
Arjantin, Milletler ce
miyeti asamblesinin 
toplanmas1 hakk1nda 
notas1n1 verdi 

BUyUk Millet Meclisl 
d U n i $ kanununun 
mUzakeresine b a$
lad1 

Sene 18 - No. 6331 - Fiab her yerde 5 kur u~ PER~EMBE - 4 HAZIRAN 1936 Telefon: 24240 (ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Diinkii harp tatbikatmdan blr ka~ lntiba: Piyade havam yerl~tirilirken, tanklar Derliyor, agu makinell tiifek mevzfe girerken 

Diin Maltepe civar1nda biiyiikl 
harp tatbikat1 yap1ld1 

Her tiirlii kara ve hava vesaitlmlzln h;tirak 
ettlti tatbikat ~ok miikemmel netice verdi 

Solda: T"-1·'a.nnuzdan '-irl k "' k ll k if k l ..; ..... •..;n .u.uu v , sunt sis ne~redilirken ve tayyareler U?f en, sagda gaz mas e ~ o u M:illl 

D .. 
. un Maltepe piyade ab~ mektebi 

civarmdaki sahada her tilrli.i hava ve 
k~r~. muharebe vesaitimizin i~tiraklle 
b~ytik bir harb tatbikab yapilnn~tir. 
Bir ~ok generaller ve muhtelif s1ruf 
zabitan tatbikat sahasmda harek~t1 
yakmdan takip etmi~lerdir. 

Harekati ba~tan sonuna kad . h 11. a1 ma-
n I~~c ad1m ad1m takip. eden mu-

harnnmizin gCirdilklerini a~giya ya
z1yoruz: 

Sabahleyin erkenden k1rnuz1 kuvvet
~.: mektebin arka tarafmdaki tepelerde 
.~~an kuvvetlerile muharebe vazl-

3' tine gec;mi~lerdi. Saat dokuz s1rala
rinaa g 'd en e klrm1z1 kuvvete mensup 
ml uhtelif birliklerden.mUtesekkil lota-
a h · r arekete gec;erek muharebe saha-

sindaki kuvvetlerln ihtiyatm1 t~ 
etmek .. uzere mektebe dogru giden yo-
lu takiben ilerllemege ba~lad.Ilar. 

O suada bu harekAti haber alan ma
VI kuvvete mensup bir tayyare filosu 
ilzlendigi tepeler arkasmdan birden-

gaz sahasm1 iFet ediyor 

bire ~Ikarak yfuiiyii~ halinde bulunan 
klrilUZl kltalara taarruza b~ladllar. 
Bu ani taarruz kar~mda yUrilyen 
kltalar biiyiik bir maharetle derhal lld 
yana a~llp glzlenerek bir an i~inde 
gozden kayboldular. 

Tam bir muharebe sahnesini temsll 
eden bu heyecanh taarruzda tayyare 
filosu dil~an kuvvetlerini gorebilmek 
i~in ~ok al~aktan u~rak yolun iki 
yarundaki Iatalar ilzerine bombalar ve 
makineli tiifeklerile ate~ ediyordu. 
Fakat yilrilyii~ kltaatmm tayyare ve 
tank taarruzlanm bildirmege mahsus 
gozcilleri vazif elerini bi.iyiik bir maha
retle yaparak Iotalann bu ant taar
ruzdan muteessir olm1yacak vaziyette 
tertibat ahp gtzlenmelerini temin etti
ler. 

Tayyare filosunun taarruzunu at
lattiktan sonra kltalar bir makine ce
vikligile vaklt kaybetmeden derhal 
toplandllar ve gene yfuiiyilfe gectner. 

(Devanu yedlncl sahifede >. 

Meclis i§ kanununun · 
miizakeresine 

Dun 53 uncu maddeye kadar okundu. Cuma 
gunu muzakereye devam edilecek 

[ Y az1s1 6 na sahifemizdedir ] 

Atatiirkiin 
Trakga segahati 
istanbul 3 (A.A.) - Relsicumur 

Atatilrk bugiln sabah saat 6 da re
fakatlerinde Trakya genel ispekterl 
general Kazim Dirik de oldugu hal
de istanbuldan otomobillerle hare
ket ve saat 10 a dogru <;orluya mu
vasalat buyurmu~lard1r. Atatilrk dog
ruca kolordu karargfiluna inml~er ve 
orada bir ka~ saat kalarak kolordu 
komutam ile goril~il~lerdir. Oglcden 
sonra yanlanna kolordu komutam 
general Sallh Omurtag1 ve Teklrda~ 
valisl B. Ha¢m i~am da allp kasa
bayi gezmi~Ier, ordu evi bahcesJnde 
bir milddet istirahat buyurmu~lar ve 
ondan sonra o civarda yap1Ian yen! 
g~men koylerini gormek i~in husust 
trenle Murathya kadar gitmi~lerdir. 

Yukanda bir makinell tiifek, ortacta hilcum eden plyade 
a~gula dii.pnan harekAtuu tarassud 

ltalya, asamblenin 
toplanmas1n1 istemiyor 

Atatilrk baZl g~men evlerine gi
rip tetkikatta bulunm~ar ve koylU.

Asamble toplan1rsa, Habe~istan1n ltalya taraf1ndan 
ilhak1n1n tan1nmamas1na karar verecegi bildiriliyor 

lerle go~mil~lerdlr. Glrdiklerl ev- Roma 3 - M. Mussolini ordu gene
lerdeki temlzllk, kitaplar, fotograflar rallerini kabul ederek, harbiye mo.a
ve karyola gibl dilzgiln ~ya bllhas- te.p.n general Baistrachl bulundugu 
sa takdirlerlni celbetmi~tir. Qerkes- halde, kendilerile goril~mil~ti.ir. 
koyiinde trenln tevakkufu esnasmda Paris 3 (Ak~m) - Arjantln hii-
oradaki alay kornutaru, nahJye mO.- kftmetlnin Milletler Cemiyetindeki 
durii ve Saray kaymakarm ile gorll~- delegesi, cemiyetin umuml kAtibl M. 
mil~lerdir. Gerek <;orlu, gerek Mu- Avenolu ziyarctle hilkumetinin, asam-
ratl1 ile c;erkeskoyii ve dlgcr yerlerde blentn toplanmas1 hakkmdakl nota-
halkln Atatilrke kar~ gBsterdlgt sev- Sllll verml~tir. M. Avenol bundan 
gl ve baghbk tezahilrati ~ok bUyilk asamble relsl M. Benes ile konsey rei-
ve heyecanll idi. si M. Edenl haberdar etmi~tir. Bir 

Atatiirk gece yanst husust trenle cok hususi devletlere, bilhassa kon-
istanbula avdet buyurm~artbr. .• &e7 Azasma da malfunat vermlftir. 

Asamble relsl M. Benes fimd1 ce
koslovakya cumur reisidir. Bu se
beple Cenevreye gidemiyecektir. Asam
bleye reis vekillerinden blrinin rels
li.k edecegi ve yeni bir reis sec;ilecegt 
tahmln edillyor. 

Asamblenin aym 23 iinde toplan
maga ~agmlmasi. ve konsey toplanb
s1mn da o tarihe kadar tehiri muh· 
temeldir._ 

tTALYA 1\IEM1''UN DEGIL 
Paris 3 (Ak~m) - ttalyan gazete

leri Arjantinin teklifinin Rab~ ~ 
(Devanu yedincl sahlfede) 

' 

z 
~I 



Snhile 2 4 Haziran 1936 

Son dakika Du Sabahki Telgraflar 
Botazlar konf erans1 v v b d 

. geri mi kalacak? Fransada grevler ~ogalmaga a1la I 
Paris radyosunun bu haberi ancak 
bir tahminden ibaret olsa gerek 

Paris 4 (Radyo) - Milletler cemlyeti umumi katibi M. Avenol Milletler ce
miyeti asamblesini i1:timaa davet iyin Arjantin hiik'\irneti tarafmdan vaki olan 
mtiracaat hakkmda alakadar hiikumetlerin fikrini lstimza~ etmi~r. Gelen 
cevaplar miisalttir. Fakat asamblenin tarihi i!;timru hentiz tesbit edilrnemi~tir. 
Maamafih asarnblenln I!;tima1 haziranm son haftasmda vuku bulacaktir. Bu 
sebep ytiziinden Bogazlar konferansrmn 22 haziranda Montreux ~brinde 
toplanmasi tehir edilecektir. 
[A~: lilletler ccmiyeti hcyeti umumiycsinin i~timaile Boi:razlar kon[c

ransmm hi~ bir miinasebet ve irtibata yoktur. tki mcscle birbirinden tamamile 
aynd1r. Bogazlar meselcsinin MilleUer ccmiyeti ile aliikast mevcut degildir. Bu 
itibarla Paris radyosu tarafmdan verilen yukanki hnberin ancak bir tahmin
den ibaret olacagim zannediyoruz.] 

as eri bir in ·1iz treni · 
rm "a te1ebbiis ettile 

lki koprU dinamitle uc;uruldu, yeniden 
bombalar atlld1, Filistine takviye 

kuvvetleri gonderildi 

Kudiis 4 (A~) - Diin Beytul- I 
18.himde arap grevciler ile polisler ara
smda kanh miisademcler olmul? vc 
iki polis neferi yaralanm1~tlr. Yeniden 
bir ka~ bomba attlmi~tJ.r. Gazeteler, 
yeniden ingiliz kuvvetleri geldigini 
ve miktanmn 8000 ne!eri buldugunu 
ynziyorlar. Arap grevciler, Mlsm:lan 
ingiliz takviye kuvvetlcrlni getir
rnckte olnn bir treni yoldan ~1karma
ga te~ebbils etmi~ler, Kudils - Elbra 
yolu iizerinde iki koprtiyil dinamitle 
havaya u~urmu~ard1r. Biltiin telgraf 
ve telefon hatlan kesilmi~ir. 

l\'.IANDAI.AR K01'1iSYONU l~iLiSTlN 

l\lESELESiNi TETK.iK EDECEK 

Cencvrc 4 (A.A.) - Daimi manda
lar komisyonu Filistin idaresinin bu 
ig.tima devresinde tetkik cdilip edilmc
mesi meselesini gorti~mil~ ve uzun 

miizakerelerden sonra bu bapta bir 
giin tayin edilmesine ve derhal Ma
veray~ria idaresinin tetkiki ile i~ 
ba~anmasma karar verm~tir. 
YAHUDi FEDERASYONUNUN BiR 

KARARI 
J.ondra 4 (A.A.) - cEvening Stan

darb gazetesi, ingiliz hiikumetinin 
Filistinde bugiin maruz buJundugu 
m~iilattan bahsederek diyor ki: 

cYahucli matbuab ve Yahudi ma
hafilinin hareketleri hfi.kilmetin ~i 
kolayl~1rmaktan !;Ok uzaktlr. Yahu
di federasyonu Filistine Yahudi mu
haceretinln tesrii ve bu rnuhaccrctin 
Mavern~riaya da tc~rnill hakkm
da bir karar surcti kabul etmi~tir. Bu 
karar suretinin bOyle bir anda kabul 
edilmesi araplann galeyanm1 artlr
maktan ~a bir !if!YC yar~miyacak
tir.> 

Otel garsonu prensesi bo~ad1 
Buna muabil 60,000 sterlin alacak 

Atina 3 (Alq;am) - Prenses Azra ile evlenmi~ olan otel garsonu Haralam
bo, 60,000 ingiliz liraSI mukabilinde, prensesi bo~amaga muvafakat etmi~tir. 

Yunanistanda 
kanlz grevler 

Atina 3 - Golosta tiitiin, k~du· 
ra, madcn, terzi, mermer, boyaci i~
~ileri grev llan etmi~lerdir. Golos ko
miinist ~efi grevcileri ihtiH\le tc~ik 
etmi~ir. 

Grcvciler telgraf merkezini i~ale 
kalkt~m1~lar ve polise a~ a~mi~lar
dlr. Bir zablt, bir ka~ jandarma ya
ralanm1~tlr. Bir i~~l olmil~, alt.I ko
mi.inist yaralanm1~trr. Nihayet si.ikftn 
tesis edilmi~Ur. 

Atina 4 (~m) - Golos grcvci
Ieri, di.in gece yans:I grevden vaz gc~
mi~er ve bu sabahtan itibaren ~ 
ba~lami~lardlr. 

ltalyan zayiat1 
Olenlerin mf kdan 3906 

ki~i imi~ 

Roma 3 (Ak~m) - ltalyanm Hahe§ 
sefcrindeki zayiabna dair bir istitistilt 
nCFedilm~tir. lstntistikde olenler hak
ktnda 11u malumat vardir: Beyaz ltaJyan 

,,kerinden o1enler: Zabit ve asker: 1148, 
ald1klnn ynradan olenlcr 125, kay1b 3l, 
hastalsktan oJenler l 009 ki ccman 2313 

Yer Ii askerlerden olen1er: Eritre cep
hesinde 1086, Somalide 507 ki ceman 
1593. ltalynn askerinden olenlerin nuk
tan 3906 ki~idir. 

M. Ribbentrop elan Lo1adrada 
Paris 3 (Ak~am) - M. Ribbentro

pun Londrada blr ka!; saat kalarak 
Berline di:inecegi soylemni~tl. Halbuki 
kcndisi clan Londrada bulunuyor. 

Franszz kabinesi 
istifa etti 

Paris 4 (~) - M. Albert Sar
raut, kabinesinin istifas1ru cumhur 
reisl M. Lcbruna venni;itir. istifas1 ka
bul edilmi~ir. Reislcumhur bugiin 
Leon Blumu ~agirarak yeni kablneyi 
~e mcmur edecektir. 

Qinde ikilik 
Cenup ve §imal hijkumet

leri aratnda miicadele -Nankin 3 - Resmi mahafil, Nankin 
ile Kanton arasmda ihtilaf c;1kttgm1 te· 
yid etmekle beraber dahili harp vuku· 
una ihtimal vermiyorlar. 

Hong-Kong 3 (A.A.) - Reuter ajnn
amdan: Knntonda vazi.yet, normaldir. 
Dun Domei Japon ajans1 tarnfmdan vc
rilen ve karga§ahklar c;1km1§ olduguna 
dair olan havadisin gayeai, Japonlann 
F oukien" dcki foa1iyet1erini ortmek oldu
iu Kantonun rcami mahafilinde soylenil
mektcdir. Heni.iz teeyyi.id etmemi~ olan 
bazi haberlere aore Japonlar Foukiende 
ordu ltuvvetinin bir kumunm miizaheret 
ile muhtar bir hiikumet vi.icuda getir· 
mi§lerdir. 

Kanton hiikumcti, bir istila vukuundan 
endi§eyc dii§erek hemen seferbcrlik ya
p1lmastru ve F oukien hududuna asker 
gonderilmesini emretmi§tir. 

Kanton salahiyettar mahafili, Kanto
nun Nnnkine tnarruz etmek niyatcnide ol
dugunu inkar etmektedirlcr. Ancak bu 
mahafil, Foukicn veya Nankin tarafm
dan bir taarruz vukuu takdirinde Kouan
toung eyaletini miidafoa ic;in bir tak1m 
tedbirler nhnm1§ oldugunu teslim etmek· 
tcdirler. 

Bir muhafazakar rnebus milli bir 
ihtil&I haz1rlanmas1ndan bahsediyor 

Paris 3 '(A.A.) - Paris bOlgesin
deki grev durumu vehametini mu
hufaza etmektedlr. M. Saro ve Frosar 
diin ak~am i~ federasyonunun bir 
heyeti He gorti~u~tiir. 

Arnelenin fsteklerini tcdkik etmek
tc olan dart tali komisyon heniiz mu
zakerelerlni bitirme~tir. Bugiin og
leden sonra yeni bir toplant1 yap1la
caktir. Demir endUstrisi patronlari
~ f ederasyonu, grev hareketinin 
~iddetlendirildlgini ve diin ak~m 130 
fabrikanm grev tehdidi altmda kal
d1gm1 bildirmi~ir. 

Grev butiin bOigeye yaytlm1J?tir. 
Gilde, grevci amele atolyleri i~gal 

etmi~ ve geceyi orada gec;irmek ic;in 

Avusturga 
ba~vekili Jtalyada 

M. Mussolini ile neler 
gorii~ecek 

Viyann 3 - Avusturya ba~vekili ile 
M. Mussolini arasmda bir gorii~me ola
caktir. Bundan Avusturyadaki son kabi
ne degi§ikligi, Alman • lta1ya miinasc• 
bat1, Habsburglann avdeti meselesi 
konu§ulacakt1r. M. ~U§nigin, Habsburg• 
Jann avdeti hakkmdaki italyan muhale· 
fctini ktrmaga c;ah~acait soyleniyor. 

M. ~u§nig Venedikten tayyare ile Via 
Reggio gitmi§, bugiinii plajda gec;irmi§tir. 

Viyana 3 - Hi.ikumet sivillerin askeri 
talimlerini, toplantilan yasak etmi~tir. 
1915 sm1f1 askerlik ic;in yaz1lmaga dn· 
vet edilmi~tir. Askerlik ihizmeti bir ee
nedir. 

Turk - Sovyet ilmi yakmla~mas1 
Ankara 3 (Telefon) - Tiirk - Sov

yet killtUr mi.inasebatrm tedkik ve 
ilmi yaklnl~ma temini i!;in vekiller 
heyeti kararile (Tiirk - Sovyet killtii
rcl miinasebatzm tanzime memur ba
kanhklar arasi komisyonu) ~ll 
edilmi~ir. Komisyona hariciye vekd
letl umumi katibi B. Numan riyaset 
edecektir. 

Eti Bank 
Diin heyeti umumiye 
topland1, iktisad vekili 

izahat verdi 
Ankara 3 (A.A.) - Biit~e. iktisat 

ve divam muhasebat enciimenlerin
den milrekkep Eti Bank heyeti umumi
yesi bugiin kamutayin bilt~e encil
meni salonunda toplanarak banka
run birinci i~ y1h devresine ait idare 
meclisi raporunu mtizakcre etmi~ir. 

Bu miinasebetle ekonomi baka
kam Clfil Bayar heyeti umumi
yeye bankamn klsa bir zamana 
inhisar etmi~ olan mesaisllc onil
milzdeki yil iyindeki faaliyetine ait 
izahat vermi~ir. Bu izahab mlitea
kip bankanm raporu heyct umumi
yece de tasvip edilmi~tir. 

Ankara t1b fakaltesi kuruluyor 
Ankara 3 (Telefon) - Ankarada 

bir tip fakilltesi kurulacakt1r. Bunun 
i~in bir Iayiha haz1rlanmi~hr. Bugiin
lerde meclise verilecektir. 

Futbol ma~lan radyo ile 
verilecek 

izmir, Ankara, istanbul mubtelitle
rinin kcndi aralannda ve First Viyana 
takllnile cumartesi, pazar ve sall giin
leri yapacaklan ma!;lar saat ii!;ten itl
baren radyo Ue verilecektir. 

Bir ~aki yakaland1 
Erzincan 2 (Ak~am) - Burada Ah

med oglu Bnko admda bir pki yakalan
m1§br. Bako miiteaddid soygunculuk va
kalarmdan suc;ludur. ·---

Felemenkde bir evlenme 
Amsterdam 3 (A.A.) - Petrol kum

panyas1 direktori.i 7 l ya~mda air Henri 
de Tarding, 37 ya~mda Alman pnyal\ 
Knaack ile evlenmi§tir. 

biitiin tedbirleri ~ardlr. 
Paris 3 (A.A.) - Maden endiistrisi 
i~liginden grevl ¢mdl de kimya en
diistrisine ve diger bazi endilstri ~
belerine sirayct etm~tir. Bir ~ok fab
rikalar grevcilerin i~gall altmdadlr. 

Sall giinii i~ yeniden ba~layan 

Aurdon tayyare fabrikasmda yeniden 
grev !;Ilam~tir. 

i~Uer direktortin verdigi sOzleri tut
madlg1ru Herl siirmektedirler i~eri
ne yeniden ba~layan Renault fabri
kalan i~~ileri arasmda da bilyiik bir 
sinirlilik mevcuttur. 
l\llJIIAFAZAKARLARIN NUl\lAYi~t 

Paris 3 (A.A.) -Mebus Lui Marc
nln milli cumuriyet blrligi diln ak
~am Pariste bir niimayi~ yapm1~1r. 

taly siya i bir 
bl .. f h z1 I r ' 
Zecri tedbirlerin · kald1nl
mas1n1 ·temin i~in hudut
larda asker tophyacakmt~ 

Paris 3 (Frans1zca istanbul) -
Oeuvre gazetesi yaziyor. italya hiikft
meti 15 haziran iyin miihim bir si
yasi blOf hazirllyor. M. Mussolini 
Avusturya, Yugoslavya ye Fransa hu
dutlarmda askerlerini sefcrber edi
yor. ihtiyat efrad1 seferberlik kagit
Ianm alm1~lardrr. Ve ilk emirde kol
ordularma iltihak edeceklerdir. Maa
mafih bu hudut havalisinde ~imdi
lik htc blr askeri harekct yoktur. 

Digcr haberlere gore italya hi.iktl
meti 15 hazirandan evvel mektep ve 
sair umumi binalann tahliyesini em
retml~tir. italyan crkAru harbiyesi
ne mensup bir !;Ok zabitler hudut bo
yunda gezerek harp zamarunda isti
fade edilebilecek mahalleri tayin edi
yorlar. 

Biltiin kablnelcr bu hareketin 15 
haziranda zecrt tedbirlerin kalchnl
mamasma karSI bir bl of ten ba~lm bir 
~y olmad1gi k~aatindedir. Zikri ge
!;Cn hudutlarda asked niimayi~ler 
olmasi ihtimall vardlr. Maamafih bu 
niimayi~ler hi!; bir v~Ie fiiliyat ha
lini alm1yacaktir. 

Negii§ Londrada 
Halk Habe~ imparato· 
runu ~ilginca alk1§lad1 

Londra 4 (A.A.) Habe~ imparatoru 
Londraya gelrnl~tir. Babe~ imparato
runun ikamet edecegi sarayin civarm
da bulunan Babe~ el~lligi etrafmda 
kesif bir halk kiitlesi Negii~ muva
salatm1 bekliyordu. Negil~ geldigi va
kit halk polis kordonunu yarmi~ ve 
Bab~ imparatorunu ~gmca alk1~la
mi~tir. imparator saraya girer gir
mez Habc~ bayrag1 ~ekilmi~r. impa
rator halkm siirekll nlkl~lanna cevab 
vermek uzere yarunda oglu ve pren
sesler oldugu haldc sarayin balkonu
na c;1km1~ ve eliyle i~ret ederek halkl 
siikuta davet etmi~tir. Bunun iizeri
ne prcnses mikrofonun oniine gelerek 
ingilizce demi~tir ki: 

cGOsterdiginiz dost~ kabul bize va
zif emlzi yapmak hususunda cesaret 
vermektedir.> 
Habe~istanm Londra el!;isi Martin 

de dmparator, gosterdiginiz hilsnil 
kabulden dolayi size te~kkilr etme
rni emir buyurdu.> demi~tir. 

Mare§al Badoglio Romada 
Roma 3 (~am) - Mar~l Ba

doglio Napoliden hususi trenle Ro
maya gelmi~tir. istasyonda M. Mus
solini ve bir ~ok zevat kendlsini kar
~lami~r. Binlercc balk kendlsin se
lfunlanu~trr. Mare~l bunlara asker 
selfunile mukabele et~tir. 
Mare~l Napolide karaya i;Ikarkcn 

21 pare top atlln11~t1r. 

Bu tezahiirata i~iriik eden 75 mebUS 
ile 25 senato azasi ve 23 Paris bC· 
lediye meclisi azas1 balk cephesi aley· 
tan olduklanm bildirmi~lcrdir. 

Mebus Taittinger, balk ccphesi ka· 
binesinin tc~ekkillii ile 'Fransada 
sosyal ihtila.I b~amakta oldugunu 
ve buna kar~ koymak i!;in milli bir 
mukabil taarruz ilan etmek ve bir 
milli ihtilfil hazirlamak icap edece
gm1 bildinni~r. 

Paris 3 (A.A.) - Grev, gittik~e teh· 
ditktlr bir rnahiyet a1rnaktadir. Og· 
Ieden birnz sonra Paris buz depoln· 
rmda grev ilan edilmi~tir. Sut depo
lan born bo~ kalmi~t1r. Qiinkii PariS 
~ehrine mahsus si.itiln yans1 buz de
polarmda muhafaza edilmcktedir. 

Yunan -Bu/gar 
miinasebatz 

Bulgar ba~vekilinin 
dostane sozleri 

Atinn 3 (A.A.) - Ak§Clm gazetele• 
ri Bulgnr ballbakam Koseivanof Yunan· 
Bulgar miinasebctleri hakkmda gnzetc• 
lere verdigi beyanatm metnini nC§ret· 
mcktcdirlcr. Bulgar bn§baknm §"UnlarJ 
aaylemi§tir: 

cBulgaristan ve Yunanistan hi.ikumet· 
leri, her iki mcmleket arasmdn mcvcud 
olan muallak mcsele1erin halli hususunda 
bi.iyiik bir hi.isnii niyct beslemektedir. 
Hali hazuda Yunanistnn ile Bulgnristnn 
nrasmdn bir giimri.ik harbi hiikiim siir· 
mektedir ve Bulgaristamn baz1 Yunan vc· 
hir)crindc kom1oloslan yoktur. Yunan 
hiikumetinin Bulgaristan hnkkmdaki d~· 
tane beyanab Bulgnr milleti tnrnfmdan 
biiyiik bir memnuniyetle knr§1lnnm1liltr.> 

Sozlerini bitirirken Bulgar ba§bnkant, 
her iki memleket arasmdaki mcselelerin 
k.1sa bir znmanda hnlledilccegine kani ol• 
dUb'\lDU SoyJemi§tir. 

Ankarada resim sergisi 
Anknra 3 (Telefon) - Gilzel sanat

lar birliginin 13 iincil rcsim sergisi 
yann (bugi.in) sergi evinde saat 17 de 
a~1lacakt1r. 

Biit~e if§aat1 
Mahkeme yalntz M. Tho

mas1 su~lu buldu 
Londra 3 (A.A.) - Biit~e if§alltl me

selesi hakkmda tahkikat yapnn mnhke· 
me diin nk!jam n~redilmi~ olan rnpo• 

runda eski miistemlekilt nazm M. Tho• 
mnsm miicrim oldugu neticesinde karar 
k1lmaktadir. 

Rnpordn B. Thomasm devletin esra· 
nm M. Batese if §a etmi§ oldugu vc onun 
da bu if§aattan kendi menfaati namma 
istifade ctmi§ bulundugu beyan edil• 
mektedir. 

lngiltere - I Sir 

lngiliz fevkalade 
komiserinin seyahatine 

ehemmiyet veriliyor 
Londra 3 (A.A.) - Siyasal mahnfiJ, 

M181rdaki lngiliz fevknlade komiscri sir 
Lampsonun Londrayn gclmesine biiyuk 
bir ehcmmiyet atfetmektedirler. 

lngiliz - Mmr mii:z.akereleri. bir ~ok
noktnlar iizerinde bir anla§may1 derpi~ 
ettirecek dcrecede iler1emi§ o1mak1a be• 
raber askeri mahiyetteki mesclcler, bnk• 
kmda henuz bir tarn hal &ulunamamW 
br. Mevzuu bahsolan noktalnr ne as• 
ker mevcudu mesclesi, ne C:e lngiliz gar· 
nizonlarmm birle§mesi hakkmdad1r. Bu 
mesclcler M1s1r miidafnasmm istikbaline 
taalluk etmektedir. 

Kanai bolgesinde 5000 ki§ililc bir kuV" 
vet bulundurulmns1 hnkkmdaki 1930 
munhedesini tamamlamak fikrinden vat 
ge~ilmill ise de, Kahirede lngiliz garni· 
xonlan bulundurulmast hnkkmm M1sni1• 
lar tarafmdnn reddedilmcsi iizerine yeni 
zorluklar ortaya ~1km1vt1r. 

Kcza Sudnn mcsclesi hakkmda da ho
nuz bir hal sureti bulunamam1vt 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

Yurume usulu 
Belediye sokakta yi.irilmeyi bize og

retmek istiyor. Belediyemizin bunda 
hakk1 olduo·unu simdiye kadar b.emen 

b • 

blitiin matbuat teslim etmi~tir. <;iin-
kli sokaktaki tramvay ve otomobil 
kazalarmm esaslanm biraz tetkik 
edip te kabahatin biiyi.ik k1sn11 sokak
ta Ylirilmesini bilmiyenlere ait oldu
gunu gormemek imkan haricindedir. 

Biz yiiriimesini bilmeyince, beledi
Yenin bunu bize ogretmege kalkmas1-
n1 pek tabii ve zaruri gormelidir. Bu 
l iizum ve zarureti teslim etmekle be
raber, ~u ytirilme usuli.inden hig bir 
ameli netice has1l olrmyacagim da 
~imdiden iddia edebilirim. Hiikumsi.iz 
kalan iyi usullcre, kaidelere, talimat
lara, emirlere ait belediye kolleksiyon 
hazinesine bir tane daha ilave edil
Inekten ba~ka bir 1;>ey yap1lnn~ 0Im1-
Yacakt1r. 

Rica ede1im, bir d~~iiniiniiz. iyi bir 
niyet ile, pek hakl1 olarak 
konmus olan belediye usulle-
rinden' hangisi tatbik edilebilmi~tir? 
liani sokakta ti.ikiiriilmiyecekti? Bu 
emir ka~ giln tatbik

0

edildi? Sokakla
ra tiikilrrnek degil ya, ne yapsaruz 
aldrr1~ eden yoktur. Hani sokaklarda 
bilmem hangi saatlerden evvel vcya 
sonra gilriiltii yap1lm1yacakti?' Giiriil
tii fashnm pe~revini bizzat belediye 
arabalan c;almaga ba~lanuyorlar nu? 
Rani halis slit satma niyet ve te~eb
bi.isleri? Hani kapah camekanlar icin
de yiyecek maddeleri satmak niyetle
ti? Hani, hani, hani ... ilah. 

~u halde, biitiin bu imk~ns1zhk 
gozonfmde dururken sokakta kald1-
l1mlann sag tarafmdan yiirlinmesine 
dair emirler vcrilmesi, tamimler yaz1l
mas1 beyhude bir zahmet te{>kil etmez 
nu? Bu emrin icras1 gene zab1tai bele
diye memurlarma tevdi edilecek de
gil mi? Onlann say1s1 ne kadar az ol
dugunu sokaklardaki gliri.iltil mese
lesinde resmen anlamad1k rm? 

Kaldmmm sagmdan gidilmek ic;in 
evvela yaya kaldmrru olmak laz1m. 
En biiyilk caddelerimizde bile yaya 
kaldmrm bulund!-1-gu ~iiphelidir. Ti.i
nelden c;1kt1ktan sonra ileriye dogru 
Yiiriirken, cski Rus konsoloslugu kar
~1smdaki yaya kaldmm1 adeta bir 
S1rat kopriisune benzer. 0 daraclk 

par<;adan azac1k d1~an ~lktmiz mi tram
vayla ikiye bi~ilmek tehlikesind~siniz. 
Bu kaldmmm sag1 solu olur mu? 
Halk sokagm ortasm1 istila etmez d~ 
ne yapar? 

icra kabiliyeti olmayan en hakh, 
en makul ve zarurt usuller ka"d 1 t db. 1 b' ' I e er, 
e ir er ile filliyata ge"irilm k . t -. .. 1.. :.- e is e 

nirse gu urn,; olurlar Onu .. . . n u,;m, en 
evvel icra edebilmek kabiliyetini ikti-
saba ~ahsmalidir Ak = · · ~amc1 

Klavsen konseri 
Bu .. k" · 

• • gun u ptyanolara benzeyen klavsen 
isminde bir c;alg1 vard1r. Matmazel Cot-
radina M 1 d b I . . o a zamanim1z a u c;a g1y1 
en 1y1 i;alan sanatkarlardan biridir. Av
rupa ve Amerikada konserler veren bu 
sanatkar yakmda istanbula gelecek ve 
ltalya sefirile sefiresine misafir olacaktir. 
Sanatkar Dante Alighieri cemiyetinin de
laletile bir konser verecektir. 

Mektup i9inde doviz ka~aks:1hg1 
Posta mektuplan ic;inde yeni bir doviz 

kac;akc;1hg1 meydana c;1kanlarak tahki
kat yap1ld1g1m yazm1§hk. Posta ve telg
raf rni.ifettil}leri bu kac;akc;1hk etrafmda 
Yapttklan tahkikat1 ikmal etmi§ler ve ev
rak1 miiddeiumumilige vermi§lerdir. Miid
deiumumilik evrak1 istintak dairesine tev
di etmi§tir. 

- Yakmda gtine~ tutulacak, diyot
lar Bay Aroca ... 

'~~-~:.mE __ ll_· _· R __ n ____ E_R_~_B_R~-' 
~ark demiryollar1 Adliye binas1 Yaya gidenler 

Verilen karar 
tedricen latbik 

edilecek 
Halkm yalmz yaya kaldmmlan i.ize

rinden yilriimeleri hakkmda belediye
nin verdigi karar, diinden itibaren tatbik 
edilmege ba§lanm1~t1r. F akat bu karar, 
memleketimizde ilk defa tatbik edilccc
ginden halkm bu yeni tedbirlere ahf;labil
mesi ic;in bir intikal devresi ge<;irmesi la
z1m gelmektedir. Bunun i<;in karann tat
biki bir ka<; safhaya aynlm1§t1T. ~imdilik 
halk yalmz yaya kaldmmlar i.izerinden 
yiiriiyecek ve caddenin ortasma <;tkm1ya
cakt1r. Ortadan yiiriiyenlere polis veya 
belediye zab1tas1 memuru ihtarda bulu
nacak, §imdilik ceza verilmiyecektir. 

Halk, yaya kaldmmlarda yiiriimege a

h§ttktan sonra karann ikinci safhas1 tatbik 
edilecek, yani yayalar yaya kaldmmm 
sag tarafmdan gideceklerdir. Buna da ta
mamen alt~ttktan sonra riayet etmeyen· 
ler ancak o zaman para cezas1 verecek
lerdir. 

Caddeler iizerindeki gei;id yerleri he
niiz tesbit edilmedigi i<;in halk §imdilik 
bir tarafm yaya kaldmmmdan diger ta
rafa amuden gec;eceklerdir. Mailen ge· 
c;enlere !limdilik ibtarda bulunulacak, ile
ride halk buna da ali§t1ktan sonra ceza 
verilecektir. 

• • 
l~I 

Belediyedeki 
tahkikabn ilk saf

has1 bitti 
Afi§aj i~i etrafmda belediye muhasebe 

miidiir muavini Nailin yaphg1 tahkikatm 
ilk safhas1 bitmi~tir. T ahkikatm bu saf
hasinda afi~aj i§ini iizerine alan milesse
senin mukavelename ile kendisine veri
len hak ve vazifeleri azami surette ken
di noktai nazanna gore tefsir ettigi go
ri.ilmii~ti.ir. Ancak bunun tam bir kanaat 
haline gelebilmesi i<;in miiessesenin evrak 
ve hesabat:J ii:i:erinde de tedkikata H.izum 
goriilmektedir. Bay Nail, bugiinden iti
baren gerek miiessesenin hesaplan, gerek 
belediyeye tevdi edilen vesikalar iize
rine tedkikata ba§layacak ve bunun da 

arkas1 almd1ktan sonra rnufassal bir ra
por yazarak riyaset makamma verecek· 
tir. 

Haber ald1gumza gore belediye, bil
hassa afi§aj iicretinin kanuni bir resim 
olan (levha resmi) ile birlikte tahsil e
dilmege te§ehbiis edilmesini dogru gor
rnemektedir. Eldeki vesikalar, miiessese
nin afi~aj iicretini de ( tahsili emval ka
nunu) nun hiikiimlerine istinad ettirerek 
miikclleflerden istedigini gormektedir. 

Oniversitede yeni bir fizik ve 
kimya enstitusil a~1lacak 
Oniversitede bu seneden itibaren yeni 

bir fizik ve kimya enstitiisii ac;1lmas1 ka
rarlaf;ltmlmt§hr. Rektorli.ik bu enstitii ic;in 
miinasi~ bir bina aramaktad1r. 

Bina ve arazi vergilerinin devri 
Bina ve arazi vergilerinin idarei hu-_, 

susiyeye ge<;mesi miinasebctile memur
larm rnaliyeden belediyeye devri heniiz 
bitmemi§tir. Bu itibarla i§lerde de bir 
durgunluk vardir. Halbuki sene ba§t ol
dugu i~in bu iki vergiye aid gerek ta
hakkuk ve tahsil. gerek muamelata aid 
islerin teehhiir etmemesi laz1md1r. Devir 
~uamelesinin siiratle yap1lmas1 ic;in bele
diye muhasebesi tedbir alm1§t1r. 

· . . . Bu hadiseyi seyretmek i~in bar.i 
alimler Sibiryaya... · 

Hesaplan tedkik eden 
heyet i~ini bitirdi 

!?ark demiryollan kumpanyasmm he
saplanm Naf1a vekaleti namma tedkik 
eden heyet i~ini bitirmi§ ve raporunu ha
z1rlam1f;lhr. Heyet azasmdan bay Naki 
raporu Ankaraya goliirmii§tiir. Heyet, 
kumpanyamn son be§ senelik hesaplan
m gozden gec;irmi~ ve vaziyetini muka
yeseli surette ortaya koymuf;ltur. Bu ted
kike gore, en fazla gelir gec;en sene ·el
de edilmi§tir. 

Kumpanyamn demirba~ e~ya degeri
ni, hiikumetin satm alma teklifinden son
ra altin esasmi ileri si.irerek dokuz misli 
arttirmak suretile bilam;osuna 300,000 
liradan fazla bir fark ilave etrnesi heyetin 
nazan dikkatine ili§en noktalar arasmda
d1r. 

Hcyet, e§ya degerini fazla gostermek 
gayretile yap1ld1g1m tesbit ettigi bu hesap 
degi§tirmesini gayri kanuni buldugundan 
sebebini kumpanyadan sormu:i, fakat ik
na edici bir cevap almam1§hr. Kumpan
ya idaresi, Parist~ki merkez biirosundan 
ald1g1 emir iizerine bunu yaptigm1 bildir
mi§tir. 

Kumpanya direktorile baz1 izeflerinin 
sigorta primlerinin kumpanya tarafindan 
odenmesi de dogru goriilmemi§tir. Kum
panya binalan ve i§letrne malzemesi be§ 
rnilyon franga bir ecnebi sigorta §irketi
ne sigortahd1r. T edkik heyeti, kumpan
yamn sigortasm1 farnk esasma gore yap
t1rmasm1 §ayam dikkat gormii~tiir. 

Kumpanyanm heyet<;e liizumsuz adde
dilen masraflan arasmda Sofyada bulun
durdugu bir muhabire verdigi para
lar da vardtr. Bundan ha§ka kumpan
yanm piyasa ile muamelelerinde miina
kasa usuliine riayet etmemesi ve daima 
muayyen birka~ tacirle i§ yapmasL da 
heyetin nazan dikkatini celbetmi§tir. 

Kumpanya heyeti umumiyesi 3 tem
muzda toplanarak hiikumetin satm alma 
teklifi hakkmda karanm verdikten son
ra mi.izakerelere ba§lanacaktir. 

T enezziih ui;u~lar1 
Daha miikemmel bir 
§ekilde yapilmas1 i~in 

tedbirler ahnd1 

Cumartesi giinii ba§lamlan tenezziih 
uc;u§lannda ban intizams1zl1klar oldu
gundan bahsetmi~tik. Hava yollan umum 
miidiirii $evket Andan bu miinasebetle 
bir mektup ald1k. Umum miidiir, miira
caat edenlerin s1raya kondugunu ve cu
martesi gi.inii halktan 33, pazar giinii de 
65 ki§inin tenezziih ui;u§u yaptiklar1m 
bildirmekte, gazetelerin gi:isterdikleri 
hassasiyete te§ekkiir etmektedir. 

Hava yollan i:jletme idaresinin gazete 
ne§riyatma kar§l gosterdigi alakay1 ve 
verdigi izahati memnuniyetle kaydedi
yoruz. Bundan sonra tenezziih uc;q~lanmn 
daha miikemmel ve muntazam §ekilde 
yap1lmas1 ic;in her tiirlii tedbirler ahnmlf;l
tir. Muhterem Naf1a vekilimizin idaresine 
tabi bi:iyle milli bir te~ebbiisiin mazbut 
ve muntazam bir halde olmamasma esa
sen tasavvur edilemezdi. 

Garsonlar bah§i§ i~in bir 
toplant1 yapacaklar 

Carsonlara aid yi.izde on bah§i~ hak
kmm tamamile kendilerine b1rakilmasm1 
temin etmek i.izere biiti.in alakaltlarm i§
tirakile I 6 haziranda bir kongre lopla
nacakt1r. 

Kongre Beyoglunda Bursa sokagm
da musiki~inaslar cemiyeti merkezinde 
yapllacakttr. Ko1;1greye lokantac1larda cya
gmlacaklardu. 

On gii11e kadar 
istimlak i~ine 

ba§lanacak 
Yeni in§a edilecek adliye binas1 ic;in 

yedi yijz bin lira tahsis edildigini yazm1§· 
t1k. Haz1rlanan planda bau tadilat ya
p1lm1§ ve bu suretle imiaat masraf1 700 
bin liradan SOO bin liraya indirilmi~tir. 
Bu meyanda evvelce yap1lmas1 kararla§· 
bnlml§ olan tevsiattan vaz gec;ilmi§tir. 
I...az1m gelen bi.iti.in noksanlar ikmal cdil
mi~ oldugundan on gi.ine kadar adliye bi
nas1 icyin belediye taraf mdan istimlak i§i· 
ne balllanacakllr. ---

Maliye kadrosu henuz gelmedi 
Istanbul maliye kadrosu heniiz gel

memi§tir. Maliye tei}kilatma aid yeni ka
nun da heniiz teblig edilmediginden kad
ro ile yeni kanunun birlikte teblig edile
cegi tahmin ediliyor. 

Deniz ticaret mOdOrlOgO 
kadrosu geldi 

Ankarada bu\unan deniz ticaret miidil
rii Miifid Necdet, :1ehrimize gelmi1;tir. 
Miifid Necdet, yeni kadroyu getirmi~tir. 
Y cni kadroda miihim degi.:iiklikler yok
tur, baz1 memurlann maa~larma zam ya
p1lm1§llr. 

~~~~~~~~~ 

Garip bir h1rs1zl1k 
Baba ile ogulun a~1ktan 

para ka'Zanmak i~in 
bulduklan yol 

Polis ikinci §ube memurlan garip bir 
hirsizltk i~ini meydana <;1karm1!1lard1r: 
ibrahirn isminde bir adam polise mi.ira
caatla, evinden elbiselerinin c;almd1gm1 
bildirir. Polis tahkikat neticesinde elbi
seleri c;an~1 i<,;inde bulur. Elbiseleri satm 
alan diikkan sahibi bunlan Mehmed na
mmda bir genc;ten ald1gm1 soyler. Meh
med lbrahimle yiizle~tirilince baba ogul 
olduklan meydana c;1kar. 

Meger baba evlad elbiselerin calm1p 
satilmasmda daima mu~terek hareket e
derler ve mesruk eiwanm sahibine iade 
edilmesi icap eltigine gore bu ~ekilde bir 
kurnazlik sayesinde a'<1ktan para kaza
mrlarm1§. Polis bu hadisenin ayni §ekilde 
bir ka~ kerre daha tekrar edilmi§ oldu
gunu meydana koymu~tur. iki sui;lu ad
liyeye teslim edilmi~lerdir. 

Berberlerin hafta tatili 
meselesi 

Berberlere hafta tatilr temin ctmek iizere 
Millet Meclisine verilen takrir alakalila
rm miihim• bir k1sm1 larafmdan itiraz
Jarla kar111hlnm1§t1r. 

Berberler, bu takrir kabul edildigi 
takdirde meselenin. alakal1larm ihti
yac;larma uygun bir §ekilde halledilmi~ 
olam1yacag1 mi.italaasmdad1r1ar. Bu
nun tatbikatta bir c;ok kan§1khk ve gii~
liikleri mucib olacag1n1, berberlerin ya
r1m giin ic;in belediyeye gene tatil ruh
satnamesi harc1 vermege mecbur ola
caklanm ileri si.iri.iyorlar. Bunlar pazar 
tatilinden diger esnaf gibi istifade etti
rilmelerini istiyorlar. Zaten mebuslan
m1za gonderdikleri mazbatada da pa
zar giinii tatil yapmalannm temin edil
mesini istemi!?lerdi. -----
Asker! hastane olm1yan yer
lerde asker hastalarm tedavisi 

Askeri hastane olmayan yerlerde as· 
ker hastalarm sivil resmi hastanelere a
dam ba~ma gi.inde 75 kurull iicretle ya
tmlmalan kararla~tmlm1§ ve alakadarla
ra bildirilmil;!tir. 

Bay .A.mca.ya, gore ... 

... Baz1 .a.limler, de Bilecige gidecek
l~rmi~ ... 

' .. 
... Ben de bir kolay1m bulup gide

yim, diyorum!.. 

Sahife 3 

Yasaktir, t'akat ... 

Tramvay arabalarmm basamakla
rmda durmak, parmakllklanna as1l
mak yasaktlr. Fakat her gi.in bunun 
bir GOk misalini gorliyoruz, hcrkesle 
bcraber belediyenin zab1ta mernurlan 
da buna ~ahittk. 

Sabah sekizden evvcl satictlann ba
girmas1 yasaktir, belcdiye bu nizarru 
gUrilltUnUn onilne ge~mek i~in koy
du. Fakat sabah karanllgmda kaba 
tekerleklerile milthi!? bir gilrli.lti.i. ya
pan belcdiyenin ~op arabalan bazi 
semtler halkma saball uykusunu ha
ram ediyor. 

Otomobillerin ~ehir i~inde saatte 
yirmi kilometrcden fazla siiratle git
meleri yasakt1r. Fakat mesela /:?i~U 

caddesinden gece vakti seksen, yti.z 
kilometre siiratle giden ve fakat ·yol 
iisttindeki nobet~i zab1ta memurlan
nm hi~ bir mildahalesine ugrarruyan 
otomobillere her gun ras gelirsiniz ... 

Bu misalleri daha ziyade uzatmak 
miimkiindiir, fakat ne faydas1 var? 
Yapllan nizamlarm hepsi iyidir, buna 
hit; ~iiphe yok. Mesele bunlan tatbik 
ettirmekte. «Devlet yasagi ii~ gi.in su
rer» kanaatini zihinlerden fiiliyatia 
silmekten ba~ka ~are yoktur. Bunun 
it;in en mtiessir i;are takib fikri ve de
rece derece s1k1 kontroldur. 

* Paris el~imiz «pa~a» oldu! 
Paris el<;imiz ge<;en hafta mtistakbel 

Frans1z ba~vckili M. Leon Blum'u zi~ 
yaret etmi~. Pariste ~1kan (Tani gaze
tesi bu haberi verirken Paristeki Ti.irk 
elcisinin ismini «Suad Pa~a» diye ya
z1yor. Bu yeni «tevcih-. ten dolayt. 
Suad Davaz'1 tebrik ederiz! .. 

* Bir zevl{sizlik niimuuesl 
Beyaz1d havuzunun etrafmdald 

tarhlardan bahsetmek istiyoruz. Bu~ 
raya yer yer renkli adi r;ir;ekler dikil
mi~, geni~ ~1plak toprak aral1klar b1-
rakllm1~. Bunun yerine sivama yem~ 
ye~il gazel --;im dikilse. bir iki yerine 
zevki selime daha uygun c;;i<;eklerdcn 
gobekler yap1lsa, havuzdaki sudan bol 
bol sulansa, goze daha !?irin goriln
mez mi? Bclediyenin bah~ivanhk ~u
besinde <;al1~anlar arasmda _Avrupa
ya gitmi~ hii;; kimse yak mu? Istanbu
lun pek mahdud bir ka<; yerinde yap1-
lan bu ufak bahc;elere Avrupa ~ehir
Ierinde gordiigiimtiz ~irinligi vermek 
bu kadar gi.i<; bir ~y midir? 

Bu geceki giire~ler 
Y edisi Grikorumen, be§i 

serbest 12 giire~ yap1lacak 
Bu gece T aksim stadmda yapilacak. 

gilre~ program1 ;pudur: 
Finlandiyahlarla iic;unci.i ma<;: 
56 K. J\'1ustafa - Per!tunen (Griko 

rumen). 
66 K. Yusuf - Ranta (Crikorumen). 

79 K. Adnan - Hecksten (Crikorumen). 
8 7 K. B. Mustafa - Korhonen ( Criko 
rumen). 

Agtr Necmi - Jiirvinen (Grikorumen) 
61 K. A. Ahmed - Lanne (Crikorumen) 
72 K. A. Hi.iseyin - Kokko (Grikorumen) 
56 K. Omer - Pcrtunen (Serbest). 
66 K. Vefik - Ranta ( Grikorumen). 
79 K. Mevlut - Veckaten (Crikornmenl 
8 7 K. Seyit Ahmed - Karhonnen (Scr-
best). I 

Ag1r Samsunlu Ahmed - Jurvinen 
(Serbest). 

Ka~ak sigara kag1d1 satan ikl 
kadm yakaland1 

(apada Ciillii ve Emine adlt iki kadan 
kac;ak I 700 sigara kag1d1 satarken ya
kalam1~lard1r. Suc;lu kadmlar dokuzuncu 
ihtisas mahkemesine verilmi§lerdir. 

B. A. - Bo~una yorulma, (Giinef) 
tutulalI bir hafta oldul 

- Nerede gordiin? ... 
B. A. - Galatasaray kuliibiinde! •• 
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Sahifc 4 

Bu ak~am saat 21,45 te 

a m a . 
Me~hur ylld1zlardan murekkep bir varyete grupu ile 

Ac;ILIYOR 
Birinci s1n1f lokanta - Telefon: 43703 

Sahibinin Sesi ve Odeon 
pJaklan y1ld1ZJ : 

GEORGES MORFESSI 
Eksantrik aktor ; 
2 MARTINI 

Flik Flok iistadlan : 
000 EMEDY 

Eksantrik dansoz : 
SU BOVA 

Tanze Rovii y1ld1zlar1: 

TRiO POL-RIAi-GEORGES 

<;;ifte kas1rgalar 
mucidleri: 

TRIO SMANOFES 
Nevilerinde yekta : 

ELSE ve VLADO 
Klasik dansoz : 

HELGA LUND 
Siayah Venus, radyo y1ldm: 

MIRTLE VATKINS 
T ach zarafet : 

4 DANiS 

Istanbu Liseler Sat1nalma Komisyonundan: 
Erzakin cinsi 

Ka~ar peyniri 

Beyaz peynir 

Yumurta 

Tere yag1 

Kase yogurdu 
Siit 

Miktan 

11200 

21100 

Adet 390000 

4300 

Adet 11300 
44500 

Muhnmmen 
bedeli 

6720 

5275 

4875 

4300 

565 
5340 

5905 

Silivri yogurdu 34200 5814 

Teminat Eksiltme Eksiltme giin ve saati 

'ekli 
504 Kapah zarf 10/6/936 <;ar~amba 

395.62,5 » )) 10/6/936 » 
365.62,5 » )) 10/6/936 » 

~aat 14, 

» 14, 

» 15 
----------------------------------~ 322.50 » » 10/6/936 )) )) 

----------------------------~ » » 10/6/936 )) )) 15, 
» > 10/6/936 » 

442.42,5 

436.05 » » 10/6/936 » 16 
=-=-~:-"."'."'~------------=,,,,--------Kok komiirii Ton 730 14235 1067,62,5 > 12/6/936 Cuma 14,30 » 
Tiivenan M. komiirii 2950 
Kriple M. komiirii 200 
Blok M. komiirii 250 

Mete ve giirgen odunu ~eki 2900 

32450 
3400 
4250 

40100 

7540 

3007,50 

565.50 

» 

• 
» 

> ~artnamesi iki lira bedel 
» mukabilinde ahmr. 
» 12/6/936 Cuma 

12/6/936 » 

15 

15,li 

Me~hur beynelmilel ~antoz: Stratosfer biilbiilu : • Mangal komiirii 34500 1035 77.62,5 12/6/936 » 16 

ADA MORELLI ZORA LAZSEVSKA 

6 SMART - BOYS CAZ ORKESTRASI 
Gorulmemi~oriji- KARAMBA? Goriilmemi~oriji-

nal numerolar • nal numerolar 
~-----• Sofralarm evvelden tutulmas1 rica olunur. ca----•' 

1 - Komisyonumuza bagh yabh lise ve ogretmen okullarm1n yukarda miktarlari, muhammen bedelle· 
riyle ilk teminat ve eksiltme giin ve saatlart hizalarmda yaz1h erzaklar kapah zarf usulii ile eksiltmeye 
konmUftur. 

2 - Eksiltme istanbul Iiseler muhasebeciligindc toplanan komisyonda yapilacaktir. 1steklilerin ,artna• 
melerde yaz1h knnuni vesikalardan ba,ka Ticaret odasmtn yeni y1l vesikas1 ve teminat makhuzlariyla be
raber teklif mektuplanm ihale i~in tayin edilen saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon 
ba~kanhgma vermcleri, ilk teminatlanm helli giin ve saattan once komisyon ba~kanhgmdan alacaklar1 ir· 
saliye ile liseler muhasebeciligi veznesine yatirmalnn. (2753) 

( 
sHtRLEY TEMPLE: Kii~iik Albay) 

_ ~ehzadeba~1 HiLAL sinemas1ua geldi. _ l!B _________ immm11mEmJ111_ ... _______________ ... 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
TEPEBAll 8AH~ESi 

VARIN ACILIYOR 
Her gun saat 5 - 8 arasmda 

2 ORKESTRA REF AKA Ti LE 
KONSER APERETIF -

GEZiNTiLER 

LOKANTASI 
Garden 'in muhte~em tara~asmda 

miintehap ve nefis taam 
150 kuru~ 

Her ak§am 10 da 
Garden'in butun programile 

Hususi miizik - V aryete --Her Cumartesi ve Pazar 
Saat 5 - 8 arasmda suvarelerin 

programiJe 

MATiNELER 
Pek yakmda: 

LEO MARJANNE 
Parislilerin en Parislisi 

[BORSA I 
Istanbul 3 Haziran 1936 

(AK$A1'1 KAPA:SI~ FiATLERi) 
Esham ve Tahvilat 

lst. dahili 96,50 I, B. Hamiline 9,90 
Kuponsu1 1933 ,. Miiess~ 87,50 
lslikraz1 95,25 T. C. Merkcz 
Oniliirk \ 22,-,- Bankasi 68,-

,. 11 20,80,- Anadolu hisse 24,90 
,. Ill 20,90,- Telefon 8,50 

Mumessil I 52,30 Terkos 12,75 
,. II 44, - \:imento 10,50 
• III htihat deg-ir. 8,50 

l~ Bankasi 9,90 $ark » 0,70 
(Para (i;ck fiatlcri) 

Paris t2,03,- Pra~ 
Londra 630,25 Berlin 
Nev York 79,-,- Mndrit 
Milano 10,03,45 Belg-rad 
Atinn 84,76,32 Zloti 
Cenevre 2,45,25 
Briiksel 4,68,50 Pengo 
Amsterdam 1,17,25 Biikre, 
Sofyn 63,37 ,43 Ruble 

19,14,-
1,96,55 

5,80,66 
34,77,66 

4,23,80 

4,23,80 

107,57,80 

25,01,66 

istanbul ii~iincii icra memurlugun
dan: Mahcuz paraya ~evrilmesine ka
rar verilen b~ y~nda dogru klsrak 
a~1k arttirma suretile 10/6/936 tari
hine milsadif ~ar~mba gi.inil saat 10 
da Fatih At pazannda sat1lacagmdan 
talib olanlarm icra mahallinde ha
zir bulunacak memuruna muracaat
lan ilan olunur. (23492) 

Bakirkoy askerlik ~;ubesi riyase
tinden: 

Yedek $ubaylann scnelik mutat yok
lamnlnnna I /6/936 dan itibarcn ba~
lamlm1~t11. ~ubede kay1th yedek aubay• 
larm vesikalnrile beraber vnktmda tube· 
ye miiracant ctmelcri ilan olunur. 
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BeyoQlunun merkez yerinde 
Terzi, moda atelyeai, doktor •• 
yazibanesi veya ikametcih 

olmaga elverioli dort oda, mutfalt 
ve banyoyu havi bir daire k.irahktir. 
latiklal caddesj ($ik) ainemas1 kar· 
fl91Ilda 156 numarah clstiklal apar· 
hman1 kap1c1sma miiracnat. 

D.No. Scmti ve mahallesi 

1317 Bi.iyi.ikada Made .• 

1327 Bogazii;i Yenimahalle 

1490 Edirnekap1 Hac1 Muhiddin 

1494 Biiyi.ikdere 

3418 Usktidar Hayrettin <;avu~ 

3451 Bostanc1 

4028 Bak1rkoy 

481 O Erenkoy Sakarya Cad. 

7040 ortakoy 

7577 <;ubuklu 

7687 Kacbkoy Caferaga 

8119 Kilc;;ilk Mustafapa~a Karab~ 

8185 Fati:l Kirmasti 

8233 Fener Abdi Suba.p 

8243 Kaea Mustafap~ alb mer
mer Scyid Omer 

Sokag1 Emlak No. Cinsi vc hissesi Hisseyc gore 

muhammen K. 

E. Aya Nikola Y. Y1lmaz Ti.irk E. 44 3047 metre arsa 1830 kapall 
Y. 68 Ada 71 parse! 2 zarf 

2 Ah~p hanerun 3,50/23 his. 140 a~lk 
art 

Muhtar ve Camii ~erif E. 21Y.31 60 metre arsa 120 > 

Gillmez 

Topta~ cad 

istasyon cad. 

Selami c;;~rne 

E. Qiftlik Y. Aydmllk 

<;ubuklu 

E. Papasoglu 
Y. Dumlupmar 

<;ukur\c~me 
> mescit 

14 MU. arsanm 1 2 his. 60 

240 i~inde mevcut nizamll mu- 40 
taf ve rnanav ve s1rf miilk 
uncu degirrneni gediklerin
den munkalip kultibe ve 
arsamn yalmz degirmen 
mahallinin 16 sehimi iti
barile 2,5 sehmlnin tekrar 
6 sehim tertibile 4 sehiml 

6 MG. 11-34 193 metre arsa. 
harita 45 

190 

E. 43 Mil. Y 45 Elyevm kagir hane ve 350 
diikkfma ah~p baraka ve 
kagir ah1r ve bah~enin 1/5 
his. 

> 

> 

9 1498 metre bag ycri 1490 kapall 
zarf 

E. 54 Y. 64 Ah~ap hanenin 15/21 his. 

E. 49 Mil. Y. 28 55,25 metre nrsa 

E. 8 Bahc;;eli kagir bane 
Y.16 

E. 8 Arsa 
Y.10 

5600 kapal1 
zarf 

E . Kil~ii k Karam an ve 
Emirler sokag-I 

E. 18-20-22 Odalan olan kB.gir fmn ve 4375 kapal1 
arsanm 112 his. zarf 

Y. Fatih cad. vc 
Feraizci sokag1 

Tahta minare ve 
KireQhane 

Y. 24-24 1-16 

E. 7-9 Y. 7-9-10 Kagir bane ve di.ikkanm 
1/28 his. 

E. Mccidiye karakolhanesi E. 2 Mil. 125 metre arsa 
Ada 260 

Y. HO.seyin Kaz1m harita 6127 

105 a~1k 

arttmn 

130 

Yukanda evsaf1 yaz1ll gayrimenkuller on gi.in milddetle satl~a c;;1kanlm1~tlr. ihalcleri 19, 6/ 936 
eden cuma giinii saat on dorttedir. Sati~ mi.inhas1ran gayrimilbadil bonosiladir. 

tarihinc tesadiif 

TEPEBA~I BAll~ESi 
Beyoglunun merkezinde bulunan ve 

butiin o civar halkmm randevii mahalli 
olan Tepeballl bahc;esi, Garden miidii· 
riyetinin emek ve f edakarlig\ ile esash 
tebeddiilat yap1larak ve yaz sahnesi, lo· 
lrnntas1 ve Gardenin muhte§em terac;alan 
ile adeta Avrupanm muma.sil miiessese· 
]erle lc1yas edebilecek bir miikemmeliyete 
ifrag edilerek eski §erefli mevkiini ihraz 
etmi1itir. 

Berlin ve Londra miizikhollerinden 
celbedilen fcvkalade varyete trupu ta· 
rafmdan her ak§am saat 10 dan itibaren 
vc cumartesi ve pazar giinleri eaat 1 7 ,I /2 
de cglenceli temsiller vcrilecektir. 

Halice nazu ve 1ureti hususiyede tcz
yin cdilen terac;asmda I 5 0 lcuru§ muka
bilindc en nefis yemekler yiyecckainiz. 

Hergiin saat 5-8 arasmda iki orkcstra 
refakatilc aperitif-konserler tcrtib edil

mi~tir. 

Bahc;c yarmki cuma gunu, Gardenin 
varyetc trupu tarafmdan verilecek fcv
lcalade bir temsille parlak bir eurette 
a~1lacakt1r. 

Kad1koy Vak1flar Direktorlugu llanlan 

Hakiki T a~delen suyu 
Biiyiik damacanalarda ~ift, kii~iik damacanalarla galon siselerin ii:tO' 

rinde tek kuqun miihiir olanlard1r. • · 
Bu miihiirlerin bir tarafmda (Evkaf) diger tarafmda (Ta,delen), 

damgas1 vard1r. 
Bu kurtun miihiirler Tatdelen kaynagmda damacana ve tifeler E\I' .. 

kaf ameleai tarafmdan dolduruldukda memurumuzca z1mbalanmakta• 
d1r. 

Say1n hallnn bu kurfUD miihiirlere dikkat etmeleri ve t-ifeleri bo~al .. 
ltnca kurtunlari da imha eylemeleri tavaiye olunur. (2983) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oskiidarda Altunizade Mecidi]e mahallesinde Ni,antafl caddeaind• 

eaki 4 miikerrer yeni 12, 12/1, 12/2 aay1h mahal mutasarr1f1I YakubuJI 
360 lira 6 kurut borcundan dolay1 mezkur mahal 4000 lira k1ymet iizO' 
rinden miizayedeye :vazedilmittir. 15/6/936 giiniine miisadif Pazar
tesi giinii ihalei evveliyeai icra lubnacagmdan talib olanlarin yi.izd4' 
7,5 pey ak~elerile birli.kte :Oakiidar kazas1 idare heyetine miiracaatlarl' 
.(2936), 
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D0~UNCEL1m: 
cu 

~ Dcdi ki: 

NED EN? 
~ Liscyi bitircf'nn. Anam babam, lusl-
15 num akrabam, kimsem yok. Gellr sa-
15. iJ ~lbi de degilim. Liseyi arka~lanmm 
---"jO ~ bait hocalammn yardnniyle bitire-
15, b.Udim. Lise tahsillnden sonra bir de 

ta
Universite var. Ornya gitmek icin ia

nbUla geldim. Muracaat ettim, fakat 
W-- aimacw.ar. Yan!~ aniamayimz, bcn ia
~ kir ve kimsestz bir gen~ oldugµm tcin 
14,31 !I'alebe yurdlanndan birlnde.yiyip i~ 
~ rek, Yat1p kal.karak Universiteye de-

varn edebilirim. ifte benim ooyte blr 
lS tahsu J apanuyacaglilll s0ylediler .• 

Sebeb: 

- Sebeb? dedim. Sent her hangf. 
;5,31 bir talebe yurduna aJmamaianmn S&1 
~bebi? .6 . 
~ - Yi.izilme iyi bakunz, d.edL 
lie- Yitzline baktim. SOnra ~tan~ 

gozdcn gecirdfm onu, iri yan. 
iyi beslenm~ olmasma ragmen 

Insana cdelikanliyiml• diyen Dir hall 
a• 'Var. 
be- M111•rm ______ 

1111 

OD 

ir· 

GRET.\ iLE 1\lAULEN 
Berlinin en bilyilk stiidyolanndan 

bi.rlnde chuviyet mezarhgJ. varchr. 
Bir ':fOklan bu dosyalara: «Mechul ytl
dizJar mezan> der. Bu dosyalarda bin
ler:e gen~ kmn f otograflan ve tercU
m~1 hallen vard1r. Bu k1zlar, bir ttirlil 
stud]onun e~igini a..~Inlyan, 1~~a ya
n~adan Olen pervanelerdtr. 

Bu dosyalar orilmcek bagl~1r. 
Fakat bir ka~tmlacak olsa, hayli es
rar meydana ~1kacak. 

Nas11, ki sttidyoya girip ~Ikan bir 
Yabanc1, bir gtin elinl bu dosyala.ra 
atml{I. Rcsimled kan~tmru~, resimle· 
r1n ru:kasm1 okumu~... ild tanesini 
neklediyoruz: 

¢Marlene Ditrlh, sa11~m. Boyu; 1,50 
her sporu yapar. Gi.indeligi 30 mark.> 

lkinctsi: 

«G1cta, Gu tafson (Garbo) ufak 
tefek roller. Glindeligi: 25 mark 

Bu resimler, Greta ile Marlenut h 
giin stildyoya gelip, Ufacik bir ~~ 
~ekledikleri zamanlara aittir ... Bazan 

aftalarca, hatta nylarca bekledikleri 
olunnu~ ... 

ZECRf TEOBiR 
Biz.im be1ediye otomobillerde klak· 

sonu kaldmnca f"' I 
] d] y ' ~o or er bir hayli s1z-
an ' r. ayalar d ll 
bu~ ruk d l n, yo arda keyiflerine 

" 0 ils1yorlar. 
Celelim H tnbur Ra ... 
Hninburg b I _1. • 

d ... 1 k e e~uyc 1 Yalmz klaksonu 
meg~·ii c;nayi da Yasak etti. Fakat oto
te~l~ee~.en k ld1rmad1. ~oforler ancak 

A ~ederlerse korna c;alacak,ar .•• 

f .... rnkm ... Bunun brr ammas1 var. ~o-
oru ·orn Id .. a c;a rrmaga mechur eden ya• 

Y~. Yirmi dort santten brr aya kadar ha· 
pis cezas1na ~arpilacakl.. 

Yiiz o. ~ DORT YA~rNDA ... 
h A?1erikah Salamon Rikner 186 l. J 865 
. arbmde, bir ka~ kere gonullu ya21lmak 
1stem~ti. 

. Doktorlnr her seferindc muayene et· 
tiler ve onu ~iiriige ~1kard11ar. 
k Bu her seferinde ~iiriige ~1karilan ae
Y~~· ge~en gun Nevyorkta nihayet oldil. 

uz on dort sene ya~m11t1. 
~lumu >Cle tabii olmeda, dii,W. bacaii 

lc.1nld1 vei>Oyle oldii. 
__ Ba21 biinyeler tib'bs •Ida~. 

- Bir ~Y goremiyorum, dedim. Yok
sa verem gibi filAn bula~ blr hastall
gm rm var?. Ho~ bu da olsa, nihayet, 
seni tedavi ettirip almalan lazim ... _ 

- Hayir, dedl, hi~ bir hastahgun 
yok. Yalmz goziimtin birisi kordilr. 
iyi bakln_ Camdan goziimiln blriSt.. 
Fl:\kat otekl g9ziim saglam. Tek gO
zfunle iki gozliiym~iim gjbi gorebill· 
yorum. Okumama man! degll tek goz
lil olmam. Liseyi bu tek gozle bitirdim .. 
Fakat i~te, bir goziim kor diye alml-

yorlar bent. .. Tek gozlii olmam tf n1vers1-
teye sokmuyor beni. Qiinkii Qnlar okut
mazlarsa, kendim okU~marn. B~ 'Pa
ram yok .. 

Aches: 

Bu yukanya yazdiklanm ayniyle va
kidir. Arzu edenlere tek gozlil oldugu 
i~in okumas1 mtinasib bulun:rruyan de
likanlmm adresini verebilirim .. 

Orban Sellin 

DENIZ ORTASINDA ... 
Bir Jngiliz zabiti tekaiid edildi. Bir 

vapur kumpanyasma ba1t vurdu ve de· 
di ki: 

- T ekaiidiyemi on sene siz ahmz, 
bunn mukabil biiyiik vapurlanmzdan 
birindc bana bir kamara kiralnym1z, be
ni besleyiniz. 

Kabul cttiler. Bu zat, senelerdir, de-
11izlerde geziyor. Bugi.ine kadar 50,000 
mil ycr dola~mlJ. 

Ge~enlerde vapuru PJymouta ugrad1. 
Gazcteciler ko1ttular. dedi ki: 

- Kamaram1 oda ~yalanmla do1C• 
dim. Kendi evimdeym~im gibi r,;ah11l.Yo· 
rum ve kamaramdan her c;;1lu§ta ba1ka 
ba"ka c;;chrelerlo kar11la1ayorum, her ae
ferindc hayatm bagka bir cephesini go
ri.iyorum. I Ier gun yeni bir geyler ogrcn· 
digim ic;in ihityarlamnma imk8.n yokl. 

l'AHUDiLER ARAP, ARAPLAR DA 
YAHUDIYMt~! 

Filistinde a1a81 yukan kan govdeyi 
gotiiriiyor. Araplarla Yahudilcr c;;arplfl· 
yorlnr. 

lngiliz hukiimctinc bir milyarder ba1 
vurmu§. Bu zat diyor ki: 

- Beni oraya gonderiniz, ben Arap· 
lnrla Yahudileri derhal ban~tuaca8-im. 

Soruyorla r: 
-Nas1H 
- Elimde tarihi vesaik var. Arap-

larn Bcni 1srail ahfad1 olduklanm, Ya· 
hud1lere de cedlerinin muslUman oldu
gunu 1sbat edecegiml .. 

Bu milyarder propagandac1, Jngiliz: 
hiikumetinin kcndisini Filistine gondr· 
mek ic;;in yard1m etmesi 11oyle dursun, 
b1lakis mnni oldugundnn fena haldc k1z
maktaym111 ..• 

AKTRiSLERE YASAK! .. 
Budapc11tede aktrislcrin c;;ogu otomo

bil kullamrlar. Pelt <;ogunun kcndi oto· 
mobili var.du. 

Ccl gelelim bu yiizden :kazalar oluyor
mu11. Aktrisler, tiyatroya gccikiyor, ve 
liizumundan f azla silratle yol alarak son 
dakikada i~erine yeti§iyorlarm!f. Go· 
c;cnlerde c;;ok k.1ymetli bir aktris otomo
bil kazas1 neticcai olmii11. 

Belediye: Aktrislerin otomobil kul· 
lanmalanm yaaak etti. Otomobil kullan· 
d1g1 goriilen alttriaten para cezUJ almnu
yacak, dcrhal otomobili mtisadere •dilo
cek .. 

Ba karardu dolayi yUderce akttia 
belediyeyj PJOb!ieto etd. 

Bu seneki giine~ 
tutulmasi 

Baz1 yerlerde 70 - 80 
saniye gece gibi 
karanhk olacak 

19 hazlranda vukua gelecek klisuf hA
dlsesJ memleketimizin blr ~k yerle
rinden tam olarak goriilecektlr. Bunu 
haber alan uzak ve yakm memleket
ler heyet~aslan memleketimize a-
letlerile birliktc gelip teclkikat yapmak 
i~in miisaade istem~er ve kendileri
ne miisbet cevap veiihni~r. 

19 haziranda vukua gelecek giinef 
tutulmas1 hadisesi hakkmda malftma
tma mtiracaat ettigimlz ilniversite 
rasadhanesi heyet~inaslarmdan Dr. 
M. Gleissberg bir muharrlrimize ~un
lan soylcmi~tir: 

¢BU seneki gunc~ tutulmasi hu
susiyeti itibarile !:Ok miihimdir., Qiln
kil karndan milkemmelen takip cdl
lebilecektir. Kiisuf 937 seneslnde vu-
kua gelccek kiisuf, bu scnekinden daha 
~ok uzun siirecek fakat maalesef hi~ 
bfr rasadhane ve Astronom tarafmdan 
takip ve tetkik edilemiyecektir. Qtin
kil kilsuf tarn Okyanusun ortasmda 
olacaktir. Bu sahada u~ ada bulun
makta ise de bunlardan bir tanesi 
yapllan ar~t1rmala ragmen buluna
mamakta ve bir zelzele netlccsinde 
battig1 zannedilmektedir. Diger iki 
adanm ise etraflan ~ok kayallkt1r. 
Burnlnrn !tikmak imkftns1zd1r. Okya
nusun ortasmda vnpurun demirleme
sl ve buradan kilsufun takibi imkft.n
s1zd1r. BiiUln bu 1mka11Slzllklaia mu
kabil 937 senesi kiisufu tam be~ da
kika dcvam -cdccektir. 

Bu seneki ktisuf had.isesi, yilz kilo
metre geni~iginde ve namiitenahi bir 
uzunlukta devam edecek ve bu saha. 
i~lnde bulunan Yunanistandan, Ege 
denizinden, Tiirkiyeden, Sibiryadan, 
Japonyadan tam olarak goriilecek ve 
tedkik edilecektir. Tilrkiyeden en Jyi ve 
tarn olarak Bursa, Bilecik, Safranbolu 
ve ineboludan gorlilecektir. Bursa ve 
Bilecikte kusuf, 70 saniye, ineboluda 
da 80 saniye devam edecektir. Bu~ 
hirlerde ve kilsuf devam ettigl sahada 
ktisu! muddetince ortahk gece gibl 
karanhk olacakttr. 

Kilsuf 19 hazfran gttnu sabahleyin 
gilne~ dogduktan tam yanm saat son
ra ba~hyacak bir saat klsmen goriil
dukten sonra 70 illl 80 saniye tam kii
su! olacak ve gene bir saat zarfmda ay, 
yava~ yava~ giine~in onilnden ge~~ 
bulunaca.ktlr. 

Kiisuf Sibirynda cTamsk> ~elu-1 cl· 
vannda en iyi gorillecek ve burada 
(2,50) dakika devam edecektir. Kilsuf 
m'iiddetler1nin aznmisf 8 dakika oldu
guna gore bu seneki ki.isuf nisbeten 
ufaktir. Fnkat karadan iyice gorillup 
takip edilecegl it;:ln ~ok ehemmiyetu
dfr. Kiisu! istanbulda ylizde 98 nis
betinde olacak ve yava., yavaf ge!te
cegt i~ln ortahk karanhk olm1yacak
trr. 
Giln~ tutulmasuu takip ve tedkik 

etmek ilzere bir iki gilne kadar tsv~ 
Lund rasadhanesi profesorlerinden 
M. L'nudmark ile Viyana rasadhanesl 
profesorlerinden M. Leiser ve Roman
yall Astronom M. Dani~ ~ehiimize 

gelecek ve iiniverslte heyetile birlikte 
Bllecige gideceklerdir. Buruardan M. 
Dont~ ineboluya gtdecektir. Universi
te rasadhanesi nanuna, profesor M. 
Freundlich ile doktor M. Gleissberg 
KB.ndilli rasadhanesi namma da bay 
F&ttn ve blr ild astronum ile btrlikte 
tnudajdan ldisufu italdp edeceklerdtr. 

Heyet 14 haziranda istanbuldan h'a
reket edecektir. -----

Gayritablillk g6stercn blrl 
mOphede altma ahnd1 

Evvelki gUia ak1am iizeri bir adam 
Maarif mudiirliigune giderek: cBen orta 
tedrisat umum miidlirii bay Avni ile go· 
ril1mek iatiyorum. Kendisini oldi.irecegim. 
~imdi onu bulunuz. .. > diye baginp c;a
iirmaga ba1lam11ttr. 

Bu vaziyet ikar§1SU\da derhal poli.e te
lefon edilmit ve -polialer yeti1erek bu ada
nu yakalanutlardar. K&raltolda yapdaa 
tahkikatta bu nun V edad admda biri ol
duiu..anlat1lm111br. V:edadin harek.etlerin
de gayri tabiiUk ,gori.ildiigundcn kendiai 
milphede alt1na alanrrutllr. 

.. , .. ,.,.....,... ...... ,..nn111rntn11UH1111lllllR11,.1••••sse-.w-wu1n--

:Kachkay Akfam klz sanatlar mekt.eblnde a~tlan serg1 kapanm-.tu. SerrJda
~k gilzel esrler tqhir edilm~tir. Yukanda serpden bir kofe 10.riinilyor. 

c 

Bir $Of0r Prenses 
Azran1n k1z karde,ile 

evlenmek istiyor 
Eski garson, Atinadaki otelden c1karken garson

lara otel paras1ndan fazfa bahfit verdl 
Atina (Husust 

muhabirimi~ 

den) - irakll 
prenses Azra ile 
kocasi 1k1 gtin ev
ve Ala lltorlo ital
yan tayyare ~r· 
ketinin hususf blr 
tayyareslle bura· 
dan Radosa git
mt~lerdir. 

Bura efkln umu
miyestnt ~fddct
le alAkadar et
mekte devam eden 
bu ~ maceras1 
haklanda son ye
n! tafsllAt.i ver
mezden evvel , 
otclden ~Ikarken 

diger Yunan ga· 
zeteci arkada~-

lanmla blrlikte 
~ok yakmdan gor
diigfun prenses 
Azramn hie glizel 
olmad1guu kay
detmek isterim. 

Prenses Azra, Prenses Atta \'e kocas1 Atinada otelden ~1karlarken 

pasaportunda 29 ~nda bulundugu 
yazilmasma..ragmen 35 y~nn ~oktan 
a~~. klvirc1k kuzguni sa~lanna kll'
lar d~~. btiyiik burunlu, ~ok es
mer bentzll bir kachnd1r. 

Otelden ciicarken stadyum cadde
slni dolduran halk arasmda bulunan 
bfr ~ok kadmlar, garson ile prcnsesl 
kol kola gorilnce: 

- Zavalli oglana yazlk oldu, diye 
bagrrmaktan kendilerini menedeme
ml~lerdir. 

AZRA KABUSLAR GEQlRiYOR 
Prell.SM Azra ile kocasi mutaassip 

her hang! blr Irakbnm hayatlanna 
kasdedecekfnden o kadar ~k korku
yorlar ld, otelde kald1ldan mtidde~e 
Yunan zab1tasrmn muhafazalanna 
tahsis ettigi iki rnemurdan ba~ka, pa
ra ile bir ~k hususi muhaf1zlar da 
tutmu~larch. 

Atinada ans1zm ve hussui bir tay
yare ile Radosa g1tmeleri kendilerini 
burada emniyette hissetmemelerinden 
ileri geliyor. 

Prcnses Azta, burada Atlantik ote
linde son geceyi kAbuslar 1Cinde ge
~lrm1¢tr. Gece yansi herkes uykuya 
dald1kta.n sonra oteldeki tehlike zll· 
leri, hep birden ~almaga b~lam1~, 

garsonlar ba~ta olmak i.izere biltiln 
mu~terller, odalarmdnn korldorlara 
firlanu~lr ve Irakh prensesin garson
la beraber kalch~ odadan ac1 ac1 ka
dm feryatlan geldigini duymu~lardir. 
Herkes, prensesle kocasma bir suikasd 
yap1ld1guu zannederek odalarma ko
~arken, mesele an1~1m1~t1r. 

Prenses, uykusunda kAbuslar ge
~irmi~, ac1 ac1 haylarmap ba~lam1~. 
kocas1 da kendisfndcn daha cesur 
olmachp J~n tehlike zillerini cal
Inl~tir. Bugilriiltiiniln esasi anla~1hn· 
ca herkes gillmekten kat1lm1~tfr. 

soot GARSONUN ~1\llA E 
BAIU$1$LDd 

Prenses ile koca.si, otelde ii~ gt.In ya. 
tak ve yemek masraflan olan.k 7,000 
dl.'ahml Odemi~lerdir. Fakat sab1k 
garson prensesle evlendikten sont'a 
azamettU~ blr tavtr taktnd1gi 
cihetle, garson ball~~lerintn de dahil 
bulundutu bu 7,000 drahmi yanl .SO 
Turk liras1 iicretle otelden ~1klp git
rnege razi olmamtf ve~iitiln otel gar
sonlanrun oda.strun oniinde dizilme
lerinl emretmi~tir. 

Bu arzusu derhal isaf edllmi~ ve 
ot.elin 18 hademe ve garsonu siraya 
diZ~. Prensesln garson koc~ 
s1, garsonlan teftl~ ettikten sonra el
lerine adam b~a u~er sterlin lir&Sl 
yanl 30,000 drahmi vermi~tlr. 

GARiP BtR iZDiVAC TALEBi 
Buradaki ~lltan Alo·opolls gazete

sine g6re Yunanh bit ~for, prenses 
.Afzamn kocasma blr mektup gonde
rerek baldwrun destl Jzdlvacma t&
lip olmu~. Akropplla guetealne 
g&'e mektubun sureU aynen f\ldur: 

Aina 29 mayis 
Muhterem M. Haralambi 
Bmcik arzum ekzotik zevcenizin elini 

s1kmak ve kendi..ini tebr1k etmekt1r. Ben 
de fakir bir gencim; §oforiim, henuz 22 
ya!!mdayim. Giizelim. Sac;;lanm k1vtrc1b 
tir. Gazetclerde okuduguma gore zev
ccniz madam Anastasiyamn hemtiresi cv• 
lenmek istiyor. Bundan dolay1d1r ki ken~ 
dimi bu damatl1ga lay1k goriiyorum. P.ren• 
sesin mesud koca1J1 ... Bana da bir iyilikte 
bulun. Yarm sabah seni gormege gele· 
cegim. Muhafrzlarma beni yan1na sok· 
malnn emrini ver. 

Jmza Yani Mantu]inoe 
DtAK MABEYJNcJsf BEKLENJYOR 

Prenses Azrayi, memleketlne don
mege ikna etmek, ve nikAh Jle vaftlz 
merasiminin iptall i~in te~bbusatta 

"'bulunmak uzere lrak mabeyinclsl 
Tahsin p3$anm anbean M1sirdan 
ta~') are ile buraya gelmesi bekleniyor. 

Akropolis gazetesine gore mabeyin
~ garson damada prensesten aynl
~' :?k ve memleketlne dbnmegc ilma 
~tnek icin be~ milyon drahmf ver
megi ve prcnses Azranm elinde bu
ltman 2,5 mil) on drahmfyi de allkoy
mnsuu teklif cdecekmif. 

Ji'nkat garsonun yakmlan, prense
sin Musul Irnk petrollanndan htsse:
sme sened 10,000 ingil12 liras1 ala
cag, clhetle bu tekllfi menfaatlerlntt 
uygun gormuyorlar. Zira Irak pet
rollar1m i~leten gtup, ~yet prensese 
hissesln1 vermekten imtina edecek olur
sa, Azramn her hangi bir mahkemeden 
alacag1 kararla ecnebl llmanlanna. 
sevk edilecek Musul petrollan Oze
nne haciz koydurmak suretile hfssesl
ni tahsil etmesi pek kolay imif 

Bu hulyalarm ne dereceye kadar 
hakikat olacagm1 bllmlyoruz. Yalms 
~ras1 muhakkakt1r Id garson Hara
lambf, Atfnada.n Radosa hllreket et
m~zden cvvel, prenses Azranm ken
disimt cir-0 ..ettlgi 1,soo :tngwz llraltlc 
~eki Amerikan bankasma-Oomdurmu'°' 
ve 900 bin drahmiyi ellne ~lrrn~ 
tiP. Bu parada.n 300,000 dfahmJ, Ati• 
nada. yapl1an masrARaiil hattamm~, 
dama.t cebtntte 600,000 dn.llml ile 
Radosa gitmf~tir. Bt'lndan b~ sa
blk garsonun elinde Azramn evlen
mezden ewel kendteine hatira ola
rak hediye etmit oldugu 215 ingill2 
llr.allk blr pJrlanta yilSftk V&l1DJf, 
Bt.\ paralann pek yakln bir. zamanda 
suyunu ~ekecegme ~phe yoktur. 

BfR HAREM AflASI ORTADAN 
K~YBOLlUU$ 

Prenses Azra ile heffi¢resine, Irak
tan berl refakat etmi~ olan ve ha
rem agas1 oldugu soylenen t.Iknat.e:a 
boylu, kalpakh bir hademo bu reza. 
let patlak vetdikten sonra ortadan 
kaybolmu~ur . 

Prenses Azra, bu.ac:lanun kendJBine 
ve yahut kocasma kasdedeeeitndea 
korkuak muwmatllr,ec.1 tilt' dDlalt' 

1Jf! 
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Meclis it .kanununun 
· µiiizaker~S~Jle ba§lad1 
Dun 63 Oncu maddeye kadar okundu. cuma 

gunu mOzakereye devam edilecek 
Ankara 3 (Tclefon) - Meclis bugiin 

aaat on he§te topland1. lktisad vckliletl· 
sic 1mai mamulibn maliyet fiatlerini 
kontrol aalahiyetini veren kanun 18.yi· 
hau miizakere ve kabul edildikten sonra 
if kanunu llyihasmm miizakeresine ba§• 
land1. 

Enciimcn kanunun miiataceliyetle mii· 
ukereaini istedi. Refik Ince aoz alarak 

tizerinde on senedir ~ah§1lan bu kanunun 
miiataceliyetle miizakeresini dogru bul
mad1i1m 1oyledi. Ezciimenin miiataceliyet 
teklifi reye kondu. Kabul edildi. 

10 kanunu layihaa1 heyeti umumiyesi hak
)unda aoz alan Refik lnce bu kanunun 
chemmiyetinden, Cumuriyet hiikumetinin 
ivcp yeni bir eseri oldugundan bahset· 
tikten sonra dedi ki: 

- Bununla beraber kanunun ekaik 
cihetleri yok degildir. Sigorta tesisatmm 
nokaan olmas1 bunlardan biridir. Sigor• 
talar kanununun bir an evvel hazirlan· 
masm1 hiilt\'.imetten rica ederim. Gonliim 
~ok arzu ederdi ki bu kanun sade dili
mizin en giizel ifadesi olan koy kanunu· 
muz gibi olsun. Enciimen hie; olmazsa 
her maddeyi izah h'.itfunda bulunamaz 
m1~ 

1KTiSAT VEK1LtNiN BEYANATI 

Bundan sonra iktisad vekili Ccliil Ba· 
yar soz ald1 ve IJU beyanatta bulundu: 

_ Refik lnce arkada§1m1z kanun ifa· 
desinin amelenin anliyacag1 1Jekilde ta· 
dili hususunda 1srar ettiler. Bence buna 
liizum yoktur. <;unkii bu i~ ile ugra§an 

hiiromuz, kanun tatbik sahasma girdik
ten sonra amelenin anl1yabilmesi ic;in ac;1k 
Jisanla brolJiirler hazirhyarak knnunu 
iznh edecek icap ederse konferanslar 
tertip edecektir. 

Arkada!ilar, llJ kanunu uzun aenelerin 
teknik mahsuliidiir. Meclisi alinin on iki 
aeneden beri elindedir. Fakat her tetkik 
aafhasmdan gec;tikc;e miitekamil bir man
zara almt§ ve nihayet muhtelit enciimen
de en ileri ,eklini bulmu§tur. Kanunun 
bugiinku §cklinden bahsederken bunun 
hakiki ihtiyac1m1za asla yi.izde yuz ce• 
vap verir iddia.smda degiliz. 

Fakat kanunun noksanlan ancak tat· 
hikat sahasmda kendini gosterecektir ve 
bu noksan meydana t;;1kt1kc;a Meclisimi
ze arzetmek suretile miikemmellC§tiri
lecektir. Kanun firkamlZln ana prensiple
rinden nur alm1~, tanzim edilmi§tir. On 
iki sencdc.1 beri bizden evvelki meclis
Jerin elinde kald1ii halde c;1hmama.s1-

m bir eksiklik addediyorum. Selcfleri• 
miz bu kanunun daha mi.ikcmmcl t;;1kmas1-
m istedikleri ic;in bekletmi§lerdir. Bunu 
~1karmak oerefi aizlere isabet cttiginden 
Meclisi alinizi tebrik etmek isterim. 

1§ kanunu c;ah1Jkan bir ziimrenin sab1r
a1zlikla bekledigi bir eserdir. <;ok tcmen
ni edcrim ki fikri ile bedeni ile c;al1pn 
vatandaolanm1za bir refah veaileai olsun. 

TORK t~~iNtN ~tiKRANI 

Ahmed Oguz (Ankara) bir i§c;i me· 
bua olmak itibarile milliyetperver Turk 
fKisinin oiikranlanm bildirdi. 

ASKERI l\rtlESSESELERiN VAZ1YETi 
General Ka21m (Diyanbekir) Milli 

miidafaa biitc;eainden idare edilen askeri 
miiesseselerdeki i~ilerin bu kanuna tabi 
olmay1p hususi ahkama tabi tutulmaa1 
haklunda bir takrir verdi. Enciimen maz• 
bata muharriri Rasim Ferid (lstanbul) 
izahat vererek bu hususun enciimence de 
nazan dikknte almm1§ oldugunu askeri 
io yerlerinin ahkam1 mahsusaya tabi ola
cagmm kabul edildigini aoyledi. 

EN AZ ON t~~j 
Kanunun mahiyeti itibarile yolunda 

i!!liyebilmesi ic;in giindc en az on i~i 
c;ah~tiran i~ yerlerine tatbiki hakkmdaki 
ikinci madd enin miizakeresinde bir c;ok 
hatipler soz ald1lar. Kanunun bu madde
sinden istifade ederek bir tak1m miiesse· 
selerin dokuz veya sekiz i1Jc;i c;ah§tirma 
yoluna sapacaklan ileri siiriildii. Neti· 
cede madde cBu kanunun giinde en az on 
i1Jc;i c;ah§hrmag1 icab ettiren i§ yerleri, 
i§c;iler, ilJ verenler hakkmda tatbik edi
liu ~eklinde diiLcltilmesi ic;in enciimcne 
iade edildi. 

Ald1kln ucret ayda otuz liray1 gee;· 
miyen i§4filerin paralannm hie; bir suret· 
le haczcdilemiyeccgi hakkmdaki I 3 iincii 
madde konu~ulurken Hiisnii Kitap4fl bu 
knydm kaldmlmasm1 istedi. R1za Tiiren 
soz ald1. 30 liranm arttmlmas1 fikrini ilc
ri siirdii. Madde layihada oldugu gibi 
kabul edildi. 

SiLAll ALTII~A C{AGIRILAN i~~iLER 
Mecburi askerlik hizmetinden ba§ka 

manevra vcya herhangi bir sebeble si
Jah altma alman i!lc;inin i1 veren ile miin· 
akid ilJ mukavelesinin i11indcn aynld1g1 
gunden itibaren 45 gi.in sonra miinfesih 
say1labilecegi hakkmdaki 24 iincii mad
dede Hiisnii Kitapc;1 bu miiddetin ma
nevra miiddetlerine nazaran tanzim edi
lerek vatanda§larm i§lerini kaybetmele· 
rine meydan vcrilmcmesini teklif etti. 
Enciimen de bu miitalcaya i§tirak etti
ginden 4 5 giinli.ik miiddet iki ay olarak 
tesbit edildi ve madde bu oekilde 1'abul 
edildi. 

PARA CEZALARI 
11 veren tarnfmdan i~ilere tatbik olu

nacak para cezalan ile bunlann ne 1ekil
de saklanacag1 ve ne oekilde ku1llamla
cagm1 gostcren otuzuncu maddcde ge· 
neral Kaz1m (Oiyanb~kir) askeri fab
rikalardaki cezalar hakkmda bir kanun 
oldugunu bu maddenin o kanunla tearuz 
ettigi yolunda bir takrir verdi. Madde 
tekrar gozden gec;irilmek iizere encii
mene geri verildi. 

~OCUK t~~ILER 

16 ya§ml doldurmam1§ c;ocuklann 
gunde sekiz s21.attcn fozla c;al1§hrmala
nm yasak eden 48 inci maddc konul!u· 
lurken Tiirkan Ba~tu soz ald1. Ve hie; 
olmazsa I 4 ya§mdan kiic;iik c;ocuklann 
smai i§lerde c;ah§tmlmamalanm istedi. 
iktisad vekili de bu miitaleaya ii1tirak et· 
mi§, madde o tekildc kabul edilmi1tir. 

Uyiha 5 3 iincii maddey kadar okun
du ve kabul edildi. Vakit, ge<; oldugun
dan miizakereye cuma giinii devam edil
mek i.izcre Meclis dag1ld1. 

YE$iL ELMALAR 
Yazan: '1 

Borcumu 00.edhn. ~1ktrm d.I~. 
Otele dondtigttm ve odanuza girdi

liln vakit daha Ay~ uynmam1~t1. 
A~1k pencereden giren ay ~gi tc;in

de bembeyaz viicudunu mavirnbrak 
bir tillle ortmii., gibi. 

- Ne haber? dedi. 
- H1c;, dedim. Bir iki altm hiimrna-

11 macerasi dinledim, yedi bardak 
t1sk1 ic;tiln ve onlann buradan gellp 
g~tiklerlni ogrendlm. 

Bizim oralarda ay i~1guun bir serin
llgi. varcbr. Bfttiln bir yaz gtlnii pen
cereleri sabahtan ak~ma kadar ka
pall kalmi~ s1cak bir odarun camlan 
ac;I11p ta tc;eriye ay 1~1g1 doldurulunca 
Oda blrdenblre berrak blr pmar su
JUyla doldurulmu., glbi serinler. 

Burda oyle degi.l. Burda ay 1~1~ bile 
llcak. 

Soyundum. Ay~nin yaruna uzan
dlrn. Pencerelerde ft.deta gozle gorill
Jniyecek kadar ince ve sik orgftlil tel 
kafesler var. t~eriye sinek girmesin 
diye yap1lm1~ bunlar. QUnkii dedim 
ya, burda en bilytik dli~man cmustib 
denilen slnekler. 

Tam dalllllf uyuyacaktun ki Ane 

Telrika No. 48 

beni diirttii. Silkinerek dogruldum. 
- Ne var? dedim. 
F1s1lt1yla: 
- Kapmm onilnde bfrisi dol~yor 

gibi geldl de banal 
Kulak verdim. Otcl uykuda. Q1t yok. 
- Sana oyle gelmi~ olacak, dedim. 

Haydi uyu. Dort gun soma yola ~IkJ.
yoruzl 

Bir kil~ilk c;ocuk gibi sokuldu bana. 
Sac;Ian kollanmin iistftnde daguuk, 
uyudu. 

-2-
KRALi~E DIMA 

Otelin salonunda oturmu~ Ay~eyi 
bekliyorum. · 

Dilnya bazan ~ok kil~Uktiir derler, 
bazan ~ok bilyiikl Ne dogru. Dilnya
nm btiyiiklilgilnil ~u son yolculugum
da daha iyi anlad1m. Fakat dtinya
run kil~ilklilgilnil de yine bana bu son 
yolculuk isbat etti. 

Nasil ctmesin ki, Ay~e bundan altl 
yI1 once Londradaykcn bir !nglliz ai
lesiyle ahbab olmu~, bu sabah sokak
ta onlara raslacbk. 

AUenin reisi olan crkek bir devlet 
memuriyetiyle buraya tayin olunrn~. 

Elki1ehir e do ti 
.... ...-; ~ ... ·-

~ 2o dakllca siiren dolu 
miihim zarara sebep oldu 

Eakifehir (Ak11am) - Evvclki gun 
oileyin birdenbire hava kararm10 ve gok 
giirlemesile dolu yagmaga baolamt§hr. 
Miithi1 ogultu ve ha11rblarla yagan dolu 
yirmi dakika devam ctmi§tir. Sokaklar 
kar Y•gmt§ gibi bembeyaz olmu§tur. Bii
tiin ekinler biiyiik ziyan gormii11tiir. Bir
c;ok evlerin camlan kmlm111, kiremidlert 
c;atlam1:itir. Evler ve diikkanlann ic;i dolu 
birikintisinden akmaga bavlamtf ve hirer 
gol halini alm11hr. 

Zaten liizumundan f azla yagan yag· 
murlardan tikayet eden c;iftc;i dolu yiiziin
den daha c;ok zarar gormi.i§tiir. <;iftc;ile
rin soylediklerine naazran dolu yagmas1 
kurakliktan daha fenadir. Bugi.in sokak· 
lardan seller akmaktadu. Yukan mahalle· 
den akan su at~m111 ve Y ediler civan'll 
tamamen basm1~hr. 

KEMLPA~ADA DOLU 
fzmir (Ak~am) - Kcmalpa§a ka· 

ziumm Ulucak koyiinde 24 may1sta 11id
detli yagmurla dii§en dolu yi.iziindcn 
mahsulat c;ok zarar gormii§tiir. Dolu bir 
buc;uk saat devam etmi~. tiitiin, bugday, 
arpa, zeytin ve bag mahsulleri, hasara 
ugram111hr. Ziraat fen memurlan, zaran 
tesbit cderck bir rapor yazm111lardir. 
Kmlay fdaketzedelerin yard1mma ko11· 
mu§tur. Un dag1tilmasma ba11lanm1~hr. 

Camalt1 tuz fabrikas1 
merasimle ay1lacak 

izmir 2 (Telefon) - Ogrendigime 
gare, giimrilk ve inhisarlar vekili B. 
Rana, 25 haziranda izrnire gelecektir. 
Vekil, <;amaltmda yeniden in~ ed.ilen 
sofra tuzu fabrikasm1 merasimle ac;a
c~kt1r. 

Esnaf cemiyetleri 
Oda idare heyetinin 
muvafakab olmadan 

sarfiyat yapilam1yacak 
istanbul Ticaret odas1, csnaf ccmiyet· 

lerini s1k1 surette mi.irakabe altma alm1§· 
br. Cemiyetlere, oda idare heyetinin mu
vafakat1 olmadan sarfiyat yapam1yacak
lan bildirilmil!tir. 

Bunun iizerine baz1 cemiyet miimessil
lcri, oda esnaf §Uhcaine miiracaat edcrek, 
bu karar dolay1sile yard1ma muhtac; es
nafa nas1l para verilecegini sormul!lardir. 
Kendilerine bu hususta tereddiide ma· 
hal olmad1iJ, boyle yard1m maksadile 
dag1talacak paralar ic;in oda idare heye
tinden karar almak zaruri oldugunu, an· 
cak bu husuata vaktinde odaya miiracaat 
edlierek alakahlann mii§kiil vaziyete 
dii§iiriilmemeleri laz1m geldigi anlatil
m1§t1r. 

Bu tebligata ragmen oda idare heye· 
tinin karan haricinde sarifyat yapan ce
miyet miimessilleri mesul tutulacaklard1r. 

Esnaf cemiyetlerinin muhasebe te§ki
latt birlC§tirilerek bir elden ve az mas· 
rafla idaresi temin edilecektir. 

Vuksek muallim mektebi 
tevsi edilecek 

Yiiksek muallim mektebinin ihtiyaca 
gore bir kat daha tevsi ve inki11af1 ic;in bu 
seneki maarif biit~esinden miihim bir 
k1s1m tefrik edilmi§tir. 

Ay~eyi ve bcni ogle yemegine davet 
ettiler. Ben gitmedim. Gorillecek i~le
rirn var, dedim. Ay~e gitti vc hala gcl
medi i~te .. 

Camm s1krhyor etraf1ma bakrmyo
rum. Olduk~a gilzel ingilfz ve Alman 
kadmlari var burda. Hepsi beyaz ve 
sar1~n, bu san~mhk, bu beyazh.k ce
nubun cehennemiyle tuhaf bir tezat 
it;inde. 

Bir ~ey daha var adada ve ~ehirde 
beyaz kadm gayet az. Beyaz kacbnla
nn kimisi mernurlann, kimisi ~ift~i
lerin kanlan ve klzlan. 

Beyaz kad1run mevcudiyeti adada 
ve adanm ~ehJrlerinde ~ok mtihim bir 
meselenin hallini icab ettiriyor. 

Bu sabah Ay~den aynld1ktan son
ra ~ehrin cb~nda dola~maga gitmi~
tim. Tam ~hre, orman tarafmdan 
girilen yolun iistiinde otlardan yap1l
m1~ ve ch~ manzaras1 bakJ.mmdan har
man yerlcrinde yilkseltilen yigmlarm 
~ok kocamaruna benziyen bir kuliibe 
var. 6nilmde yalruz lap-Iaph c;ml c;1p
lak bir zenci elde tii!ek nobet bekli
yor. Buras1 yerlilerin hapsedildlkleri 
mahpusane. Buraya yalmz cilrUm i~
liyen zenciler konuluyor. Beyazlar i~in 
ayn ve ~ehrin i~inde bir hapishane 
var. 

Yerli hapishaneslnln onilnden ge~i
yordum kl, i~erden gelen, ac1 t;1ghklar 
durdurdu bent 

Afgonkarahisar 
maden sugu 

Halk1n ragbeti gun 
gectikce art1yor 

lki sene evvel Ankarada, gec;en acne 
Eminoniinde ac;1lan Afyon Karahisar mn· 
den suyu cBiivet>lerine her iki §ehir muh
terem halkmm gosterdigi ragbetten ce
aaret alarak bu senc biri Beyoglunc:1a 
lstiklal caddesinde digeri lzmirde olmak 
iizere mevcuda iki cBiivet> daha ilave 
edilmi§tir. 

Gelecek senelerde Adana, Mersin ve 
Antalya gibi diger buyiik 1ehirlerde de 
at;;1lmas1m kuvvetlc iimid ediyoruz. 

Suyun cevheri aslisinden hatta bir zer• 
resini kaybetmeksizin otomatik bir tarz· 
da §i~elere imlas1 ve f ennin en aon te• 
rakkileri daire!'\inde yap1lan tesisattan 
azami istifade edilmesi sayesinde kemmi
yetc;e artan auyun keyfiyetc;e de k1ymcti 
c;ok yiikselmi11tir. 

Suyun vas1flarmm artmas1 I4fm icap 
eden dinlendirme ameliyeBine ait ckav> 
in§aah bitmi§tir. 

Bu suyun §ifai hassalan halk1m1zca her 
gi.in daha fazla takdir cdilmekte oldu~un• 
dan yurd dahilindeki satl§ artmakta ol· 
dugu gibi yabanc1 memleketlerc de ih
racmm teminine ~ah~1lmaktadir. 

Suyun doldurma ve ambalaj usulleri 
miitemadi bir nezaret altmda yapttnl
maktad1r. Ve bu i§te c;ah§hnlan amele
nin temizlik ve s1hhatleri dikkatli bir mii
rakabeye tabi tutulmaktadir. 

Afyon Karahisar maden suyunun tabii 
hamu;1 karbonu fenni usullerle arttml
mak suretile 2, 8 , 4 atmosfer kuvvetinde 
tabii soda istihsnli tecriibeleri muvaffak1-
yetle neticelcnmi§ ,.e tazyiklere dayana
bilecek kudrette §i§elcr sipari§i suretile bu 
sodanm piyasaya c;1kanlmas1 hususu kuv· 
vci karibeyc gelmi~tir. 

Mide, barsak, karaciger ve bobrek 
hastaliklarilc her nevi haz1ms1zhklara ga
yet l!ifah hassalan tanmm1§ olan Afyon 
Karahisar .. maden suyunun scnenin muh
telif mevsimlerinde, muhtelif giin ve sa· 
atlcrinde gcrek mcmlcketimizde ve ge· 
rek Almanyada miitchass1slan tarafm
dan yap1lan iki binden fazla tahlil neti· 
cesinde diinyada mevcud ve adedleri 
mahdud dort be§ maden suyunun en mii
himlerinden biri oldugu anla§1lm1§hr. 

Ka~ak ~araplar 
Sen Benua mektebinin 
bodrumunda 5,000 kilo 

§arap bulundu 

Vaki olan ihbar iizerine Galatada Sen 
Benua mektebi bodrumunda ara!Jhrma 
yap1lm1~hr. Bodrumda odun istifleri al
tmda hirer kiloluk §i§eler ic;inde 5000 ki
lo kadar knc;ak §arap bulunmu§tur. 

Kac;ak §nraplar muhnfaza nltma alm
m1§ ve bu i§te alakadnr olduklan iddia
sile rpektep miidiirii, muhasebecisi ve ka-

tibi dokuzuncu ihtisas mahkemesi miid
dciumumiligine verilmi1lerdir. 

Miiddeiumumilik tahkikatm derinle§
tirilme.<1ine liizum gorerek evrak1 miistan
tiklige havale etmi§tir. Suc;lulann bugiin 
aorguya c;ekilmeleri muhtemeldir. 

Nobett;i oralarda degll. 
<;1gbklar bir mi.iddet sonra dindl 

ve d1~an elindekl kubac;tan kan dam
byan iri yan bir zenciyle koloniyal ~p
kasmm bir;iminden rnemur oldugu 
anl~Ian bir beyaz adam ~1ktl. 

Klrbac;ll zenci bana ald1rmadan 
yiirildil. Beyaz yakla~h yaruma: 

- Kibrltiniz var m1, dedi. <;akmag1-
m1 unutmu~um da .. 

Kibritim yoktu ama, c;akrnag1m var
cb. Beyaz ceketinin d1~ ceblnden c;1kar
chgi pipoyu ate~ledim. Ahbab olduk. 
Dedim ya burda r;ok ~abuk ahbab olu
n uyor. 

Tabii ilk sordugum ~ey demin duy-
dugum ~1glJklann sebebiydi. 

0, giildil: 
- Yenisiniz galiba? dedl. 
- Evct, dedim. 
- ir;erde bir zenclye 20 adet sopa 

athk, dedi. <;ok degil 20 defa klrba~
lacbk. Fakat herif dayaruks1zm1~. 

15 incide obilr diinyayi boylad1. 
Oylc tabii konu~uyordu ki tiiylerim 

dlken diken olmu~tu. Kendlml topar
lad1m. Sordum: 

- Kabahati neydi? Katil miydi? 
Yamyam m1? 

- HaYJr, dedi. Zatcn katlllerl kam
c;1larnaYJz. Bu helif kotii bir zampa
rayd1 sadecc ... 

Gilldil. 
Ben giilemedim. 
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KADIN K0$ESI 

~ca1ro1F [b)o 
eDlb>D~~ 

Bakir renkli ince yiinliidcn za 
bir elbise ,.e ceketi 

Deniz 
Mutehass1s M. Kip 

rapor haz1rhyacak 
Ekonomi bakanllgi tarafmdan 

nizyollan idaresinin i~letme i~le 

islah ctmek iizere Avrupadan geti 
lcn denizcilik miitehass1s1 M. Kip 
kanhkla goril~ti.ikten ve ~al1~ 

csaslarmda mutablk kalcbktan so 
istanbula gelip i~e b~llyacakt1r. 

Denizyollan, vapurculuk ~irk 

nin vapurlanm almakla biitiin de 
seferlerini de iize1ine alm1~ bulunu) 
Bu vaziyet kar~smda i~letme i~le · 
ve seferlenni her iskelenln ticaii V 

yetine gore tanzim etmek i~in, M. 
belli ba~h bilyilk ekonomik hareke 
ri olan iskeleleri gezecek ve burala 
tetkikat yap1p alacag1 neticelere g 
re sef erleli arttmnak mi veya az 
mak rm Iazim geldigi hakkmda 
rapor hazirhyacakt1r. Bundan soJl 
deniz ticaretinin daha ziyade inki 
edecegi tahrnin edilmektedir. 

Devrim anitt 
~ehirmizde dikilecek biiyiik devr' 

amt1 ic;in Millet meclisinde kabul edil 
kanun mucibince Istanbul bclediycsifl 
Belediyeler bankasmdan iic; yiiz bin Ii 
bore; para almasma mezuniyet verilmi~ 

Kanun knbul edildiginden amtm 
§BSJ hazirl1klarma ba§lanacakt1r. An1t 

yerini kati surette tayin ctmek iizere ~ 
hircilik miitehasslSI M. Proste bugiinl 
de tedkikata ba§layacakhr. 

Devarn etti: 
- Evet kotii bir zenci zampa 

Dil~ilnun bir kere, bir Alman ti.ice' 
nrun evinde u~akllk ediyormu~ 

~en giln harurm banyo yaparken bi 
i;;ik odaya gizlenmi~ ve madamin 
yaz vilcudunu gozetlem~. Anladl 
ya! 20 kam~1 yemegi hak etmi~ de" 
mi? 

- Peki ama, kachru yalmz gozetle' 
mi~ mi? Salcbnnanu~ m1 usti.ine? 

- Hayirl Sade gozetlerni~. Eger~ 
d1rsaycb o zaman 50 kam~1 yeJV' 
Hem 50 kam~1yi yedikten sonra "!' 
~ayabilirse, omriiniin sonuna kad9' 
kilrek cezasma ~arp1hrd1. 

Sustu. Yanyana ~ehrc girdik. J3e' 
nirn suratimm as1kligmdan bu k~ 
~1Ianma cezasma pek akll erdireme&' 
gimi anlanu~ olma11 ki, bu husust' 
kendi kanaatm1 da soylemegi liizUJil' 
lu gordil: 

- Evet, dedi, bence de biraz miiJl9' 
sebetsiz bu kam~1 cezas1. Dii~ilniln bjf 
kere ormanda milf erezelerimizi, :tJe' 
yaz ~lft~ilerl Oldiirenler, ckafatasI o.~' 
c1lan>, yamyarnlar ckseriya affed~ 
dikleri halde beyaz bir kadma ate\"" 
gozlerini dikmek cesaretini gosteret' 
zenciler ya k1rbac altmda, ya ktire}{ts 
oldfu•iililyorlar. Kanun boyle. get6 
cskidcn bu i~ daha kestirmeden bnlle' 
dilirdl. 
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I l~it de inanma 

GiDEN, KALAN 

Bir istasyon. 

I 
Tren kalkmak iizere. Bir yolcu ko

~rak geliyor, pe~ srra ii~ ki~i dab.a 
var. Vagonlardan birine biniyorlar. 
Biraz sonra biri iniyor: Bavulunu 
unutmu~. Ko~yor. 

o bavulunu almaga ko~arken tren 
de kalklyor. 

Yamna biri sokuluyor: 
- Arkada~lanmzm talihi varrm~. 

On1ar gittiler, siz kalchmz. 
- Bllmem buna talih demek dog

ru mu, i;iinkii ben gidecektim, onlar 
beni ge~irmege gelmi~lerdi! .. 

NEYE? .. 
Bir vapurun kaptam, 1ss1z bir ada 

tek bir insan gordti. Bu muhakkak 
bir vapur kazasmdan kurtulup o ada
ya s1guuru~ bir kazazede idi. Hemen 
denize bir sandal indirdi. 

Sandal adaya yakla.~mca tayfalar
dan biri adadaki adama seslendi: 

- Bindigm vapur batt1 da bu ada
ya Im s1gmcim? 

- Evet, neye sordun? .. 

YALANCI 
Vapurda, yolculardan biri, ayak 

ueuna koydugu bir sepete igilip igilip 
balayordu. 

Yamnaa oturanlardan biri dayana-
lnach, sordu: 

- Bu sepette ne var? 
- Bir Beltiga. 
- Anlamadnn. 
- Beli.iga dectim. 
-??? 

- Karde:;;ilne getiriyorum, bah((esi-
ni filler istilll etm~ te, -Beliiga fllleri 
hnha etsin diye ... 

- B:erhalde kardesinizin bah~esin
deki filler sahici fil degildir. 

- Malum, esasen ben de ona sahi
ci Beluga gotiirmiiyorum! .. 

BiLMECE 
Maymunla di~ f1r~asm1 birbirlerin

den nasiI ayrrd edersiniz? 
-? .. 
- Amma yaptuuz, bunu bilmiye-

cek ne var. Bir agacm dibine kopar
Blmz, agaca hangisi trrmamrsa may
mun odur! .. 

DU~EN 
Sinema salonunda biletlere bakan 

klz birinin yakasma yap1~t1: 
- Sizin biletiniz balkon bileti. 
- Biliyorum. 
- Neden birinci mevki koltuklara 

geldiniz? 
- Dii~ti.i.m! .. 

- Blzhn elektrlk tesisatmda bir 
bozukluk var. Radyo donmu~, buz 
dolab1 ~la soyliiyor! 

• \Jll~ l 
.._ __ : __ J 

- Annem: O .kJ.ZJ ahrsan evinize ayak basmam, dedi 
- Aman ne iyi, hemen evlenelim! 

I KADINLARA DAiR I 
Bir salonda, kad.m erkek, ihtiyarllk

tan, ~ok ya~maktan konu~uyorlar
dl. 

Biri dedi ki: 
- Bilmem dikkat ettiniz mi, yeryii

ziinde yiiz ya~1ru ge~mi~ olan erkek
ler bulunuyor da, kadtnlar gru:i.ilmii
yor. 
Ba~ka biri gilldil: 
- Bunda ~~acak, ne var? dedi. 

Kadmlar yiiz y~a gelemezler, t;iin
kii ellisini ge~tikten sonra otuz be~e 
bas1yorlar. 

Bir kadlmn portresini yapan Cemal 
Nadire: 

- Giizel olmann~, dediler. 
Cemal Nadir Giller gilldu: 

- Kabahati neye hilkate bulmuyor
sunuz da bana buluyorsunuz? dedi. 

>1-'i-'f. 

Kocas1, kansm1 kucagma alnn~: 
- Seni seviyorum, diyor. 
- Muhakkak sevmelisin. 
- Neden? 
- Tann buyurmu~ ki: Seni sevmi-

yeni, senden nefret edeni bile sevme
lisin ! .. 

Muallim aslanm kudret ve kuvve
tinden bahsettikten sonra sordu: 

- ~imdi bana aslandan daha kud
retli, daha kuvvetli bir hayvan soy
leyin. 

Kl1Ib1gm oglu kalktt: 
- Di~i aslan !.. 

- Sen ~tlchrdm nu? .. Gene esvap JSmarlamJ~sm, on param kaJmadJguu 
bilmiyor musun? 

- Ben biliyomm ama, heniiz terzim bilmiyor! •• 

I KULAKTAN KULAGA I 
Elinde rakl ~~esi, o duvar senin, 

bu duvar benim evine giderken yolda 
dil~ti.i, ~e gogsiine batip, kmld1. 

Evine geldi, odasinda soyundu. Ay
nada gogsiiniin kanad!gmi gordii. He
men ~ekmesini ai;ti. GOgstine iki srra 
yakl yap1~tlrdt. Ertesi sabah kansi 
sordu: 

- Diin gece sen !;Ok sarho~tun ga
liba... Aynaya 1ki s1ra yakl yap1:;;tir 
rm~m! .. 

-Saat ka~? 
Bu suali duyan biri cebinden siga

ra tabakasuu ¢ta,rd1: 
- 4 Mayis per~embe. 
Ba~a biri bunu i~itince telA~la 

kalkt1: 
- Zill ~al bllet~i, ben burada tne

cektiml 

Kafayi adamakllli yani delice ~ek
tikten sonra otomobiline bindi, var 
luzile yol alch. 

Yolda memurlar ~evfrdiler. U~ lira 
para cezaSI istediler. Ceplerini kan~
tmh, on parasi yoktu. 

- GOrdiln mu, dediler, eger biitiin 
pararu i~kiye vermemi~ olsaychn bu 
cezayi verecek paran bulunurduJ ... 

iki k~i ayru zamanda bir otele gel
dller. iki oda tuttular. Gece otel sahibi 
bunlardan birinin odaSllla girdi: 

- Arkad~zm nesi var? dedi. 
Koridorlarda: cAslanlar nerede? .. 
Aslanlar nerede? .. '> diye bagmp du
ruyor. Sakln deli olmasm? 

- Herhalde deli olacak, yoksa boy 
boy dola~an aslanlan gormesi IAznn~ 
dlrl .. 

Don Maltepede harp 
tatbikat1 yap1ld1 

(Bllf taraft birinci sahifede} 

Kltaat yola koyuldugu s1rada bu dafa 
da kar~1dan dti9manm tanklan gO
riindtiler ve btiyiik bir siiratle ytirii
M halindeki kltaati ate~ altma ala
rak tizerlerine hilcum ettiler. Fakat 
bunu da vakit ve zamanmda haber a
lan kltalar derhal laz1mgden tertibat1 
ald1lar ve yelikten birer oliim sagnag1 
halinde iizerlerine sald1ran tanklan da 
tank def toplarile defe muvaffak oldu
Iar. 

Harekat esnasmda biitun zabitan 
ve efradm en ufak teferruatma kadar 
biittin vazifelerini layikile yaparak en 
yeni harb vesaitini miikemmelen ve 
yerinde kullam~lan her Tilrktin gog
stinu kabartan ve ordusuna imamm 
kat kat arttiran hareketlerdi. 

Ytiri.iyi.i~ kitalan yukanda yazd1-
gim ~ekilde biitiin rnanileri defed~rek 
hedeflerine bir an evvel varmak i~in 
durmadan yollarma devam ettiler. Bi
raz evvel ani bir surette kendilerine 
hucum eden tayyare filosu ayni za
manda bunlann gei;ecekleri yollan da 
zehirli gaz bombalarile gazlam1:;;Iard1. 
Ytirtiy~ kltaatl derhal ileriye r;1kar
chg1 maskeli gaz ke~if kuvvetlerile 
zehirli gaz sahasm1 da stiratle tesbit et
ti ve ke~if kuvvetlerinin filamelerle 
i:;;aret ettigi gazs1z sahadan yi.iri.iyi.i~i.i
ne devam ederek btiytik bir maharetle 
hedefine vas1l oldu. 

Bundan sonra daha ilcrideki ara
zide kltalar hakiki mermi at1~1 yapa-
1·ak dti.~anan mevzilerine girme hare
ketlerini gosterdiler. Harekatm her 
sahnesi kahraman ordumuzun e7Jci 
kuch'etini ~ok gilzel canlandmyordu. 
Gerideki tepeler ardmda buyilk bir 
maharetle mevzie giren bataryalar 
siirekli ate~lerile kar~ tepelerde dti~
man mevzilerini kesif bir mermi sag
nag1 altmda eziyor, sagda, solda giz
lenen ag1r ve hafif makineli tiliekler 
kendilerini gostermeden dil~man kuv
vetlerini ate~ baskls1 altma allyorlar 

bu arada diim dtiz sahadan birdenbire 
peydat , olan piyadeler gerideki si
lahlarm himayeleri al tmda klsa s1~

ramalarla dii~man rnevziine dogru 
ilerliyorlar. Bu hareketler, ate:;; eden
lerin silahlarma hakimiyet kudretle
nru, ate:;; altmda ilerleyenlerin de 
biitfin mevcudiyetlerile himayesinden 
emin bulunduklar silahlardan istifa
de etmek hususundaki meharetlerini 
~ok glizel gosteriyordu. 

Tatbikatm ogle yemcginden sonra 
devam eden sahneleri de yOk heye
canl1 oldu. Gerlden ag1r silahlarmm 
himayesi altmda ilerleyerek dil~man 
mevzile.rine kadar meharctle yakla~an 
kahraman piyadelerimiz i~in artik 
siingtilerini tak1p onlerindcki mevzi
lere at1larak du~manlarile gogi.is go
giise vuru~mak zamam gelmi~ti. 

Suni sisleme makinelerinin etrafa da
gittigi sis dalgalan mevzilerinin ya
lorundaki hareketleri bile di.i~man 

kuvvetlerinin gozlerinden sakhyordu. 
o s1rada bir tayyare filosu da dti~

man kuvvetlcrinin i.izerine ate1? yag
drrarak gerek mevzileri ve gerekse ge
rideki kuvvetleri bir kat daha ate~ 
baskls1 altma aldllar. Tepelerin ar
d.mdan, derelerin i~inden birdenbfre 
~1kan tanklar birer ejder gibi dli:;;man 
iizerine yiirtirken kahraman piyade
ler de ~i~ek gibi panldayan slingii
lerile dii:;;man mevzilerine attldllar. 

Arhk di.i~man ordusu bozulmu~ ve 
mustahkem mevzilerini terk ederek 
kendilerine geride bannacak b~ka 
bir yer bulmak lirnidile !;ekilmege mec-
bur kalmI~h. -
. Tepelerden daglara ~arparak etrafa 
yayilan silah ve hi.icum sesleri istik
llll muharebelerinde harikalar yara
tan Tiirk ordusunun daha boyle nice 
mucizeler yaratacak kudrete sahip 
oldugunu, ylice milletinin bagnnda 
her kahraman neferin bir ordu kudre
tinde nasil yeti~tigini !;Ok gi.izel gos
teriyordu. 
Du~man mevzline kar~1 yap1lan yar

ma ~areketi de bliyiik bir muvaffa
klyetle bitirildikten sonra mektebin 
u~ak alanmda tayyareye kar~1 ati~ 

talimleri ve bolilk dahilinde yeni ~e
kilde manga hareketleri gosterilerek 
harekata nihayet verildi. 

Cemal Refik 

Sahife '1 

Izmir muhteliti 
geliyor 

Kafile re1s1, ~imdiden 
hayafata kap1f m1yahm 

diyor 
izmir 3 (Telefon) - izmir muh

telit futbol tak1m1 yarm (bugiin) 
Cumhuriyet vapurile istanbula harc
ket edecektir. Kadro 18 ki~idir. Kr· .. -
filenin reisi B. Suad, muhtelitin 15 
gilnde hazirlandtgm1, tecrlibeli b'..r 
~ok oyuncularm Istanbul, An~ a 
mmtakalarma ge!;melerinden izn ir 
takrrrumn tecrtibe edilmi~ oyunculr --
dan miirekkep oldugunu soylediktcn 
sonra demi{;tir ki: 

- Kar~tla~acagnmz rakip tak:Jm
Iann vaziyetleri bizden iyidir. Seneler
denberi antrenorlerin nezarctinde 
~ah~m1~larp1r. Bunun ir;in istanbul
da yapacaguruz milsabakalar hak
kmda 1?imdfden hayall\ta kap1lmam1za 
liizum yoktur. Ne kadar iyi oynarsak 
neticenin o kadar lehimize c;1kacagi 
tabiidir. Taklmuruzda milli taklma 
namzed dart oyuncu vardtr. 

Bir yocuk boguldu 
Izmir 3 (Telefon) - Namazgiihta 

Ahmed oglu bir bu~uk ya~mda ~zel 
bahc;ede oynarken havuza di.i~tii ve 
boguldu. 

lnhisarlar umum mudurQ 
M1s1ra gitti 

inhisarlar umum mi.idi.irii Mithat di.in 
M1S1ra gitmi§tir. Bay Mithat, bir ay kada1 
M1s1rda kalacak ve tiitiinlerimizin M1su• 
da sat•§• muamelesi etrafmd~ yeni te§ki
]at viicude getirecektir. 

Gerek inhisar idaresinin, gerek tiicca· 
rm elinde bulunan tiitiin stoku tamamile 
sattlm1~t1r. $imdi yeni mahsuli.in yeti§me
si bekleniyor. Yeni ti.itiin mahsulii bu se
ne ~ok iimid verici derecede iyidir. 

Istanbul mektupyuluk kalemim 
iki memur daha ahnacak 
istanbul vilayeti mektupc;uluk kalemi 

muamelat1 arttig1 i'iin kadronun takviye
si kararla§hnlmt§hr. Kaleme yeniden iki 
memur almacak miimeyyizin maa§ina 
zam yap1lacaktu. 

Italy a 
(Ba~ taral1 1 inci sahilede) 

halli i~in yapdmad.Jg1m, bi1akis vazl
yeti kar1~tmnak i~in boyle bir miira
caatta bulunuldugunu ~inl<li kati ola
rak yaziyorlar. italyamn Milletler 
Cemiyetinden ~ekilmesi yeniden mev
zuu bahsolmaktachr. 

ZECRi TEDBiRLER l\IESELESt 

Londra 3 - ingiliz kabinesi zccri 
tedbirler hakkmda clan bir karar ver
memi$t.ir. Bir rivayete g0re ingiliz 
kabinesi bu mescle11in goril~tilmesi
nin eyIUie b1rak1lmasma taraftard1r. 

Paris 3 - Frans1z gazetelerinin 
yazchgma gore Milletler Cemiyeti 
asarnblesi toplamrsa Habe~istanm ital· 
ya tarafmdan ilhak:Jnm tanmma-

masma kolayca karar verilecektir. Zec
ri tedbirlere gclince bu hususta hi~ 
bir devletin kati bir surette projesi 
yoktur. Habei;;astamn ilhakmm ta
mnmamas1 kararla~tmld1ktan sonra 
devletierin zecri tedbirleri tatbik hu
susunda serbes b1rak1lmalan ihtimali 
vardrr. 

Sag cenaha mcnsup Frans1z gaze
teleri, Fransiz enstitiisii azasmdan 165 
ki~nin imzasile ne~redilen ve zecri 
tedbirlerin kaldmlmas1ru isteyen be
yannameye ~ok ehemmiyet veriyor. 
Oeuvre gazetesi ise beyannameyi bir 
ekalliyetin imza ettigini, enstiti.i aza
smdan yansmdan fazlasmm izmadan 
~ekindigini, 316 azasmdan ancak 
157 sinin imza ettigini soyltiyor~ 

Nobetc;i eczaneler 
$i~li: Kurtulu9 caddesinde Kurtulu~, 

Taksim: Kumbarac1da Garih, Mis soka· 
gmda Limonc1yan, Galata: Oki;:u Mu
sada Asri ittihad, Eminonii: Bah'ieka
p1da Agop Minasyan, Kas1mpa~a Y eni 
T uran, Haskoy: Hahc1oglunda Y eni Tiir· 
kiye, Heybeliada: Tomadis, Biiyiikada: 
Halk, Balmkoy: Merkez, Sanyer: Nuri. 
Tarabya, Yenikoy, Emirgan ve Rumeli
hisarmdaki eczahaneler, Aksaray: E. 
Pertev, B~ikta~: Receb, Oskiidar: lm
rahor, Kad1koy: Al5.eddin ve Modada 
Rifat Mi.imtaz, Fener: <;alidi, Samatya: 
Teofilos, .c;>ehremini: Naz1m, Karagiim
riik: Suad, Alemdar: Esad, Ki.ii;iikpa
zar: H. Huh1si, .c;;ehzadeba§1: Hamdi, 
Beyaz1d: Belkis. 
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Sa ray ve BabnABDnln IQ ydJzU 
Yazan : SOLEYMAN KANl IRTEM - Terciime iktibas hakla mahfuzdur - Tefrika No. 696 

3aQdad hatt1n1n gGzergilh1 etraf1ndaki 
munaka!?alar, cenub gUzerg8.h1 

ikinci Vilhelm Suriye seyahatinde 
tic yiiz milyon milsliirna.mn dostu ol· 
ugunu) temin ederek milslfunanlara 
lrur> yapIDI~tll 

Fakat bu imparator dostlugu hie te 
af ve kalbl, menfaat d~ilncesinden 
.r1 degtldi. Bilfilds Slrf Alman rnenfa-
1 baknmndan bir dostluktu! 
Bunun b~ka turlii olabilecegj.nl 
~ek pek safderunluk olurdu. 
Almanya Osmanll devletinin beka· 

m1 ve muhafazasim iltizam ediyordu. 
lu iltizam ancak Osmanh saltanatl· 
111 mevcucliyeti Almanyarun smai, 
yasi, askeri menfaatlerine hft.cllm 
ulunmasi itibarile vaki oluyordu. 
Ikinci sultan Mahmud zamarunda 
rasker Hiisrev pa~ tarafmdan Os· 

mn11 hizmetine angaje edilmi~ olan 
rusya erkam harp ytizba~1s1 Fon 

!tke Ml.sir buhrammn gailelerl ara-
da Osmanh ordusunda tensikat ya
~ acaglDl nnlaymca zamarum 

d1 memleketinin menf aatine hiz. 
te hasredcrck Osmanll iilkesini 
tan basa d~~. her ~eyi tetkik 

m1 not1ar alm~tJ.. (1) 
Moltke seyahatlerinde Anadolu ve 
k topraklanmn inbat kuvvetine 

et e~, bu yerlerin bir gun ge
bir bilyiik devletin gayretile, sevk 
daresi ile eski zamanlarda oldugu 

i ne gen~ bir zahire anban ola· 
ec Jini gormii~til. 
Prusyarun ~arkta faideli roller oym
bilece6rine kanaat getiren Moltke 
dugii, ogrendigi haller hakkmda 

:emleketine mtikernmel raporlar gon· 
rmi~U. 

Moltkenin teessiisi.ine o kadar bft· 
iilt hizmetler ettlgi Almanya impara· 
1rlugu da onun d~ndugU. gayeye 
gru adnnlar atarak Osmanh devle-
e aradaki rab1talan gittik~e kuv
tlendiriyordu. 
f?imdi Slra Anadolunun ve Irakm 
isaden istismanna gel~f. Alman· 

mm Veltpolitik ~ diinya pol1tika81 
temi Osmanl1 imparatorlugunun 

.mamiyetinc zahir goriinmeR:, Os
anh tebaasmdan luristlyanlara dl

devletlerin gosterdiklcri ald.ka kar· 
nda lakayd durmak, Balkan hiikft· 
leri arasmda bir itU!ak viicude 
esine meydnn vermemek, nrala-

daki ziddiyetlcri idame ve te~did 
ek, cermcn unsuruna mensup Ro

an krnll ve Bulgaristan prensi ile 
tStlugu kuvvetlendirmek, Uzak :?ark 

unda Alman ticaretine ve niifuzu
b1r ckorldor> agmak noktalannda 

Jd¢ ediyordu. 
Altnanyarun Osmanll devletinde as
r! islahat vilcude getinnek i~in me

r .ettigi Fon Der Golg bu siyasetln 
va:ffakiyetll bir murevvici oluyor-
~2) 

'Bagdad hattl Uzak ~arka a~1lacak 
koridorda pek miihim bir merhale 

kc kt'I. 
~man cmperyalist siyaseti ~imdi 

n Iokomotifinin Anadolu i~lne 
E1cezirenin mi.inbit topraklanna 
ar ilerlemesini temin eylemi~. 
undan sonra Alman lokomotifi 
ecegt yerlerl Alman sanayilnin blr 

racat pazan llaline getirmekle ltal
acaktl; Alman emperyallst siyase-

bu lokomotifin 1Zlerim taltib ede, 
iimbilir ne muvaflakiyetlere cta

nail otacalrn? 
plier devletlerin bu muvaffakiyeti 
ttarunamalarma imkftn yoktu. 
'aDSanm istanbul el~isi Constant 

dad hattl 1mtiyazinm miinhasiran 
'1aalara verllmeyip bir Fransiz • 

an konsorsyomuna verilmesini ts;. 

¢!. El~i bu talellinde Alman ser-,o 
yesinin bOyle muhim tilr te~bbilsft 

, b~na viicude getli'ern!yece~. 
sermayesine mttracaate zaten 

buT olacagm1 da ller1 sfuilyor
(3) 
fr defa lmtiyazi aldiktan sonra 

nlar elbette scrmaye ~lnin de 
s1ni bulacaklardl. 

tahmin dogru ~knll~, Do~ 
Franmz sermayedarlarlle huswd 
anl~arak 1n~ta b~lamak 

muktazt sermayenin yQ2d9 Jar.. 
onlan l~tlrak ettlrml!Jtlr. :Int tal&o 

Abdillhamidin hususi mtizesinden 
Alinanyaya hediye ettigl iki vazo 

bini yilriitemiyen Konstant sonra bu 
~ekll tasvlb ettlgi gibi Fransa maliye 
nazin Rouvier de bunun miirevvici 
olmu~tur. 

imUyaz fermaru ~Ikt1ktan sonm 
Almanya el~isi Baron Mare~alin Fran· 
sa cl~fsi Konstanta suretl mahsusada 
ettigi te~ckld.irler bu te~dki mesaiden 
Almanlarca haSll olan memnuniyetin 
bir tezahiiril sayilabilir. (4) 

Bu senelerde Alman imparatoru 
ikinci Vilhelm i:ngi)tere ve Rusya siya· 
setlcrlnln Slrasma, zamanma g0re 
muvaffakiyetlerini, muvaffakiyetslz. 
liklerini tetkik ve hesap ederek bu ib
reye tebean kA.h bir, kl\h obilr tarafa 
meyiller gasterm~i; ~arkta kendl.Stne 
ve mllietine geni~ emeller ufkunu ~an 
• Die Deutche Bagdad Bahn - Alman 
Bakdat hattl projesini tatbik sahasina 
getirmek icfn durmayip ug~F· 

Fransiz, tngillz, italyan amirallerl 
1898 de Osmanh askerlerinl Giridden 
~1ka.rdtldan SJ.rada o istanbula gel
~. cdostu:. Abdillhamidden Anadolu 
demiryollan filrketl na.nuna. resmt ola.... 
rak Haydarpa~ llmarumn imtlyaziru, 
gayri resmt olarak ta Bagdad demir
yolu 1mtiyazuun vadin1 kopanm$1; 
Alman f abrikalanna verllecek askerl 
techizat siparl~leri vadi de bu zlyare· 
tin d.J.ger blr ticareti olm~tul 

1899 da Boer muharebesile me~gul 
olan 1nglltere lle mi.istemlekft.t ihtllft.f· 
lanm hallederek Londraya gitmi~ti; 
orada dostluk baglanm teyid ederken 

Doy~e bank istanbuliia Bagdad hattl· 
nm resmi milzakerelerile ugra.,iyor
du. 

Rusya ve Avusturya Makedonyada 
1sl8.ha t plft.nlanm pad~aha kabul et
tirmege caILprken Anadolu demiryol· 
Ian idaresi Bagdad hattmm katt in~a
at ve ~letme mukavelesine ait mUza
kereleri ilerletiyordu. imtiyazi alman 
Bagdad hattmm gilzergalu meselesi 
bir ka~ safha gecirmi~tir. 

Anadolu demiryollan ~rketi Bag· 
dad hattJ i~in birl Fon Pressele, digerl 
Alinan albaylanndan Hildebranta ait 
iki proje kar~1smda kal~. 

Fon Presselin (orta gilzerga.h) pro
jesinden evvelce bahsetmi~tik. 

Hildebrant ise hattm Konyadan 
b~layip Taros daglanm ~rak Ada
na ve Haleb yolile Iraka varmasm1 11-
tizam ediyordu. Buna (cenup gilzer
garu) deniliyordu. 

Aimanlar 1893 denberi gc~en sene· 
lerde Anadolunun her tarafmda iyi 
tetklkat 1crasma vakit bulmu~lard.I. 

Cenup gilzergahmda Taros ge~itle
rinde 160 • 170 kilometrelik mcsaf e
nin pek pahallya mal olac$ tahak
kuk etm~ti. Fakat Anadolu demiryol
lan ~irketl Konyaya kadar bir hatta 
mallk idi. 

Almanlar siyasi vc mali bir ~ok dti· 
~ilnceler, te~ebbilsler sonucunda niha· 
yet bu cenup giizerga.lum ihtiyar ey· 
le~lerdir. Almanlar bu cenup giizer
gfilum ihtiyax etmeden evvel Bagdad 
hatt1run Ankaradan ileriye in~as1 tet
kiklerile ugr~mi~lardI. 

Yap1lacak demiryollanrun asker: 
sevki bak1mmdan tetkikine lradei se
niye ile Tophane mil~rl Zeki P• 
memur edilmi~, bunun i~n blr komis
yon dahi ~ olunmu~tu. 

Bu komisyonca iptida Ankaradan 
~dada gidecek hattm Sivas - HAr
put - Diyarbekir • Musul yolunu takib 
etmesi miinasip goriilmti~til. 

(Arkasi var) 

[ 1 ) Moltkenin vark mektuplan . 
(2) Asquith: Ln genese de la guerre. 
( 3) A. 11itch-: Le chem in de fer de 

Bagdad. 
(4) Cheradnme: Le chemin de fer de 
Bag dad. 
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En hot mey.,.. usarelerile hazrrlan· 

nuftir. Haznu kolaylatbnr. J.nki. 
bua izale eder, Kam temizliye~ek 

viicuda ~ ve canhhk ....... 

ed ... 
lNGJlJZ KANZUK ECZA.NESI 

BEYOQ.U • 1STANBUL 

AKl?~"\I m tavsiyc ettigi giiniin 
miihim prograrru 

4 Haman PeJ1e1I1be 
Istanbul - 18 Dans musikisi (plak) 

19 Haberler. 19, 15 Muhtelif plaklar. 
19,30 K1zilay namma konferans. Dr. 
~iikrli Hazim tarafmdan ( K1zilaym yar
d1mlan). 20 Sonat Bethofen piyano solo 
(plak). 20,30 Stiidyo orkestralan. 21,30 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi veri· 
lecektir. 

5 Haziran Cuma 
latanbul - 1'8 Operetrporc;alan (plak) 

19 Haberler. 19, 15 Muhtelif haberler. 
19,30 Kmlay namma konferans: AgAh 
Sirn tarafmdan (K1ztlay ve i~timat yar· 
dim). 20 Halk musikisi. 20,30 Stiidyo 
orkcetralan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu aJan11mn 
gazetelere mahsus havadis servisi veri
lecdrir. 

IEBEli PALIS 
(Sabik Halki Palas Oteli) 

Vaz Menimi If In Av1tdt. 
Guzel manzara, miilcemmel konfor 

ve lokanta. ucuz fiyatlar, uzwa 
ikametler icin hususi ~erait 

ADEMI IKIIDAR 
ve 

Belgev§ekli~ne kar~ 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede •rA¥1mL 
TafsilAt: P. K. 1255 Hormobin 

4 Haziran 1938 

MECBURi TASFiYE 
GaJata, Karakoyde Poga~ac1 s1rasmda kain me§hUr 

Kollektif ~irketi KA Ti SURETTE TASFiYE 
edilmekte oldugundan mevcut mallann1 EHEM
MIYETLI TENZILAT ile Istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odas1 miisaadesile 5 HAZIRAN tarihin
den itibaren ON BE~ giin miiddetle sah~a arz
ediyoruz. 

FIRSATJAR iSTiFADE EDiNiZ I 
3306 Haz1r elbise, PardesO, Manto, Cocok elbisesi, 

ve saire mevzo fiyatlardan ~ok eksige sat1lacakt1r. §u 
cetvelden bir fikir edebilirsiniz. 

No. Cinsi ~ya Mevzu fiyat Sablacak fiat 

I Erkek kostiimii 13.- 7.-
2 ,, " 20.- 12.-
4 ,, janr angle 25.- 16.-
9 Pardesii gabardin 22.- 17.50 

26 Kostiim ~ocuk i~in 10.- 4.50-6.-
50 Manto spor 20.- 12.-

EKSELSYOR KOLLEKTiF ~I RKETI 
TASFIYE MEMURLARI 

istanbul be~inci icra memurlugundan 
Leylanm tasarrufunda olup Emniyet sand1gma birinci derecede ipo

tekli olan paraya ~evrilmesine karar verilerek tamam1na (2785) lira 
k1ymet takdir edilen Bak1rkoyiinde Yeni mahallede eski idadi, Y:enl 
Haz1rhk sokaimda 27 No. ra ile murakkam yemini Pilaryan hane ve 

bah~esi, Y asari bakkal Hac1 Ohanes Vi~ilyan Karabet bane ve arsalan 
arkas1 Erzurumlu M1girdi~ zevce1i lbuh ana11 cephesi Alyon cadderi 
ile mahdllt. Demir kap1i11na debt basamakh merdivenle ~1k1Ian ve 
zemin katmda biri ~ini diifeli. iki .-ofa ve bir ikoridor uzerinde ii~ oda 
ve diger bir koridor iizerinde zemini ~ini malt1z ocakl1 ve sabit ~amatir 
tekneli bir mutf ak bir hela ve bah~ede zemini harap ~imento do,eli ve 
bir kazan mahallini ha vi ahtap bir ~amaf1rhane birinci katta hir 5of a 
iizerinde iki oda ve mermer tath ve yalakh bir hela, sabit dolap ve 
bir koridor iizerinde biri eumbah ii~ oda ve sabit bir dolab1 olan ve 
tavan ve kaptlar1 yagh boyah, elektrik tesisatm1 havi; alb kamilen 
bodrum, zemin kati kargir ii st kall ahfap ve bah~esinde on kadar muh
telif ap~ ve ~imento ufa:k bir havuzu havi ve umum mesahas1 435 m2 
olup undan 214 m2 binasma ve ~amaprhk ve kalam bah9e olan hane 
a~tk artltrmaya vazedilmittir. 

Artt1rma pefindlr. Artt1rmaya ittirak edecek mii,tcrilerin !k1ymeti 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn temi
nat mektubunu hamil olmalar1 icap cder. Miiterakim vergi, tanzifat, 
'tenviriye ve vak1f bor~lan bor9luya aittir. Artt1rma fartnamesi 22/6/ 
936 tarihine miisadif- pazartesi giinii dairede mahalli mah1usuna talik 
edilecektir. Birinci artbrmas1 6/7 /936 tarihine miisadif pazartesi giinii 
dairemizde .saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbrmada be
del, klymeti muhammenenin o/o 75 ini buldugu takdirde iiste b1rak1hr. 
Alesi takdirde son artt1rmamn teahhiidii bak1 kalmak iizere artbrma 
cm bq giin daha temdit edilerek 21 /7/936 tarihine miisadif aah gunil 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci aribrma neticeaindo 
en ~ok artt1ran1n iistiinde b1ralalacakhr. 2004 numarah fcra ve lfla1 ka
'nununun 126 1nc1 maddeaine tevfikan haklar1 tapu sicillerile aabit olm1-
yan ipotekli alacaklarla diger alikadaramn ve irtifak hakk1 sahipleri
nin bu haldarm1 ve huswile faiz ve maaarific dair olan iddialar1n1 f. 
lin tarihinden itiharen 20 giin zarf1nda evrak1 miiabitelerile birlikte 
dairemize bildinneleri liz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
•abit olm1yanlar aabt beddinin paYlalmaamdan hari~ kahrlar. Miitera· 
lkim verai, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ru1umu ve 
Va.Inf icaresi becleU milzayededen tenzil olunur ve 20 senelik valuf ica
re1i tavizi de mil,teriy:e aittir. Daha fazlr malumat almalr ilteyenlenn 
934/6152 numarab do.yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
luymet raporunu r&i.ip anlayacaklan ilin olunur. (3062) 

YEN1 NE~iYAT: 

RESfMl.l AY 
Resimii Aym dorduncU numaras1 mli· 

tenevvi yar.1 ve reaim1erle ~1knufttr. 
YARllMAY 

•.. 32 DUJD..it t: Hairaa nlilhu1 ~ 
renkll bir kapak i(jindo intitar ctmipir. 

YO'CEL 
Kliltiir ve Bilgl mecmuaa1 

Her ay dolgun yaz1larla ~dean Yiieel 
mecmuumm haziran say11& temlz. blr 
§Ckilde ~1ku. l1;inde Oniversite prof eeor
lerinin yazilarmdan ba~ka sanata, ede· 
biyata, ~iire aid bir t;ok makaleler vard1r. 

PER~EMBE GAZETESt 
En gil.zide imzalan sayfalannda 

toplayan Per~mbenin 62 net sayun 
dolgun mU.nderecat ve miltenevvi re; 

aimlerla ~ 

Modern Alman san'ab ve 
Alman Ter.yin San' atlan 

SERGISi 
Istanbul' da Fmcbkll' da 

Gii.zel San 'atlar Yiiksek- Okulunda 
30 May1stan 8 Hazirana kadar 

... .. a~1k bulunacaktfr. • ••• 
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Klpk1zil boyall dudaklar arasmda 
sigaralar tiittiirillilrken modadan, tu
valetten, Beyoglunda yeni ac;Jlan ka
dm berberinden, terzilerden ve erkek
lerden bahsediliyordu. 

Macide: 
- A ... dedi .. Miimtaz rm?. Feride

nin kocas1? .. Dogrusu kanSlill son de
recede seven bir erkektir .. son derece
de ama... Ben ak?amlan Miimtazm 
Ferideye bir hediye getinneden eve 
geldigini hie; bilmem ... Hatta c;ok de
fa bir degil, bir kac; hediye getirir ... 

- Hediyeden de bir erkegin ~ 
anla?Illr m1 canun? .. 

Bir c;oklan hemen itiraz ettiler: 
- Tabii anla?Jhr .. gayet tabii.. bir 

erkegin kansma hediye almas1 demek, 
onu dil~ilnmesi demektir. Dil~iinmek 
te a~km en bilyilk alametidir. Gormti.
yor musun?. cBir erkegin, bir kocamn 
kansma olan ai;;kl nas1l anla~Iltr» an
ketine gelen cevaplar arasmda: 

cKansma hediyeler getirmesile~ di
ye cevap vermi~ler .. dogrusu Mtimtaz, 
Ferideyi c;ok seviyor .. sevmese her ak
~ o kadar yediyeler getirir mi?. 

Hakikaten Miimtazm bu hali pek 
me~hur olmu~tu. Her giin kansma bir 
iki, hatta bir <_;ok hediyelcr getiriyor~ 
du ... 

Ve bu hareketile de btiytik bir soh
rct kazanm1~ti: Mtimtaz kansm1 'son 
derece seviyor ... 

Bir gtin hazrete Beyoglunda rasla
d1m, tela~ i~indeydi: 

- Aman .. dedi, biraz h1zh ytiriiye-
Jim ... 

- Sebcp?. 
- Onden g·iden pilice baksana ... 
Ontimiizdeki gene;, her taraf1 f1klr 

f1k1r oymyan tam cbir ic;im SU> denil
mege lay1k bir kadm keklik gibi seki
yordu. Milmtaz benim koluma yap1~
m1~ silrtikliiyordu: 

- Mon$er .. yiirilrken beldeki inhi
nalara dikkat ediyor musun?.. Vay 
canma .. ne pilic; yahu ... 

Bu esnada pill<; btiyilk bir 18.vantac1 
dilkkamna girdi... Milmtaz beni lft.

vantacmm i~ine itti: 
- Dal.. dal.. biz de girelim .. 
Yav~c;a itiraz etmek istedim: 
- iyi ama ... Lavantac1 diikanm

dan ne alacagiz ... 
- Gir yah · u .. sen .. gir ... 
Girdik... Diikkandaki satic1 klzlar

dan biri «pilic) e, oteki de bize ne is
tedigimizi sordu.. Miimtaz biran te
reddilt etti.. gozleri takib ettigi gene; 
kadinda: 

d" - ~ey matmazel... i?ey istiyorum ... 
iyor, _gerisini getiremiyordu ... 

Tak1b edilen gene; kadm da Milmta
Zltl ne maksatla dti.kana girdigini ve 
ala~ak bir ~eyi olmadlg-I i<;in ro~kill 
v~iyette kald1gu11 bildigi ic;in gillfun
suyordu. Nihayet Miimtaz: 

- ~ey matmazel ... dooi... Liitfen 
bana ~1k bir pudra kutusu <;1kanmz ... 

Mtimtazm «Pili<;» i dtikkanda uzun 
zaman kalacagi i<;in Miimtaz da ken-

---

Karanhk saraymm bahc;esinde agait 
yapraklan s1caktan kavruimustu Hel
yos ha vas1zhktan bunald1g1ru ~a~arak 
odasmm pencerelerini archna kadar 
a~ti .. duvarlan ve odanm mermer dO
~emesini su ile y1katt1. Fakat, bu gec;i
ci serinlik Helyosun yiiregindeki s1km
t1YI gidermedi. 

Helyos: 
- Boguluyorum ... Olilyorum ... 
Diyerek gogsilnti yrrtmaga ve sac-

lanm yolmaga ba~Iarn1~ti. 
Yeni ~hir muhaf1z1, Helyosun sesi

ne ko~tu. 
Helyos: 
- Boguluyorum, Rama! Birdenbire 

ti;ime bir daralma geldi.. beynimde 
ugultular duyuyorum. Dizlerimi tes
tere ile dogruyorlar sanki... Ah.. ben 
olilyorum, Rama! Beni bu 1zt1raptan 
kurtarm1z! 

Diye hayk1rd1. 
Rama ~?Irm1~ti. Biraz once ne ka

dar ne~eli ycmek yemi~ler, gi.iltip eg
lenmi~lerdi. Helyosun hie; bir hastalI
~. bir 1ztirab1 yoktu. 

Ramanm i~ine bir ~ilphe dti.~tii: 
- Acaba zehirlediler mi? 

disine <;lkanlan pudra kutulanm bir 
ttirlii begenmiyormu~ gibi yap1yor
du.. matmazel daha gti.zel, daha ~k 
kutular c;1kanyordu. Nihayet gene; ka
dln alacagi ~eyleri sardmp kasaya 
dogru ilerlerken Mti.mtaz da gayet ~1k 
bir pudra kutusu satm aldI. 

Elimizde pudra kutusunun kti<;ilk 
paketi tekrar takibe ba~ladlk. Lakin 
bugtin cki.i<;tik bayan-. masraf etmege 
c;1kml~ olacakt1.. yol iistilnde biiyiik 
bir <;antac1ya girdi .. Mfuntaz beni ge
ne i<;eri itti: 

- Dal .. dal ic;eri .. gir yahu ... 
Girdik .. Miimtaza sordular: 
- Ne emrediyorsunuz? 
- :;ley .. ~ey .. matmazel... Bir kadm 

c;antas1. .. Ama iyi bir deriden isti
yorum ... Krokodil .. 

Bu sefer elimizdeki paketler ikile~
ti. Qantay1 da ald1k .. Tekrar yola ko
yulduk .. fakat? .. Aman «Pili<;» nerede? 
Yahu ~imdi ~uralarda dola~an bir pi
liit varch .. gormediniz mi?. Yok, yok 
pilift ... 

Miimtaz son derece keder i~indey
di... Hani neredeyse oturup ag11ya
cakt1. 

Lakin birdenbirc sanki elektrikli is
kemleye oturmu$ gibi su;radJ. 

- Aman, dedi, Afife ... Bu kadm1 
senelerdenberi anyorurn ... Bir ttirlti 
yilz vermiyor... Bak bug Un gormek 
nasipmi~ ... 

Afife bu esnada camekam siyah 
kadifelerle siislli buyiik bir kuyumcu 
dilkkanma girmez mi? .. Eyvahlar- ol
sun ... ic;imden: «Arhk Miimtaz bW'a
ya giremez .. » derken beni gene kolum
dan itmez mi? 

- Aman Miimtazc1grm .. karde1;1:m ... 
- Gir .. gir .. bu kadlm senelerdenbe-

ri anyordum... Belki bu sefer beni 
goriir de biraz giller yiiz gosterir ... 

Beni ite kaka i<;eri soktu... Kadm 
yan gozle bizi tetkik ediyordu. Ku
yumcu ne istedigimizi sordu. Kadm1 
biraz daha fazla gorebilmek funidile 
uzun uzun tetkikten sonra Miimtaz 
bir tek t~h yilzti.k begendi. Ben ya
va~c;a f1Slldad1rn: 

- Aman Mtimtaz ... Ne yap1yorsun 
yahu? .. 

- Bir kere diikkAna girdik... Bir 
~ey alma~ak hem kuyumcuya, hem 
kadlna kar~1 ayip olur ... dedi.. liralan 
saydI, tek ta~h yiiziigu aldI. Gene; ka
dln da diikk!ndan ~llmu~ ontimiizden 
gidiyordu.. bu sirada kadm me$hUr 
bir pastac1ya girdi. Bilytik bir kutu 
~ekerleme yaptudI. Tabii biz de gir
dik, aym ~ekerlemeden biz de yaptJr
dik. Bundan sonra kadm ~n c;lk
t1. Bir erkegin koluna girdi. Milmtaz 
boynunu biiktii: 

- Kocas1. .. Allah milstahakrm ver
sin ... Haydi gel bize gidelim .. diinya
da seni brrakmam .. 

Miimtazm karISI Feride o gece ko
casmm kendisine getirdigi hediyeler 
kar?Jsmda, yiiztik, pudra kutusu, c;an
ta, ~ekerlemeler kar~da gorseniz 

Helyos k1s1k bir sesle bagird1: 
1 

- Ben zehirlenmenin ne oldugunu 
bilirml, Rama! Midemde bir 1ztuap 
yok.. damarlanmda yak1c1 bir ate~ 
hissetmiyorum. Goze gortinmeyen bir 
el, sanki firsat buldukc;a girtlag1ma 
sanhyor .. beni bogmak istiyor! Yata
nuyorum .. yattlki;a muztarip oluyo
rum. Ayaga kalktigrm ve odada dola~
tig1m zaman - bu gizli el g1rt1agrma 
sanlam1yormu~ gibi - iztrrab1m hafif
liyor. Bu odada cinler mi var, Rama? 
Habis ruhlar rm beni taciz ediyor 
acaba? .. 

Rama hayretinden <;1ldrracakti. 
Helyosa birdenbire ne olmu~tu? 
Kap1da duran nobet<;iler Helyosun 

rahats1zllgm1 bi.itiln saray halkma bil
dirmi~lerdi. 

Bu s1rada saraym alt katmdan, bu 
heyecanll haberi duyan gen~ bir za
bit eline bir demet ~i~ek alarak yuka
nya dogru ko~mu~tu. 

Helyos arbk ayakta da dmarruyor
du. 

Yatagma uzamr uzanmaz, bu gizli 
el de tekrar kahraman Helyosun gn-t
lagma uzanrm~t1. 

Act Badem Kremi 
Ac1 badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, di.izgtinHik ve taravet 
verir. Cildin k.irlerini, zehirlerini, 
fena yaglanm temizler. B~
luklanm, lekelerini, t;illerini, er
genliklerini, sivilcelerini izale e
der. Qirkin cehreyi gtizelle~tirir 
ve ihtiyarl1~ gen~le~irir. 

Fakat ac1 badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mut
laka ac1 badem yaglle yapmak la
z1mdir. Bu hem mti~ktil ve ki.ilfctli, 
hem pahah bir i~ oldugundan bi
raz ac1 badem, esansile vazelin 
yag1m kan~tlrarak yaptlan krem
leri kullanan bayanlar cildlerini 
bozuyorlar. 

Halis ac1 bademden pek btiytik 
f cdakarhklarla istihsal edilen ha
kiki ac1 badem yagm1 krem hali
ne getlrmi~ olan kolonyasile ve 
mlistahzaratile me~hur eczac1 Ha
sand1r ki: Itriyah Frans1zlann 
(Koti) si kadar nefis ve cazibdir. 

Hasan ac1 badem yagi kremile, 
Hasan yags1z kar kremini ve Ha
san yanm yagh gece kremini ba
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczac1 Hasam tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, Hlvan
ta, briyantin, sac; sulan, siirme, 
pudra, tr~ b111agi, ~ fm;alan, 
di~ sulan, di~ macunlan ve her 
tilrlii itriyat ve mtistamaratta 
mutlaka Hasan markasm1 isteyi
niz ve araym1z. Hasan deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoglu. 

Prof. K. KomQrciyan'm 
Yeni ve K1ymetli kiatplan 

Ameli ve batbiki kambiyo 35 Kr. 
Y eni muhaoebe usulii 122,5 > 
Ticari malumat ve bankac1hk. 105 > 
lktisad ilmi 67,5 ) 
ihtisas muhasebeleri 175 ) 
($irket, aanayi, zira.at ve 

banka) ticari ve mali he-
sap I inci k1s1m • 0 > 
Zihni hesap kaideleri 20 > 

Uigaritma cetv.elleri (yeni rakam) 56 » 

Ba~hca sah, yeri: lKBAL KOTOPHA
NESl. . miiellifin (K. Komiirciyan, Bii
yiikada) adresine de yaz1labilir. 

•HMIHllllllllHHllHHlllllllllllllllllllHHHlllllllMHllllllHIHlllHllllllllllll8 

ne kadar memnun oldu ... Misafir ka
dmlar bir arallk bana: 

- ~u Mtimtaz diyorlardI, numune 
olarak gosterilecek bir koca.. kansm1 
ne kadar seviyor ... 

Milmtaz da bir ara bana bugiinkil 
maceradan dolayi dert yamyordu: 

- Hep bOyle oluyor birader .. hep te 
kadm e~yas1 satan diikkAnlara giri
yorlar. Ne alsam kanma yanyor ... 
<;att1k be yahu... (Bir yJlthz) 

- Boguluyorum, Rama! Oli.iyorum 
artik .. Menfise gidince krali~eme di.i~
manla nas1l «i;;arp1~t1~m1, onun sars1-
lan tahtm1 nas1l tehlikeden kurtard1-
g·1m1 ve nihayet Karnak saraymda 
nas1l oldtiglimi.i.. onu anarak, onu dti.
:;;i.inerck can vcrdigimi kendisine soy
lemcyi unutma! 

Helyosun ba;-1 birdenbire omuzlan
nm i.istilne devi·ilmi~ti. 

Kahraman Helyos can <;eki~iyordu. 
Tam bu s1rada, elinde bir demet ~i

~ckle, yukanya ko~an gen<; zabit, 
odanm kap1s1 ontinde durdu .. elinde
ki zakkum dallanm yere serperek 
bepsini birden ate~ledi. 

HELYOSUN OL"OMO 
BEKLENiRKEN .. 

Kap1da bekliyen hassa askerleri za
bitin ne yaptigm1 anllyamadllar. MI
s1rlI zabit zakkum dallanm tutu~tu
runca, etraf1 saran mavi duman dal
gas1 yatakta yatan Helyosun burnu
nu bile ok~a.nll1Jitl. 

Zakkum dal1 yakmak Ramamn da 
hatmna gelmemi~ deglldi. Fakat, si
hirbaz Ziparm buraya kadar gelece
gini ummanu~ti. Odanm i~ini kapll
yan mavi duman arasmda birdenbire 
bir insan golgesi gortindti. 

Rama hayretle bagirdI: 
- Zipar .. Zipar ... 
Goze goriinmeyen sihirbaz birden-

Sah"fe 9 

~de ... 
····-· ... ·' PERLOOENT,. di' macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~1zin bilcOmle ,eraiti s1hhiyeslni 
haiz olan bu macun dt,rerl cOrOmekten 
korur. dil? etlerini kuvvetlendlrir, nefesi 
serlnletir ve insanin g6r0n0f efeslnl 
art1r1r. 

-·-_,,~ ve ~ • ~RLOOENT·t olAra, ila.~(U4. ~ 
~ o&.n. i~ ~ m.i,,J..~ 

Maliye Vekiletinden : 
Eski 25 kurutluk nikel ve 10 kururluk Bronz paralar ljHaziran/936 

tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1/Haziran/937 taribindo 
tamamen tedaviilden kald1r1lacakbr. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun 8 inci maddesi mucibince ilan obi
nur. (1176) (2956) 

@eniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 I 
Miktar1 Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme giin ve 1aati 

Lira Kr. Lira K r. 
SO ton Kahn benzin 17750 00 1331 25 5 Haziran 936 cuma 14 
75 » Ince benzin 29250 00 2193 75 5 Haziran 936 cuma 14,30 

Yukarda yaz1h iki kalem benzin yaz1h giin ve aaatlerde kapah zarf 
suretile almacakbr. ~artnamesini gormek iateyenler her giin ve ekailt
me i~in miiracaat edeceklerin yaz1h muvakkat teminat makbuz veya 
mektublarile kanuni belgeleri Ve teklifi muhtevi mazruflan helJi I&• 

atten bir saat evvel Kas1mpa,adaki komisyon batkanhgma vermeleri
ince benzin ~artnamesi 146 kuru' mukabilinde almabilir. (2662) 

Borsa ve O smanl1 Bankasi 
Komiserliginden : 

Menkul luymetler ve kambiyo borsas1 acentalanndan {Muiz Aaeo) 
istifa etmiftir. Kendisi ile ilifiii .olanlar1n ilin tarihinden bir ay zarfm
da Komiserlige miiracaatla kaydettinneleri liizumu ilan olunur. (3082). 

bire mcydana <;lk1vermi~ti. 
Zipar, Helyosun ba~1 ucunda duru

yordu .. Elleri Helyosun bogazma uzan
mi~ bir halde gori.iniiyordu. T~ kesil
mJ~ bir vilcut gibi birdenbire oldugu 
yerde hareketsiz kalan sihirbaz kai;a
cak yer bulamaymca, ~~km ~a~kln 

Ramamn yiiziine baka kalm1~ti. 

Artik her ~y an1~1lm1~ .. dcminclen
beri Helyosu bogazllyan bu rnelfm 
pen<;enin Ziparm ell oldugu meyda
na ~1km1~ti. 

Rama derhal sihirbaz1 kendi elile 
yakabyarak ayaklarma zincir vurdur
du ve gene; zabite donerck: 

- Helyosu sen kurtardm! dedi, bir 
dakika daha ge~ikmi~ olsaydm, zak
kumlar Helyosu diriltemiyecekti. 

~imdi bir taraftan Zipan zincirle 
bagllyorlar, obiir taraftan da Helyosu 
ayiltmaga ~~yorlardI. 

Karnakta ne kadar rahip ve sihir
baz varsa hepsi sarayda ~oplannu~ti. 

Sihlrbaz Ziparm yakalanmasmdan 
biltiin rahipler sevinm~ti. 0 cahil hal
ka kendini bir mabut gibi tamtm1~tJ. 
Oyle ya .. istedigi zaman goze goriin
meyen bir adam, ordu kumandanm
dan daha kuvvetli, mabutlardan daha 
c;ok rnucize gosteriyor demekti. Bii
tiin Karnak ahalisi ondan c;ekinir, 
Zipann biitiin istedikleri hemen yap1-
1Ird1. 

Yeni Karnak muhafiz1 Rama, Hel-

yosun gozle1i a~Jldlgm1 gorilnce se
vinmi~ti.. Zipann yanma sokularak: 

- <;olde u<;an <;ekirge, ne kadar 
yiikseklere s1~rasa, di.i~cegi yer gene 
c;oldilr, dedi. ~imdi bizim elimizdesin, 
Zipar! 

Sihirbaz ba~m1 oniine igmii;; dil~· 
niiyordu. Karnak muhaf1zmm sozle
rini duymam1~ gibi davranarak ellerl• 
ni gogsiiniin iisttinde birbirine kaVUf
tW'du. Cevap vermedi. 

Helyos ihtiyar rahip1erin ve bilgin· 
lerin gayretile dirilmi~ti. . gozlerinl 
a11mca Zipan kar~1smda goren Helyos 
hemen ba~1m kald1rarak: 

- Bu melunu nas1l yakaladm1z? 
Diye sordu. Rama anlatti. 
- Zakkum yapraklarile .. fakat, du-

man biterse, gene goztimi.izden kay• 
bolmas1 muhtemeldir. Emrediniz de 
kendisini hemen okla oldiirelim. 

Helyos di~lerini gic1rdatarak bagir.. 
d1: 

- Benimle saatlerce miicadele eden, 
ellerini bogazuna dolayarak beni boi· 
mak istiyen bu melfmu i~kence lle 
Old iiriin ti.z ! 

Kap1daki zabit miitemadiyen zak· 
kum dah yaklyordu. Fakat, nihayel 
bu dallar da yanm saat sonra kill 
olup gidecekti. Bu klsa zaman i<;inde 
sihirbaz Ziparm i~ bitirmek ger 

{Arkasi var) 
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S1hhat ve •giizellik 
Saglam ve giizel 

di~lerle 
SaOlam ve gUzel di1ter de 

R D OL .N 
ile temin edilir 

Di,lerinize ~ok dikkat ediniz 
Bazen en Ostat doktorlarm bile sebeb 
ve men~eini bulamad1klan bir hasta
hgm, di~ iftihabmdan ileri geldigi 
pek ~ok tecrubelerle anla~1lm1~t1r. 

60nda iki defa di1lerinizl fu~ahyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz 

. . ! I 

..... 
BETON MAMULATI 

ANADOLU CiMtNTOLARI T.A.$. 
TELUON · l<AQTAL 9 <54.9) 

iSMAiL HAMi DANl$MEND, DOKTOR ALI SOHA 

F A I Z 
K1yasi ve Gayrik1yasi 

f.i i LL ER 
Tasrif ~ekilleri ve tam tercumeleri 

Conjugaison et traduction 
des verbes reguliers et irreguliers 

Y abanc1 dil imtihanlar1na girecekler 
i~in miihim bir eser 

Frans1z dilindeki k1yasi ve gayrikiyasi fiillerin biiti.in tasrif ~ekillerini 
ve bunlarm Tiirk~edeki tam knr~1hklanm gosterir. 

Mektep talebesi i~in faydah bir klavuz vazifesi gorOr 
ve imtihana hazirlanmalarm1 temin eder. 

Fiyall 125, ciltlisi 150 kuru~tur. 

KANAA T KiT ABEVi 

BUZLU 
KiSARNA MADEN SUYU 

BARDAKLA 
Bah~ekap1'da : Emlak ve Eytam Bankasi kar~1 ko~esinde No. 16 

Galatasarayda : Aynalr Pasaj ( Pasaj Dorop ) yanmda No. 10 

ea 
CD 
fn -CD 
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Harbiye'de B E L V U Bahyesinde 
6 Haziran Cumartesi ak~amandan itibaren 

-· 
Biiyiik fedakarhklarla getirtmcA-e muvaff ak olduA"umuz 

Raks krali~esi MELiKE CEMAL ve Arap muganniyesi SABRiVE'yi 
Gruplarile beraber gori.ip dinliyeceksiniz. Tel. 4:091 

Saym Bayan vc Bay... Bu vesile ile yiiksek huzurlarmlZI bizlerden 
esirgememenizi dilcr ve sayg1lanm1zi sunanz. 

EFTALYA ve SADl 
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Kiiltiir Bakanlig1ndan: ·"·-1 .. · ,.. . .. :. . .. . 

Sa~Iann koklerini kuvvetlendirir. 
o··k'"l · 
• 

0 u mesine mani olur. Kepckleri 
&zale edcr N .. .. k I I · c~vunuma1m1 o ay· 
~hrarak hayat kabiuyietini artt1· 

nr. Utif - . .:L 1 b' ,_ . 'd' ... ,, .. 1a 1 ir sac; e11.sin 1r. 

INCIUz KANZUK ECZANF.St 
BEYO(';Lu - tsTANBUL .• 

Son· il8n 
lf iirk • Petrol ve madeni yaglar T. 

A. ~irketi hiuedarlarma: 
LAcTORK · PETROL ve MADENI Y AG-

R T. A. ~irketi> nin esas mukavelena· 

mesinin 9 ncu maddesine tevfikan hisse 

•cnetlcrinin hcniiz tediye cdilmeycn k1s· 

nunin i1:1bu ilan tnirhinden itibarcn nihayet 
.I (bir) nyza f d . r in n tamamen h1ssedarlar 
tarnfindan · k . . fir ct vezncsme tesv1ye edil-
mesi liizumu, ve aksi takdirde mezkur 
maddenin 2 nc· Lk hk• . . 1 11 ras1 n am1 dairesm-
de hisselerin anti I · w 
• • § muamc es1 yap11acag1 
ilan olunur. 

TORKPETROLveMADENIYAGLAR 
Turk Anonim ~irketi Meclisi 1dnresi 

istanbul Levazim 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Maltepe Piyade ahf okulu i~in 
29 ton koyun eti ve 31 ton s1g1r eti 
8/Ha7iran/936 pazartesi giinii aa
at 15,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda kapah zarfla eksilt
meye !.:onulmu9tur. Tahmin hedeli 
Koyun etinin beher kilosu 38 kuru, S1g1r etinin heher kilosu 25 
kuru~tur. Hepsinin ilk teminalt 
1407 lira 75 kuruttur. ~artnamesi 
Komisyonda goriilebilir. 1ateklile
rin !kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplar1n1 ihale aaatinden 
l:ir saat evvel komiayona vermele
ri. (546) (2726) 
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Sahibi : Necmedd.in Sadik 

Umumi ne~iyat mildiiril: Enis Tahsin 
Ak~t matbaasi 

1 - Orta okullarda Frans1zca, A1manca ye Jngilizce muallim 
muavini olma.k isteyenler i~in bu sene imtihan a~1lacaktir. 

2 - lmtihanlar 1 Eyliil 936 sah giinii Jatanbul Oniveraiteainde bat-
layacakttr. 

3 - Bu imtihan dahil olacaklarin: 
A - Tiirk olmalan, 
B - 20 den eksik ve 45 den f azla yatta olmamalari'. 
C - Hiianiihal erbabmdan olduklar1, cinayct ve ciinha nevinden 

mahkfuniyetleri olmad1g1 hakkmda mahalli Vilayet ve
" ya kaza ldare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri cHa· 

len memur ve muallim olanlar bu kay1ttan miist~na olup 
mensup olduklari daire amirinin verecegi vesika kifidir. 

D - Her tiirlii hastah.ktan ve muallimlik etmeye inani vucut an
zalarmdan salim olduklar1n1 isbat eder taadikli hekim raporu 
ibraz etmeleri, 

E - En az lise ve 4,5,6 smrfh ogretmen okulu mezunu veya bun
larm muadili tahail gormiif. olmalarr, 

Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders .seneai mual
limlik etmit hulunmalar1 laz1md1r. 

4 - Namzetler imtihanda muvaf fak olduklari takdirde 1702 nu
marah kanununun 1 ci maddesinde gosterilen dereceler dahilinde 
her hangi b ir orta tedrisat muallim muavinligine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukar1daki fartlar1 haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya ~u ve~ikalar baglanacakbr. 

A - Niifus tezkcresinin ash vcya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid fahadetname veya vesikalarinm asil 

veyahud suretleri, 
C - Hiisniihal mazbatas1, 
D - Mahalli maarif idarcsinden niimunesine tevfil:an tasdikli s1h-

hat raporu, 
E - Mahalli maarif idaresinden tasdikli ve fotogrnfh Fi9, 
F - Alb aded 4X6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflar1, 
Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gonderil

mit olmas1 laz1md1r. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit olan veya 
evra1n miiabitesi noksan gonderilmi' istidalar hakkmda muamele 
yap1lm1yacakttr. Keyfiyet ilan olunur. (1215) (3074) 

I . I Istanbul belediyesi llAn ar1 I · I 
Dariilaceze i~in bir haziran 936 tarihinden 31 May11 937 tarihine 

kadar giinde 50 litreden 130 litreye kadar tahminen 40000 litre siit 
a~1k eksiltmeye konulmuttur. Siitlerin hepsine 4800 lira bedel tahmin 
olunmuttur. ~utnamesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. lstekliler 
kanununun tayin ettigi vesikalarla 360 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle be:-aber 5 Haziran 936 cuma giinii saat 
15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (2756) 

istanbul be~inci icra memurlugundan 
Ayte Fevriye tarafmdan Emniyet Sand1g1 namma birinci derecede 

ipotek edilip paraya ~evrilmesine karar verilen ve tamamma (12362) 
lira krymet takdir edilen Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde (;ak
mak sokagmda tapu kaydma nazaran eski 23, 25 yeni 31 deyn sene
~ine gore 33 yeni 31 No. lu hir taraf1 Mosyalia Nardi hanesi bir taraf1 
aoktor Andevinadis hanesi hir taraf1 aydmhk ve Bazane La~1kamn ha
nesi ve tarafi rabii (;akmak sokagilc mahdut bodrum katmda zemini 
~imento bir koridor iizerinde alh komiirliik, kap1c1 odas1. 

Zemin kat: Zemini ~imento kare ve mermcr merdivenli antre karo
simen antre bodrum kap1s1 yamnda ahfap bolme, kap1c1 odaa1. 

Birinci daire: Bir sofa iizerinde 3 oda. hir mutfak, bir hela birinci 
kat: II No. lu daire bir sofa iizerinde 4 oda bir hela bir mutfak, 2, 3, 
4, 5 inci kat birbirinin aymdrr. Birinci kat gibidir. 6 mc1 kat 7 No. Ju da· 
ire bir koridor iizerinde iki oda bir rnutf ak bir hela bu kahn cephesin
de zemini k1rm1z1 ~ini mutf ak ~abit kazanh zemini k1rm1zi ~ini ~ama· 
tirhk etraf 1 du var ii at ii sa~ tarasa. 

7 nci kat k1rm1z1 c;ini doteli kargir korkuluklu tarasad1r. Umum me
sahas1 80 m2 olup bundan 5 m2 aydmhk kalam bina zeminidir. Birin· 
ci kattan itibaren cephede ~rkma mevcud olup merdivenler mermer 
aydmhk ve arahk merdiven sahanhklari karosimen dograma aksam1 
yagh boyah 6, 7 ci kattan sonraki merdivcn ahfap olan ve i~inde elek· 
trik, havagazi ve terkos suyu tcsisat1 bulunan kargir aparbmamn nmf 
lhissesi a~1k arthrmaya vazedilmittir. 

Artt1rma pefindir. Arthrmaya ittirak edecek miitterilerin kiymeti 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya rniJli bir hankamn temi
nat mektubunu ha mil olmalar1 icap cder. Miiterakim vergi, tanzif at, 
tenviriye ve vak1f bor~lt.r1 bor~luya aittir. Artttrma f&rtnamesi 22/6/ 
936 tarihine miisadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik 
~dilecektir. Birinci artbnnas1 6/7 /936 tarihine miisadif pazartesi giinii 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artt1nnada be. 
~el, k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste b1rakihr. 
Aksi takdirde son artt1rmamn teahbiidii bak1 kalmak iizere arttirma 
on bet gun daha temdit edilerek 21/7 /936 tarihine miiaadif •ah giinii 
aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artbrma neticeainde 
en ~ok artt1ramn iiatiinde b1rak1lacakttr. 2004 numarah lcra ve fflis ka
nununun 126 1nc1 maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile aabit olmi· 
y~n ipotekli alacaklarla diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahipleri· 
n1n bu haklarm1 ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarin •• 
I A 'h' d . 'h I l an tan m en ih aren 20 gun zarf 1nda evrak1 miiabitelerile birlikt 
dairemize hildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklari tapu aicilleril: 
sabit olm1yanlar aabf bedelinin paylatmasmdan hari~ kahrlar. Miitera
kim _ ve.rgi, t~nviriye ve tanzifiyede'n iharet olan Belediye ruaumu ve 
Va1uf 1care11 bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik vak1f ica· 
resi tavizi de mUfteriye aittir. Daha f azla malumat almak iateyenlerin 
934/6596 numaarh doayada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kiymet raporunu goriip anlayacaklar1 ilan olunur. .(3058) 

• 

Memurlugundan: 
Zeynep, Fatma Mahmure ve $evketin taaarrufunda olup Emniyet 

1and1itna birinci derecede ipotekli olan ve paraya ~evrilmesine karar 
verilip tamam1na (910) lira k1ymet ta.kdir edilen Oakiidarda Selami• 
ali efendi mahallesinde eaki pafA yeni hamam aokagmdaki 4 ve 4 mu· 
kerrer yeni 19, 19/1 numaralarla murakkam ve taraflan Yahyapafa 
'Vereaeai anaa1 ve Cerrahhiiaeyin ef en di bah~eai ve Hiiaeyin: ef en di men
'Zili ve bah~eai ve tarik ile mahdut. Zemin katta bir odan1n alt1na milie 
•adif zemini toprak pencereleri ahtap kepen1di diikkan vard1r. Evin 
zemin katmda bir sofa iizerinde iki oda yan tarafta baraka halindo 
zemini toprak, ocakh mutfakta gomiilii bir kiip ve sof ada bir he la bir 
merdiven altI. 

Birinci katta: Bir "Sofa birinin bir yan duvar1 bagdadisi s1vas1z ve 
tavam kaplamas1z ilk oda, bir helay1 ve on cephede miiselles bir ~1k· 
ma ve yanda hirinci katta diger bir ~tkmay1 ve bah~esinin isokak cihcti 
moloz tatmdan duvarh ve i~inde bir kuyu, iki ayva, iki dut, hir incir 
ve saire meyve aga~larm1 havi umum mesahas1 190 m2 hundan 45 m2 
iki kath ev zemini (11) m2 paraka halinde mutfak ve kalan1 bah~e 

olan ahf.ap bir evin tamam1 a~ik artbrmaya vazedilmittir. 
Arttarma pefindir. Arthrmaya i9tirak edecek rniifterilerin k1ymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir hankanm temi• 
nat mektubunu hnmil olmalnr1 icap eder. Miiterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vak1f bor~lari bor~luya aittir. Arthrma ~artnamesi 22/6/ 
936 tarihine miisadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci artbnnas1 6/7 /936 tarihine miisndif pazartesi giinii 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbrmada be
del, k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde uste b1rak1hr. 
Aksi ta.hdirde son artbrmamn teahhud'ii bak1 kalmnk iizere arthrma 
on bet gun daha temdit edilerek 21/7 /936 tarihine miisadif sah giinii 
gaat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttirma neticcsinde 
en ~ok artttranm iistiinde h1rakilacaktir. 2004 numarah !era ve lflas ka
nununun 126 mc1 maddesine tevfikan haklar1 tapu sicillerile sabit olmt· 
yan ipotekli alacaklarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahipleri· 
nin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 i
lan tarihinden itibaren 20 giin zarf1nda evrak1 miisbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri liiz1md1r. Aksi takdirde haklar1 tapu sicillerile 
sabit olm1yanlar sahf bedelinin payla9mas1ndan hari~ kahrlar. Miitera
kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve 
Va.kif icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik vak1f ica
resi tavizi de mii~teriye aittir. Daha fazla maliimat almak istcyenlerin 
935/829 numarah dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
lnymet raporunu goriip anlayacaklan ilaf! olunur. (3063) 

Elektrik Munakasas1 ilan1 

Fethiye Belediyesinden: 
1 - Naf1a vekaletinden tasdikJi proje, ketifname ve ~artnamesi 

mucibince Fethiye kasabasmda Elektrik tesisab yap1lmas1 10/5/936 
tarihinden 24/6/936 tarihine kndar 45 giin miiddetle ve kapah zarf 
usuliyle ekailtmeye konmuttur. 

2 - Ekailtme 24/6/936 ~rtamba giinii saat 11 de Fethiye beledi· 
ye dairesinde miitetekkil Belediye enciimeninde yap1lacakttr. 

3 -Tahmin edilen bedel 4520 lirahk santral binas1 in~as1 ve aga~ 
direkler hari~ olmak iizere 16301.05 lirad1r. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 1222,58 lirad1r. 
5 - Proje ve teferriiat1, f enni ve huausi tartnnme ve mukavelcna· 

me projesi suretleri lstanbul Tak11im fatikliil aparhmnnmdn elektrik 
miihendisi Hasan Haletten paras1z ahnabilir ve F ethiye belediyesin· 
de goriilebilir. 

6 - Teklif mektuplari fU vesikalari ihtiva edecektir. 
A • lstekli bir !jirket oldugu takdirde aicilde kayd1 oldugu vc halen 

faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilam tarihinden sonra 
ahnmit resmi bir vesika 'irket sirkiilleri veya Noterlikten musaddak 
vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminall makbuzu veya bank mektubu. 
C • Bugiine kadar en a§.Bgl 16500 lirahk bir elektrik tesisahm mu· 

vaff a1nyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak sureti. 
lsteklilerin eksiltme fartnamesi mucibince tan:zim edecekleri teklif 

mektuplarm1 eksiltme santinden bir saat evveline kadar belediye ri· 
yasetine vermeleri veya bu saata yetitmek iizere gondcrmeleri ilan 
olunur. c2551 » 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oakiidar Altuniznde mehallesinin Seli.ms1z Tophaneli oglu caddesin .. 

de kiin 20 numarah mahal mutaaarnf1 Hafiz ~iikriiniin 164 lira borcun
dan dolay1 mahalli mezkur 800 lira ilzerinden miizayedeye vazedilmit
tir. Talib olanlarm lhalei evveliye olnn 15/6/936 giiniine miisadif Pa
zarteai giinil yiizde 7,5 pey ak~elerile Oakiidar kaza11 idare heyetine mii• 
racaatlar1 (2935) I 

i LAN 
~imdi 110 volt ile beslenen tebekeni voltaj1n1 8/6/936 dan 11/6/. 

936 ya kadar 220 volta degif tirecegimizi Eyiipteki miif terilerimize hil· 
aiririz. 

0 aemtte bulunan mii,terilerimizin 110 voltluk ampul, alet, motor• 
lerini ve aaireyi mezkiir m'iiddet zarfmda ve yalmz bir def a i~in para• 
s1z o.~a~ak degiftirip tad_il edecegiz. I 

Huv1yet varakas1 tafiyan memurlar1m1za iyi kabul gostermelerini ve 
kendilerinin yazifelerini kolayla9ltrmalarm1 say1n abonelerimizden di· 
I • I 
er1z. 

Tiirk Anonim EJektrik ~irketi 
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Sahife U AK$AM 4 Haziran T938 

Beyoglunda KARL A GE i Di ( Pasaj Karlman ) 

Beyoglunun en bOyOk ve en asri magazas1d1r. Baton mallar fiatlarile sergi halinde te~hir edilmi~tir. Fiatlar son derece 

YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGiSi 

L 
Son Moda 

Yazhk Elbiseler 

BAYANLARA 
YazhlC roplanmz i~in 

Fantczi ve Emprime kuma§lar 
MUSELINET, muhtelif de- Kr. 

11enlerde metrosu 5 0 ve 38 , . . 
TRA VERSlNA. Y eni koylii 
descnlerde metrosu 50 
KREP JAPONEZ (kimono 
i~in), metrosu 50 
GRANlTE F ANTEZl 
Pijama ve penyuaf i~in m. 48 
PlKE F ANTEZl. ~ocuk el-
biseleri i~in, metrosu 60 
MAROKEN FANTEZl m. 85 
ORGANTiN F ANTEZl. iyi 
cins, metrosu 135 ve 100 
TOBRALKO, hakiki lngiliz, m. 75 
MlLEN, yekrenk ve fantezi 

metrosu 140 ve 110 
DUBL JORJET, yekrenk ve 
fantezi metrosu 125 ve 110 
KREP ROKO, Son moda, iki 
taraf1 ayni, metrosu 140 
TUAL PANAMA, kostiim 
tayor i~in 140 santim eninde 

metrosu 270 

El ~antalar1n1n 
muntahap 
~e~itleri 

Her §ekil, her renkde, rekabet 

kabul etmez fiatler 

EL <;;ANT ALARI, deriden Kr. 

beyaz renkli ve sapla 350 

EL <;;ANT ALARI, Safian 

derisinden 625 

EL <.;;ANTALJ\Rl, hakiki Spur El ~antalar1 y1lan derisinden. saph 

S M d I ht '"f kl SPOR EL <;ANTALARI 

850 

425 
on o e , mu e.1 ren er 

425 kuru~ 

Zeng in 
<;crap 
9e~itleri 

lPEKLl <;ORAPLAR, Kr. 

reklam mah 88 

LOKS <;ORAPLAR, gayet ince 100 

lPEKLl <;;ORAPLAR, 

fevkalade ince 

SOK.ET <;ORAPLAR, (ip
likden) muhtelif renklerde 

125 

35 ve 25 
FiLE KOLOTI.AR 

Ga.yet saglam, yeni §ekillerde 
4S kuru~tan itibaren 

LUKS 
CORAPLAR 

Amerikan tabii saf ipeginden 

F L 0 R 1 D A marka 
Tamamile emniyet edebileceginiz ERKEK ESY ASI 

Deniz banyosu 
levaz1mat1 

Zengin ~e§itler 

KADIN VE ERKEK DENiZ KOS

TOMLERI pek giizel ~e§itler 

JANSEN, FORMA ve GOLDFiSH 

markalannm ~n giizel cinsleri 

Deniz ~apkalan 

Son Moda 
$APKALAR 

yiizden fazla modelleri vard1r 
40 kuru~tan itibaren 

DENIZ A Y AKKABl vc SANDAL

LARl 135 kuru!!tan itibaren 

Renkleri gUzel, 
fiatlari ucuz 

BURNUZ - P}JAMALAR, PLAJ 
Deniz Elbiselerinin 

En son ~ekilleri ve Avra
panm en me~hur 

markalan 
OYUNCAKLARIVESAPKALARI 

KADIN ELDIVENLERI 

El ~antalar1 . 
Safian derisinden, muhtelif 

Milanez . 
ipeginden 

KADIN <;AMASIRLARI 
GECELIKLER, ipckli ve Kr. 

zarif 625 
KOMBINEZON ve PAN. 
TALON, ~ifti 725 
GECELlK, PANTALON, 
KOMB1NEZON ve SOT-
YE.N GORJ tak1m1 1180 
P1J AM ALAR, el i~lemelc-
rile miizeyyen 850 . 
PiJAMALAR (iki par~a) 
Jaket ve pantalon 975 
KOMBlNEZON, fcvkalade 
cina 390 
KOMBINEZON, Birman ipe
ginden filtire, aplikasyon 
Krep saten 750 

Miiskoter, file, 
kenarlar1 dantelab: 

moda renklerda 
625 kuru~ 

Muskoter, sued, yikanabilir Kr. 
(beyaz, bej, maron, gri, siyah) 190 
Sued fantezi 240 

Vaz mevsimine 
mahsus reklam 

Fi. 200 Kr. 

liatihazarda reklam fiatile sahlanlar 

RENKLl SPOR BLUZLAR 

FANTEZI JERSEY BLUZLAR 

Fiyatlar her keseye elveri~lidir 

MOSTESNA FIRSA T I I 

Kr. 

275 

350 

~pkalar, Krep Marokenden gu
zel renklerde 165 kuru~tan 

itibaren 
.KARE M£NDII...LER, Krep Bir
man emprimeden 390 kuru;,tan 
_ itibaren 
KEMERLER, sued ve deriden 

iyi cins ve Galalit tokalarile 
150 Kr. 

ipekliler 
KREP FLAMlSOL, miikemmel cins Kr. 

metrosu 260 

PIKE MAROKEN, her renkdc m. 350 

MONGOL metrosu 150 

JERSEY MiLANEZ, ~ama~ir i~in 180 

JERSEY F ANTEZl, robluk muhte-
lif renklerdc metrosu 225 

lPEKLl EMPRiMELER 

Modern desenler, yeni mevrudat 

son moda, mutedil fiyatlar 

Bayanlar i~in gayet pratik 
DER1Df.N A Y AKKAPLAR 

Sandal bic;imi, inamlmayacak fiyat 
I 6S ve 2SO kuru~ Y azhk Kimonolar 

Japon bi~imi 

325 kuru~ 

Asri Pijamalar 
lpekli jerseyden 
Cazip renklerde 

975 kuru~ 

Satlam, $1k 
ve UCUZ 

SEYAHAT LEVAZIMATl 

VALlZLER VE BA VULLAR . 
$ezlonglar, Hamaklar, deniz banyosu 
c;antalan 

' f evkalade cins ~orap Poplin gomlekler, c;izgili, gayet Kr. (:OCUK ESY ASI 

T enezzuhler ic;in hamak ve c;antalar 
Ring - Tenis (yaz oyunlan) 

reklam fiyab 50 Kr. 
INCELIK - ELASTIKTYET 
ve KA Tl DAY ANIKLILIK 

Fiyati 2 lira 
Yalmz Pasaj KARLMAN' da satilir. 

hafif, fevkalade cins 2 yakasile 
beraber 250 
SPOR GOMLEKLERl poplinden 210 
G6MLEKLER, ipekli J erseyden 
yanm kollu 300 
DELlKLI GOMLEKLER 200 
Poplin pijamalar, duz renk 340 
(:IZGILI Pl]AMALAR, poplinden 
fantezi ve i.tayet guzel cins 375 

Y AZLIK KOSTOMLER, batist- Kr. 

ten erkek ve k1z c;ocuklar i~in 88 
KETEN ~APKALAR, 75 
Pijamalar, guzel ~ckillerde 195 

kuru§tan itibaren 
KETEN ELBiSELER 150 kr. 
FANELALAR 50 
G6MLEKLE.R 40 

PLAJ ~APKALARI 
MOstesna fiyat 

150 Kr. 

ERKEK J<; <;AMASIRLARI 

Beyaz ve renkli ve Fildekosdan Kr. 

<;;ORAPLAR diiz renk ve fantezi 
reklam fiyah 

275 

30 

KARLMAN ·GECiDi Beyoglunda Istiklal ve T epcba~1 gibi ikl biiyuk ve miihim 
caddesini biribirine rapteder, Herkes Gcyitten serbest~e ge<;er 
ve sergileri gezip dola~abilir. ~ya almak mecburiyeti yoktur. 


