traş bıçağı 

tanesi 5 l<.rş. 
rabbaı arsanın 3 1

32 payı. 131 63 Çok mühim ~\>' - A..~ 
Ayazma sokağı eski yeni 3 sayılı 34 metre 47 v A K 1 T ~ V 

desimetre murabbaı arsanrn tamamı. 17 23 .'::' ~ 

Kamerhatun: Mahallesi Irmak sokağı yeni 23 sayılı 71 met- c========::::=~ 
re ve 25 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 57 00 Propaganda 

Kamerhatun: Yenişehir mahallesi Turşucu sokağı yeni 4 bürosundan 
.sayılı 71 metre ve 82 desimetre murabbaı ar-

Hasköy 

il"arlabaşı 
- ~ 

sanın 1/ 3 payı, 14 40 1 - Propaganda servisimizin is- • N O• 2 • :; 
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. .., 

Kiremitçi mahallesi Yağhane sokağı yeni 13 de olduğu gibi Avrupanın belli baş-
sayıh 57 metre ve 46 desimetre murabbaı lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 1 T R A Ş B ( Ç A G 1 : 
arsanın tamamı. 28 73 gündelik, haftalık, on beş günlük, p A Z A R z 

aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var-
Hüseyin ağa mahallesi Gölbaıı sokağı eski 72 dır. istiyenlere reklam şeklini büro-
M. yeni 1 sayılı 20 metre ve 76 desimetre muz hazırlar ve bunların uygun 

Tarlabe.şı 

murabbaı arsanın tamamı. 31 14 şartlarla neşrini temin eder. 
2 - İstanbul belediyesi sının i . 

Hüseyin ağa mahallesi Y enitebir caddesi eski çinde her türlü afiş, tabela ve her 
173 yeni 153 sayılı dükkanın tamamı. 800 00 türlü elektrikli ve elektriksiz ıek· 

Kamerhatun: y enişeliir mahallesi Nalbant sokağı e.ski 30 lam vasxtaları büromuzun elindedir; 
bütün müesseseler, bankalar ve ti-

yeni 34 sayılı 57 metre 46 desimetre murab- caret evleri bu gibi yayım ve rek • 

Sıhhi Ağızl.ıklar 
Sigaranın nikotinini kamilen çeken Alman Doktor AposteJ'in en son icadı 

baı arsanın tamamı. 28 73 lam vasıtalarından faydalanmak is-
Kamerhatun: Yeniıehir mahallesi Kavak sokağı eski 8 ye- tcdikleri halde bize haber vermeli-

d bb dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
ni ı 2 sayılı 58 metre 60 esimetre mura aı her türlü izahat verilir; istenirse 

35 60 mütehassıs memurlarımız yerlerine Satış yeri: Sultanhamam, Kebapçı karşısında 

~rlab"qı 

Tarlab"atı 

arsamn tamamı. 
Hüseyin ağa mahallesi Y enitehir caddesi ve 
Kasap çıkmazı sokağı eski 75 • 77 yeni 2 ili 
8 sayılı ı 83 metre ve 87 desimetre murab· 
baı arsanın tamamı. 

Hüseyin ağa Gölbaşı caddesi eski 15 yeni 72 
saydı 69 metre murabbaı ar.sanın tamamı. 

Kamerhatun: Yenişehir mahallesi istifçi sokağı eski 7 yeni 
15 • 17 sayılı 51 me lre ve 71 desimetre mu· 
rabbaı arsanın tama mı. 

• 
Kamerhatun: Mangasar sokağı es ki 5 yeni 7 sayılı 45 met-

Boyacıköy 

Boyacıköy 

Boyacıköy 

Boyacıköy 
t 1 

Jfor.acıköy . . 

ıl'Ju.lal>~ı 

~rluluı 

Bninönü 

re ve 96 deeiı:netre munlbhaı araa.Din tamınıu. 

Altıncı sokak yeni 19 sayılı ve 189 metre 61 
desimetre murabbaı ar.sanın tamamı. 

Mektep sokağı yeni 13 sayılı 97 metre ve 96 
desimetre murabbaı arsanın tamamı. 

Reşit paşa caddesi 1 mükerrer saydı 221 met
re ve 22 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 
Reşit pafa Fıstıklı sokağı eski 1 M. yeni 111 
sayılı 426 metre ve 35 de.simetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Yeni mahalle sokağı eski 1 M. yeni 69 sayılı 
276 metre 95 desimetre murabbaı ar.sanın ta-
mamı. 

Hüseyin ağa Küçük Ziba ve Bülbül deresi eı
ki 2 • 4 - Sl - 49 yeni 2 - 4 - 30 .sayılı 115 
metre murabbaı arsanın tamamı. 
Değirmen sokağı eski 16 - 18 yeni 34 • 36 sa
yılı 101 metre ve 12 desimetre murabbaı ar-
sanın tamamı. 

Zindankapı mahallesi Zindankapı caddesi es
ki 409 yeni ı09sayılı dükkanın 440/ 480 

kadar gelir. 
3 - Propaganda büromuz ken· 

di posta kutuları vasıtasile cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

367 66 4 - Propaganda servisimiz Av-
rupanı.1 her tarafından memleketi
mize ve memleketimizden Avrupa-

i 03 SO nın her yanma karşılıklı çalışır, ha-
ber alına teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri üzerine her türlü istih. 
baratı ehven ücret karşılığı temin 

25 85 eder. 
5 - Propaganda servisimiz her tür-

lii klite, afi§, tabeHi resimJerini ter-
91 92 tip ve tanzim ettirmeği en elverişli 

114 00 
fiatlarla üzerine alır. 1 

Sahib'nin Sesi mağazası 
Ağızlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 

Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında ~ 
pariş, posta ile tediyeli olarak derha] gönderilir. 

Ankara Taşhan tütüncü Ali Tümen 
İzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 
Zonguldak: Saatçi Osman GürdaJ. 
Bursa :Saatçi Nurettin Neş'et Uzunçarşı 
Aydın : Gramofoncu İspartah Mehmet 
Kars: Elektrikçi Hasan Basri. 

Eskişehir: Şifa e:zahanesi. 
Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Saatçi 
Samsun: Avni Peker Saatçi 
Trabzon : l:'~atçi Hakkı Kunduracılat 

Mersin: (Konya prtzarı) Hüseyin Hüsnil 
Adapazarı: İscıail Batıır TT7.Unr.arsı 14 

(V. No. 14832) 

lstanbul Be1ediyes · r ----------------------------------------
BEt3EK Bahçe ve Gazinosu 

6 - Propaganda servisimizin elin· i 
deki neşir vasıtalarında açtığı kü- i 
çük ilan sütunlarından istifade edi- i 

49 00 niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• i 
ıacak ve işçi arayanlarla işçi ilanları • Senelik muhammen kirası 1200 lira olan Bebekte Bebek Gazino 
meccanen neşredilecektir. ve Bahçesi 938 senesi şubatın sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

66 60 Ev, apartıman, mag~ aza, dükkan 
• alım ve satımları veya bunların ki- açık arttırmaya konulmuştur Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

! ralanmasr gibi ihtiyaçlara ait, fakat görülür. Arttırmaya g;rmek :stiyenler 180 liralık muvakkat teminat 1 ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
86 58 e işçi arayanların, iş istiyenlerin, oto- • makbuz veya mektubilt> beraber 14 nisan 936 salı günü saut ıs de 

: mobil, radyo ve saire almak veya Da:mi Encümende bulunmalıdır . (B.) (1660) 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i-

69 25 
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö . 
rünür yan duvarına, dükkanının Ü· 
zerine muayyen müddetlerle ilik- • 
kanlarının vitrnlerine, gazinoların, 

172 50 i berber dükkanlarının iç veya dış 
5 duvarlarına afiş ve iJan kabul et

mek istiyenler veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istiyenlere propaganda 

303 36 servisimiz delalette bulunur. 
8 - Propaganda servisimiz dün

yanın her dilinde, her mesleğe ait 

Senelik 
m:Jhammen 

kirası 

Yakacıkta Yakacık mesire mahalli üç sene ki-
raya: 200 
Üsküdarda Valirle atik mahallesinde Cnmi so
kağında 48 yeni N. lı Valide atik medrese-
si 937 veya 938 - 939 mayısı sonu .. a kad~r: Hm 

Muvakkat 
teminatı 

ıs L. 

13 50 

payı. 1833 34 her türlü yerli ve Avrupa kitapla- Yukarıda semti senelik muhammen kiraları ve kira müddetleri 
rrnr sizlere temin eder ve gönderir. 

Kurtul uf 

Hasköy 

Boyaoıköy : 

Kurtufuı 

Kamer hatun: 

Tarlabaşı 

Kurtuluş 

Kurtuluş 

Mahalle.si Kuyucu ve Şapata .sokağı eski 16-29-
31 yeni 18 12ı sayılıl43 metre ve 65 desimet
re murabbaı arsanın 17 / 240 payı. 

Kiremitçi mahallesi Çakırköz sokağı eski 
11 - 13 yeni 11 sayılı evin 18/ 40 payı. 
Reşitpaşa .sokağı yeni 7 sayılı 172 metre ve 38 
desimetre murabbaı arsanın tamamı. 

Mahalle.si Yokuş başı sokağı eski 48, 50 
yeni 50 - 50 i l sayılı 99 metre ve 98 desimet
re murabbaı arsanın tamamı. 
Yeni Mavi sokağı eski 15 yeni ı2 sayılı 36 
metre ve 55 desimetre murabbaı arsanın ta-
mamı. 

Hüseyin ağa mahalle si E~ri sokağı eski 17 ye
ni 11 sayılı evin 1 ? payı. 

Kanclilli sokağı eski 7 veni 9 sayılr 120 metre 
ve 66 desimetre mı rabbaı arsanın tamamı. 

Y okuşbaşı soka~ı el!ki 23 . 25 yeni sayılı 
210 metre ve 87 desimetre murabbaı arsa· 
nm tamamı. 

Kam~rhatun: Yenisehir mahallesi Nar soka<Yı "'ski 8 v•0 .... i 12 _... ... . 
savılı 35 metre mnr? bbaı ananm t~maTY11. 

6 10 

345 50 

69 20 

49 54 

73 10 

600 OQ 

60 33 

105 43 

2ı 00 

VAKIT Propaganda servisinin yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı aç·k arttırmaya 
yapmak istediği bu hizmetlerden is- ~ konulmuştur. Şartnameleri levazım müdür~üğünde görülür. istekli" 
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, • 

• bir mektup, bir haber, bir ziyare- i ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol- i beraber 28 - 4 - 936 salı günü saat 15 ele daimi encümende bıı-
mak sizleri bekliyor. .: 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu. : lunmalıdır. ( ı.) (1847) 
lu konuJmahdrr. 5 
Adres: lsta:ıbul Ankara caddesi ~ Keşif bedeli 654 lira 2 kuruş olan Beykoz ağaçlama fidanlığın" 
VAKIT Yurdı.. Propaganda servisi • 
Telefon: 24370 i daki büyük havuzun tamiri açık eks:ltmeye konulmuştur. Keşif e'f/-
Telgraf: VAKIT İstanbul. i raki ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 

............................................................ N. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve bayındırlı1' 

p::.a:::::::mmmmmmm:m::::::::::::wnmm direktörlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve 50 liralık mu vak• 

i! Dr. Mehmet Ali !s kat teminat makbuz veya mektubile beraber 28 - 4 - 936 sah gi.İ" 
" h n Bevliqe mütehassısı i~ nü saat ıs de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (1848> 
·ı •• ı !:Köprübaşı Eminönü han Tel: 21915:: --.-. ---------------.---.--.. ... . ı 
ll=:::::::::m::::=ı:::=::n:ı::::::ı.-m;::=:İI Sahıbı: ASIM US - VA KIT Matbaası Neşrıyat Dırektoru. Refık A. Sevengi 

Çengelköy 

Burgazada 

49 yeni 65 sayılı ar sanın tamamı. 

Maslak caddesi yeni 9 sayılı evin 1 / 4 payı. 

Çarşı sokağı eski 29 yeni 33 sayılı kahveha

nenin 2/ 5 payı. 

45 00 

175 00 

240 00 

Kamerhatun: Yen;F"'l'hir m~hallesi S·•v"'lc'J s!"''a.::rı e-.1<: 14 
yeni 22 sayılı 22 metre ve 98 des'metre mu
rabbaı arsanın tanı"mı. 11 49 

Yukarıda yazılı mallar 28 - 4 - 936 salı günü saat 14 de pe
şin para ve açık arttırma iie satı iacaktır. Satış bedeiine istikrazı 

dahili ve 1 
(. de beş faizli hazine tahv:li de kabul olunur. fstek!i

lerin cır: de yedi buçuk pey akçe) erini vakti muayyeninden evvel 

Uıküdar Aşçıbaşı mahallesi Balcı yokutu soka.ğı eski yatırmaları. (F.) . (1944) 


