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Londrada heyecan değil, inşirah var 
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1 d h -- t miştir Alman Amerika mümessili haileyi spanya a arp e me Kültür pencereden seyretmiş 

Tancada iki hadise oldu- /ta/yan murahhası Loid Corc Avam Kamarasında, Ras 

teminat verdi - I spanyanın fsfahafl dou··g~sutnau_?ın bir köpek gibi arc!ürüı-
mec:teniyetın yüzüne haykırdı etmiş konfro/Ü J 5 gün sonra başlıyor Gençlerln erken evlenme- , 

1 
-- " leri için tedbirler alınıyor 

takarrür 
' 

Ademi mJJalıalı komfluine tımi• 
nal <ıeren /tolgan murahhası 

B. Grandi 

Londra 26 (A.A.) - Ademi mü· 
dahale meselesi hakkında burada 
bir inşirah hissi tezahür etmekte
dir. 

lngiliz ga>etelerinfn ltalya'ya kar• 
şı kullanııı11kta oldukları lisanın 
birdenbire değişmesi, zannolundu· 
~una göre hükumet tarafından ya· 
pı mış olan bir tazyjk eseriJ ir. 

Hükumet b. Cianonun Sir Eric 
Druoımond ile görüştüğünde ser• 
detmiş olduğu mutalebat dolayısile 
lıalya'yı tatmin etmek arzusunda· 
dır, 

B. Grandi'nin Roma hükumetinin 
Qe aj , mi n i 1 ıh1le tn~lıüd lerh e 
tiaı et elmemek, ne de Londra ko· 
ınitesini terkeylemek niyetinde bu· 
lunmadığı hakkında teminat vermiş 
olduğu söylenmektedir. 

Gönüllü:erin geri çağrılması me· 
selesi hakkında elde edilen haber
lere göre, bu babdaki müzakere• 
!ere paskalya yortularından sonra 
tekrar başlanacaktır. 
Va encia h c kumeıi tarafından miliet• 
ler cemiyethe müracaat vukuu tak· 
dirinde lngiilere'nin bu müracaata 
ınüıaharet etmiyeceği söylenmek· 
ledir, zira bütün zevahire göre, 
lngiliz makarnalı tarafından yapılan 
tahkikat, muntazam ltalyan ordu· 
sunun lspanya'da müdahalede bu. 
lunmuş olduğuna dair olan haber• 
feri teyid elmemişıir. 

Valenciı hiıkı1meti namına Sov· 
Yeller tarafından yapılmış olan mü. 
racaate gelince ademi müdahale 
hakkındaki ittilafın bütün ittiham· 
ların müsbet ve bedihi hadise! re 
istinat ettirilmesi lıizumunu derpiş 
'tmekte olduğu hatırlatılmakt•dır. 

Sovyetlerin müracaatı, ciddi de
liller irae edilmedikçe, tetkik olun. 
mu yor. 

L•>ndra, 26 (A.A.) - Paskalya 
Yortuları esnasında ademi müda. 
hale komitesi ile tali kom teler iç
liına akdetmiyeceklir. Yalnız tek· 
nik talf komitelerin yortulara ra~· 
men görüşmeleri ıe devam etmesi 
llıuhttmeldir. 

Kontrol, on beş giln kadar tat. 
bik mevkiine girecektir. Çağrılma. 
aı me•ele>i hakkındaki beyanatı, 
fünLiye kadar vücuda getirilmiş 
oJ .. n işleri k•tiyen tehlıkeye koy. 
llıanı ı ştır, 

Diğer taraftan İngiliz mehafili • 
~in fikri şudur ki, her hangi başka 

ir tedbir alınmadan evvel kon • 
(D•uaml 2 nci sahi/erit) 

Vaziyetin hulasası Berıh 26 (A. A.) - Kültiir Ba· 

Yakın bir ha_rp 
Tehlikesi yoktur 

hpanyadaki ltalyan kıtabrının maglüLiyeti üzerine B. Musolıninin 
bu hezimetin intikamını almak için ispanyaya ik i kolordu giındcre. 
ceği hakkında çık a rıl an radyo haberlerinin tamamen asılsız olduğu 
anlaşılmıştır. 

Ademi müdahale komisyonund aki ltalyan delegesi Grandi, halen 
ispanyada bulunan gönüllüleri geri çağırmağı kabul etmemekle be. 
raber, ltalyan hükümetinin yeniden gönüllü göndermemek hususun. 
daki teahhütlerini bozmak veya komiteyi terketmek nıyelinde olma. 
dığını söyliycıek teminat vermiştir. 

Fransa ve lngiltere hüküm etleri, her hangi a :akadar tir devleti 
ispanyaya asker veya ğönüllü göndermek surelile ademi müdahele 
anlaşmasını bozmuş olmakla ittiham edebi mek için bu hareketin ı:ı 
gün sonra feilen işe başlıyacak olan kontro! memurları tarafından 

rt<men tespt edılmiş olması ıcep edeceği noktasında anlaşmışlardır. 

Bin en1I b çok yakın bır Umumi Harp t•hlike•i n ev ut dej!'ildir. 
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Cephelerde vaziyet • 

Hükümet k~vvet
leri ilerliyorlar 

Son muhat16tlerin cereyan ettiti ıahagı ıöıterir lıarita 

Madrid 26 (A. A.) - Dün Öı(• Çasade Sanngalando bölgesinde 
leden sonra Gundaljara'nın şimal Aragon yolunun batısında bir düş. 
bölgesinde asiler şiddetli bir ateş· man tahaşşüdü dağıtılmıı ve kÖ• 
ten sonra Cumhuriyetçilerin siper· yön civarı düşmandan temizlen• 
!erine hücum etmişler, fakat Cum• miştir. 
huriyetçi er saat 16 da şiddetli bir DUtUrUlen 6si tayyareleri 
topçu ateşini müteakip mukabil la· Madrid, 26 (A. A.) - Guadalja• 

arruza geçmişlerdir. Asiler ilk mevzi• ra 'nın şimal bölgesinde dün üç 
!erinden dej bir kısmını terkederek Heinkel tayyaresiyle bir Yunker 
çeki . m•şlerdir. (Yaıuı 2 inci sagfamuaa) 
ıııuıu11111111rııııııuuııu1111111111111uıuıııııııı1111111111111 "1tıuuıı11uııııııt111t1ıttıı111umııııuntt1111111wıı1111111luuıuunnt11ıııııııt1ııı 

Torbalarla 
taşıyan bir 

esrar 
kadın 

Süleymaniyede bir mahzen 
içinde yakalandı. 

Yer kazıldıkça esrar çıktı 
( Yuısı 3 IJncü ı119famırri11) 

f. ; ~ 
ı • -

kanı Rust, yiıksck tedri satın ıslah 
ve lensiki hakkındaki emırnameyi 
neşretmi~tir. 

Bundan böyle geTPk kızlar gerek 
erkekler içi" yüksek mektepler ay. 
ni sistemde olac1klır. Yalnız erk k· 
!ere miınhasır olmak üzere de Ji,eler 
bulunacaktır. Okuma müddetınin 
13 seneden 12 seneye indirilmesi 
niı fus siyasetiyle a lak adardır. 

Filvaki Alınanlar şimdiye kadar 
yüksek mes lek tahsillerine tabi tu. 
tuluyorlardı. Bu ise uıun bir tahsil 
devresine lüzum gösterdiğinden işo 
geç atılıyorlar ve dolayısıyle de 
çok geç evleniyorlardı. Bununla 
bernber tahsil müddetinin kısaltıl
mış olması tahsilin kalitesine zarar 
verecek eeğildir. 

Orta mekteplere altı senelik ilk 
tahsili görenler girecektir. Altı se· 
nelik olta tahs.lden sonra da bir 
oluunluk imtihanı verilecektir. 

1937 ıedriş senes ınden itibaren 
yüksek mektepl,rde ecnebi dil 
ol· rak lı!gilizce ÖQ'retilecektir. Or• 
ıa ve yü~ek mektep'er için ikinci 
ecnebi dil lfıtince olacaktır. Lise
lerde Ultince ikinci ve Yunanca da 
üçüncü mecburi dil olacaktır. Er· 
keklere m~hsus yüksek dil şubele· 
rinde diğer ecnebi diller de öğre· 
nilebilecektir. 

Yüksek mekteplerin yüksek ted· 
risat şubeleri bir edeniyat bir de 
fen ve riyazi kısımlarına ayrılacL«• 
br. Edebiyat kısmında bir üçüncü 
ecnebi dil öğrenilmesi de mecburi· 
dir. Bunu talebe intihabata serbest. 
tir. fen ve riyazi kısımlarında yal· 
nız iki ecnebi dil ö~renilmesi mec• 
buridir. 

Mısır kralı 
Cenevreye gitti 

Bern, 26 (A.A.) - Mısır kralı 
Faruk refakatinde validesi ve vört 
hemşiresi oldu~u halde dün akşam 
hususi bir trenle Cevereye hareket 
etmiştir. Kral Fuat birkaç gün Ce· 
nevrede kalıcı.ktır, 

Yunan 
Ordusu 

-·-
DUn bUyUk b 1 r geçit 

resmi yaptı 
Atina 26 (A. A.) - Gazeteler, 

dün mili! bayram m!inasebetilc ya. 
pıian askeri reçiıte, kıtaatın tak. 
dire llyık Ye karını ve ordunun 
mükemmel techizatını gören halkın 
duyduğu memnuniyeti kaydediyor. 
lar. Tanklardan ve telsiz otomobil• 
!erinden başka son defa alınan ha. 
va müdafaa topları da geçide işli· 
uk etmişlerdir, 

Fransız 
Hariciye 
Nazırı 

Suriye batvekillni 
kabul etti 

Paris 26 (A. A.) - Hariciye na• 
zırı B. Delbos, dün akşam Yunan 
elçisi B. Politisi, Hollanda elçlsioi 
ve Suriye baıvekilinl kabul etmiştir. 

Son Ha~ı muharl6i Raı D.ıtanın esir ediltli klen sonra alınan resmi 
Yarııı 2 nci sagfaJaJ,,) 

Fatihte esrarengız 
bir cinayet işlendi 
50 yaşlarında 
beş yerinden 

bir 'adam evinde 
bıçaklandı, öldü 

Bu cl11og•tin niçin l,Jenrlili 6ugln anlaıılacak 

( Yaruı 2 nci ıagfamırJa J 
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Nihayet anlaşılabildi ki : 

Kaymağı alınmış süt 
satllması doğru değil ! 

Oda karar 
Verdi: 
Bir kilo sütte 30 

gram kaymak 
bulunacak 

Ticaret odasının inek südü hak· 
kındaki tetkikatı dün bitirilmiş ve 
rapor kAtibi umumiliğe verilmiştir. 

Ayrıca bir nüshası da belebiyeye 
gönderilecektir. 

(Devamı 2 inci sayfada) lafioraluuarJa ır11ler muagenı 
edilirken 

1 
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Gözlerim kararıyor. Düşmemek 
içiıı masaya dayand.m. Beynim u
ğulduyor. Hiç cevap vermiyorum. 
- Vay paşa kızıvayl ittihatçı batan 

Ayan meclisine azada olacaktı! Çok 
'ükür c.lcviı değıştide olamadı. Senin 
baban farsmaon mu, zındık mı? 

Dişlerimi.1 arasından fırladı: 
- Ben m babam namuslu bir va

tanp~rveruirl Bana ne sö}lerıeniz 
söyle}i.ıiz. Fakat ona edeceğiniz 
her hakareti yüz misli ile size iade 
ederim. 

- Vay rezile vay! Vay habise 
vay! Vay ·~ifte vay! Şun~ evveleo 
mırde rmrazı sariye doktoruna gö
türün, muayene etsin, ves•ka !a
z m•a ves ka versin. Sonra zabıt 

vur.ıkası yapın. Zabıtdan sonra da 
ka ıolar h. p •hanesine gönderin. 
Gelsin de p ışa tabası kurtarsın? 

- Paşa babam kadar ba~larınıza 
taş 'a~sınl 

Kimdi bi'miyorum, ağzıma bir 
tokat yedim. Burnumdan kan fış· 

kırdı. lkı polıs kollarımdan yaka· 
laı ıp izte lir yerdeki musluğa gö
türdüler. l irisi kendi eli e yüzümü 
yıkadı ve iki~i biden kulagıma fı. 
sıldadılar: 

- Hcm,ire, kendini tut! Heri 
gitme! 

Bu alçaklar sana her fenalığı ya· 
p3bıl>r'er. Bunlar Damat Feridin 
adamlarıdır. 

- Siz ittihatçı mısınız? 
- Biz Mılliciyiz, Kemalistiz. 
- Bana bir İyilik yapınız. 
- Elimizden gelirs_. 
- Prenses Haneşkanın konağına 

gidiniz. 
- Şu beynelmilel orospu kadın 

mı? 

- l!i'miyorum. Orada esmer 
yüzlü bir adam vardır. Adı Ras 
Feddan. Vaziyeıimi söyleyiniz, he· 
men gelir beni kurtarır. 

- Şimdi nöbetteyiz. 
- Gece yansı ben gider söy-

lerim. 
- Sus 1 Bir gelen var. 
Bir polis koşarak geldi : 
- Hanımı içeriden iıti ıorlar. 

Bu sefer oda daha kalabalı~tı. 
r.'asa ba 1.1daki çopur yüzlü. softa 
sakallı herif beni görünce : 

- Puvurun, oturun 1 

ihayet 
Anlaşllabildi ki : 

--·-- ... 

Kaymağı ahnmış 
süt &ati iması doğru 

değil! 
( I İnci sayfadan devam) 

Sütçüler Ticaret Odasına yap. 
tık an müracaatla ka m1ksı2 sut 
satılmamasını dilemişlerdi. Ticaret 
odası bu bakımdan da tetkiklerini 
tevsi etmi ve neticede bu diıeği 
haklı hörmüşıür. 

Bilhassa sıhhi bakımdan kaymaksız 
siit kullanılmasının doğru olmıya
cağı neticesine varılmışrır. Bu hu· 
•usta zabıtai belediyenin vazifesi 
ehemmi>et kesbetmektcdir. Süt 
talimatnamesinde de sütlerin ıa.. 
21mgelen evsafı haiı olmaları ica
be:mektedir. 

lsıantulda satılan içme süt inek 
sütüdür. Koyun, dana sütleri daha 
ziyade t oğurt, peynir imalinde 
kullanılmaktadır, Bu münasebetle 
tetkikat inek sütüne inhisar et· 
miştir. 

Bu nevi sütlerde kavmak nisbeti 
yüzde üç olarak tesbit edilmıştir. 
llu suretle bir ki'o sütte 28 • 30 
gtam kaymak bulunmaktadır. Kay. 
maksız sütlerin faydasızlığı da aşi· 

kar olduğundan ticaret odası zabı
tai belediyenin sütleri sıkı bir kontrol 
altında bulundurması suretile kay
maksız süt satışının önüne geçile
bileceği neticesine varmı~tır. 
Kaymağı alııııan sütler muhalle. 

bicilere, pastacılara ve diğer sütten 
maırul yiyecek satanlara verilecek. 
tir. Rapor bugünlerde Belediyeye 
gönderılecektir. 

* Almanya ile bu günkü kle • 

ring ihtiliıfıru doğuran hesaplard~ 

Mayıs başından itib:ıren teva?ün 

hasu olacağı ve o vakit yenid•n 

müzakerelere başı' ~acağı tah1r fa 
edilmektedir. 

* Bonıonti bira şirketinin mu • 

kavelesi bu kinunusanide bitmeıc. 
tedir. Mukavele bundan sonra tem· 

dit cdilmiyeccktir. 

Yazan : AKA GÜND Oz 
Demesin mi ? şaşa kaldım ve heo 

men kendimi topladım : 
- Deminki hakaretlerle tokat 

neydi, bu iltifat ne? Siz hep birden 
çıldırdınız mı? 

- Şey hanım kızım, o küstah
lıkı yapanı cezalandıracağ'ım. 

Bir kere daha şaşa kalırken bak· 
tım, Ras Feddan soldaki koltukta, 
ayak ayak üstüne oturuyorlllçime su 
serpıldi. Sa~ taraflada büyük rüt• 
beli giôi bir zabitle bir sivil ecne
bi vardı. Ras F eddana hepsini an
lattım. Çopurla arkadaşları ko. 
nu. t ığum d.li bilmedikleri için a· 
vanak avrnak bakıı orlardı. 

Bü,ük rütbeli gibi duran •abit 
hep<hi dinledi, ayağa kalktı, ç.ıpJ· 
ra dediki: 

- Bizim h'mayemizde olduırunu 
daha had.•e zamı.nınd3 size sÖy· 
lcdiğimiz bu hanıma hakaret etti• 
niz ve tokatladınız. !>izi merkezi
mıze gönderip tevkif eltirecegim. 

Çcpur birşey anlamadı. Ben ter
cüme elfrn. 

Softa sakal!ı sapsarı oldu. 

- Ben burada resmi makamım· 
dayım. Dahiliye nezaretine pzar
lar, orası lazım ge<en muameleyi 
yapır. 

Ben bu sözleri tahrif ederek ter• 
cünıe e tim. Fakat bir Dam1t Fe
rit p1,acı gibi alçakca degil, na• 
mu•lu ve insaniyetli bir adam gibi 
tahrif eltim, dedim ki: 

- Bu efenı:li, hadiseden dolayı 
çok müteessir o.mu~. Bana tarziye 
veriyor. 

Ve iıAve ettim: 
- P,u tarziyeyide ben kabul e• 

diyorum. 

- Asılane hareketinizi takdir 
ederim. l~in bu tarafını ben de ka· 
bul ediyorum. Fakat başka bir cep· 
he sivar. Bu adam ga''plerin emri· 
ııe ve otorite,ine karşı hıyanet et• 
miştir. Ya derhal yanımdaki Efen
dıyi takip edip gıder, yahut ken• 
disini 2orla, kelepçeleyerek gönde
ririm .. 

Yanındaki adama baktı. O adam 
hemen dışarıya çıktı ve ben ter
cumemi bitırınciye kadar, dört si· 
!ahlı ecnebi askcrile dönüp geldi. 

(Devamı var) 

Cephelerde 
Vaziyet 

Hükümet kuvvetleri 
ilerliyorlar 

( 1 inci sayfadan devam) 
bombardıman tayyaresi düşürül• 
müştür. Saat 18 de milliyetperver
ler yeni bir baskın yaptıkları za. 
man, bir fiat tayyaresi düşürül. 
müş ve tayyareci:er yanmışhr. 

HUkQmet tayyareleri se• 
kiz ton bomba attılar 
Barselon, 26 (A.A.) _ El noti· 

ciori gazetesine göre cumuhuriyet 
tayyarelere dün gece Saragose ve 
Huescada muhtel f askeri hedefler 
üzerine sekiz ton bomba atmış
lardır. 

Berlin 26 (A.A.) - Havas ajau. 
sının muh•birinden: 

Alman m1tbuatı, Franco kıt'ala. 
rının Guadalaj ıra mıntaka.,ndaki 
maglübiyctlerini itiraf etmektedir. 

Essen'de çıkan ve Goering'in 
naşiri efkarı olan National Zeitung 
şöyle diyor: ' 

"Büyük bir kısmı ltalyan gönül
lülerinden miırekkep olan franco'• 
nun piyade taburlarının Guadalaja
ra cerhesınde Alman muhacırlerile 
Frensız komünistlerinden mürei<kep 
olan beı reimilel Livaya mensup 
taburlarla ilk defa olarak karşı'aş
tıkları lmıguna ukradıklarının le· 
enüt etmekte oldu~u anlaşılmakdır. 

Nasyonalistler Tajuna'da 
To.edo 26 (A. A.) - Nasyona

listler dün ö~leden •onra iki saat 
süren çok ~idde~li bir muharebeden 
sonra MJdrid'ın cenubu şarki•inde 
Marula da Tanjuna'yı 2aptetmiş
lerdir. 

Kallforniyada zelzele 
.~os. Angeıes, 26 (A. A.) - Şid· 

detoı hır zelzele dün iki defa şehri 
sarsmıştır. Cenubi Kaliforniya'da 
vasi bir sahada da yer sarsılmıştır. 
Hasarat yoktur. 

Fransada ucuz lokanta 
Parls, 26 ( A. A.) - Meb'usan 

Meciisi, otelcilerin ve lokantacıların 
fiatları 1936 senesindeki vasatı 
Hatlara nisbeten yüzde 25 ll'n fazla 
artlırmalarını meneden kanunu ka· 
bul etmiştir. 

•• 
Uç lngiliz kruvazörü hasara uğradı Romanya geni 

Londra 26 (A.A.) - lngilterenln Akdeniz filosuna mensub Spater U / • 
Arethusa ve Penelope kruvazörleri bir fırtına esna1ında oldukça has.ı.ra narp ma zemeSl 
u~ramış ve bazı l•mirat içb Maltaya dönmeğe mecbur kalmıştır. Al 

• • • ıgor 
30 V h d k k f d•ld•\ Prag, 26 (A. A.) - B. Tata. 

1 Q U i Omünisf feV i e l l resko, Brno'ya hareket etmiştir. 
Oradan Eükr·ş'e gidecektir. 

Kudüs, 26 (A. A.) - Yahudı gazeteleı i yalnız Telaviv'de 
hudi komünistinin tevkif edilmiş olduğunu itıraf etmektedir. 

• • • 
otuz Ya-

Bir tayyare düştü, 13 kişi öldü 
Pittsburgh 26 (A. A.) - Avrupa kıt'asını arzani olarak kateden ha· 

vai hatta işleyen bir ticaret tavyaresi, molöründe çıkan bir arıza neli· 
cesınde yere düşerek pJrçalanmıştır. 

lı ınde bulunan 13 kı~i ö muştur. 
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Londra da heyecan değil, 
inşirah var 

(1 inci saq/adan d.vom) 
trol K'ln.•itc•inin faaliyct.nin hüs
nü surNle eernyan etmekte olma. 
sının ta msurette kontrol edılmesi 
lazımdır. B. Delbo.; ve İngıliz Bu
yuk elçısi bu mesele üzerınde mu
tabık kalmışlardır. Dığer taraftan 
Jngıliz ınehafili, gönüllü gönder
me yasığının 20 şubattanberi mi.J. 
essır bır surette mevkıi tatbıke gır
mış olduğu kanaaıindedır. 

Tanca hldlsesl 
Tanca, 26 (A.A.) - Dün saat 

16 30 da 30 kadar İtalyan bahrıye
lisi demoeraeia ismindeki İspan
yol gaztetesınin işgal ettıği bınaya 

hucum ederek camları ve çerçeve· 
leri indırmişlerdir. 

Bahriyelilerden biri yaralanmış
tır. 

İspanyol posta ve telgraf binası· 
na da bir kaç kere ateş edilmiştir. 
Ş~hirde \,uyük bir heyecan hü • 
ki.ım süı mektedir. Düki'ırılar ka • 
panmı~tır. 

Valaenslya hUkOmetınin 
notası 

1 sııliyetleri reddeder ve Ademi Mü
d.;ha le Knmiıesi ışleril"in sürük • 
Jcnıp gıtmcsinin ihtilafın sirayet 
d.ıresıni tevsi etmek gibi bir ne • 
tice vem esi yüzünden tevellüt e
decek t"hlıkeye ııazan dikkati cel
beyıer. 

Fransız gazetesinin 
düşüncesi . 

Paris, 26 (A.A.) - Matbuat Is • 
panya vazıyHi ve talya - Yugos • 
lavya paktının imsaı meseleleriyle 
bılhassl meşgul olmaktadır. 

Eko riö Pari gazetesinde Perti • 
nax diyor ki: 

Başvekil ile yapılan ınü'Akatn 
sonunda bir teblig neşredilmiştir. 

Romanya ordusu için yap hn sipa· 

rişlerc muteallik bir itilafname de 
imzalanmıştır. 

Bay Faik Bays"'I ve 
Numan Rıfat parti

nin Saylav namz€di 
Ankara, 26 ( A..A) - K 1yseri 1 

savlavı Süleyman Demirezen ve 
Gızianlep S~y•avı Nuri Con· erclen ı 
bo~alan Kaı "ri say avlığına M ·• 
lhe mü<teş•rı Faik Pa· sal ve C1· 
2i Hıtı p ~a, lavlığın ha,iciyea veka· 

leli genel sekreteri Numan° RıLıt 
M •neın•ncioğiu P ırti gen baş 
kuruııca PJrti namzedi olar k onay

lan:"ışlardır. Sa;ın seçicilere bil· 
dırır ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel Ba~ 1 a vekili 
LMET /!'.ÖNÜ 

dilsizler 'Sağır ve 
Paristetoplanıyorlar 

Paris, (Hususi muhabiröm·zden) -
Arsıulusal sağır ve dilsiz:er kon. 
gresi Pariste torlanac•lctır. Kon. 
gre· e iştirak etmek üzere Balkan 
devlellerıle Türkiye Sağır ve Dil· 
sizler Cemiyelinede n•üracaat edil
miştir. Kongre Ağustos ayında 
içtima edecektir.-

Yeni tahtelbahlrlerlmiz 
Prag, 26 LHususi] - Roma ga

zeteler hin yazdığını< göre, Türki· 
yenin ltalyada inşa ettirmekte ol
duğu tahte'.bahirlerin bede:i krom 
madeni ile ödenecektir. ilk p ırti 
olarak yetmiş bin toıl krom lllayaya 
gönderilecektir. 

Türk 
Kuşu 
Klubü 
lstanbı.JI kız lisesi talebe. 
leri kendi aralarında böy 
le bir klüp kurmıya karar 

verdiler 
Ş1kir Hazım Ergckmen, dün 

lstanbul kız lisesinde ver<ligi kon. 
feransta tayyareciliğin tarihini, 
ehrmmiyelini ve Türkıye için çok 
tayyarecinh başta geıen bir ihti. 
yaç o dugu1u, bunu ı i h, kız-er

kek bölün gençliğin hava ile aiak1• 
dar olma . .ı ve uçması icabelligıni 
anlatmıştır. 

Ş:;kir Hızım gençliğin vazife ve 
me-.'u.iyelleri, u•;mak mecburıyet .. 
!erini •Z1h elt kt n sonra. uçmak ar• 
zu~u göı;terenleri.ı hemen mür.ıc ıat 
etrnes i 'i isteyinct", bütün talebe bir. 
den he~conla 1 eps:n•n Tiri.. kuıu· 
na girec( k!< rİPİ ve bur u11, kerı lj .. 

!eri İ<«n en ka 'i bir arzu o dJğU• 
nu söylemiş crdır. 

Lisede, her sınıf, bir Ti:rk kuıu 
klübii kuracak ve l Öy ece aoa .u• 
nın la miinaselct tesıs cdectktır. 
Ş kir H ızıın s:lat b ... ,te iki ıci 

koııferlnsını Gcı'ata arayda ver• 
mişt;r. 

Üç Müfettiş 
Şehrimize gelerek mel<• 

tepi erde tef .işe bsşladıla. 
Maarif Vekaleti umumi müfet • 

tişlerinden üç kişi Ankaradan şeh

rimize gelmiş ve İstanbul mektep

lerini esaslı bir şekilde teftiş et • 

miye başlamışlardır. Bu sene kı

dem zammı alması icabeden mu • 

allimler teftiş görmektedirler. 

Şehrimizdeki ecnebi ve akalli

yet mektepleri türkçe muallimleri 

de bu müfetti•ler tarafından tefti~ 

edilmektedir. Vekalet, bu mektep· 

!erdeki türkçe ve kültür muallim

lerinin vaziyetlerini tetkik ettikten 

sonra, bunların, uzun seneler, istik

balden, terfiden ve kıdem z3m • 

mından mahrum bır halde kalısla

rın•n sona erdirilmesi için bazı 

tedbirler alaea1'ı ümit edilmekte • 

dir. 

Valcncia, 26 (AA.) - Kabine • 
nin dünkü toplantısınııı. s~nunda 

hUkürrıe.:, bu a~·ın 22 sinde İngılte
reye vermiş olduğu notayı gazete· 
leer levdı ctmı-ıtır. • 

.Londranın tertip ettiği sistem • 
den dışarı çıkmadığı müddetçe, a
ğustos ve şubat anlaşmalarına her 
hangi bir suretle muhalefette bu
Junuldııı;u, ancak kontrol teşkilii•, 

memurları tarafından tesbit edil • 
dikten sonra mevzuubahsedilebilir. 
işte, Londra hükumetinin şimdiye 
kadar İtalyaya karşı milis ve askN 
gönderrliğı ıçin yapılan ithamlar, 

üzerine almamasının sebebi budur. 
Ör.timü.:;eki haftalarda kontrol 
b~şlıyacak ve şu veya bu hükume
te dıplıımatik surette muahazedP 
bulun~.•k mümkün oJa.caktır. Mil
letler Ccrn · etine n;ılı acaat, ayrı 
bır Framız • İngili icraııtı. ancak 

--·- Sulak yerl*!rde 
Anlaşma ar hakkındaki Pirinç yetiştiri ecek 

Ou notada czciımle .§i>yle denil -
mektedir. 
•ispanyanın meşru ve kan.uni hü

kumeti, İspanya lıükümetınin elin· 
de bulunan sahillerın bilhassa asi
lere casuslukla ve hatta tecavüz • 
!erle yardım etmekte olan İtalyan 
harp gemileri tarafından kontrol 
edilmesıııin teşkıl c:deeeği kanuni . 
redaeti resmen ve alenen protesto 
ede.r lspanyol hükumeti, hüküm • 
ranlık hukukunu muhafaza için e
linden geleni yapmağa kat'i suret
te azmetmıştir. Hükumet, tevellıit 
edecek netayiçten mütevellit me· 

' • .1: ' ' ' , 

bu sis\emin iflası 7ondrada ve Pa-
riste nıü~ahede ve tesbit edildiği 

zaman mevzuu bahsolabilecektir.> 

Le Jour yazıyor: 

.Dün ~kşam füıma'dan gelen en 
az bedbin haberlerden çıkan ma
niı, İtaıya tarafından bir infilak 

korkus•ı olmadığı merkezindedir. 

B. Grandi, Londra Komitesine iş
tirake <l~vam edecek ve İtalyan 
gönüllü!< ri yıne İspanyada kala
caksa bıle B. Musolinı'nin imza et

tığı anlaşmayı ihJal edeceğini gös
teren hiç bır şey mevcut değildir.• 

Adisababada 700 Habeş münevveri 
koyun gibi kesildi 

J.ondra, 26 (A.A.) - Adisaba
bada ınareşal Graziı!n1ye karşı ya• 
pılan suikasdi takib eden mezalim 
hakkında diın Öğleden sonra avam 
kamara"nda B. Henderson tara· 
tından tafsi•at verilmiştir Hatip söz 
söylerken amele fırkası sıralarından 
infial sesleri yükselıyordu. 

B. Henderson, Adisababadaki 
Amerika~ mi•messilinin kendi ika
metgAhının 70J Habeşlinin iltica 
eıti&ine şıhit olmuş olduğunu be· 
yan etmiştir. 

münevverlerinin çoğu . lııyi'terede 
okumuş oldukları için bu ~iidıse 
Lonılrada teessür uyandırmıştır. 

Lold Corcun sözıerl 
Londra 26 (A.A.) - Loid Core 

Ra• Desta ha~ kındaki sözler•ni 

hararetli alkışlar arasında:•Ras De ... 
ta, üç bin sene müstakil yaşayan bir 

milleıi t m•il edi or ve memleketi için 
m"cadele ed.yordu, • 

Bir köp k gibi öldiirii 1dü ve Mil

letler Cemiı·etinin bnşııca azası bir 
ke ime bile protestoda bulunmadı. 
Bu ayıptır., dive bitirmiştir. . 

Üç giin sonra Amerika ıiıümes
si:i, lıalyan makamatındarı mtil• 
tecilerin hayatlarına dokunulmı• 
yaca~ı ve kendileri hakkında nisfet =~=.~============= 
d ircs;nde muamele ıe bulunuıacağı F atıhte bir 
hakk,nda temırıat almış olduğundan • 

~ülteci.ler dı.şarı cıkmışlarsada 0 Cına yet 
uzerlerıne hucum edilerek adeta 1 

hayvan gibi boğazhmışlardır. J 

B. Hend•rson, halya hükümeti
nin bu hadiseleri katiyen tekz p 
etmemiş olduğunu i ave etm ştır. 
Hatıp, lngiltere hükümetinin lir 
tahkik komisyonu gönderilmesine 
dair Necaşi tarafından yapılmış 
olan teki.le müzaheret etmesini is• 
temiş ve demiştir ki: 

"ltalya, Addis baba'ya bir tah· 
kik komisyonu gönderilmesine mıi· 
saade etmekten irntina eyled ği 
takdirde Mılletler Cem yeti 50 mil· 
Jet namına inli.ılini beyan ve ızhar 
etmelidir •• 

• • 

Fatihte esrareogiz bir cinayet 

i~le"mi~' i . Fatihte oturan, Nuri is. 
mh<je, 50 ya~.arında b.r adam, ev• 

veıki ge~~ yarısından sonra, s~at 
ikıde, cvınde, moçhul bir şahıs ta• 

ralı .. dcn iki,i ı,>Öğ•Ünün iki tarafın• 
dan, üçü de kollarından ve bilegin· 

den olmak üz~re beş yerinden fe
cı şekilde aralanmış: kaldırıldı· 
ğı Cerralıpaşa hast&hanesinde öl. 
müşt r. 

H ıt-i•cye müddeiumumilik ve po

lis ıkınci şubesi el koymuş, tahki· 
kala başlamıştır. 

Poli•in ve müddeiuınmlliğin tah. 

tasdiknameler tea tiedildl ' Ziraat Vekaleti memleketimizde 
Belgrad 26 (A.A.) - ~tovadı. 

novıç i e C a10 arasında dün ımza 
edilen iki anlaşmaya ait tasdikna
meler bu akş1m hariciye neıare. 
tinrle taı:tti olunmuştur 

Sahte 
Gümüş paralar 
Vaz·yetı şüpheli görülen 

bir adam yakalandı 
Büyükzibada 

evde bir Viyanalı 

43 numar.lı 

Ol1'rmaktadır. 

Bu Vıyanalı, gündüzleri çıkıp gez. 

mekle, komşuların Beyoğlu E·nni

yet Memurluğuna yaptıklırı ihbar• 
!ara bakılırsa, geceleri, evde, bir 
makine çalııtırmaktad.r. 

Bu ihbar üzerıne, zabıta bu 
Viyanalıyı yakalamış, dün, Polıs 

lkınci şu' e :niıdürlüğünde sorguya 

çekilmiştir. Vıyanalı, Önce elbiseci 

olduğunu söylemiş, akşama doğ

ru da: 

- Benim elimden gümüş işle· 
mek te gelir. Küçük san'atların 

Tiırkl~re ha<rından sonra, evde, 

gümüş tabaka yap·vorum, demiştir. 
Fılhakika, bu Viyanalının gün

düzleri dolaşarak piyasadan gümüş 
topladığı tahakkuk etmiştir. 

Ancak Viyanalının evi aranmış<a 

da, sÖ• "e diği g•bi bir makineye tesa
düf edilmem işli • Yalnız, bu adamın 

gümüş lira basmasından da şüphe 
edildiği <Öı lenmektedır. 

Polis müdür muavini Kiimürnn 
bu meselenin tahkiki ile bizzat 
meşgul olm,ktadır• 

kı.a ı .ı ı~kaı etmiş o.marn k için, 
hat.ise hakKıncıaki riva>et ve şayia
ları, şimdi.ık yazmıyoruz. 

Dün akşam geç vakte kadar de· 
vam eden tahkıkat, l.aJisenin dü
ğümünü çöznıü., esrar perdesini 
kaldırmış'.ır. 

K ıtılin dün gece yakalanması 

muntemeldi. Eğer yakalanmamışsa, 
bugün yakal mmasına ı.ıuhakk.k 

nazarile bakılm·1ktadır. Bu suretle 
cinayetin sebebi de anlaşılacaktır. 

pırınç zcr'iyalının arttırılması i~in 

ye'1! ve mühlm kararlar almıştır. 

Bu cümleden olarak bir çok mınta· 

kalarda boşuboşuna akıp giden su

lardan istifade edilerek buralarda 

pirınç ekimi yapılması kararlaştı

rıimışlır. 

Bunun için muhtelif vilayetlere 

bir tamim gönderilerek çeltik eki· 

lebilecek bu gibi sulak yerlerin tes· 

bit ve hudutlarının işaretlenmesi 

bildirilmiş, ayrıca bu gibi arazinin 

bir de krokilerinin gönderilmesi 

istenmiştir. 

Bu suretle yrııidcn J:.ir çok yer 

kazanılacagı \ e bilhas:;a yalnız Ge· 

dis, Torbalı, Dcğirmendere, Mene· 

men havalisirde binlerce dönüm 

pirinç yetiştirilebilecek arazi bu· 

lunacağı kuvvetle tahmin edilmek· 

tedir. 

Kadın şairler gecesi 
Dün akş~m Eminönü Halkevinde 

bir kadın şairler gecesi ı apılmışıır. 
Kalabalık bir halk kiitle•i lİn huzu• 
runda y p·lan bu toplantıda mu• 
harrir M. Turhan Tın, Türk ede· 
biı atında kadın şairler mevzulu 
derin bir alaka ile dinlenen bir 
konferans vermiştir. 

M. Turhan Tandan sonra şair 

Yahya Sam Oıanoglu kadın şa• 

irler en iki şi r okumuştur. Bayan ' 
Şc kule N halin kadın Şairlerden 
Zerrintaç hakkında verdi~i htifa· 
deli konferansı M. H31id Baı rının 
şa r Fıtnal hakkındaki etüdü takip 
etmiş ve bayan Şüküfe Nibalin oku• 
duğu Ş le yolları isım:i şiirle top
Jantı.>a son \-erı·mic;lir. 

Pul kaçakcılığı değilmif 
Calatada Yüksek kaldırımda pul 

tüccarı Angelic İs isminde birisinin 
Yunanistana put gönderirken ya• 
kalandığ'ını yazmıştı<. Yapılan talı• 
kikat neticesinde gönderiien bulla• 
rın kaçakcılıkla alakadar olmadı ~ı 

anlaşılmış ve pul paketleri Hhibi· 
ne iade edilmiştir. 
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FIKRA: 
Medeniyetin pahası 

B üt ü ~ ~eşrutiyet ls_tanbu'u, Sarayburunu parkından dolayı bir şeh· 
remınıne ısy an eltı: 

- Paran varsa hastalara ilaç veri 
Diyor lardı. Bir şeh i r halkına havanın ha•!aya ilaç kadar lazım oldu· 

!!"unu ancak bir medeni tal-.dir edebilir. E'ahçelerinden biri Haydpark 
ola ı l.ondrada meşrutiyet lstanbulu kadar aç ve muhtaç vardı. 

T ürkiyede ji 'et lamı yapmı y oruz. Duşününüz, hergün traş olan türk. 
ler, bu Adetlerini haftada iki ı e indirseler, ne büyük bir döviz tasarrufu 
olur 1 Nitekim bizim çocuk luğumuzda ya~ağı herdem taze olanlar, yeni 
giı,eylerdi. 

Size medeni diye cehrolunan her şeyi tasarruf edebilirsiniz. Rah• 
metli Sıvas mebusu Muammer, kendi kanaat ettiği aylığın bütün mebus• 
lam, ve ondan aşafı"ısının, derece derece, bülün memurlara neden ka(i 
gelemiycceğini anlayamadan vofat etti. 

Tasarruf ve israf: fakat onların, maddi manevi, birer hudutları var• 
dır, 100 kazanan 100 harcar, ve bu hastalık bütün vatandaşlara sirayet 
edcr<e, ne şahsi, ne de milli sermaye ve refah kalır. Fakat 100 kaza• 
nan 75 ini kavanoza gömerse, o memlekette medeniyet de teesssüs et· 
ınez. Çünkü onun esas daynncı olan kühür ve adetleri kurulamaz de• 
mektir, 
Yaşamak sanatını elde etmeıte Çalışınıt: israf ve tasarruf düsturlarını 

size en iyi o gösterecektir. ihtiyaçlı ve ihtiyaçsız: bu iki tabirin gözünü· 
zün önüne getirdiği insan yığınlarını ve onların manzarasını düşününüz. 

Fa tay 

Polis ve Adliyede 

Tramvay faciasının mu
h ak emesi neticelendi 
Tramvay altında ezilen çocuğun 

Babası 3000 Lira 
istedi, muhakeme karara kaldı 

Bir müddet evvel, vatman Kami· 
lin kullanmakta olduğu Kurtuluştan 
gelen bir tramvay arabası, Pangal· 
tıda, Ağahamamında, yan sokak• 
!ardan çıkan Ekrem ve Muhittin is· 
mindeki iki kardeşe birden çarpmış 
Ekremi kenara, kaldırım üzerine 
atarak sakatlamış. Muhittini altına 
alar ık epey sürüklemiş ve ölümüne 
seb· p olmuştu. 

Vatman Kamilin muhakemesine 
Ağır ceza mahkemesinde dün de 
devam edilmiştir. 

Okunan ehli vukuf raporu, şa· 

lıidlerin söyledikleri vaziyete gört', 
Kamilin, sokaktan çıkan Ekremle 
Muhiddini görmesi lazım geleceti· 
ni teshil etmektedir. 

Geçen celsede, Müddeiumuminin 
iddiası üzerine suçlunun müdafaa~ı 
yapılmıştı. Bu celsede de, Suçlu ve
kili, müdafaasına ilaveten bazı söz
ler eöylemi4lir. 

Mesulübilmal olan şirketin vekili 
de söz alarak demiştir ki: 

- Müekkilim tramvay şirketi. 
nin tazminat verme!!"e mecburiyeti 
yoktur. Çünkü, evvelce, şirket, 
babası davacı Mehmede para ve. 
rerek onu irza etmiştir. lbraname
miz de vardır. 
Davacı M~hmette mahkemeye bir 

istida vern . iıtir. Bu istida şunları 
söylemektedir: 

- Çocuk daha hastanede, tedıvi 
altındaydı. Beni al.p notere ırötür· 
düler. 

75 lira para verdiler. MÇocuğun 
tedavi masrafıdır .• Aldı!!"ına dair 
imza eti" dediler. Birşevler yazdı· 
!ar. iki de şahit vardı. Onların ya• 
nında imzalattılar. Ren, bu parayı 
çocuğun di} eti olarak almış değilim. 

3000 lira tazminat isti, en baba, 
şu sözleri söylemiştir: 

- Ô en bir insandır, Cins bir 
köpefle bile 75 lira diyet olmaz. 

Ben, orada bulunanların çağrılıp 
henim o parayı ne olarak aldıflıma 
dair dinlenmelerini islerim. 

Muhakeme karar için başka güne 
bırakılmıştır. 

• • 
Karı koca bir olup kom· 
tularını döQmu,ıerdlr 
Dün gece, Hoca Gıyasettin ma. 

hallesinde 15 numaralı evde oturan 
Hakkı ile karısı Fatma, el birliğile, 
aynı mahallede oturan sobacı Fet• 
hiyi döğmüşler, maşa ile başından 
yaralamışlardır. 

Balıkpazarında, Haydarpaşıı şimen• 
diler memuriarından Hayrinin ce. 
binden para çanta!ını çekerken 
yakalanmıştır. 

Bir kadın pencere· 
den düştü 

Taksimde, Ayazpaşa caddesinde 
Yanako apartım;mında hızmetçılik 
eden Despına, dün pencere lçerısl· 
ne çıkıp camları sılerken müvaze· 
ne~inı kaybetmiş, hahçeye duşmuı· 
tur. Vespina, muhtelif yertPrınden 
ağır yaralandığı içın Beyoğlu Zil· 
kür hastahanesine kaldınlmıştır. 

TEHLİKELİ OYUN 
Anadolu Kavağında bir arsada, 

Şükran, Şazimend, Nihad ve Ha· 
san isminde dört çocuk oyun oy • 
narlarken kuru yapraklar yakmıı· 
!ardır. Rüzgarın savurduğu bir. Y•· 
nar kôğıt parçası. arsanın yanın• 

da ki M usta fanın ahşap evinin tahta 
kaplaması arasına sıkışarak kapla· 
mayı tutuşturmuş , etraftan yeti • 
şenler, ateşin büyümesine meydan 
vermeden söndürmüşlerdir. 

BÜYÜCÜ KADINA DAYAK! 
Kadıköyünde Sôğütlüçeşme cad

desinde oturan Fatma, kendisine 
bakmadığından dolayı kızdığı bü· 
yücü Fatmayı döğmüş, başından 

taşla yaralamış ve yakalanarak 
müddeiumumıliğe verilmişıir. 

MAKİNEYE SIKIŞAN PARMAK! 
Fenerde, Haşımin fırınında çalı· 

şan ameleden Yarbo, elıni makine· 
ye kaptırarak baş parmağını kes
tirmiştir. Yaralı amele, tedavi altı
na alınmıştır. 

ÇORAPÇI DÜKKANINDA 
YANGIN 

Dün, Marpuççularda, Abud ha • 
nının üst katında Caferle Demirin 
çorap imalathanesinde bir yangın 
çıkmıştır. Yangında, bir odadaki 
çoraplarla makine tamamen yan • 
mıştır. Yanındaki odada bulunan 

çoraplar da, ateşin tesirile kavrul· 
muş, kullanılmaz bir hale gelmi~
tir. 
Yangının, tahta bir masa üzeri· 

ne bırakılan elektrik ütüsünün ma· 
sayı turuşturmasından çıktığı ve 
ımalathanedeki eşya ve makine • 
l erın 8000 !ıraya sıgortalı olduğu 
anlaşılmıştır 

Karı koca yakalanarak müddei· 

1 1 umumiliğe verilmiş'erdir. KÜÇÜK HABERLER 
Bir yankesici bir bucuk -----,------~-

sene hapis yatacak * Sırt hamallı~ının kaldırılma-
K k ·· d 1 d b" k sı hakkında Belediye ile Ticaret O· ara oy e, ramvay a ır aç 

sıün evvel Serııisin parasını çarpan dasının birlikte yaptıkları tetk·.<-
sabıkalı yanke,icilerinden Mehmet ler ikmal edilmiştir. Yakında fı'len 
Ali yakalanmış, dün, Asliye dör. tatbika geçilecektir. 
düncü ceza mahkemesine verilmiş- * Sebze halinde yeniden saçta'l 
tir. bir pavyon yaptırılacaktır. Bir a-

Yapılan duruşmada Mehmet Ali· ya kadar inşasına başlanacak o • 
nin suçu sabit görülmüş, bir sene lan pavyonda yaş sebze satılacak-
altı av hapse mahkılm edilmiştir, tır. 

YoQurtçu kavgası *Eski Arnavutluk prensi Wilhelm 
Faı hte, diın, iki seyyar yoğurtçu dö Vid karısı ve çocukları ile bir-

arasında, yoğurt satmak meselesin· l ikte gezmek üzere Romanyad3n 
den bir kavga çıkmış, yoğurtçu şehrimi ze gelmiştir. 
Hayri, yoğurtçu Neş'eti döğmüş v~ * Halk Opereti Ankara, Eski -
yakala r mıştır. şeh ir ve Cenup vilayetlerinde te"1-
Blr yankesici yakalandı siller vermek üzere dün turneye 

Dün, Ali ismınde bır yankes ı ci çıkmıştır. 

-AÇI~ &ÖZ 

lzmirFuarı 
Ve yerli 
Mallar sergisi 
lktısat vekAletl sergiler 
hakkında mUhlm bir ta· 

mim gönderdi 
lzmir Fuarı hazırlıkları ilerilemiş

tir. Bir taraftan da lstı nbulda açı• 
lacak olan yerli mallar sergisine 
hazırlıklartyle meşgul olunmakta. 
dır. 

lktısad Vekaleti bu ikinci sergi 
hakkında Tıcaret odasına mühim 
bir tRmim gönd~rmiştir. Tamimde 
yerli mallar sergisinin _bu sene ge. 
çen yıllardan çok daha fevkalade 
olması için alAkadarlarla sık sık te
mas edilerek çalışılması bildirilmek·: 
te ve lzmir sergisine de lstanbul· 
dan geniş mik vasta iştirak olunma. 
sı temenni edilmektedir. 

Ticaret odası keyfiyeti Sanayi 
Birliğine ve diğer alakadarlara ta. 
mim etmiştir. 

lzmir sergisine iştirak e:kcek O• 

lan büyük müesseseler sergıde ken• 
dilerine mahsus büyük pavyonlar 
yaptıracaklardır. Küçük müessese• 
Jer için de ticaret odası ııenif bir 
pavyon yaptırmaktadır. 

iştirak eden küçük mü~1se••'er 
bu pavyonl~r~a kendilerine göste. 
rilen verlerı ışgal edeceklerdir. 

Millf Sanayi Birliği de bir taraf. 
ıan Yerli Mallar sergisi hazırlıkla· 
rile uğraşmaktadır, 

Beynelmilel 
Ticarat 
Kongresi 
Pariste toplanacak cıan 
kongreye İstanbul Ticaret 
odası ve Türk tacirleri de 

davet edildiler. 
Pariste tesis edilen beynelmilel 

mubadelAtı ticariye komitesinin 
bu seneki kongresine lstanbul Ti· 
caret Odaoı ve Türk tacırleri de 
davet edilmıştir. 

Bu hususta Paristen bir izahna· 
me de gönderilmiştir. 

Komite, beynelmilel mübadelatı 
ticarıyenin inkişafını temin maksa· 
dile kurulmuştur. Ayni zamanda 
muhtelif memleket ihracat ve ıtha· 
IAtçılarının birbirile tanışmalarını 
ve her türlü mü,küllerini halletmek 
hususunda komite yardımlarda bu. 
lunacağını vadetmiştir. 

Beynelmilel Paris sergisi müna• 
sebetile komitenin bu seneki kon• 
ııresi Parıste yapılacaktır. 

Kongreyi hariciye nazırı açacak 
ve Fransa Reısi cümhurile lktısaı 
ve ticaret nazırı kongreye iştirak 

edeceklerdir. 

lstanbul Ticaret Odasından kon• 
ııreye kimin iştirak edeceği henüz 
belli de~ldir. Gönderilen d11vetna. 
mede her isteyen tacirin kongrede 
buıunabileceği zikredilmekıedır. 

•• 
Biresrar deposu Uzümlerimize 
Meydana çıktı Ad kondu. 

lstanbulun bazı mıntakal11rında, 
eıcümle Fatih ve Süleymaniye ci• 
varında esrar satıldığını haber alan 
Emnipet Müdürlüğu bir müddet• 
tenbcrl bu civarı sıkı bir tarassut 
altına aldırm•ştı. 

Nihayet ev.elki akşam Süleyma• 
nlyede Hüseyin paşa arsasındaki 

metrük mahzenlere bazı şüpheli 
eşhasın girip çıktığı görülmüştür, 
Bunun üıerine bütün arsa abloka. 
ya alınarak mahzene g:reıı memur. 
far onnııı bir esrar dcpo'u haline 
konulduğunu meydana çıkarmışlar 
ve mahzende Leman isminde bir 
esrar satıcısı ile sabıkalı Bursalı 
Mehmet adında birini yakalamış• 
lardır. 

inci, elma• parçası Ege 
altını, Sakatrya ... 

Ş ehrımizde üzüm ihracat ve ti· 
caretile uğraşan bazı taı.ırler, 

Tariş Üzüm kurumu ile temas et· 

mek üzere lzmire gitmişlerdir. Bu 

meyanda Ankaradan şehrimize ge. 

len İzmir Ticaret Odası Umumt 
Katibi Mehmet Ali de lzmıre git
miştir. 

Aldığımız ma!Umata göre, mem· 
Leketimizin başlıca mahsullerin • 

den ve ticaret maddelerinden olan 

üzüm ziraat ve ihracatının inkişafı 
için Ankarada verilen son karar • 
!arın tatbikına geçilmiştir. 

Hava gazı 
Şirketi 
Umumi heyeti 
DUn toplandı ve senelik 

faaliyet görUşUldU 
Kadıköy ve Yedikule hav•gaıı 

şirketi heyetiumumıyesi dün Meıro 

hanında senelik toplantısını yapmış· 
lır. Toplantıda lktısat Vekaleti na. 
mına Nabı, belediye namına da şir· 
ketler komiserı lsmail Hakkı bu• 
lunmuştur. Geçen seneye ait meclisi 
idare r. ,poru tasdik edildikten son· 
ra müddetleri biten mtcli•i idare 
azaları yenıden intihap olunmuştur. 

Geçenlerde Vıyanada ölen es· 
ki eltktrik şırketı müdürü ve 
havagazı şirketi nıeci isi idare 
Azası Hanses'ın yerıne Delac
roil seçilmiştir. 

Şirkel 936 yılında 40 bin lira kir 
etmışse de bu parayı bAzı yeni in· 
şaaıa sarf ettiğınden hissedarlarına 
temettü dağıtamamıştır. 

Yıllık içki 
istihlaki 

TUrklyede senede on 
milyon liralık içki lçlllyor 

ı nhısarlar idar~sinın tu seneki 
varıdatı geçen seneye nısbetle 

mühım mıkdarda artmıştır. Butun 
inhısar maddelerinde, bu arada 
muskirat satışlarında fazlalı kvar· 
dır. 936 haziranından kanunusani 
!onuna kadar 7 ay içinde İnhisar 
varıdatı umumi olarak 34.987.000 
liradır . Bunun 5.630.000 lirası müs
kirat satışlarındandır. 935 senesi 
ayni ayları içindeki İnhısarlar va
ridatı ise 33.143.000 liradır. Bu se
neki varidat 1.844.000 lira daha faz
ladır. 

Bu sene varidatın artmasında 

muhtelif içki Iiatlarında yapılan 

tenzilatlar sebep olmuştur. Crl!çen 
sene şarap ve likör fiatlarında ya
pılan ucuzlamalar bu içkilerin sa
tışını ve varidatını çok artırmış • 
tır. Hazırlanan istatistiklere göre 
935 ve 936 seneleri haziranların • 
dan başlamak üzere ilk yedi aylık 
içki satışları mukayeseli olarak fÖy· 
ledir: 
Rakı 1935 senesinde 1.362 O~tl 
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Kadın çorapları 
Kadın çoraı:larından ~ikayet ay• 

yuka çıkıyor. su,'i ipek!~ yapı· 
lanlar bozuk oluyormuş, yepılıken 
dikkatsiz iik sebep oluyormuş vo 
nihayet sakatlara bakı'mıyormuş 
ve bu yüzden kadın çorap!arı lir 
iki gün i,inde p1tlay p yırtılıyor· 
muş. 

Bu yüzden çor"pl.ırın ısl hı için 
ilti~az edilen ka"rların yakında 
tatbokine başlanacakmış. 

Dikkat olunursa fÖrü'ecektir ki 
bu şikayetler Bav,nlar larahndan 
yapılmıyor. Asıl canı yanan çorabı 
alandır. 

Fakat sormak ay•p olmasın, si. 
gara kağıdından ince, camdan şef. 

faf çorap çeliktcnde ö · üls~ yho 
ömrü aı olur. KalJı ki ipliklen! 
Şunun şurasında ne kaldıki, bir 

iki yaz sonra zaten incele incele 
larihe kerışacai< olan kadın çoabı· 
oın neslini kurtarmak beyhude 
b.zcel 

N Hı! tedbir alınırsa alınsın • akıldan çıkarmamalıdırki,çor • p b ıraz 
kalınlaşırsa kadın ayagında }er bul
maz. incesinin de ömrü vefa etm~" 
Bunun ortası olmadığı giLi tcdti. 
ride oluruna bırakın ık gere". tir. 

Kadınları kalın çoraplı kızdırıpda 
onları çorap örmeğe sevk e•mekte'l 
elhazerl 

Havalar serin 
gidecekmiş 

Rasatanenin sayın d rekt<'lrl, p·o
fesör Bay Fatin, bu yaz havaların 
serin geçece~ i ıi hat:er veriyor. 
Şu havaları idare eden elin bir 

diplomat oldu~unu zannedece~im"z 
geliyor. Zaten dünyanın kenıli..ini 
ateş• atı ığını bildi de ona biraz se
rinlik bagışlıyor gibi ne şuur bu. 
yahu! 
Şu kılıbık dünvonın zaten ort.. 

sında ateş var. içindekilerin de için· 
de ateş var. Bir de havadan mı ateş 
yaj!"sın. I 

insaf yine S?"Üneşe düştü~ 
Gazeteler tedris 
vasıtası oluyor 

Külür bakanlığının ıok ı erinde 
ve bizi çok alakalandıran bir kerarı 
var. ilk okul Jalcbe.hi gazete oku
maya sevkedecek ve talebenin ga
zetelerden nasıl faydalanacaırı a~
latılacak, çocuğu hadiseler üzerin· 
de alakalandıracak izahlar yapıla. 
cak •.• 

Güzel, çok güzel amma, çocuğa 
ga2eteyi lı:jm aı...&r? 

Serdengeçti 

Yalnız kadının Üzerinde torba. 
lar içinde bir kilodan fazla esrar 
buhınmuş ve mahzenin muhtelif 
ycrlerıne gömülü fazla miktarda 
yeni esrarlar elde edilmiştir. 

Bu meyanda ilk defa bu sene 
tehrimizden ve İzmirden Merkez! 
Avrupa memleketlerine ve MıJ .:a 
yaş üzüm sevki için bazı ecnebi 
vapur acenteterlle müzakere} e gi
rişilmiş ve bu maksatla Manisa ve 

İzmirde Tariş kurumunca frıgorl· 
fik istasyonlar tesisi kabul edil • 
mişlir. Bir yıl sonra Türk şilepler! 
ile sevkiyat yapılacaktır. 

liralık ~12.000 litre, 936 senesinde Akşam Kız ~ eın 'at 
ise ı.519.ooo liralık 882.000 litre sa- Talebelerinin 
tılmıştır. Arada 936 senesi khine 
olarak 100 litre fazlalık ·· ardır. Bun· teberrüü 

Tahkikat derinleştirilince Lemaıı 
ve Mehmedin Tahtakalede Altındiş 
namıle marul Ali isminde birisile 
müşlereken bir şebeke halinde 
çalıştıkları ve adamları vasııasile 

şehrin dil(er yerlerine esrar sevk et• 
tikleri anlaşılmıştır. 

dan başka şarap satışlarındaki faz. Beyoğlu akşam Kız Sanat Mek-
lalık daha mühimdir. 935 senesin • tebi talebeleri vücude getirdik • 
de 75.000 liralık 140.000 litre satı· !eri elişlerinl Tayyare Cemiyetine 
lan şaraplar 936 senesinde 153.000 teberrü etmişlerdir. 

liralık 279.000 litre satıimıştır. A· Beyog"lu Tayyare Cem· t· 
ıye ı şu • 

radaki fark yüzde yüz t>isb<>linde 

Bütün üzümcüler, yıllık rekol • 

temizin 100 bin tona çıkarılması 

için gayret etmektedirler. 

besi, talebelerin bu teberrüünü pa
fazladır. Bunlardan başka kanyak 
satışlarında da 13000 liralık bir faz. raya tahvil etmek için büyük bir 

Altındiş Alinin evinde yapılan 

baskında da merdiven altların:ı 
uk lanmış birçok esrar dolu torba· 
lar ve eroin bulunmuştur. 

!alık vardır. Likörler ile muhtelif eşya piyangosu tertip etmiştir. 
içkilerin satışları da mühim mik • Bu eşya piyangosunun içinde, 
tarda artmıştır. Kanunusani ~o .. Ankara Elişleri sergisinde Atatürk 

Bu şebekenin lstanbula mal 
gönderen ucunun yakın bir Ana• 
dolu şehrinde olduğu kuvvetle taiı• 
min edilmekte ve tahkikat deria• 
leştirilmektedir. 

Halen mahsulleri biribirinden 
tefrik için kutulara konulan karı • 
şık isimler değiştirilecektir. Bun· 
dan sonra üzümlerimize; cins ve 
nefasetlerlne göre (ınci), (elmas 
parçası), (Ege altını). (Sakarya) 
gibi ulusal isimler verilecektir. 

nundan bugüne kadar yapılan mü- mükafatını ve birincilikler kazan-
teferrik istatistiklerde içki satışıa. mış antika gümüş işlemeli 24 kişi· 
rının evvelki seneye nisbetle da- lik yemek takımları gibi çok kıy· 
ha çok arttığını göstermektedir. · ınettar eşyalar bulunmaktadır, 

Yakında 150 Merlnoa 
korunu geliyor. 

Ziraat Vekaleti, Bursa Merinos 
yetiştirme çiflliti için, Almınyaya, 
150 tane Merinos sipariş etmişti. 
Bu 150 koyun Almanyadan yola 
çıkmıştır, Bugün yarın lstanbula. ge
lecek, Bursadaki Çiftlite yollana• 
caktır. 

Alıcı Avrupa piyasalarını şaşırt
mamak için mevcut isimler bu yıl 
da ipka edilecektir. 

Üzüm ihracatı, devletin daimi 
nezaret ve kontrolü altında yapıla
cağından taşlı, topraklı ve ıslatıl • 

mış üzümler borsalara kabul edil· 
miyeceklir. 

Bilhassa şarap ve rakı satışları 'IIÜl· 

hiş surette fazlalaşmaktadır. Bu 
listelere göre içki içenlerin de git
tikçe arttığı anlaşılmaktadır. 

Yedi ayda (5.630.000) lira içki • 
den varidat temin edildiğine göre, 
bir senede aşağı yukarı on milyon 
lira kadar bir varidat temin edıli· 
yor demektir. Ay hesabile ise orta 
bir hesapla Türkiyede 800 bin lira 
içkiye verilmektedir. 
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Memleketin ucuz 
kitaba ihtiyacı vardır! 

H arf inkıliibından başlay•n bir hııla, günden güne 
Türk milletinin okuyanlar yekünu, kültürü art• 

maktadır. Kısa 1 ir mazi içinde atılan kültür adımı. 
nın genişli~i. ulu~ır inkılAbımızın dünya saran ihtişa• 
mı kadar önem:idir. 

iddia edebiliriz ki okuyanlar yekunu cumhuriyet ta. 
rihömizle yüzde 90 nisbetine yakındır. Ancak burada 
dikkatle üzerinde durulması lazımge en bir nokta 
vardır: 

Okumak isteyenlerin okuyab'lmesi için kitap az. 
dır, az değilse bile pahalıdır. Bugün isteni en şeyi 
okuyabilmek için bütçelerinden mühimce bir kil ep 
masrafı ayıracak insan pek azdır. Buna göre yap1• 

lacak şey, kitabı çoğaltmak nisbetinde ucuzlalmak, 
müel"ifi himaye etmek, kitapçılara, tabilere yardım 
etmektir. 

Bilhassa son haftalar zarfında kağıtların fötların. 
deki artım yüzünden tabilerin neşriyatı durmuş gi· 

bidir. Mahaza bu Arızi ve muvakkat bir hadisedir. 
Kağıdın bol ve ucuz zamanında da ucuz kitap sis· 
teminin faydası etrafında biraz leragac ve ledakar
lıkla çalışanlar azdı. 

Halkın, papye kuşe veya birinci hamur üzerinde 
okuması ile laalettavin bir gazete kağıdı üzerinde 
okuması arasında hiçbir fark yoktur. 

Varsada belki yuzüncü defa basılan ve son bası· 
lışta (415) mi'yon tab olunan (Klodoje) n:n ilk okul 
grameri •aman kağıdı üzerine basılmıştır, Çünkü oku. 
nacak kitaplır. Kağıdın iyiliği ve fenaiığı bahsa mev• 
zu olamaz. Tabilerimizde bu gayrot noksandır. HaJ. 
buki ucuz kitap sistemi, hem lazla tiraj ı.min ed~r. 
hem oku}uculara materiyel vermek gibi bir memleket 
hizmetı olur. 

Son haftalar zarfında Ankara caddesi tabileri 
içinde bu sisteme aörc neşriyat başladığını memnu• 
niyetle görüyoruz. 

Hatice Hatip 

-····--
Güzel San'atalr 
Akadenıisinde 

Talebelerin klğıt Uze. 
rlne yaptıkları tezyinat 
anodellerl aatın alınacak 

Crl!Jecek ders yılından itibaren, 
Güzel Sanatler Akademisinde tez· 
yinl Sanatler Şubesindeki talebe
lerin yaptığı muvaffak eserler ;J .ın 

alınacak ve bunlar bazı fabrikala

rımızın istihsalatı üzerinde tat • 
bik edilecektir. Kağıt üzerine ya

pılan tezyinat modelleri İzmrt Ka
ğıt Fabrikası imalatında kullanıla

cak ve fabrikanın çıkaracağı kjğıt· 
!arda tatbik edilecektir. 

Çini tezyinatı üzerindeki muvaf
fak eserlerden de Kütahya Çini 
Fabrikasının imalatında istifade 

edilecektir. Yapılan tetkiklerde 

mektepte vücude getirilen tezyini 
eserlerin içinde çok kıymetlileri 

bulunduğu görülmüştür. 

Heyetimiz Atlnadan 
dönUyor 

Atinada trp'anan Balkan ekono• 
mi konseyi dün çalışmalarını bitir· 
miştir. Konseve i~lir • k eden mu· 
rahhas heyetimiz yarın sabah Pıre· 
den limanımıza gelecek Rody veya 
Po on ya vapurile şehrimiıe gele· 
ceklerdir. 
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Deniz kuduruyor. Körfezdeki ka. 
yık sallanıyor. Mahkum durmadan 
çalışıyor. Yukardaki a•ker, kendini 
rüzgllrın darbelerinden korunmak 
için, kulübesine çekildi. 

Parmaklızı tamamen kesmişti. 

Usulca kaldırarak yere koydu. Son· ' 
ra fazla düşünmeden çabucak pen• 
cereye sıçradı ve oradan yere at· 
!adı. işte ilk defa olarak bıırad•, 
onu kimin beklediğinin farkına 
varmış gibi idi. 

Hücresinde iken hiç aldorı~ etme· 
dizi fırtına ,.e denizin 2ürultUleri 
onu şaşırtmıştı. Şimdi kendim kuv· 
vetsiz his~ediyor, karanlık ona ev• 1 

velldnden daha koyu, rüz,lar evvel. 
kinden daha ş;ddctli, lırtın.ı evvel· 
kinden daha dehşetli 2eliyor u. 
Kaleden kurtularak hürriyetine ka· 
vuşunca her~eyi hatta kendisini 
bile unutmuştıı. Knr•nlıkta kalenin 
dibinden ilerleyerek köşede gizlen· 
di. Etrafı yine dehşet salan deniz 
ve kale ile çevrili idi. 

Deniz, kıyıda, kayalarla olan 
ateşli konu<mnlarına devam ediyor. 
Mahkum oturdu. Şimdi çarpan kal. 
bi ile titreye, titreye etrafını din· 
liyor. 

Bu karışık, h:ızin gurüllıilcr· 
den müthiş b·r s•s ha•ule geliyor, 
sonra bu da keranlıkta büyüyor, 
kuvvetleniyor ve gitvide yaklaşa. 
rak, gitgide şiddetlonerek denlı 

üzerhe yayılıyor. insan onun ÖMn· 
de adeta ad ın bile tilredığinı 
hısseuer gıb. o:uyor. 

insan bu gürıillü ve evhıım!a do· 
lu karanlıktan kendini kurtaramaz. 
tiahküm durdu. Şimdi müthiş d~l· 
g&ların na"11 husule geldi!tini, ne.• 
sıl yükseldi~iıi, ve sonra noMI ya· 
tışlığını seyrediyor. Koca bir da\. 
ga birdenbire, kambur, kuyru~u 
fosfor gibi parlayan bir ha) van 
gibi sahili istıUi etti. 

Binlerce sesten murckkep gurul
tü ve sular altında bir an içındc 
her şey k ylıoluyor. Mahkilm her 
şeJ i, hatıl mc,·cudiyetıc.i bıle UOU• 

tar>k mülhi~ bir korku içınde ka
)&hklara do ru ejtı.di. 
Karanı · ~n yukse.en da g 

lahza huküm siirüyor sonra al<ıl· 
lara hayret veren seslerle düşüyor. 
Fakat !:emen arkasında!\ dev gibı 
yeni bir dalga daha yükseliyor. 

Fakat deniz çekiliyor, gürültüler 
ıusuyor. lJalgaların beyaz başıcık· 
!arı düzlqiyor ve kayalardan ko· 
p:ın t .. şlar güluşerek denize }UVar
lnnıyorJ11r. 

Kaleye dayanan mahküın, ateşli 
bakış arile, onu, sanki Hirriyelıne 
ça~ıran, d lgalmn geri döoü~üeü 
se rediyordu. Etrafındakı bütün bu 
gürültülerin hu.ule getirdikleri nağ· 
ıne ona yarı cuzıp1 yarı k ')rkunç. 
yarı mü lekreh geliyordu. 

Karanlık koyulaşıp fırtına ,.e 
dalgalar tekrar hüküm sürmeğe 
başlayınca mahküm tekrar kaleye 
doğru eı,ildi. Başını kaldırarak Ür· 
kek nazariariyle devasa bina, a 
bioaya ve deniz kenarından yükse· 
!erek onun bu çapkınca hareketıne 
gLlen kayalara baktı. 

Kale sanki ona: •Burada kal. 
Bizim arkamızda rahat ve ses çıkar
madan otur. Bak orada tehlike 
var.w Diyordu. 

T~plar üzerinden gırtlaklarını 

u:ıalıııı~lar, scssııce hen~t görün
miyen düşmanı bekliyorlar. 

Bu müthiş vaziyet Ön~nde k~r~ 
ku mahkümun mütereddıt kalbını 
ke~dine esir etmişti. 

"Hayır ... dlyE dü~iındu. •işte bab 
müthi, s".siyle haykırıyor: • Ôlüm 
şu, denizin üzerinde yüzen şeydir. 
Senin katlin için haykırıyor.,. 

Kalktı. S•llana sallana hücres!ne 
yaklaştı. Dönerek denize baktı. 
Dalgalu yine kıyıya doğru ilerli· 
yorlar. Se sizce penceredeıı hüc· 
re•ine bir gen attı. 

li•~ yine eskisi gibi yanıyor. Dı· 
şard<An tansız ışığm hiicreyi, her 
ko 1esıne kadar aydıniattığ: vaz•· 
han görıileb .iyor. Hayatının u·ıom 
scııcle. ı, şu kubbemsi çatıdan, şu 
duarlardan şimdi ona bakıyorlar. 
Burada hüküm süren sessızlik ona, 
ü~y.ınusun deh~et \·eren gürültü· 
lerin::lcn daka korkunç geliyor 

ı,eri baktı ve ıaştı. 
lıtc orada bulunduğu zamanla' 

sonsuz gıinlerioın uykusuz gecele· 
rinde belki binlerce defa, belki de 
daha !azla dolaştı!ıı sıkıcı hücre, 
yerde ot minder, başı ucunda da 
su dolu destı. Her şey cskı yerin· 
de-. Neden? 

Korkarak geri çekildi. Odanın 

sc~siılıği ona denizin gürultulerin· 
den daha ürktiııç geliyordu. Hay. 
ret etli. Bu hayret, ıçinde korku 
şek ındc bir !.isse çevrildi. Hayret 
etmişti. Çiınkiı kendi•i boş olan 
lıucresinde degıldi. Bu sırada ken· 
dısmi alıştıgı yerde gördu. Ot mın· 
der, czerındc, eller! göğsünde çap· 
razlı, alnını dtrın oluklar burünmüş, 
giilleri kapttlı, ıl•ıdakları kilitli, yıi· 

ziı sulnıuş, yorgun bır adam yalı· 

yor. :::ıaııı<i dışarda olup bitenler. 
den l·aberaar ıleğılmı~ gibi. Ôyle 
derin ıır uyf...u}a daınıış ki ... Aca• 
ba uyuyor mu'/ Yok•a ölü mü? Bir· 
de•ı kend•ne tc!Jı ve miııder üze· 
rındei<ı hayai' .• ı bir daha görme· 
mek ı~ın hcnıen pencereden at .. ıdı ... 

Fırtına onu )'1ııe sadı. Toplar 
ba~ı iı2erındcn l,oyunlarını uıatmış 

sanki bir;r.i tclıC:it ediyorlar. D~l· 
g11.\ " h,\n )'t"!ni<Jen tıucum i<rin, 

ger ili) orbr, Denizin giirültüleri ~İm· 
di ona. onu kar..:eşçe çağıran bır 
oe• gıbi ıı~ı yor. 

Uıaklardan. birbirlcrile kovala· 
maca oynayan dalgaların beyaz 
ba cıkları iiz.ri e karanlığın yas· 
landığ'ı yerden. birbirlerile birleşe. 
rek hazin b•r nırlodi yapın binler• 
c~ se' geliyo•. Dev gibi dalgalar 
anlaşılmaz bir şey için birbirlerile 
boğuşcyorlJr e çokard.ldarı mÜl· 
t.iş •eslerle 1<.ulakları çınlatıyorlar. 

Birbirlerile tıırle~erek kuvvetler 
topla~an ve ilnüne gelen her şeyi 
eıcn lıu miıthı dalgalara acaba 
kim yol ~öııeriyor? 

Körfe, ekoş:u. Kale burada, rÜz• 
garın gcıdı .• ıstikamctte, denize 
kadar so~uluyordu. D~ni·, sakin 
duruyor. ) d,ı,z ruzgar, tesirini ka. 
lenin aıaltlıgı kıyının biıyük bır 

parçasında, de ,l>i ancak açıklara 
doğru çalkalıyor, köpürtu or. 

Kayıfıa baktı. Mükemmı:I birşcy. 

Muhakkak kı~ıda otur~n biri tara. 
f·~dan yapılr.q cldrak. Her şey 
ydı yerinde. Kürekler, kayık bo· 
yunca uzlln n ı ı nrmoıl•rJ• takılı. 
Sanki mahir bir el bekliyorlar. 

( Deı·amı var) 

Melek han.m iltıve etli: 

Yo~on' takender fahrettln 
KAmil !ley önüne baktı. 

- Şimdilık memnunuz dimek da-
ha doğru olur. 

Sırrı dayanamadı .. 
Klmil beyin kuhğına eğildi: 
- Vallahi yenırem ne derse de· 

sin, Zeynep pırlanta gibi lir kıza 
benziyor, dayıL 

Zeynep bu sırada yemek salonu• 
na döaerek : 

- 1 uyurunuz hanımcığım! Çata• 
lınızı temizledim .. 

Dedi.. Elindeki çatalı Melek ha
nımın önüne koydu. 

Melek Hanım, Sırrının bakışla· 
rından şiiphelenmişti. Hıncını Zey• 
nepten aldı : 

- Yavaf koy 1 Hayvan gibi Ü· 

zerime ne atılıyorsun öyle .. ?l 

Zeyep kızardı. 
- Yavaşcacık koymuştum, ha. 

nımcızıml 

Mele.k tekrar bajtırdı: 

- Susl Zeytinyağ gibi her U• 
man surun üstüne çıkma! 

Ve Sırrı beye dönerek: 
- Göruyormusunuz? Dedi. Pır· 

lanta gibi sandıQ-ınız kızın terbiye. 
sizliğini ••. 

Sırrı yenge•ine söyliyecek söz 
bulamıyordu. 

Yemekten kalkt.ılar. 
Sırrı, Zeynep salona iırıp çık• 

bkça uzaktan 2enç kızı süzüyor 
ve tetkik ediyordu, 

Zeynep bütün hal vı tavrile mu. 
hitiae derhal itlmad telkl- eden 
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1 Taşı, toprağı baştan başa elmas 
1 olan bu kasabada hayat nasıl? Lk işi genci, kazanç yollarına 

scvketmek oldu 1 O, kolay para 
kazanmanın sırrına ulaşmış bahti. 
yarlardandı. Burada 2üçlük çek
medi. 

1 
Elma• Fiyatları niçin dUtmüyor. Elma!! 
madenlerinde amele nasıl ç•lıtıyor 

Şimdi ise Naıminin ticaret;işlerin· 
de yaman bir yardımcı olabilece· 
~ine aklı kesmiş bulunuyordu. . 

Nazmi şioıdi açık bir pencereye 
yaklaşmıştı. Topuklarını kaldırarak, 
kollarını açıp 2öğsüııü şişirerek 
birkaç derin nefes aldı. Sonra ııp
layarak, hoplayarak. ıslık çatarak 
odadan çıktı, kuçük fakat giizd 

ı bir banyo oduında dn~un allına 
Cı. ıııııı At· ik3,ındak1 Kimber li 

kasabası yalnız elmas tic3reti ya -
p:ın tüccarların ikamet ettiği bir 
yer olın;;k itibarile değil, etrafı 

zengin elmas madenlelilc doiu ol
duğu ici11, cok şayam clikknt bir 
ycrdh·. 

an1clt:leı. f;J~·ct sıkı bir li:ontroic til
bi. tutulmaktadırlar. Amelelere 

mahsus olarak madenlerin içi,ı:IP 
yapılaıı tünellere hari1:tcn hiç kim
se konulmamaktadır 

Bunun i~in harpten sonra t:ıtbık 
edilecek bazı projeler düşünüyordu. 

- Tembel ... 

:=-. Pis.pis. ~e~i~me üzeriıııt: öyle .• 

. - Sarı kedi 1 
Nazmi eğilip kalkıyor. bükülüp 

do~ruluyor, boynunu oynatıyor, 
sonra birdenbire sırt üstü yere 
uıaoıp bacaklarını hnvaya kaldır~· 
yor, yavaş yava~ sıçrayarak .ı?d'.· 
riyor ve yine yavaş yavaş bıtı~lt 
rerek havaya dikiyordu. 

Mari ise, pembe ipeklı bir kom· 
binezonla yatajta uzanmış, gerine• 
rek, uniyerek ona bakıyordu ... 

Dışarıda Beyoglıı. tütıin sınır 
boıan gürültülcrile, tramvaylarının 
durmadan vuran çanları, atların•." 
nalları ve insana tabanları erim•~ 
kundura ile yiırüyormuş hi5sın1 >1C· 

ren lastikleri yen mit araba teker· 
)eklerini~ geçişı ile yeni bor güne 
başlamış bulunuyıırdu. 
Naımi ayaklarında kısa bir d~n 

bur .. m buram ıerliyer~k j'nına•lık 
yapıyordu. Sonr3, bır kenardan 
kaptığı tıal!erlere :,ıelince yor2un 
yorgun soluyarak: 

_ Maymun! ·dedi· aval aval •u· 
rat.ma bak3cığına b.r ıaı kımıldan ... 

- Haydı veı!... iıerabcr Jinıoas· 

tik yapJ!ım, 
Sarı •aç\ı kız kaş 1 arını ~aıcı.rarak 

naılı nazlı 'öylendi 
- işin mı yok ... 
- Evvelki sabah odanın orta· 

sında ııp zıp ııplıyordcn. 

- Oba ka 
- Ben sın.ita ıken mı ıılilıan 

kabarıyor. 

Nazmi gulleleri oınAtmaıt~ bdş• 
lamıştı. Ad.ıleleri gerıliı r, yüzünde 
bir sıhha: kırmızılııl:• beliriyordu. 
Marl onu süzgün gözlerie bir mud· 
det seyretti· sonra bırdenbire fı • 
kırdak bir ka~kahu attı: 

- Naıml 1 Jimnastik yap.ırken 
güzel oltıyor muyun• ? 

- Zannederiı11 ... Sarı kedi ? 
- Ece o zaman dcr>ieri iyı an· 

lıy:.biliy<ı· musun -~ 

- Çapkııı ı 

- Kuzum Nazmı o gobcKlı Ho· 
ca .. H~ni redingot giyıvor, burnun· 
da göıluğü •·ard. Hangı.,nd~n bah· 
aeıtigimi anladın mı ? 

- EHt ... 
- Ne o>.uluyor? 
Nazmi : mdi lob"tlarla cyoa· 

yordu. 
- Hesap.. - <lc'li. bırak geve. 

ıeliği c!e ge! bir8'l halter ı'Cf)ı 

- Beynım ağrıyor ... Ooof .. boy. 
num da tululmu~. Vay vay vay 
bacaklarımı oynatamıyorun 

- Tabii oynatamazsın.~ Uyuz· 
lull'u bırak da ayağa ~ alk .. 

- Kalkmam ... 
-· Ya ne olacak! Gutun gün ya· 

lakta mı kalacak~ın .• 
·- Yooo •.. Sen gelip '1rtımı oğa

caksın ... Sonra çayı yapacaksın ... 
- Sonra? Az yede bir hizme.çl 

tut!. 

çok terbiyeli, ağır başlı bir kızdı. 
Melek banıt'lın ona: "Terbiyesizi. 

demesi elbette büyük bir haksız· 
lıktı. Fabt, bu haksızlığa Kamı! 
bey nasıl da nıüsaade ediyordu? 

Sırrı dayanamadı: 
- Dayı, ben bu gece sinemaya 

gideceııim. Eu tarafa da bunun için 
geçmiştim .. 

Dedi. 
Kimli bey: 
- Vaktim olsaydı, ben de 2elir. 

dim .. 
Diye yarım atızla mırıldandı. 
Sırrı yengesinin ve dayısının el· 

!erini sıkarak salondan çıktı. 
Sırrıyı Zeynep geçiriyordu .• 
ilk önce paltosunu tuttu .. Daha 

sonra fesini ve bastonunu uzattı: 
- Güle 2üte beyciğim ... 
Sırrı fırsattan istifade ederek 

Zeynebin kul atına .eğildi: 
- Yarın ıu karşıkl muhallebici

de akoam üstü ıaat dörtte seni 
bekliyecetim. Sakın 2elmemezlik 
etmel Seni çok sevdim ... 

Diyerek yanıtını okşadı .. 
Apartımandan çıkb. 
Klmil, yeteninin arkasından: 

ı ft'irdi. 
Sonra acele acele kurıındıı, gög• 

sünü, kollarını, bacaklarını kolony_a 
ile otdu. Rekor addedilebilecek bır 
~ür'atle aiyindi. 

- Allaha1mariadık Mari! -Dedi. 
bugün mektebe gilmiyecejinı. Ka· 
nepenin üstündeki parayı al, ro· 
bunu bana begendircmezsen çatır 
çat.ır yırtarım. Yarın akşam O man 
beyde buluşuruz, a-eceyı burada 
2eçirecetiz. 

Çevik lir yürüyüşle sofaya çıktı. 
Sokak kapısını açarken yüzünde 
bir yaramaılık belirdi. Tekrar oda• 
ya girdi ve birden~ır~ s~rışın kı· 
zın üstüne atılarak ıkı ehle saçla· 
rından kavradı; çekti. çekti. Son• 
ra kapıyı, cıyak cıyak. ~ağı~~p .!'r• 
kasından koşan Marının ustune 
kapayarak aparlımandan fırladı. 
Sokağa çıktı. 

Bu sokak bır kaç adım ötede 
Galatasaray& ulaşıyordu. Beyoğlu 
postanesine gıderken hAll katılası 
gülüyordu• 

- Zavallı Mari ... Anıına çapkın 
kaltak .. Samur kedi gibi uzanmış, ı 

yalanarak k~} il çıkarıyordu. Yai!:• 
mamı vardı? 

Cebinden bir anahtar çıkardı. ' 

Eln.~s kusaba>ı. tartı mşaası ve 
sakinlerinin yaşayq tarv.ı itihari!c 
başka hiç bir yere ben?:.,ınenıek -
tcdir. Kasabayı tesis cd~n elmas 
ti\ccarlan çıkarttıkları bir kan•ın· 
la yenı elmas ocaklar• açılmasını 
f.,·asak cttirnl.i~lcrdir. Maamafih, 
mevcut madenler gayet zengin • 
dirler. Ü~ madende elma.3 çıkaran 
amelcle•· gec<' gündiiz çalı,m•kta· 
dırlar. 

Kimberll'ye be~az ırktan 25.000 
ınsan gelip yerle~miş ve bunların 
hepsi bugün çok zengin olm~ltr• 
dır. Buradaki in•anlar ya çok zen· 

1in yahut çok fakirdirler. Maden· 
!ere de Beres namında bir İngili:r. 

sermayedar kartel sahibidir. Son 
yıllarda elmas fiatlarının alçalma· 
sı yüzlınden maden sahipleri is • 

tıhsalatı azaltmışlardır. Bunla~. az 
i'tihsaliıtla dünya piyasasında ei· 
m~sın !iatını muhafazaya çalı~ • 
m ' tadırlar. Madenlerde çalışan 

Elmas. mavi bir topr~ktan çıka
rılmaktadır. Topraklar, madcnlcriu 
içinden dı~arı çıkanldıktan soma, 

hususi iınnlarda pi~irilnıekte "" 
J>undan sonra elmas olmaktadırlar. 
Amelelerin bu topraktan bir avuç 

bile çalmalarına imkan yoktur. 

Zenci ve bcyaı ameleler üc gün 

kontrol altında bulundurulduktan 
şonra i>c alınmakta ve i~e baslıya· . . . 
cakları zaman, hu~usl bir takım :1-

biseler ciymektedırlct. Bütün ta· 

rassudata rağmen, amdelerden bi
risi hır;;ızlığa girişecek olursa, bir 

daha biitün İngiliz müstemleke • 
!erinde iş bulamamaktadır. 

Madenlerden her yıl 10 milyon 

İngiliz lirası kıymetinde elmas ka· 
zılıp çıkarılmaktadır. Dünya yüziiıı· 

<ie, Amerikalılar elma a en merak· 

lı bir millet olarak tanınmşılardu. 

KimbcrH'de btih>al edilen elmas

ların yüzde 85 i Nevyorka ihraç 
edilmektedir. 

~ununla (39) numaralı kutuyu açtı: 111111111111 iti ı1111ıı111ıııı111111uıı1111111111111·ıuıııııınuıııı111111111rı11111111111111111111111111111111nıuııııııtıııııı1111111111ııı1111111111111111tuıı 

- Vay anam vay!. Ne bereket Bir tarih 
bu be! .. 

Allı karalı, •arılı, pembe, beyaz 
ve erguvani on beş yirmi zarf llÖ· 
ıünc ilişmişti. Bunları ceplerine 

,., 
Alimimizi 

doldurdu. 
- Bize bu akşam yine iş var 

Kaybettik 
1 -·- -

desene ... 
1 Cendey bugUn merasim• 

lngiliı sarayının Önünden bir 
tramvaya atladı. Vakit goçirmek 
için mektııplarınd<1n t.irini okumak 
istedi. Fak at zarfı yırllrken gözü 
tek· yapraklı bir gazetenin, bir ak· 
şam 2azetesinin çift sulun üzerine 
atılmış büyük harfli bir serlevha· 
sına iliıti. 

Umumi Harp senelerinde katl'ıt· 
<11hktan bir \<itap sahife t kadar 

cüceleşmi ~ lstan bul 2azetelerinde 
böyle bir serlevha, ancak, büyük 
harp bavadıslerine konulabiliyordu. 

ı "/\caba büylH: bir ıafer mi var?. 
diye düşünerek okuyan adamın 
omuzundan aşırma bir diklcatle 
baktı. O zaman içi hoplAdı. 

( Deı·amı var) 

Yedek yarsübayla. 
rı davet 

ı - Eminönü a•kerlik şubesinde ı 

ka}ııllı 313 (dahil) 32~ (dahil) ye. 
dek istihkam yarsübayları 20.4.437 
de kıtasında bulunmak üzere talını 
için celb !'dileceklerdır. Bu ,ınıfa 
men<ub aynı doğumlu yarsubay· 
!ardan şub< mıntakasında olup ta 
kayıdlarıııı yaptırmayanların heman 
şubeye muracaatları. 

2 - Bu sınıflara men~uµ olan 
ı. maddedeki doğumlu yarsübay. 
IHrdan Gümrük m•Jhafaza teşkila· 
tında oniformalı olarak çalışanlarla 
ecnebi illerdeki harıciye memurları, 
ticaret ve tahsilde bulunanlar ve 
stajları iızerinden iki sene geçme. 
miş olanlar bu davete gelmeyecek· 
lerdir. 

Bu çocuk anlıışılıyorki, hlla 
kumardan başını kaldıramamış di· 
ye mırıldanıyordu. 

Melek Hanım: 
- Kumara alışan, bu hastalık. ı 

tan kolay. kolay yakasını kurtara• ı 
maz • dedı · babam da rRhmetli böy· 
le idi .. nihayet bakara masasında 
öldü 2ilti. 

Ertesi gün .. 
Saat dört. 

* 
Zeynep, çocuğu getirmek baha· 

nesile aparbmandan çıktı .. karşıda· 
ki mahallebiclnin önünden 2eçer• 
ken, çocuk bağırdı : 
-Sırrı ağabeyim oturuyor orada. 
Zeynep görmemiş 2ibi davrand~ 
Çocuk tekrar ııçrayarak dükkA. 

na doğru koştu : 
- Sırrı stabey .. 
Çocuk bağırırken, Sırrı, Zeynebi 

dükkana ç~Q'ırmıştı. 

Sırrı kurnaı bir ıençti .. Derhal 
dayısının çocuzona bir muhallebi 
ısmarladı .. Ve Zeyneple konuşma• 
ta başladı: 

- Ne kadar oldu bizimkilerin 
yanına ıele!i? .. 

le defnolunacaktır 
Üçüncu dil kurultayında " Ef,a. 

ne mi tarih mi?., Adındakı tezi ka· 

bul edilen ( Güneş• dil) ilmi ko· 
misyonu azasından Erkanıharp mi· 
ralay mütekaidi lsmail Hak~ı Cen• 

dey. 23 senedenberi bizzat kendi 
emeği le kurup idame ettirdiği 1 ürk 
kadınları Biçkı yurdıındal..t çalışma 

odasında Zatürreeden \'efat etmiştir. 
(Mezopotamyadaki eski uluslar 

otoktan mıdır? Göçmen midir?) 
Adlı tarihi tezini hazırlayıp ikmali 

sırasında hastalanan Cendeyin ce• 
nazesi bugün saat on birde evin· 
den komutaıılık tarafından yapıta. 

cak merasimle kaldırılacak ve Üs· 
güdardaki aile kabristanına def• 
nolunac~ktır. 

Mera~iııı alayı cenazeyi Sirkeci· 
ye kadar götürüp orada rcmörköre 

irkab edecektir. lsmail Hakkı 
Cendey yıllardanberi tarih ted· 

kiklerile uğraşmış ve bir çok etüd. 
ler yapmıştır. 

Yalnıı büyük bir tarihi değil 
ayni zamanda Erkanıharp reislik· 

leri, Alıııasker reislikleri yapmış, 
arkadaşlarına kendisini çok s.-·. 
dirmiş ylksek bir askerdi. 

Otlu Etibank Ticaret Şefi Fazıl 

Hakkı Cendeye ve arkadaşı Biçki 
Yurdu müessis ve müdürü Bayan 

Bebire Hakkı Cendeye, bütün sev• 
diklerine samimi taıiyetlerimlzi be· 

ı:'yan ederiz. 

- Bir ay kadar .. 
- Memnun değil 2ibi görünü· 

yorsun? 
- Dayınız<lan çok memnunum. 

Kuıı. 2ibi bir erkek.. Atımdan 
lokmasını alsdlar, se, çıkarmıyor. 
Fakat, yengeniz ... 

Sırrı güldü: 
- Ah o yen2em, yok mu? Da· 

yımı sersemleten ve avucunun için. 
de oynatan o sinirli kadın:. 

- Çok korkuyorum ondan. 
- Vazifeni yapdıktan sonra, ne• 

den korkuyorsun? Hakaretin, istib· 
daciın da bir derecesi vardır. insan 
bu kadar şiddete tahammül edebi· 
lir mi? 

- Ne yapayım beyciğim, kimsem 
yok .. Tahammül edeceQ'im. 

Sırrı yııva~ca Zeynebin kulağına 
fısıldadı: 

- Seni bu işkenceden kurtar• 
mak istiyorum yavrum! benimle 
beraber 2elmcz misin? 

Zeynep birdenbire şaşaladı: 
- Nereye ııötürecek sin benı? 
- Evime. 

Eviniz nerde? 
- Beşiktaşta. 

(Deramı ı•ar) 

1 " 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
lpa~ 

SAKARYA 

YILDIZ 

SÜMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

SANCAK 

BEYOGLU 

: Ramona 

: Çelik kartallar 

: Son Rumba 

' Karanlıkta uçuı 

: kızlar pansiyonu 

: San Fransisko ,.e 
Yıkılan belde 

: P.ri•li kıt 

: Tayfun 

: Ölüm perısı ve 
Sarışın kermen 

:Ehli<alip muharebeleri 

: Sing<ıpur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

: Saadet \'e Monte 
Kristo 

(Eski Aslorya) 

: Lük• vapur yolcu

: ları, Balkan olim· 
piyatları ve Çayır 
haydutl&rı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kııkaraça ve Mekaııd 

!STANBUL 
FERAH : Bir }ıldız doğuyor, 

Jozef Simit ve Sta· 
viski skandalı 

MiLLi : Rus· Japon mu hare. 
besi ve casuslar kar
şı karşıya 

HiLAL : Türk inkılabında le· 
rakki hamleleri 

AZAK 

ALEMDAR 

: Kraliçe Mari 
Alevler içinde 

: Ôlüm perisi 
Yer titredi 

ve 

\'e 

KEMALBEY : Siyah inci ve De· 
fine korsanları 

KADIKÖY 
HALE : Tatlı bela 

ÜSKÜDAR 
HALE : Altın kelebek 

(Türkçe sözlü) 
BAKIR KÖY 

MILTIYADl : Yeşil domino 

27 • 3 • 1937 

Cumartesi akşamı 

Saat 20-30 da 
DRAM: 

* 

KRAL LiR 
Yazan: W. Sha· 
kespeare. Türkçeyf! 

çeviren: 
Seni ha Bedri 

Göknll 

'·•••but a·ılİdiıını' 
$rhirTUji!Trosu 

111111111111111 

l.J~ 
111111111 

Son hafla 

* 
OPERET: 

27·3·1937 Cumartesi günü gündüz 
5aat 15.30 da ve gece 20,30 da 

SAZ-CAZ 
Yazan: 

t::krem Reşit 

Müzik: 

Cemal Reşit 

Paıar günleri 15.30 da Matine 
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BORSA • PIY ASA 
.26-3· 937 
ÇEKLER 

Balkan devletlerinin bugün-
kü müdafaa kuvvetleri 

Y u g o s 1 a v y a s e f e r d e iki buçuk 
milyon asker çıkarabilecek 
Yunanistan, Bulgar!stan ~e Arn_a: 
vutluğun askerivazıyetlerıne, mıllıı 
müdafaa kuvvetlerine bir bakış 

cMilletler Cemiyeti• ismi altın
da Almanca intişar eden bir mec
mua Silahları Bırakma Konferan
sı münascbetilc bütün devletle -
rin askeri kuvvetlerini neşretmiş
tir. Bu yazıda bilhassa Balkan ve 
Tuna Birliğine dahil olan devlet -
Ierin bütün kuvvetleri en ince te
ferruatına kadar gösterilmektedir. 
Kom••1 develtlerirnizin Avrupalı > 
gözil" lcsbit edilen kuvvetleri hak-
kında bir fikir elde etmek için bu-

i.ın Bulgaristan, Yugoslavya, Yu
Hnni tan va Arnavutluğa ait aske
ı·i malümatı k.1. ... aca sütunlarilllıza 

geçirivorııı: . 
YUNANİSTANIN KUVVET! 

tan İngiltere ve İtalya ile dostluk 
mu.ıhedderi yapan Yunanistan, va
zıyetini daha emin bir hale koya
bilmek içi 1 ordu, donanma ve ha
va kuvvctleıini modern teknige 
uydurmıya mecbur olmuştur. Bu 
maksatla her sene bütçeye bll' bu
çuk milyar drahmi ila\·e edılrr ş • 
Yunan.stanın harp kıdrosu 600 

tir. 
Yunaıııstan Erkimıharbiyei umu

miye reisi bir nutkunda •Biz kuv
vetli ol'llıya mecburuz. Her ne ka
dar suJıı taraft~rı isek de bu la-
2ımdır .• demişlı. Nitekim 1932-1933 
bütçcsile 19:15-1936 bütçesi arasın
da 2,444 milyon dr2..'ımi fazlalık ol
masının e'l büyılk sebebi de bu 

noktada toplanmıştL 
Bugün Yı::.n~~istanda mecburi 

hizmttt~ ash:lik y.1pan 85 bin ki
şilik bir ordu vardır. Memleket, 
rıca Efzon alayı, süvari fırkaları, 
ha!ii Ye ağır topçu balar) a:1rı ile 
zırhlı otomobilleri vardır. 
ıki ordu mü!ctli~.iginc ve dıirt ko
lorduya ayrılmıştır. Her kolordu, 
üç fırkaya taksim edilmiştır. Ay
b:n ki;lik ordudur. Bu orduyu sı
l5hlanclınnak büyük ve mali mas
rafa bağlı oldu/;.ından bütçede lı<• 
yük rakam ilavesine rağmen he
nüz ordunun b;.!hassa motörleş -

tirmek için lazım olan hareketine 
tam manasile geçilememiştir. 

Maama!i hava kuvveti mevcut 
kadroya göre biri Atinada, dığeri 
Tebde olmak üzere iki hava alayı 
ve Yıne Falerde bir de deniz tay
yare ahyı vardır. Tayyarelerin 
miktarı do İngiliz ve Fransız sıste
minde olmak üzere 150 dir. 

BULGARJSTANm KUVVETİ 
N euilly muahedesine göre gö -

nüllülerden mürekkep olmak üze
re Bulgaristanda 20.000 asker ve 
hudutta 45 i geçmemek üzere ma
kineli tüfek bulunması icabetmek· 
tedir. Fakat bugün Buigaristanda 
4 kolordu, 10 piyade alayı, 1 dağ 
alayı, 3 suvar! alayı, 1 muhabere, 
l tayyare taburu, 1 mektep gemisi 
ve 80 tayyaresi vardır. 

__ , 
Bulgaristan kış devresinde 20-40 

bin ve yaz devresinde 80.000 e ka
dar asker bulundurmaktadır. 

Harp kadrosu 150.000 kişidir. Fa

kat icabında 200 bin kadar asker 

de çıkarabilir. 
ARNAVUTLUGUN KUVVET[ 
1928 srncsindenberi krallıkla i

dare edilmekte olan Arnavutlukta, 
İtalya ile 1936 da yapılan mukave

leden sonra, İtalyanın kuvvetli te-
siri göriilm ktedir_ 

Bugün Arnavutluk 
umumi &skeri nazımı 

neralıdir. 

ordusunun 

İtalyan ge-

Arnavutluk zabitleri de !talya 

ordusunda stajlarını ikmal etmış
lerdir. 

Ordu, jandarma, hudut muha -
!ız alaylari!c bahriye kuvvetle -
rinden ibarettir. 

Bır buçuk senelik askeri hizmet, 

olan Arnavutlukta sulh kadrosu 9 
bin askerdir. Umumiyelle kuvvet 
204 ma~indi tüfek, 620 top ve 4 

' 

. • " 

muhabere taburile bir harp arabası 
ve 8 zırhlı otomobilden ibarcttır. 

Harp kadrosu 40 bin asker ola· 
rak tesbit edilmiştir. 

Jandarma ku,·veti de 3234 ki~i
den ibarettir. 

. Balkan, Balkanlılarındır. düs -
turuna cöre hareket ederek kom
şularile daima dost geçinmeyi bır 
prensip olarak kabul eder. Adriya
tik sulhu için de çalışmkatadır. 

Bugün Yugoslavyada 148 hın as
kerden mürekkep kuvvet vardrı. 

Bu kuvvet, beş orduya taksım e
dilmiştll'. Topçu kuvveti, 852 sı ha
fif ve 180 i ağırtopçu olmak üzere 
1032 toptan ibarettir. Muhtelif 
kuvvetler arasında bılhassa 120 
zırhlı otomobıl ıle hır ııaz muha
rebesi bataryası da bul..ınm1kta -
dır. 

Hava kuvveti 830 tayyareden i
barettir. 

Yugoslavyanın harp kadrom 2.5 
mıJyon 3Skcrden mure!ckeptır 

Memlekette ayrıca askeri ciisıp

lını tclkın m::.ksadile Sokol tcşkı
liıtı yapılmıştır. 

Istanbul5 ci İcra Memurluğundan: 
Münir, Halil, Mustafa, Hatice murisleri Mehmedin Emniyet Sandı· 

ğına birınci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevri"mesine karar ve· 
ri'ip tamamına (l..!35) lira kıymet ta~dir olunan Beşiktaşta eski Rum 
Ali yeni Tfükali mahallesinde Uzuncaova sokağında eski ve yeni 10 No. 
lu bir tarafı Zineli veresesinin menzıli bir tarafı Sımali sokak bir taralı 
çıkmaz soka'< tarafı rabii uzunca ova caddesi ile çevrilmiştir. E.,atı 
Kapıdan girild kte bir taşlık ve oda odanın altı bodrum bir hela ve dı· 
ğcr <okakta 2 No. lu kapıdan geçilir ve buradan giril.r bir taşlık, kuvu 
ve köm rlük ve diğer 4 No. lu kapıdan gıd.ir bir taşlık b·r kömürlük. 
Birine• kal: bir sofa bir oda bir hela tekrar ikinci kata çıkan bir sola, 
oda 10 ve 2 No. lu kısımların üzerinde bir musluk sofa üzerinde ·bır 
hela yüklü dolaplı b'r oda vardır. Umum mesahası 74 m2 dir, bundan 
25 m2 üç kat ve 49 m2 iki kattır. 

Yukarıda evsafı }azılı ahşap ev tapndaki kaydında olduğu gibi açık 
arttırmaya vezedılnıiştir, 

Arttırma peşindir, Arttırmaya işlır.ık edecek nıiişterılerin kıymeti mu• 
h•mmenin % 7,5 nistetinde pey akçesi veya mıll! bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları ic: p eder. Küterakım vergı. tenzıfat, tenvirı· 
ye ve vakı[ lorçları borçluya aıttir. Arttırma şarln:.mesi 16. 4. 937 ta
rihine mütesadif Cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci artbrması 10-5-937 tarihıne nı~sadıf Pazartesi günü daıre• 
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin 0, 0 75 iıi buldugu takdirde üstel bırakılır. 

' Aksi taktirde son arttırma~ın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 25-5-937 tarihine miısadif salı günil 
saat l 4 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ıkinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 mcı m~ddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sa!ıit ol
mıyan ipotekli alacaklarla dığer aliıkadararıın ve irtıfak hakkı sahiple· 
rinın bu haklerını ve husus le faiı ve masari[e daır olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müstileferile birlikte Daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelınio paylaşmasından lıarıç kalırlar. Müterakim vergi 
tenviriye, dcllali} e ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf 
icrası bedeli müzayededen tenzil olunur. Bilümum vergiler gibi 20 se• 
senelık vakıf icrası le vzi de borçluya aittir. Daha fazla malümat almak 
istiyenlerin 2089-935 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen kaciz 
ve takdiri kıymet raporunua görüp anlayaca~ları il4n olunur. (1697) 

Ôğle neşriı atı: . · k il ·ı 2700 k" 
12 30 lakla Türk musikisi, 12,50 yacı ıçın açık e s tme ı e ı-

hılva'dis, pl3,05 Muhtelif plak ne~ lo sade yağı satın .alınacaktır. Sa-
ri yatı, 14 de yağının beher kılosuna (91) ku-

Aksam neşriyatı: . • . ruş fiat biçilmiştir~ İhale günü 12/ 
18,30 plakla danı muııkısı, 19 4/1937 Pazartesi günü saat 15 de 

Şehır tiyatro~u . komedi. kısmı (Ku·1 Çanakkalede müstahkem mevki 
yumcuda ve ıkı kadın tıp), 20 fası . 
Saz hey'eti 20,30 B. Ômer Rıza ta• satınalma Komısyonunda yapıla -
rafından arapça söylev, 20,45 fasıl caktır. ·Taliplerin 184 lira 28 kuruş 
Saz hcy'eti saat ayarı, 21,15 orkes: teminatı muvakkatıelerile ve ka-
tra, 22,1? •i~.n~ ve borsa haberlerı nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde-
ve ertesı gunun programı, 22,30 . . . "k l ı birlikte ko-
plakla !ololar, opera ve operet par• kı ıstenılen vesı a ar a 
ç'ları. 23,00 so,, misyona müracaatları. (649) (1709) 

Üsküdar 1 et Sulh Hu,uk m•hkemeelndea * . 
Müddei Kemal ile firari Egule Tümen birlıklerinin ihtiyacı. ı -

Hermlne Miloviç ve sairenin çin 12 bin kilo sabun açık eksılt • 
ve ·ı .. k k 1 · n ve müştereken mutasarrıf ol- me suretı e muna ·asay:ı onu muş şayıa • d ·· 
d kları Üsküdarda Kısıklıda e,ki ise de talip çıkmadıgın an on gun 
K~sıkh ve yeni Kısıklı ve t.ıhrir temdit rdileıck 3/Nisaıı/19.37 Cu-
orta ve Selami tekyesi nam mahal- martcsi gü. ü saat 10 da munaka • 
de sağ tarafı Kısıklıdan Ü>küdara sa>ı y::pılar·ktır. M·.~arm?en bede-

.. r eden tramva" caddesı sol li 4800 li•adır Temrnatı 360 lıra -
muru , . h .. k ıis 
tarafı büyük Çamlıcaya mürur eden dır. Şu.tnamesı er .. gun .. ,n -
t "k v.? diğer tarafı Haci Kamil yc.r.c. 1o.orul ·bılır. Munaka, .. sı Ça-
arı . 1 d T S t ıu a Komsvo • zade Hacı Arifin ahır mahnli ve ta ca a um a ın m , 
Hacı Şükrü vr S" 1 c e::s:ıı3rı ve bü· mınd yapı caktır 

k lst ' likrn "li:ınakcsa • ltir.de yük Çamlıcaya müntehi ar a SG -

1 h temir..Jtı mc. .bu :ır le b" .. ikt ko-k1ğı SC'liımi A i efendi derg~ ına 
giden tarik ile mahdut eski 53 2, misycn3 mürac~ l!Jrı. (650) (1710) 
4, 7 ,·e 7 mükerrer ve yeni 53, 2,4, * 
1, 3, ın No. Ju elyevm maa hah- Hepsine biçilen ederi 56Ş70 !ıra 
<;e kahvehane ile ı.;.ç bap hane ile 66 kuruı olan 117824 tane portatif 
dört kıt1 arsa halinde bulunan ma- çadır klzığı ile 140679 tane porıa-
halin (işbu arazi dahilinde bulu • tif Ç3dır direği kapalı zarfla eksılt-
rıan 10,078 zira mikdarındaki müs- meye konulmuştur. ihalesi 14 Ma-
tekil parçanın dahi hissedarlırı'lın yıs 1937 Cuma günü saat lo dedır. 
muvafakatile) kabiliyeti taksi • Şartnamesi 285 kuruşa komisyon -
miycsi olmad.ğından şuyuun izalesi dan alınır . 
zımnında açık arttırma ile satıla. İlk teminat 4093 lira 54 kuruştur. 
rak iistimal edilen mahallin tama- Eksiltmeye girecekler kanuni te-

minat ve 249iJ sayılı kanunun 2 ve !ar arasında tevdi ve taksimine 
3 cü maddelerinde yazılı bçlgc!erle mahkemece karar verilmiştir. 

1 _ İşbu şuyuun izalesi talep e- birlikte teklif mektuplarını ih&le 
dilen arazi dahilinde 10,078 zira saatinden en az bir saat evvel An-
miktarında müstekil bir par~a ara- kdrada M. M. V. Satınalma ktJmıs-
zi vardır. !zalei şuyuuna karar ve· yonuna vermeleri. (652) (1708) 
rilen arazi içinde maa bahç<> b!f * 
kahvehane barakasile ahşap hır Beher kilosuna biçılen edPri 230 
buçuk ırntlı beş oda ve hır taşlık kuruş olan on hın ila 20000 kılo sa· 
ve bir mutfak ve iki hela ve bir 
SOfayl nlÜ~t(·JTIİl V 0 ciilfP(\ :'1hSaD 

tek katlı bir bina olup üç ~da bir 
sofa hır hela ve hır mutlak ve ke
za ahşap \·e üzeri teneke kaolı 1'ır 

baraka:lan ibarettir. Üç yeminli 
ehlıvuku( tarafından (Gazino ola
rak ıstimal edılc nmahalın tama -
mına 1500 lira ve Çamlıca cıh~tin
dckı köşeden başlayarak Çamlıca 

CJddcoi yuzü ve Selamı tekkesi yu
zu olup evlerin başladığı yerd~ll 
g.;zıno cenup köş0sıni vaslrc'·n 
hattımefruzu tahdıt eden saha olup 
bunun metre murabbaına 30 kuruş 
dıger kısma ise gazıno mahalı ıle 
ikınci kısmın mcsahası hariç olan 
arazı p"rçası olup bunun da me•re 
!l'ur•bbaına 20 kuruş kıymet tak
tır Edılnııştır. 

2 - Satış bedeli Peşindir Mü -
zoytd~yc ıştirak etmek isteven -
lerın kıvmctı muhammenelerıne 

nazardn onaktuan (150) !ıra pey ak
çe. vermcsı lazımdır Rusurnu del
füıye ve yırmi srnelık evkaf ta

viz bedeiı müşteriye ve bina ve a
razı vergileri ve rusumu beledıye 
\"C evkaf ıcarderı tarihı ıhaleye 

kaaar mal sahiplerıne aıttir. . 
3 - Satış 26/4/937 tarıhıne mü

sadıf pazartesi günü saat 14 den 
16 yıı kadar Uskurlar sulh huk ık 
n :;rı,emesınde açık arttırma ıle 
satılacaktır. O giın kıymeti m-. • 
harr nenenin < t 75 i bulmadıf{J 
t ,;:tırde tn çok arttıranın teah!ıü
du bakı l<almak şartıle mılzayMe 
on beş gun temdit olunarak 12/5/ 
9.17 Çarşamba giınü saat 14. d~n 
16 ya kadar devam edecek ve E'n 
çc.k arttırana ıhaleı katıy'lı ıcra 

rı sabunlu kfüele kapalı zarfla a
lın&caktır Şartnamesi 230 k•ıru -
şa almak ve örneklerini görmek is· 
teyenlerın her gün komisyona gel
melerı. ilk teminat mıkdarı 34~0 li
radır. !halesı 12/4/937 Cumartesi 
saat 11 dedır. Münakasaya gırı:ı -
ceklerın 2490 sayılı kanunun ~ ve 
3 cü maddelerınde yazılı vesika -
!arı ilk temınatlarile bırlikte ff·k· 
lıf mektublarını ihale saatın l'-n 
en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaletı 3atınalma Komısyonu
na vermeleri. (651) (1707) • 

kılınacaktır. 

Bedelı ıhalenin azami be~ gün 
zarıfnda mahkeme veznesıne vıtı
rılması ~arttır. Aksı taktırde ıhı:e 

bozularak bundan hasıl otacak za
rar ve zıyan ve fark ve far! v'" ~aır 
masraflar ondan bıla hükum taz -
mın ettırilecektır. 

4 - İşbu gayrimenkul üzerınoe 
tapuca mliseccel ve gayrımü<iec".:et 
hak sahıbı olduklarını ıddıa ed•n
ıer varsa tarıhi ılandan ıtıb~ren 

yırrru gun zarfında vesaık ve sene
datı kanunıyelerılc bırlıktı> mah
kemeye mi.ıracaatları lazımdır. 

Aksı hald~ gayrı musec -
ceı hak sahıpleri satış parasının 

paylaşmasıı;dan harıç tut'-llacak -
!ardır 

5 - Daha fazl.ı malumat almak 
•~teye,ıer mahkemenin 937 /7 No. 
ıu s"tış dosyasına ve satış lT'emuru 
oLn mahkeme baş kiıtıbine mura-

• 
c.ıat rdcbılırler Talıp olanların sa-
tış günu saatı muayyeninde Üskü
dar Sulh Hukuk MahkemP •. ıtde 
hazır bulunmaları lüzumu ıl,\11 o
Jurur 

İstanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdüriiiğiinden: 

Adalar kazasına tabi Heybeı:adanııı kadastrosu ikmal ediımi;tir. 
Kadastro kanununun 25 hcı maddesi ahkfırıına göre t1nzim kılında 
harç ve rusum cetvelleri Heybeliadaıın N •hıve Miidürheti binasında 
ve plan suretleri de Suıtanahmette 11.lüı::n Defterhane Birinci M•nta~a 
Kadastro Müdiirıı eti resımhanes:ndc 27.3.937 tarihınden iıiı:.arc11 ikı ay 
müddetle eskıya alınmıştır, 

Gayrimenkul sahıplerınin y2pılan tahdid ve tesbite karşı bit İtiraz. 

ları varsa' kanunun maddei mahsusası muci bınce ve mürldeli içinde 
Bırinci Mıntaka Kadastro Müdüri,etıne müracdatları ilan olunur. "1693. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
2 - 4 • 937 Cuma ~iınü saat 15 de lstarıbı. oa Nefıa Müdürlüğünde 

(3305) lira keşif bedelli Nışantaşı Kız Orta ÜKuıu ikınci kısım in•aatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri ger.el, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif huiasasile buna mütelerri dığer evrak dairesinde iörüle
cektir. 

Muvakkat teminat (248) liradır. 

isteklilerin en az "2000,, liralık bu işe benzer iş yaptıl!ına dair ~ ~'
tcreceği vesika üzerine Nafıa Müdürlü2ünden almış olduğu müteahU.t.i< 
ve Ticuct odası vesikalarile gelmeleri, • 1439n 
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J .. t ınbul Aaılye lhin.ci Hukuk m .. , ... 
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M M. Vekiiletine izafeten hazl
nei maliye tarafından M<·hmet 
Emın ve Muhtar ve Hadi ve Zi -
ya aleyhlerine açıl3n alacak dnva
sındaıı c'olayı müddeialevhkrdPrı 

:Mehmet Eminin vefatı hasebile 
varlsi Sıtkının ika :neti hazırınır 

meçhuliyeti hasebile il.ine~ icra 
kılınan tebliğata rağmen gelmedi
ğinden hakkında hukuk usul mah
kemeleri kanunı.;.n 393 \"e 401 d 
maddekri mucibince gıycp kata
rı ittihaz edilerek :!O gün müddet
le ilanen tebliğine Ye duruşrnanır. 
5/Mayıs/937 tarihıne müsadif Çar
~.ımba günü saat 13,5 a bırakıL'Yla· 
sına mahkemece kıll"ar verilmiş ve 
gıyap kararının bir nUshasını da 
mahkeme divanhanesine il$ak edıl
mış oldcıııundan yevm ve va.1<tı mez· 
kı'.irde mahkemede lı 2ır bulunma
sı veyahı.;.t tarafından mu· addak 
senetle l:ir vekil ginderme. i ve 
aksi takdirde hakkında gıyalJen 

mab!,emeye de,·am olunacağını 

malümu olmak ve tebliğ makaıru-
1 na kaim olmak üzere ilan olunur. 

1' 1356 Hicri 
Muharrem 

14 

1353 Rumi 
Mart 

14 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 86, Ka11m 14, 

27 Mart 
Cumartesi 

Vakitler Vasali Ezani 

••• .ı. ••• d. 

Güneş 5 54 11 'J.7 
Ôj!c 12 20 5 52 
ikindi 15 50 9 22 
Akşam 18 28 12 00 

11 Yatsı 19 59 1 3'> 

1 imsak 4 12 9 45 
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Bahar ~ kadar taravetli ; Çünkü 

RADYOLiN 
Kullanıyor. 

RADYOLİN .. . . 
• eu GUN NE l<ADA.R C.uz.E _ 

Dişleri çiirütı:ıel<ten korur 
güne'l gibi parlatır. 

ve - 'fAei, ~POKER_PLAY .TRAŞ gıç~ı 

RADYOLİN 
Diş etlerinde bulunan mikropları 

taınameıı imha eder. 

RADYOLIN 

Milli Kömür davasının, her· safhası ile alakadar 
olan Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızın 
şahsi menfaatleri bakımındanda görülecel< bir yerdir 

l23 NisanAnkarad.rı 
(1628) 

Bütün ağza sıhhat, letafet ve 

cazibe verir. 
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Günde iki defa kullanmağı ihmal etmeyiniz 

• 
oın R d Daima 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: ! 
Na.menin tasarrufunda o up Emniyet sandığına birinci derecede ipo• 

tek ettiği \e tamamına ( 500) lira kıymet taktir edilen Ş·hzadebaşında 

eski Emin Nurettin yeni Baba Hasan Alemi mahallesinde Mahmut Efendi 
mek tdıi sokağında eski 9 yeni 23 No. 1ı sağı solu arknsı 16 parsel önü 
M•hmutefendi mektebi sokağı ile mahdut maa bahçe hanenin evsafı 
aşağıda yazılıdır. Hanenin kapısından içeri giri:dikte zemini mermer dö
şeli bir taşlık ve iki adet gömülü 1.üp ve bu taşlığın sol tarafında iki 
oda ve lir heladan ibaret bir böHiktür. Yine bu taşlık ahşap bölme ile 
ayrılmış zemini mermer döşeli ikinci taşlık işbu taşlık üzerinde bir oda 
tir hela taş döşemeli bir mutfak olup mrzk iir taşlıktan bahçeye çıkılır. 
Bahçede lir odunluk ve bir harap mutfak mevcuttur. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir he' adan ibarettir. ikinci 
kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heladan ibarettir. 

Üçüncü kat: Tavan arası kalı olup bir sola üzerine üç oda bir heli!.. 
dan irnreltir. Gayrimenkul temamen ahşap ve tamire mübtaç içinde 
elekfrik tesisatı mrveuttur. Um m rnesahası: 245 m2 olup bundan 128 
m2 uzerine hane ve 50 m2 üzerinde bahçede harap mutfak kalanı hah· 
çe~ir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu 
açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak ede
cek müşterilerin kıymeti muhammenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veva 
rn ili bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Arttır• 
ma şartnamesi 26.4937 tarihine müsadif Pazartesi günü Dairede mıhalli 
mahsusuna talik ediecektir. Birinci arttırması 10.5-937 tarihine müsadif 
Pa»Tlc.r.i ııüoü daiTemi.zde saat 14 :len 16 ya kadar icra edilecek birin
ci arttırmada bedel, kıym.eti muhaııımeııenin % 75 ini bulduku takdirde 
üste bir akılır. Al:sl takdirde son arttırmanın tea!Uıüdü bakı kalmak üzere 
arttırma en beş gün dahn temdid edilecek 25-5-937 tarihine mcsadif 
Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çsk arttıranın üs1ünde bırakılacaktır. 

20J4 numaralı icra ve lllAs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleri!e sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada. 
r.:ımn ve ırıifak hakkı sah'plerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını iian tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev. 
rakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilleri le sabit olmıyanlar satış bedelinin paı Iaşmasırıdao 
hariç kalıriar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyedcn ibaret olı.n 

Beledıye rusumu ile dellaliye resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayede
den tenzil olunur. 20 senelik Vakıf iearesi tavız bedeli müşteriye ~ittir. 

Daha fazla ma iimat almak isti yenlerin 934 '201 numaralı dosyada me~· 
cut evrak ,. mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya. 
eaklorı ilan olunur. (1696) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi İlanları 

Kapah zarf 

Nafıa 

ZA YI: 2990 numaralı arabacı ık 
ehlıyetndmemi kaybettim, yenisini 
alacağımdan esk s'nin hükmli yok• 
tur. Veli oğ-lu Nuri 

usulile eksiltme ilanı. 

Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konuhn iş : Ankara civarında Çııbult bara

jı11da yapılacak gız:no inş:.atı. 

K~ş\f bedeli "75252,, lira "55., kuruşllır. 
2 - Eksihıııe 31·MarL·937 tarihinde Ç.ırşamb1 günü saat 

"15., de Naf.a Vekaletinde Sular Umuru ~I üdürlü~ü eksiltme 

kom:syonu odasında kapalı z1rf usUlile yapıl1ca:-tır. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, ıııukwele projesi, Payın• 

dırlık işleri grnel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususİ fenni 

şartnameleri keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi "3,, 1ira 

"76,, kuruş bedel mukabil;nde Sular Umuru ~lüdüriüğünden ala.. 

bilirler. O 2 ı· "63 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «5 1 • ırs " 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sa• 

yılı niishasında çıkan talimatnameye tevfikan miıteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi ve cSO• bin liralık iş yapmış olması lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline ka.iar Sular Umum Müdürlügiine makbuz mu• 

kabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kab•1l 

edilmez. "536. "1334" 

De~i·z•y•0•11·a•rı--. 1 llstanbul Levazım Amir iği ı 
Satınalma Komisyonu hanları_ 

1 ş L ET ~I ES t 
Acenteleri: Karaköy· Köp- Kuleli Askeri Lisesi iç2n 1750 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci adet frenk gömleği 29/3/937 Pa • 

Mühürdarzade zartcsi günıı saat 15 de Tophane-
'••• Han Tel: 22740 de Satınalma Komisyonunda açık 
ı• eksıltme ile yapılacaktır. Tahrrun 

Trabzon POS• bedeli 2537 !ıra 50 kuruştur. llk 
taları temınatı 190 lira 31 kuruştur. Şart-

name ve nümunesi Komisyonda 
Pazar, Salı 12 de• 

görülebilir. isteklilerin bellı sa • 
Perşembe 16 da atte Komisyona gelmeleri. (380) 

lzm ir sür'at pos· (14
12> 

* tası Kuleli A•keri Lisesinde köhne· 
Cumartesi 15 de ye ayrılan 25 kalem fotın ve saıre 

Mersinpostaları 30/3/937 Salı günıi saat 15 ile 
Tophanede Satınalma Komisyo • 

Salı, Perşembe 10 da nunda .ıçık arttırma ile satılacak • 
kalkarlar. tır. Tahmin bedelı 2696 lıradır İlk 

llfohammen bedeli ( 24000) lira olan 240 ton yazlık rezidü yağı Diğer postalar temınatı 202 lira 20 kuruştur. Ş~rt-
.ıs. 4. 1937 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf t•sulü ile Ankarada Bartın ·Cumartesi, Çar• namesı Komisyonda giıriılebılır. 

idare binasında satın alınacaktır. Eşyalar Pazartesi ve Perşembe gün-
şamba 18 de. leri öğleden sonra Kulelı Lise • 

Bu işe airmek isteyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanu. 1 · p S l 
" zmıt • azar, a ı sinde görülebilir. 1st€klılerin bel-

nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 • 5 • 1936 gün ve 3297 Pe r ş e m be li saatte Komisyona gelmeleri. 
numaralı nüshasında intişar etmiş olı.n talimatname dairesinde alınmış 9.30 da (381) (Hl3) 

vesika ve tekliflerini aynı ııün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine Mudanya ·Pazar 1 Salı, 
vermeleri lazımdır. Perşembe, Cu• 

Şartnan:elcr parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar- ına 8,30 da 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1613) Jlandırma -Pazartesi, Salı, 
* • * Çarşamba, Per• 

Muhammen bedeli 11105 lira olan 10,000 tabaka klamaço kağdı, şem be, Cumartesi 
250,000 tabaka 2 inci hamur beyaz kağıt, 460,000 tabaka muhtelif renkle 20 de 

2 inci hamur kağıt. 2il0,000 tabaka duruk kağıt, 150,000 tabaka gazete Karab!ga•Salı, Cuma 19da 

kağıdı, 20,000 adet renkli kartoa 15-4-37 perşenbe ııünü ve saat ıs de Ayvalık .Salı, Cuma 19 da 

Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf İmroz • Pazar 9 da 
usulü ile satın alınacaktır. 

Trabzon ve Mersi ıı 
Bu işe girmek i•teyenlerin 832 lira 88 kuruşluk muvakkat teminatla 

Postalarına kalkı? günle. 
kanunun ta}in ettiııi vesikaları, resmi gazetenin 7·5-936 ırün 3297 r! yük alınmaz ... 

1704
, 

No.lu nushasında intişır etmiş olan talimatname dairesinde alın• l •••llİıı••••••••••• 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 (On dörde) kadar ko· lstanbul Asliye ikinci Tıcaret 
m.syon reisliğine •;ermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname ve mukavele mahkemesinden: Halice Sait Ken'an 

projeleri pausız plarak komisyondan dajtılılmaktadır. (1689) vekili Avukat Celal tarafından Sait 
• • • ômer aleyhine açılan davanın ecre• 

Muhammen bedeli Cif olduğu takdirde 19350 lira yerli olduğu tak. yan eden tahkikatında mıiddeaaley• 
dirde ~5.000 lira olan lvOO ton hurda dökme 11·5-937 Salı günü saat he gönderilen davetiye berayi Iİ• 
15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında sabn alınacaktır. caret Almanyaya gitlil!'inden ve Af. 

Bu iıe girmek isteyenlerin Cif için 1451,25 lira, yerli için 2625 lira. manyanın neresinde olduğu belli 
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmf gazete• olmadığından bili tebliğ iade kılın· 

mış olmak la bir ay müddelle iJa. nin 7-5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali· 
nen ttbligat icrasına ve tahkikatın matname dairesinde alınmış vesika ve tekli!lerini aynı gün saat 14,30 a 
13.• 5 • 937 Perşenbe günü saat 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . 14 de bırakılmasına karar verilmiş• 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar- tir. Keyfiyet teblit makamına kaim 

paşada Tesellüm ve Sevk Şeflil!'iaden dağıtılmaktadır. "1691,, olmak üzere il6n olunur. (31312) 

Kuleli Askeri Lisesi için 5450 çift 
tire çorap 29/3/937 pazartesi gü
nü saat 14,30 da Tophanede satı
nalma Komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1253 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
94 lira bir kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin belli saatte l!:o -
misyona gelmeleri. (382) (1414) 

Beyoğlu Üçı.incü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

1stefan tarafından Beyoğlu Pan· 
galtıda Bayır sokağında 59 No. lu 
evde oturan Satenik, Maryam, Os· 
kan aleyhlerine izaleyi şuyu dava· 
sı açılmış ve gönderilen davetiye
de dava edilenlerin mezkıir ma -
halli terk edip halen nerede olduk· 
!arı meçhul bulunduğu mübaşirin 
meşruhatından anlaşılmış ve da -
vacının ;steğile haklarındaki da • 
vetiyenir. 20 gün fasıla ile ilanen 
tebliğine karar verilerek mahkeme
si 19/4/937 saat 14 de bırakılmış 
olduğuı:dan işbu gün dava edilen
ler gelmedikleri ve bir vekil gön
dermedik !eri takdirde gıyapların

da muhakemeye devam olunacağı 
davetiye teblig makamına kaim ol· 
mAk üzere ilan olunur. (1137/337) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Spor gömlek 

Mendil 

Pi juna 

Y ıi?. havhı!U 

Spor hnila 

Kısa pa:iska don 

'Çorap 

422 

1235 

184 
410 

681 

681 
90S 

Adet 

~ 

Takım 

Adet 

" 
" 

Çift 

Mektep talebesi için cins ve miktarı yukarııla yaıılı "7,, ka• 

lem iç çamaşırı vesaire açık ek-i'tmeve konulmu<tur. Muhammen 
bedeli "2263,, lira "J 5,, kuruş ve ilk teminatı "170,, liradır. E~

siltmesi 29.3.937 Pazartesi günü saat 14 de yap'fac3ktır. Şırtna• 

mesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek iste• 

yenlerin de nıuayyen giın ve saatte mektepteki komisyona müra• 

raat'arı ilin olıınnr. "1355. 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı il.mal edilmekte ol:n otelin ah· 

şap mobilyasile perdelerı için kapı!ı zart ile yapılan münakasa netice

sinde alınan son fiat (26.800i lira haddi ıtidalde görülmediğinden bu 
işin ihalesi açık eksiltme .uretiyle yapılmasına karar veri'miş ve eksilt• 

•meye iştvak şartı tahlil edilmiştir. 
2 - Muvakkat teminat yukorıda 1 yazılı miktardan aşağı olarak her 

talibin teklif edeccğı fialın yuzde yedi buçuğudur. 

3 - Eksi!tme 1 Ni.un l 937 tarihli perşembe günü saat 16 da baş. 

\oyarak 17 de bitlifti taktırdc 17 ye karar verilecektir. Eksiltme Kara• 
köyde idare merkezinde ~efler ~ncümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve re•imleri görmek ve mütemmim malumat 
aımak isteyenlerin idare lc,·2z1m •efliğine müracaatları. (1655) ----
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep Okullarına verilecek 220 çift iskarpin açık eksilımeye konul

rnuşlur. Eksillmesi 12 • 4 • 937 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü sa• 
aı 15 de Mektep binası içindeki Komisyonda yapılacaktır. Muhammen 

bedeli 1045 ve ilk teminat 79 liradır. lsıcklilerin şartnamesini görmek 
üzere mektep idaresioe müracaatları. (1679) 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan 

Şerife Gülterin Emniyet 5•ndığ'ına bırıncı :lerece•e ıpotekli, IJoğaz. 

iç!nde Biiyükderede Yazıcı sokağında eski 8, 10 yeni 8 numaralı olup 
tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafından (1020) lira kıymet takdir 
olunan sırf mülk bahçeli evin •atılmasına karar verilmiştir. 

Hududu: Agop hanesi ve Kiryako arsası ve i~i taralı yol ile rnah· 
dutıur. Evsalı: Dıvarlı ve üzeri parmaklıklı b3hçe içinde muhtelif 
cıns ve neviden meyva ağaçları ve bir kuyusu ve binada elektrik tesi· 
satı \•ardır Zemin katında: Karoıimen bir antre (3) oda maltız ocaklı m1t• 
bah bodrum ve bir hel!. Birinci katında: Bir sola 4 oda, Bir he!a 
merdiven başında camcklln vardır. Umumi mcsahası 105 m2 olup 58 m2 
bina zemini kalanı bahçedir. işbu iayrirnenkul tapu kaydı mucibince 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 10.).937 tarihine müsadi! pazar. 
tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile• 
cektir. Arıtırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdir. 
de müşterisi üzerinde lıırakılacaktır. Akıl takdirde en son arttıranın ta• 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
25.5.937 tarinine miısadi! sah ııünü saat 14 len 16 ya kadar keza dai. 
r~mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu• 
bammencnin % 75 ol bulmadığı takdirde satış 2280 No. Ju kauun abk4· 
mını tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, Arttırmaya iştir4k etmek is• 
tiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nlsbetinde pey akçesi veya 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları IAzımdıs. 

Hakları Tapu sicilli ile aabit olmayın ipotekli alacaklarda diğer al4· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerınin bu haklarını ve husuJile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihin• 
den ilibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri JAzımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmayanlar ~atış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Miilerakim vergi, tenvirlye, lanzifiyeden 
mütevellit belediye rusumu ile bunların üslünde bırakılma kararı tarihi· 

',ne kadar işliyecekleri ve dellaliye resmi borçluya ait olup arltırma be

c. ~!inden çıkarılır. Daha fazla malOmat almak isteyenler 22-3-937 tari. 
bin,ten itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 

arttı ma şartnamesi!~ 936-177 No. Iu dosyaya müracaatla mezkur dos• 
yada .nevcut Vl!saivi ırörebilecekleri il4n olunur. (1698) 

Sahıbl ve Umum! nC§riyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
Buıldıtı yer: Matbaa! Ebüzziya 
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