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BOGAZLAR KONFERANSI 

Zecri tedbirler temmuzun Cenevrede hususi ko _ 
onundan i_ti_b_ar_e_n_k_ald1r1lacak n ' ar devam ediyor 

Asamble bugiin sonuncu toplant1s1n1 yapacak 
ve bir karar sureti kabul edecektir 

Cenevre 3 ( Ak~) - Millet· '"'.-· _ _ 
ler cemiyeti asamblesi bugiin son 
toplanttsmt yapacaktir. Miizake
Teyi kapamak ifin bir karar sureti 
ha:z.irlamyor. Karar mreti iki ki• 
srmdan miirekkep olacakt ir. Birina 
ci krszm devletlerin miilk i tamamic 
yetlerini muhalaza ve taarruz vu· 
kuunda tatbik edilecek zecri ted• 
birlcre dairdir. lkinci ktsma gore 
bir komite sesilecek, komite eyliil
J e yaprlacak toplanttya kadar '""" 
ki Alrika vaziyetini tedkik ederek 
tekliltc bulunacaktrr. 

Zecri tedbirler komitesi pazar
tesi giinii toplanarak zecri tedbir
lerin kaldirilmasi hakkinda bir ka· 
Tar verecektir. Z ccri ted birlerin bii· 
tiin devletler taralindan 10 tem
mflzdan itibaren kaldtrilmasr muh
temeldir. 

Murahhaslar l\Iilletler cemiyetl blnrunndan ~lkarken 
(Solda hariciye vekilimlz gorilniiyor) 

DUNKU TOPLANTI 

Ccnevre 2 (Ak~am) - Milletler 
ccmiyeti asablesi bu sabah saat on 
bu<;ukta M . Van Zelandm reisligi altm
da toplanm1~tir. iptida Avusturalya 
murnhhas1 M. Bruce soz alrm~tir. 
Avusturalya murahhas1, zecri tedbir
l 1.11 kal lmlmasma tarnftar oldugu
n u. linku bunlarm art1k hi<; bir tesiri 
kn.lmad1gm1, yalmz Habe~stana bo~ 

yere 'Gmid vererek gil~liikleri arttira
cagm1 soylemi~tir. M. Bruce Milletler 
cemiyeti misakmm daha ziyade kuv-

- •• 

vetlendlrilrnesini iste~ ve buna te
vessiil edilmezse cemiyetin y1kalabile
ceginden bahsetmi~tir. 

Bundan sonra Uruguay murahhasi 
soz alm1~tir. Uruguay murahhasi da 
zecd tedbirlerin kaldmlmasma ta
raftar oldugunu, yalmz mil~terek em 
nlyet icln yeni teminat konulmasrm 
istedigini soylemi~tir. 

Mliteakiben Danimarka hariclye 
nazm ?\'I. Mun~ soz alm1~t1r. M. Mun~ 
uzun si.iren nutkunda demi~tir kl: 
<i:Zecrl tedblrler kalchnlmalld1r. Fa
kat kuvvetle alman ~eyi me~ru goste-

I Esad Mahmud I 

Roman Btiyiikadada ge~iyor; deniz ayaklanm1zm altmda blr bulut kft
mesi gibidh·. Titrcycn gam dallan s.izi, geni~ yapraklanrun arasma a.ltl', 

I iizerinizi koyu, nefti renkli golgelerile orttil mil, gozlerinizin oniinde bUtiln 

I 
bii' tabiat, gokleri, dcnizleri, I~1klan, her~ey, her~eyile birdenbire silinmegc 
ba~ar' .. 0 zarnan, bu ~ir ve fi.isun dolu giizelligin i~indc bir hi.ilya gibl, 
rilya gibi yava~ yav~ kayboldugunuzu ve yudum yudum erlyip gittiginizl 

•i;sedersinizl .. Bilyilkada: damarlannda heyccam co~anlann yeridlrl .. B~-
l)~a bir a~k beldesidir BilyiikadaU. 

n1"._ Yann ba!?hY ruzf .. 

rccek hareketlen salon mallchr. Millet
ler cemiyeti pa.kt! kuvvetlendlrilmell, 
mU~terek emniyet i~in tcdbirler alm
mallchr. Bugi.inkil gil~lilkler b1.z1 daha 
ziyade gall~aga sevketmeliclir.> 

Danimarka hariciye nazirmdan sonra 
isvi~re hariciye nazm M. Motta soz 
a~. zecri tedbirlerin kaldmlmasma 
tara!tar oldugunu soylemi~tir. M. 
Motta bilttin Milletlerin Milletler ce
miyetine girmesl temennisinde bulun
mu~tur. 

(Dc\•anu 7 nci sahifede) 

I Cenevrede kulis
teki miizakereler 

Debats gazetesi as1I 
bunlartn mOhim 

oldugunu soylOyor 
Paris 2 - FranSiz gazeteleri Ce

nevredeki miizakerclere biiyiik ehem
miyet veriyorlar. Paris Soir, Milletler 
cemiyetinin kuvvetlendirilmesl hak
kmdaki cereyamn bitaraf devletleri 
memnun cttigin1 ingillz - Frans1z • 
Sovyet anla~masmm da orta Avrupa 
devletleri arasmda memnuniyet uyan
dJ.rd1gm1 soylilyor. 

Debats gazetesi, asamblcdeki mu
zakerelere az ehemmiyet veriyor. Bu 
gazete as1l konu~malarm kolislerde 
yap1ld1g1m soylilyor. Debats L-Okamo 
devletleri arasmda yap1lacak toplan
bdan bilyiik bir netice ~Ikacagllll 
ummuyor. 

Romadan gelen haberlere gore ital
yan gazeteleri Ccncvrede soyle,pilcn 
nutuklan iyi kar~Iarm~larchr. Bu ga
zctelcr, italyamn sulhu kuvvetlendir
mek i~in ingiltere ile blrlikte hareke
te haz1r oldugunu yaziyorlar. 

BoQazlar 
konferans1 

M. Pol Bonkur konferans1 
siiratle bitirmek i~in bugiin 

Montreux e gidiyor 
Cenc\Tc 2 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabirinden: 
M. Pol Bonkur asamblede Dr. Tev

fik Ril~tii :Arasla konu~urken yann 
Montreuxa gidecegini ve konferanSl 
siiratle bitirmek t~in cumartesl gilnU 
derhal miizakerelere b~amay" 
de oldugunu soylemi~tir. 

Kuvvetle Omit edildigi gibi anla~ma olursa 
Montreux konferans1n1n tahmin edildiginden 

daha ~abuk bitmesi beklenebilir 
Ccncvrc 1 (Hususi muhabirimiz

den) - Milletler cemiyclinin bu aym 
26 smdan itibaren ba~1yan konsey ve 
onu takib eden umumi heyet toplan
t1lan, Habe~ tezine daha buyfik kuv
vct vermek icin Negiisiln buraya gel
mesi siyast faaliyet merkezinl (Mon
treux) den Ccnevreye naklettirdi. 

Ge~en cumartesindenberi azami fa
aliyet halinde bir karargah tesiri ya
pan muazzam (Montreux palas) otcli 
:Uc; giindcnbe1i ~ok tenhala~rm~t1r. 

Hafta sonu miinasebetile cumartesi 
ve pazar gtinleri teknik komite de mil
zakerelerine nihayet verdigi i~in mii
~avirler, katipler ve gazeteciler ge~en_ 
be~ gilnlilk ~ctin 1tall~malann verdlgi 
yorgunlugu isvi~renin guzel yerlerinl 
gezmck surctile izaleyc ~all~'Illl~lar

dJ.r. 

(Devam1 7 nci sahifede) 

Millet/er cemigeti 
kuvvetlenecek 
F rans1z ba§vekilinin 

gazetecilere beyanab 
Ccnc\Tc 2 (A.A.) - Gazeteclleri ka

bul eden M. Leon Blum, ~ beyanatta 
bulunmu~tur: 

Milletler cemiyetlnin ugranu~ ol
dugu muvaffakiyetsiz1ikten ibret ala
rak bir an i~in sarsilmtl} olan nufuzu
nu kuvvetlenclirecegi Ye ameli surette 
hareket etmek ~elerini anyacagi 
miltaleasmdayim. Buraya geldigim 
zaman Milletler cemiyeti i~lerine kar
~ gosterilecek bir aiakas1zhgm blr ~ok 
dcvletlerin cesaretini klrmasmdan 
korkuyorurn.> 

M. Blum, diin ak~m M. Titiilesko 
ile gorii~mil~tiir. 

Karadeniz kapal1 bir deniz 
olarak abul edilmezse ..• 

Pravda gazetesi, Japonyan1n talebini mevzuubahs 
ederek umumi sulhun teminine matuf 

dileklerde bulunuyor. 
l\Ioskova 2 (A.A.) - Ba~ makale

sinde Pravda ~unlan yaz1yor: 
cPrensib itiba.riyle Bogazlar prob

leminin iki hal ~aresi mevcuttur: Ya 
Karadeniz, i~inde ancak sahil devlet
lerinin gemileri bulunabilecck kapah 
bir deniz ilan edilecektir - o halde 
Karadenize giri~ ba~lca hi~blr devle
tin gemile1ine musaade edllmiyecek
tir - Veya Karadeniz a~1k deniz ilan 
edllecek - ve bu takdirde de sahildar 
devlctlere Bogazlardan girme ve c1k
m.a selfiltiyetl tammesini vermek lft.-

Fakat Montreux konferansma i~

tirak eden devletler Karadenizi kapa.11 
bir deniz olarak kabul etmck isteme
dikleri takdirde, Sovyet Rusya, sahil
dar devletlcr gemilerinin Bozag ici ve 
vanakkaleden serbest~e ge~melerini 

istemek hakk1ru haiz bulunmaktachr .> 
Japonyamn bu talep kar§1smda ta

kmd1g1 kati vaziyeti bilhassa mevzuu 
bahseden Pravda gazetcsi, Japonya
nm Karadenizlc hi~bir gekilde alakadar 
olmad1gm1 ''e bu vaziyetin, Sovyet a. 
leyhtan prensip ve politikasmm bir ne-

zungelecektir. (De,·am1 7 nci sahifcde) 
11m11n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111nuu111111111111111111111111111111111111u11n11111111111111111m11111111111111111111111111-

Gazete dircktorii - Yaziruz bir harJka sir ... 
.._.,,. •• -'1, pck bcgendilerl ... ~imdi mO· 
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Sahlfe I 

Son dakika 

Botazlar mukavelesi 
yak1nda imzalan1yor 

Lord Stanhope, Ruslarla has1l olan an
la~may1 anlatmak i~in Londraya gidiyor 

l\1ontreux 3 (Ak~m) - Montreux konferansmda Bogazlardan g~ecek 
harp gemileri hakkmda ingiliz ve Sovyet Rusya murahhaslan arasmda bir 
prensip anl~asi hasll olrnu~tur. Bu suretle konf eransm mesaisinl gil~le~
tiren en miihim engel ortadan ~ oluyor. 

Sovyet harlciye nazm M. Litvinof bu ltilaftan memnun oldugunu ve yeni 
mukaveleyl imzalamaga haz1r bulundugunu beyan eylemi~tir. ingiliz ba~mu
rahhas1 Lord Stanhope bu anl~a hakkmda hiikO.metine izahat vermek i~in 
bugiln Londraya gidecektir. Montreux konfcransmm yakm bir zamanda i~ 
bitirmesl ve yeni Bogazlar mukavelesin.in 1mzalanmas1 bekleniyor. ,. ..... ....__.._ 

Fra sa • 
I -
• e I 

Van Zeela din riyasetinde b·r tahrir 
komitesi kuruldu, Dan~ig i~i 

ruznameye al1nd1 
Cenevrc 3 (Ak~am) - Milletler ce

miyeti, devletlerin millki tamamiyeti
ni temine ve tecaviiz vukuunda ce
miye~e almacak tedblrleri tazam
mun ederek Asamblenin tasvibine ar
zedilecek olan karar suretini kaleme 
almak f~in M. Van Zeelandm rlyaseti 
altmda bir tahrir komitesi te~ 
etmi~tir. Komite bugiin i~ ba~llya
caktir. Tahrlr komitesinin vazlfesi 
~ok nazik ve ciddidir. 

FranSlz hariciye nazm M. ivon Del
bos dun cemiyet reisi M. Van Zeelanda 
Milletler cemiycti paktm1 kuvvetlen
dirmege matuf olan Frans1z projesi
ni t vdi ctm' tir. Frans1z hariciyc na
zm bu p1oje}i bugtin Milletler cemi
y ~i i~timamda ~ifahen izah edecek
tir 

kmegdanz 
cinageti 

Lutfi, kendisinin 
kimseyi yaralamad1g1n1 

iddia ediyor 
Kas1mpa~da oturan Zekeriyamn 

on alt! ya~ndnki klz1 Lcylayi Okmey
daru civarmda Demir admda bir gcn
cin ka~milgm1 ve Zekeriya ile arka
da~1 Lutfti, Demire gidip Leylayi so
nmca aralannda ~kan kavgada De
rnirin b1~akla Liltfilyli yaraladlgm1 
Ltitfi.iniln de tabanca ile Demiri vur
dugunu dun yazrmiitlk. 

Bunlardan Demirin yarasi hafifdir. 
Dim hastnneden c;1knnlarak zab1ta ta
rafmdan sorgu altma almm1~tir. Ya
ras1 daha ag1r olan Liitfil hestanede 
tedavi ediliyor. Lilt!ii di.in bir muha
rfrimize vakayi ~oyle anlatrml?tlr: 

«- Klzm kn~mld1gi· haberini alm
ca Zekeriya ile beraber Okmeydanma 
gittik. Orada Demiri bulduk. Leyrn.yi 
sorunca Demir kendisi ka~1rdlgnn 

soyledi. Bunun ilzerine Zekeriya ile 
kavgaya tutu~ular. Ben onlan ayir
mak iizere aralarma girdim. 0 s1ra
da Demir b1c;agim i;ekerek beni vurdu. 
Ben Demirl vurmad1m. Benim taban
cam yok ki Demiri vurayim. Belki kav
ga arasmda o kendi b1~agile yaralan
m1~tir. 

Demirin tabanca ile vuruldugu 
zab1ta tarafmdan tesbit edil~tir. 
Tahkikat devam ediyor. 

Aydin muddeiumumiligi 
Miilga sekizinci ihtisas mahkemesl 

mtiddeiumumisi Re~d Maykut tertian 
Aydm vilayeti milddeiumumlligine 
tayin edilmll?tir. Bugi.inlerde vazlfesi 
ba~na gldecektir. Kendislne yeni va
zif csinde muvaffakiyetler dl1eriz. 

3on haftanm hava duromu iyi 
Turkofisin toplad1g1 malumnta 

son bir haft l1k hava durumu r 

fmd., mah 

FranSlz projesinde paktm 16 nCI 
maddcsi mucibince mtitearnza kar~ 
zecri tedbirlerin tatbiki mecburiyeti
nl !dame edilmekte 11 inci rnadde rnu
cibince miitearriza kar~1 zecri tedblr
lerin tatbiki i!;in ittifakl ara ile karar 
verilmcsi kaydl kaldlnlmaktadlr. 

Mllletler cemiyeti konseyi diin og
leden sonra toplanm1~ vc M. Eden bu 
toplantida soz alarak Dangigdeki son 
ha.diselerden ve Danc;ing nazi te~kila
tl reisi M. Forsterin bu limandan bey
nelmilel kontrolun kaldmlmas1 hak
kmdaki makalesinden bahsetmi~tir. 

ingiltcrenfn Dancig i~indc iki gayesi 
vard1r. Birl mustakbel hadiselerln 
ontinii nlmak, ikincisi de Almanyayi 
ingiliz sualnamesine cevap ve1111 ge' 
icbar etmektir. Konsey Danc;ig mese
lesini ruznameye alm1~tir. 

ltalyan gazeteci
ler bekliyorlar 

Hudut harici ~1kanlmak 
karann1 istinaf ettiler 
Cnevrc 2 (A.A.) - Evvelki gtin tev

kif edilmi~ olan 8 italyan gazetecisi, 
evvelce bildirildigi glbi, hududa sevk
edilmemi~lerdir. Kendileri bu gece is
vi~reyi terketmege davet edilmil?lerdir. 
Gazeteciler, Vaud kantonu dahilinde 
kain ve Cenevreye bir kai; mil rnesa
teda vakayiin yeni inki~aflarma intl
rada vakaylin yeni inki~aflanna inti
zar etmektedirler. 

Cenevre 2 (A.A.) - italyan gaze
tecilerl, Vaud kantonuna gitmek iize
re gece yans1 Cenevre knntonundan 
aynlm1~lardlr. Bu gazetccilerdcn ba
zilan italyaya donmekte baz1lan da 
Cappetde kalmaktad1rlar. Bunlar, ora
dan Ccnevrc mi.izakerelerlni takip 
edeceklcrdir. 

Gazetecilerin kaffesl, haklarmdaki 
hudud harlci edilmek karanm istinaf 
etml~lerdir. ---· 

Hitler rayh~tag1 i~timaa ~ag1rd1 
Paris 2 (A.A.) - Oeuvre gazctesi, 

Cenevreden istihbar ediyor: M. Hit
lerin Rayh~tag1 ft.cilen toplanmaga 
~ginm~ oldugu haber almm1~tir. 
Fuhrer, pazar ve yahut pazartesi gi.i
nil milhlm bir nutuk soyliyccektir. 
Dlger taraftan, hali haz1rda Ccnevre
de bulunmakta olan sfyasi mil~ahidler 
Brilkselde toplanacak olan Lokarno 
devletleri konf eranSlna i~tirak etmesi 
l~in Almanyaya davet yap1lmas1 im
kAm dolay:isile duymakta olduklan 
sevinci gizlememektedirler. 

Franstz meclisi temmuzda 
dagtlacak 

Pnris 2 (Ak§am) - Frans1z meclisi
nin tcmmuz i~inde dag1lmas1 dii~iiniilii
yor. Meclis dag1hrken tckrar toplanmn 
tarihini knrarla§hrm1yacnk, bunun tnyi
nini reise birakacakhr. ~f"is liizum/ 
riince m r.]isi toplnnmnga 
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( Ba Sabahki Telgraflar 1 
Tiirklerin Edirne iein yapt1klan 

fedakirllklan cihan bilir 
Edirne der 

olduk~a 
demez, hat1r1m1za Edirne emniyette 
Tiirkiyede emniyet var gelir 

Eclime 2 - Dahiliye vekill ve f1rka 
umum1 katibi B. fi>iikril Kaya buraya 
gelmi~, umumt miifetti~ general Ka
zun Dirik, Trakya valileri, f1rka erkft
ru ve halk tarafmdan hararetle kar
~anmi~t1r. Dahiliye vekili milfetti~
llk binasinda Trakya valilerile uzun 
blr hasbihalde bulunarak kendilerine 
lfwm gel en direktifleri vermi~tir. 

Muteaklben polis parkma giderek 
:A.tattirk bi.isti.iniin a~ma torcnini 

---------~~--~-----
yapm1~ ve bu miinasebetle c;ok alkl~
lanan giizel bir nutuk lrad eyleml~
tir. Bu giizel nutkun hull\sas1 ~udur: 

- Edirnelilcr, Edimede emniyet 
ambm a~1yorum. Edirne der demez, 
bizim hatmm1za Edime emniyette ol
duk~a Tilrkfyede emniyct var gelir. 

Tilrkiyede emniyet yok ise cihan da 
bllir ki dtinyada emniyet yoktur. Biz 
Edirnenin emniyetine ne kadar ehem-

Klaksonlar IHabe~ imoaratorul 
Vali ve belediye reisi 
Muhiddin Ostundag1n 

beyanat1 
Bir nrkada§1m1z evvelki giinkLi ni.isha

atna belcdiye klaksonu ynsak ettigi 
halde resmi olomobillcrle Ankara pla
kali otomobillcrde clan klakson bulun
dugundan bahsediyordu. Vali ve bele
dcye reisi Muhiddin Ostiindag bu hu
austa fU bcyanntta bulunmu§tur: 

c- Bu yaz1da tashihe muhtac; bir iki 
nokta vardir. Zannedildigi gibi otomo
billerde klakson kullanmak yasagmdan 
ne resmi plakah ne de Ankara plaknsm1 
ta~1yanlar istisnn edilmi~tir. Ynsak her 
araba i~in istisnas1z bir hiik.,:mdur. Fal..nt 
gazetenin hakh §ikuyet ve tenkidine se
bebiyet veren bir · takun yolsuzluklarm 
halu dcvnm ettiv i eseflc goriilmekte ve 
bunlnr hakkmdn ynkaland1kc;n ceza tnt
bik edilmektedir. Bir tak1m §Oforler res
mi dqirclere ve scforetlere mensup olduk
lanna giivencrek bu yolsuzlugu irtikup et
mekte hem nizama ve hem de halkm ra
hnt vc huzurunn tecaviiz etmektedirler. 
Bu gibi hnrekete muttali olan vatanda~ 
Jann §ikuyetini belediyc dnirclcri ve kay
makumliklar dinlemegc ve tnkibe ama
dcdir .> 

Bu sene ahnan neticeler 
gec;en seneden daha iyi 

Universitedc imtihanlar diln bitmi~, 
neticeler talebeye bildirilmi~tir. Rek
tor Cemil Bilscl bu milnasebetle ga
zetecllere demi~tir ki: 

« ....... Universitede ilerleme vard1r. 
Profesorler alman talebenin de daha 
iyi geldiklerini soylemi~lerdir ki bu, 
llselerin de iylle~tigini gosteriyor. Unl
versitemiz, en ~ok ~ah~n tiniversite
lerden biridir.> 

Tip fakilltesinde son slillfta 159 ta
lebc vardl 113 ii mezun olmu~. 46 s1 
1.krnale kalmiiitlr. Di~~i mektebinin 
son s1mf talebesi 34 ki~idir. On doku
zu ge~mi~, 15 i ikmale kalm1~t1r. 

Hukuk faktiltesinde eleme imtihan
larmda muvaffak olup sozlii imtihan
lara girenlerin sayiSl birinci sm1fta 
174, lkncide 71, i.ic;ilnctide 142 dir. 
Birinclde 97, ikincide 40, u~uncilde 

54 ki~ gegmi~, digcrleri ikmale kal
rn1~tir. 

Dil derslerin.in A kursuna devam 
eden 1037 talebeden 821 i, B de 1601 
talebeden 1168 i gec;mi~, digerleri ik
male kalm1~lard1r.> 

81~ak midesine sapland1 
Diln ak~am Fatihte Karaba~ ma

hallesinde KB.mile adh bir kadm ko
casile kavga edcrken kazaen yere dii
~erek elindeki b1c;ak midesine saplan
mi~tir. Ag1r surette yaralanan kad.m 
hastaneye kaldmlmi~tir. 

lstinye fabrikastnda patlama 
Dun istinye dok fabrikasmda oksl

jen kaynaginda c;al1~an amele Cemal 
ve Emin oksij enin infilak etmesi uze
rine muhtelif yerlerinden ngtr yara
lanm1~lard1r. -----

M. Baldvin istifa etmiyor 
J..ondra 3 (Ak~am) - Ba~vekil, 

:hasta olmasma ragmen ba.~;vekalet
; stif a edecegi ve siyasetten c;eki

vialanm katiyetle tekzib et-

nun yeni beganati 
Habe~ milleti ltalyan 
boyundurugu albnda 

ezilemez ve ezilmiyecektir 
Cencvre 2 - Habe~ imparaton1 Ce

nevrede bir Ti.i.rk gazetecisine ~u be
yanatta bulunmu~tur: 

- Habe~ milleti italyanlara boyun 
egemez. Milletim, hakslz yere ital
yan boyundurugu altmda czilmesine 
dayanmiyor ve dayanm1yacaktir. 

Eger Milletler cemiyeti, Habe~ me
selesinde gosterdigi aciz ve zaaf yil
zilnden yik:Ilacak olursa art1k biltiin 
milletler yanru en~e ile bekliyecek
lcrdir. 
Habe~stan tamamile zaptedilme

mi~tir. Ornda me~ru ve muesses bir 
Habe~ hilkftmeti va.rdlr. Ben Ccnev
rede bu Rabe~ hukUmctinin milrnrs
sili s1fatile bulunuyorum. 

Milletler cemiyctinin miltecaviz 
italyaya kar~1 tatbik: edilmekte ol::m 
tcdbirlcri kaldmnak uzere bulunma
s1 yazikt1r. Benim knnaatimce zecd 
tedbirler devam etmelidir. Habe~ as
kcrlcri dti~amn silah iisttinltigii yti
ztinden maglUp oldise bu tam bir 
maglfibiyet degildir. Kuvvetlerimiz 
halft. bugtin italyanlarla c;arp1~1yor. 

Fra SIZ ordusu 
Harbiye nazir1 M. 
Daladier'nin izahah 

Paris 3 (Ak~am) - Harbiye nazin 
M. Daladier mcclisin ordu enci.imeni
ne Magino istihkfun hatlannda bulu
nan 160,000 nef erin kAfi geldigini 
soylemi~, f akat motorlil vesaitin ve 
bilhassa ag1r tanklann ~ogalblmasi 

l~in miltemmim tahsisatm biran ev
vcl kabul edilmesini miihimmat !ab
rikalanrun devletle~tirllmesini iste
rni~tir. M. Daladier, orduyu demok
ratla~tiracak ve askerlerin terfiini 
kolayla~tiracak blr projeyi de %rlise 
vermek niyetinde bulundugw. 'ave 
etmi~ir. --------

Afyonda seller 
Evlerin ve dukkanlar1n 

birinci katlar1n1 su bast1 
Afyon 2 (A.A.) - Oiin saat ) 7 do 

ba§liyan ve iki bu!,iuk saat siiren !,jok 
§iddetli yagmurlnr ncticesinde evlerin, 
mngazalann birinci katlanm au basm1§
hr. Scllcrden aokaklnrdnn bir miiddct 
iclip ge~mek miimkiin olmam1~hr. 

Magazalara gircn aulnr belcdiyc nra
zozleri ile bo~ltilm1§tir. Sulardan ba.u 
buhc;e duvarlan yik1lm1§hr. Niifusca za. 
yiat olmam1§hr. -------

Turkiye ziraat sergisi 
Ankara 2 (Telefon) - Tilrkiye zi

raat sergisi 29 ~rinievvelde burada 
ai;llacaktir. 'J.i 

Ilk mektep muallimleri i~in 
el i§i ve resim kurslart 

Maarif vckaleti ilk mektcp muallimle
rinin tatilde devam edebilecckleri eli§i 
ve resim kurslnn n~magn karar vermiv
tir. !?imdiye kndar 400 ki~i miiracaat et
mi§tir. Kurs 8 tcmmuzdn Fmd1khdo. 13 
.. •• mektcatl" av.§18Y..8~~t 

miyet veriyorsak cihan diplomasisi ds 
ona o kadar ehemmiyet vennektedir. 
Tiirklerin Edirne i~in yaptiklan fe--
dakarllklar tarihte yazilld1r. I 

Edirne cihana gipta verecek btiyi.ik, 1 

gil.zel, mamur, ~en, ne~eli bir Tiirk 
yurdu olacaktrr. Bize bu imam veren 
Tiirkler igin her terakki hayallni ha
klkat yapan bilyi.ik Atatiirkttir.> 

Dahiliye vekilinin bu nutkuna 
Edirne emniyet mildtiril cevab vercll. 

Demir fabrikas1 
Bu sabah Londradan iki 
lngiliz miihendisi geldi 

---~-
Karabtikte viicude getirilecek de-

mir sanayiini iizerine almi~ olan in
giliz grupu fen heyeti ~efi Puning ve 
muhendis Binkes fabrikamn kurula
cagi yerdc tetkikat yapmak \izere bu 
sabahki ckspreslc Londradan gelmi~
lerdir. 

Bu miltehassislnr ak~am trcnile An
karaya giderek iktisat vekil.~tilc te
mas ve oradan Karabilke hareket 
edeceklerdir. insaatla me~l olacak 
diger muhendisl~r de bir haftaya ka
dar gelccekler, demir sanayli iki bu· 
~uk milyon ingiliz Jirasma mal ola· 
caktir. 

Bir M1s1r prensi geldi 
Mls1r niyabet meclisi reisi prcns 

Mehmed Ali pa~anm yakm akrnba· 
smdan Frens Mtinim ~ehrim ze gel
mil?tir. 

K1z1ltoprakta bir ta.ebe 
kampt aytld1 

Bu sabuh saat ondn K1z11topr ktu 49 
uncu ilk mektepte bir tnlcbe kamp1 a
!,jtlm1,tir. ----

a ife Ucuz 
~imendifer kumpanyalan 

aras1nda anla~ma olamad1 
Avrupa demiryollarile alakadar 

kumpanyalar iki ay kndar evveI mcm· 
leketimiz mahsullerinin ucuz bir tarl
te He Almanyaya kadar nakli i~in 
hiikumetimiz taraf mdan yap1lan te
~ebbusti iyi kar~la:rm~lar ve bu esasa 
uygun bir tarif e hazirlamagi vadet-
mi~erdi. 

Fakat bu maksadla toplanan kon
feranslardan mtisbet bir netice ~k
madlgi l~in ~mdilik tatbikata ge~lle
miyecegi anla~lmi~1r. 

Ogrendigimizc gore gii~lilk. nakli
yatm hangi yollardan yap1lacagi me
selesinden ~1kn11~tir. 

Fenerbah~e, Galatasaray 
Gune~ muhteliti!e 

kar~1Ja~1yor 
Fenerbah~enin, 28 inci ytldoniimil

niin raslad1gi 5 temmuzda Macar 
B~kay takrmile kar~~yacagm1 
ve o gtin Galatasaray - Gilne~ muh
telitile blr ma~ yapmasi muhtemel ol· 
dugunu dun yazllll~Ik. Bu haberimiz, 
teeyyiid etmi~ ve Fcnerbah~enin pa
zar giinil Kadlkoy stacllnda Galata
saray - Gi.ine~ rnuhtelitile kar~l~ma .. 
S1 kararla~tmlm11;;t1r. 

Avrupa ekspresi ni~in 
ge~ geliyor 

Bu sabahki ekspres trcni, ii~ giin
den beri oldugu gibl bir saat kadar te. 
ahhurle gelmi~ir. Sebebi ~dur: 

1 

Avrupa yolculanna kolaylJk olmak 
Uzere burada c;lla~ vizesi kaldlnlmi~ 
ve vize muamelesinin huduttan 
girerken yapllmasma b~lanm1l?tir. 
Bu yilzden tren gecikmektedir. I 

Maamafih kaybedilen zamam 
da telafi etmek imkfmSlz degi 
Kumpanya bunu temin ederck 
cidc yolcu knr~lamaga " 
zuinsuz yere bekletmcme -

' 
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B ir a t1 fet temennisi 
Okuyuculanmm birinden dikkate 

deger bir mektup ald1m. Gazetelerde 
goze ~arpan bazi hakll ne~riyata 
alakadar dairelerce ehemmiyet veri
lerek kanunun icab1 yerine getirilme
si halka biiyiik bir in~irah ve itimad 
hissi verdigi i~in, her derdli matbu
at si.itunlarmda bir tcselli ve imdad 
~aresi anyor. 

Ancak, insanlar kendi i~lerine ge
len noktalarda daima kendilerini hak
h gormege meyyal olduklan i~in, 

bilti.in bu ~ikayetlerde hak ve kanu
nun ~ikayet~i tarafta olacagma ihti
mal verilemez. Onun i~in, bu mesele
de gazeteciler ~ok zor bir mevkide 
kahyorlar. Anlatlb~a gore her ~ikayet 
hakhdir. Fakat ~1plak hakikatin ta
mamen her anlat1h~a uymas1 her za
man icab etmcz. Bunu tahkike ise 
gazetecinin ne vakti vardir, nc ikti
dan. i~te bu zor vaziyetin ic_;inden r;1-
kabilmek yolu gazetccinin vicdamm 
epeycc mei;;gul eder. Fakat baz1 ~ika
yetlerde prensib pek a~ikar oldugu 
f~in onlardan bahsetmek te bir vazl
fe haline gircr. 

ii;;te son ald1g1m bir rnektupta boy
le bir mescle mevzuu bahsoluyor. Bu 
bir ~ikayetten ziyade hilkumetten bir 
atifet rlcas1d1r kl daha sair bir ~ok 
okuyucularm da ayni vaziyette bu
lunduklan ~ilphcsiz olduguna naza
ran ricanm ehemmiyeti muhakkak
tir. 

Okuyucu hiilasatan ~oyle diyor: 
Bundan on sene evvel, sekiz taksit

le emvali metruke ve milliyeden otuz 
bin liraya ben de bir bina aldlm. Son 
taksitleri bin zorlukla Odeyebilmi~

tim. Borcum iki bin lira kaldlgt sira
larda, gazetelerdc htikumetin ilaruru 
okudum. Odenmem~ bor<;lar yirml 
seneye taksim edilecek deniliyordu. 
Buu.a fevkalade sevindik. Ben de mii
racaat ettim. O zaman anlad1m ki bu 
lCttuf emvali miriycden mal alanlara 
mahsus degildir. Bak1ye milstakbel 
ne kadar bor~ varsa ancak be~ sene
ye taksim cdilmis. 

Okuyucu bunu soyledikten sonra 
emlak vaziyetinde hasll olan tebed
dl.ilti. anlat1yor. Evvelleri bin iki yilz 
liraya kiraya verdigi bu miilke ~imdl 
ii<; yiiz liraya mil~teri bulamad1gnu 
anlat1yor ve tazallilm ediyor. 

Meselenin ne oldugu, bilmiyenler 
i<;in vaz1h surette anla~1lrmyorsa da 
gorillilyor ki ortada vaziyetin zorlu
gundan dolay1 gosterilmi~ bir milsa
ade var ve bu milsaadeden istisna tu
tulan bir k1s1m bor~lular da var. 

Emlak !fatinin dil~mesi muhakkak
hr. Evvelcc emvali milliyeden bir ~y 
alanlarm ~"k zarar ettikleri de ~ilp
hesizdir. Vak1a kanun nazannda bu
nun bir hilkmti olamazsa da hiiku
metin at1fet ve rnerharneti meseleyi 
daha derinden kavnyabilir. Onun i~in 
ba~ka nevi bor<;lulara kar~ gosterilen 
~fkat ve merhametin bu tilrliilere de 
te~mili hi.ikumetin yuksek adaletin
<len ve ~fkatindcn beklenirse kaba
hat edilmemi~ olur. 

Ak~amc1 

Ucretle ~ah~an memurlara 
verilecek mezuniyet 

Maa~ kanununda yap1lan son tadilat 
''ilayete tehlig cdilmi~tir. Bu tadilata go· 
re uc_retle c;nli~an memurlar hususi i§le· 
rini gormek ic;in scnede on be§ gun izin 
nlabileceklcrdir. Ocretli memurlar arasm· 
da miihim hastal1klan olanlara da iki ay 
izin verilecek \'C bu miiddetler zarfmda 
bunlann iicrctleri tam olarak verilecek
tir. Bu miiddetten fazla mezuniyet veril· 
mi c.-ceJ. .. tir. 

- Bas1 bo~ kopeklerle ~iddetli bir 
mucadeleyc ghii;;ili)Or Bay Amca! .. 
Bugunlerde kopegini sokaga b1rak
ma L .. 

r ·a B.& BR -
T ramvay sef erleri 
Bugiin Beledigede 

bir toplanfz 
yapzlacak 

Trnmvaylarm geceleri saat birc kadar 
i§lemcsi bu suretle bah~elerde, barlarda 
ge~ vakte kadar oturan halkm tramvay
s1z kalmamas1 ic;in belediyc tramvay §ir· 
keti nezdinde te§ebbusatta bulunmu~· 
tu. 

$irket bu leoebbiisler iiz.erindc baz1 

tedkikler yapm1,, fakat seyriisef~r t.:.tife· 

sini bu yolda tadil etmemi§tir. 

I laber ald1g1m1za gore bugun beledi
ye erkanile ~irkct miidiirleri arasmda bir 
toplanh yap1lacak yaz mev~imin~ mahsus 
olarak tarifede yap1lacak tadilat ile ara. 

balann geceleri sant bire kdar i§leyip i11· 
lememeleri meselesi kati surette halledile· 
cektir. Biitiin hatlarda olmasa bile bazt 
hatlarda arabalann saat hire kadar io· 
lcmelerinin kabil olacagt tahrnin ediliyor. 

Temiz sUt 
SUtc;Uler cemiyeti 
"Fabrika kurulma
s1ndan b~ka <;are 

yoktur,, piyor 
Siitciilerin hir lc.1sm1, silt i,inin csa1h 

aurette halledilmeai i~in hiikumete mii
racaate karar vermi11lerdir. Bunlar hii
k.umctin yard1mile siit fabrikalan kuruL 
masm1 ve siitlerin kapah §~elerdc sahl
masm1 istiyorlar. 

Siitciiler cemiyeti reisi B. F erhan bu 
tc§ebbiisi.in ba§mdadir. B. F crhan mils· 
tahsillerin i§ten uzakla§ttklanm, halia 
siit temini i~in aiit fabrikas1 ac;maktan 
ba§ka c;are olmad1gm1, belediyenin kon
lrolleri maksada kafi gelmedigini, fab
rika ic;in 500,000 liraltk sermayeye lii
zum oldugunu, ancak hiikumctin yard1· 
mile bu i;iin ba11anlabilecegini bir mu· 
harririmize soylemi!!tir. 

Koyliilcrin vehir civanndan gctircrck 
mahalle aralarmda beygirlerlc satt1klan 
siitlerin ragbet bulmas1 baz1 csnafm y

0

eni 
bir hileye ba!jvurmalanna yol ac;m1§hr. 
Bunlar kendilerine koylii susu vererek 
beygirlerle dola,maga ve on kuru11tan 
si.it satmaga ba,lam1§lard1r. 

Siitciiler cemiyeti, bu vaz1yetten hem 
halis silt sahc1lanmn, hem de halkm za· 
rara ugrad1g1m i§aret ediyor. 

Plaj sahipleri damga 
resminden ~ikayetyi 

Plajlann belediye tarafmd a"l tayin cdi
len iicret tarifcai haricindc par • alma
malan laz1m geldigi haldc 1ch'i nizdeki 
baz1 plaj aahiplerinin mii§terilerdcn ta
nte haricinde para ald1klan belediyeye 
§ikayet cdilmi:itir. Belcdiye bu ;:l .. ayetler 
uzerinde tahkikata ba;ilam1~ v..: neticede 
~ikayetlerin yerinde oldugunu anl11m1§. 
hr. 

Plaj sahiplerinden baz1lan da tarifc 
haricinde hareket ctmegc mccbur olduk· 
lanm itiraf etmi§lerdir. Bunlar, mu11teri· 
ye verdiklcri beher biletin yiiz<lt> on be§ 
damgn resmine tnbi oldugunu ,.e dnmga 
resminin c;ok ag1r bulundugunu halbu
ki iicret tnrifesi belediyece tanzim edilir
kcn damga resminin goz oniine nlmma.. 
d1gm1 iddia etmi§lerdir. Plaj sahipleri 
damga resmi miktarmm azalt,l1'las1 icin 
Maliye vckaleti nezdinde tecj 'biisatta 
bulunacaklard1r. 

. . . Bu mucadele evvelce de vardl. 
Kopek bldtirmege memur olanlara. 
kuyruk basma. 10 kuru~ verihyordu! .. 

Ucuzluktan sonra 
T elefona abone olmak . . ..... 

tehaciim var 
Telefon iicretlerinin ucuzlatilmas1 1eh· 

rimizde derhal tesirini gostermi§ ve telc· 
fon idaresine abonc yaz1lmak i1rin mura· 
caatlar tchacum halini almi§llr. Y cni a· 
bonelerin 1rogu, alt1 ayhk abonman usu· 
liinden istifade etmek istiyorlar. Bu vazi· 
yctc gore hiikumetin yapllg1 tenzilattan 
zarara ugram1yacag1, bilakis gclirin eski 
§irket zamanmdaki kazanc1 gec;ecegi rnu
hakkak goriiliiyor. 

Abonclerden ~irket zamanmdan beri 
bir lira kontrat ucreti alm1yordu. Telefon 
idaresi bunu da ag1r bularak kontrat 1ek
lini taahhudnameye c;evirmck suretile bu 
masraf1 20 kuru§a indrimegi kararlaottr. 
mi§ hr. T anhhudnamelerin basilmasma 
ba~lanm1§t1r. On giine kadar mcriyete 
gireccktir. Alti ayhk abonc olmak istc• 
yenlcrin tcsisatla birlikte biitiin masrnf1 
Istanbul tarafmda 42,5 Beyoglunda 52,S 
liradan ibarcttir. Ancak bu abonelerin 
kendilerinc verilen 250 mukalcmc hak· 
km1 abone miiddeti i~inde kullanmalan 
laz1md1r. Miiddet gec;ince bundan istifa
de edemi) eccklerdir. 

E.ski abonman miiddeti bitenler tek
rar kontrat masraf1 yapmak!l1Zm abonc
leri yenilenecektir. Bir senelik abone iic· 
reti eskisi gibi 5 00 miikaleme hesabile 
25 lirad1r. Abonelerden, telefonun yan
mas1 ihtimaline kar!!l sigorta bedeli ola
rak 40 kuru§ almacakllr. Alt1 ayhk abo.' 
nelerden abonman miiddetlerini daha 6 ay 
uzattiklan takdirdc yeniden sigorta be
deli almm1yacakttr. Y cni tarifeler meri· 
yete girdikten sonra ba21 hususi miies· 
seselerdc bulunan telefon santrallannda 
miikaleme yapmak isteyenlerden eskisi 
gibi I 0 kuru§ iicret istenild1gine dair oi
kayetler vaki olmu!ltur. Umumi merkez
lerdc telefon iicreti 7,5 kuru!!tur. Bun· 
dan fazlasm1 almaga te§ebbi.is edenler 
aleyhinde §iddctli takibat yap1lacakt1r. 
Tclefon idaresi umumi merkezler kurma• 
ga karar vermi§tir. Yakmda faaliyete ge· 
~ilecektir. Bu hususta hem posta binala. 
rmdan istifade edilecek, hem de miisaid 
yerlerde telefon kuliibeleri yap1lacakt1r. 

Y eni tarifclerde, cak ucretleri de u
cuzlntilmt§hr. Bu ucret hususi santrallar
daki hntlara mnhsustur. Ankara - lstan· 
bul tdefon yollanm bc§ten sekize c;1kar· 
mak i1rin gctirilcn kuranportor aletleri· 
nin montaj1 tamamlanmak iizeredir. Jki 
ay sonra Ankara ile miikaleme i!;in bek
lemege hie; liizum kalm1yacakt1r. Yap1l
makta olan tesisatla Kayseri de Ankara· 
ya baglanacakhr. Bu suretle istanbuldan 
Ankara vas1tsile Kayseriye lelcfon et· 
mek miimkiin olacakhr. 

Bebek cinayeti 
Mahkeme tahkikabn geni§
letilmesine liizum gordii 

Bebckte Validei Hidivinin yahamdan 
hmnzhk yapmak ve bu esnada bir bek
c;iyi oldiirmekten su~lu Omerin muha
kemesine diin ag1r ceza mahkc.mesinde 
devam edilmi§tir. Gec;en celsedc iddia 
makam1 iddinsm1 soylemi, vc Omerin 
idam cezasile cezalandmlmas1m istemi:i
ti. 

Dun suc;lu miidafaasm1 yapa.:.ikt1. Fa· 
kat mahkcmc tahkikatm geni;il.:tilmesine 
li.izum gormii§ ve bunun i!;in bau §a· 
hidler ~agmlmasma karar verilerek mu· 
hakeme bn§ka giine b1rak1lm1§tu. 

Bir ~ocuk dut agacmdan 
dO~erek kolunu ktrd1 

Oskiidarda Salahaddin admda sekiz 
ya§mda bir c;ocuk di.in dut agacmdan dii
§erck kolu kmlm1!!l1r. 

UskOdar1n imar1 
Iskele meydanznzn 
f evsii k1~a kadar 

bitecek 
Oskiidarda iskele meydanm•n tcvsiinc 

g~en sene ba§lanm1~ ve burada baz1 bi· 
nalar istimlak edilerek meydan gerck 
c;ar!!1ya, gerek Pa§a limanma dogru ac;1l
m1§h. Vilayet, meydam daha ziJ ade ge· 
ni§letmek ic;in c;ar§tya dogru uznan sag 
taraftaki dukkanlan da istimlak etmege 
karar vermi§tir. Bu diikkanlarm sahiple· 
rinc tebligat yap1lm1§, istimlak bedelleri 
takdir edilmi§tir. Fakat belediyen;n elin· 
de kafi derecede istimlak tahsi.mti olma· 
d1gmdan bu i§ neticelenmemi§1ii. 

Mimar Sinan eseri olan iskele camii ile 
buradaki diger tarihi binalann tnmami· 
le meydana c;1kanlmas1 Oski.idann ima
rmda muhim bir merhale telakki edildi. 
ginden Oskiidar c;ar§IStndaki oi.ikkanla· 
rm istimlaki muamelesi siiratle neticelen
dirilmesi ve k1§ girmedcn evvel meyda
nm tanziminin hitirilmcsi karnla~ttnlm10· 
llr. 

Soyad1 
MUracaat mUddetl 

dUn ak~am bitti 
Soyad1 kanunu mucibince halkm mu• 

racaatJ ic;in verilcn miihlet diin akoam 
bitmiotir. Bu miinasebetle her nufus da
iresinde soyad1 kay1t ve tescilile ugrapn 
memurlar gee; vakte kadar mqgul 
olmuolardir. Son gi.inlcrdeki miiracaat· 
c;1larm c;oklugundan dolay1 se~tilc.leri soy• 
adlanm nufus hiiviyet cuzdanlanna kay· 
dcttiremeyenlerc verilen mura::aat vesi· 
kasm1 hamil olanlar para cezasmdan 
kurtulacaklard1r. 

mahalle miimessilleri bugiinden itiba· 
ren birer hirer mahalleleri dolaoacaklar 
ve heniiz soyad1 alm1y<mlarm isimlcrini 
tcsbit cdeceklerdir. Mahallc mumessillc
riuin bu faaliycti bittikten sonra 1stan
bulda kal( ki§inin soyad1 ald1klan, kac; lci
§inin kcndisine bir soyad1 intihap etme. 
digi knti surette anla,1lacak ve netice ve· 
kalcte hildirilcccktir. 

Soy ad1 ilfin hi1< miiracaat ctmeyenlcre 
verilecek cezamn miktarm1 tayin etmek 
ve bunlarm tahsili §eklini tesbit cylemek 
iizere yakmda vilayet~e bir karar verilc· 
cektir. 

Oiindcn itibaren Ticaret odasile zahi· 
re boraasmda alakahlar soy adlanm 
kullanmaya ba~lam1§lardir. Oun ak§a· 
ma kadar te~cil muamelesini yaphrma. 
yanlara soy adlan kaymakamlar tarafm· 
dan konulacagmdan bu i§ tamamlanmca· 
ya kadar soy ad1 kullanam1yacaklardir. 

Bir ~ocuk iki gOndenberi 
kayboldu 

Ah1rkap1da oturnn Adil ad ... r\a on 1ki 
ya§larmda bir ~ocuk iki gun cvv •I orta· 
dan kaybolmu§tur. Adil Ahirba>1da aut
c;uliik yapan ovey babasmm yan nda O• 

turmnktad1r. lki gun bnbasmm tamd1g1 
bir SUllfUYC gidcrck: 

«- Evde para laz1m oldu. Baham 40 
kuru§ istiyor.> demi§ ve knk kuru§ altp 
saVU§ffiU§tur. Bundan birnz son·n Sirl..c
cide kendisini tamyan birkac; arnbac1 Adi
Ii ~ormu~lerdir. Adil bunlara dn Knra· 
koye gidccegini ve annesi ar.i·1n Kara· 
koyde kendisini bulmasm1 soylcmi§tir. 
Bundnn sonra c;ocuk bir daha ortada ~o
riilmemi~tir. Annesi ''c babas1 Karako1· 
de bulunmas1 la21mgelen ycrlerde ara· 
m1§larsa da Adili bulamnm1§la.-d1r. Ha
dise zab1taya bildirilmi~tir. Pulis tahki
kat yap1yor. 

Bay A.mca.ya gore ... 

... Hatta Bcyoglu belediyesine bir 
ay i~inde getirilen kuyruklann sayi
Sl (800) e kadar ~lknu~ti! .• 

. . . Fakat bu ~e~lt nnicadele mak
sad1 temin etmediginden serserl ko
pekler geceleri, av tilfeklerile de Oldil
rillecekmisl _ 

Sahare 3 

II ... .._. c;•rp•d.~ 
Bir gomlek hikayesi 

Gazeteler s1k s1k yaz1yorlar. Son za~ 
manlarda ipeklilerimizin bir klsnu bcr 
zulmu~.. Sanayiciler bununla yakm
dan alakadar oluyorlarm1.!ji ... 

ipekli gomlek mcrak11s1 bir dostum 
vard1r. Ge~enlerde bir ipekli gomlek 
yaptird1. Bir kere y1kand1ktan sonra 
arkada~mm ipekli gomlegi o kadar 
daralnui;;, o kadar kilc;illmti~ ki zavalh 
onu bir daha giymedcn mektebe gi-
den karde~ine vermi~.. 'I 

Karde~i gornlegi bir kcre giymil?·· 
ikinci y1kam.!jita bu sef er rne~hur ipek
li gomlek ona da son derecede ktit;i.lk 
gelmi~... Bu sefer de gomlek en kii
~uk kardc~ h:ivale cdilmi~ ... Oda 
bir kere giymi~. u<;uncii y1kam~ta 

gomlek artik adeta mini mini bir ~o
cuk «Z1b1m• haline ghmi~. ~irndl 

arkada~1m: 

- Bir ~ocugum olursa ona giydiri
rim .. diyor. 

Hakikaten oyle_ Bizim yeni ip!'t:ll 
gomlekler kadmlarm yaslarma ben
ziyor .. 

Zaman gcc;tik<;e uzayacaklarma kl
sah~orlar. insan 40 numara yaka 
giyiyorsa bir ipckli gbmlck diktirdibri 
zaman yakasm1 55 - 60 santim yaptir
mah bir kac; y1kami;;tan sonra kendi
sine tas tamam gelsin .. 

TA~DEI .. E~ VE TERKOS 
Ge~enlerde pek ~ok kirnselere mu

yesser olmayan bir~ey yi>.ptigum yaz-
1m~tim ... Tal?delen memb:.unda T~
delen soyile yilzi.imil goziimil y1ka
m1~hm. 

Size tuhaf bi~y soyliyeyim mi? 
Ta~elenle y1kanan yilz bile ba~ka 
oluyor .. Nerede Terkosla yikanan yilz, 
nerede Ta¢elenle... insana adeta bir 
taravet, bir genc;lik geliyor .. 

Ve kolay kolay da kirlenmiyor 
zannederim.. Ta¢elente yikamm~ 

yilzi.ime ba~ka su degmesin diye 2-3 
giln yikannuyacaktlm amma. Olrnad1 
i~tc .. 

Hani baz1 h1ristiyan hac1lar Kudils
te mukaddes su ile y1kamrlar, bir da· 
ha vilcudlanna bal?ka su dcgdirmek 
istemezlermi~ ... Az daha bcn de oyle 
yapacaktim. 

Maamafih tuhafbr. T~delende bir 
bekc;i ile. ahbap oldum. Adamcagiz 
bi.itiln omrilnce Terkos i<;mi~, ~imdi 

3-4 ayd1r Tal?delende imi~ Terkosa o 
kadar midesi ah~~ kl nerede ise 
istanbuldan damacanalarla k~disine, 
Ta~delen membama Terkos suyu ge
tirtecck. Hani boyleleri de var .. JI. F. 

Moretti pier cemiyeti nin gezintisl 
Miiret tipler cemiyetinden : Mi.irt:ttipler 

cerniyeti tarafmdan Bogazic;;inc ve Ada. 
Iara yap1lmasma karar verilen f::'ezinti 
ic;;in hazirhga ba!!lanm1!!hr. $irkcti Hnyri
ycnin en biiyiik vapurlanndan birisi olan 
6 7 numarah vapur bu gezinti ic;in kiralan· 
mi§llr. Vapur, lc.opriiden Bogazi1rinc gi· 
decek, Altmkum, Beykoz gibi ba!llica is
kclelerden g~erek kopniyc gelecek, kop
riiden ak~m uzeri gezintiye gelecekleri
de alarak Adalara gidilecektir. 

Vapurda bufcnin ve eglenccle1in gu
zel olmasm1 temine 1<ah~1lmaktadir. Ga
zetc, kitap, mecmualan, risaleleri hazar· 
layan miircttipler, bu gezinti munasebe
tile c;ogunu munevver is adamlan tc~kil 
e<len okuyucularile tam§mt§ olacaklard1r. 

Murettiplcr cerniyeti bu gez.intiyi ~im
diy e kadar ilk dcfa olnrak haz1rlad1f;m
dan, gezintide bulunrnak isteyenlerin 
fnzla olacag1 tahmin cdilmektedir. Mu· 
rcttipler ccmiyctine miizaheret 'e yar
d1ma dahi bir f1rsat ha2.1rlam1§ttr. 

Hem gczintiye i~tirak, hem de Miiret
tipler cemiyetine miiznheret dt.i§iincesilc. 
alakadarlar bu gczintiyi bir fm1at bil
mektedirler. 

Gilzel bir bul~ dogrusu! .. 
B. A. - Evet, bilhassa f es th~ gun· 

lerine raslad1gi i~in! ... 



TEPEBA$1 BAHCESi 
4 Temmuz yarmki Cumartesi ak§aml 

Yeni V ARYETE TRUPU'nun temsili miinasebetile BUyiik Gala Suvaresi 
6 LUCKY GIRLS - FERRY THE DARRAS DANCERS 

DELVA ti DRABOR Leo Marjane THE HANSENS COSTELLOS 
Poldy JULIA REYES • CHiQUiT l 11 ROMAIEE, Mi Mi MUMM. 

3 MEXICANOS 4 IVANOW'S 
Her gun saat 17 bu~ukta Maestro URZICEANU'nun idaresinde 

ve Soprano MINA NlCOLAU'nun i~tirakile 8 ki~ilik 
<;IGAN ORKESTRASI tarafmdan 

APERITIF KONSER. Diihuliye serbesttir. 
Lokantanm tara~smda DINE KONSER tabldot 150 kuru~ 

Her Cumartesi ve Pazar giinleri 17 de butiin VARYETE programile 
MATINE 

Istanbul MllR Emllk mUdUrlUiiinden: 

3 Temmus 1936 

Bay1nd1rllk fen okulu artt1rma, ekslltme komlsyonundan: 
Cinsi Miktar1 Tahmin bedeli Tutar1 Ilk teminah 

Ekmek 

Daih~ 
Kuzu 

Sadeyag 
Zeytin yaj 
Tereyag 
Sa bun 

Zeytin danesi 
Katar peyniri 
Beyaz peynir 

Odun ~eki 
Mangal komiirii 

Kilo K. L. K. L. K. 
22000 11 25 2475 185 63 

10000 45 4500 
7SO 43 322 50 
500 37 185 

2500 
1000 
400 

1000 

500 
500 
500 

120 
6000 

85 
62 
90 
34 

24 
50 
32 

250 
3 

5007 so 
2125 

620 
360 
340 

3445 

120 
250 
160 
530 

300 
180 

375 53 

258 38 

39 75 

Saa ti 

10 

10,15 

10,30 

10,45 

Muhammen deger ~~~~~ ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~4_80~~~~~~-3_6~~~--------;-1~1~:----
Lira Kr. ~amattr y1kama 40000 par~a 3 1200 90 11,15 

~...:=_~:_.::.__~~~_:_~~__:_,,...-~~~~~~~~~~~~~~~~----~------
MER CAN: Biiyiik yeni ban orta kat yeni 8 1ay1h odamn ta- Cevizi~i 150 35 52 50 
mam1. 
KUMKAPI: $eyh Ferhat mahalJesi Havuzlu hamam aokag1 
eaki 49 yeni 53 1ay1h evin tamam1. 
BOYOKADA: Nizam mahalleai Adliye 1okag1 eski 24 yeni 2 

350 

800 

1ay1h evin tamam1. 450 
VSKODAR: lcadiye mahallesi hamam caddesi eaki 11 yeni 5 
1ay1h evin 10/12 pay1. 312 SO 
OSKODAR: lcadiye mahallesi Taf~I 1okai1 eaki 5 yeni 9 1a-
71h evin 2/3 pay1. 625 
AKSARA Y: Ki.tip Ka11m ~orbac1 bat1 1okai1 eski 4 yeni 18 
1ay1h arsan1n tamanu 128 
PANGAL Tl: Mahallesi Bay1r 1okag1 eaki 94 yeni 100 1ay1h 
evin tamam1. 150 
;AKSARA Y: Kitipkas1m aandik bumu 1okai1 eaki 12 yeni 
10 aayih anan1n 4/5 pay1. 148 80 
KADIKHY: Cafer aia mahalleai yaver aia 1okag1 eski 1 ye-

ni 9 sayih evin 1/4 payi. 500 
AK.SARA Y: Kitipkas1m 1and1k burnu 1okai1 eski 14 yeni 12 
1ay1h araamn tamam1. 180 
AKSARA Y: Kitipka11m orta aokak eski 6 yeni 20 1ay1h ar-
aanm tamam1. 84 
GALA TA: Bereketzade mahallesi Ziiref a aokai1 eaki 2, 5, 7 
yeni 5, 7 1ay1h ev ve diikkin1n 1 /2 pay1. 460 80 
OSK OD AR: lcadiye mahallesi Kahya Serkis 1okag1 eski 14 
yeni 22 1ay1h evin tamam1. 375 
AKSARA Y: Ki.tipka11m Demirmen 1okag1 eski 6 yeni 8 say1h 
arsamn tamam1. 75 
TOP HANE: KarabaJ mahallesi kasaplar i~i 1okag1 eski 33 
iii 39 yeni 9-11 iii 15 aay1h diikkinlar1n gediiinin tamamile 
miitkiiniin 95/120 pay1. (Miibadil tasfiye vesikasile) 3600 
KASYrf P A$A: Siiriirii mahallesi mevlevihane 1okag1 eski 52-
52 miikerrer yeni ~2 1ay1h ev ve diikkanm tamam1. 1252 
TOPHANE: Beyazit aga mahkallesi Aksaray caddesi yeni 2 
aay1lt diikkin ana11. 390 68 
OSKODAR: lcadiye mahallesi hamamc1 bat• 1okag1 eski 3 ye-
ni 5-7 say1h arsanm tamam1 390 38 
HASKBY: Abdiiaselam mahallesi Cezairli oilu sokak eski 40, 
yeni 62 say1h ev tamam1. 60 

Yukar1da yaz1h malJar 10/7 /936 cuma giinii saat 14 de pefin para 
ve a~1k arttirma ile satilacaktir. Sahf bedeline i1tikraz1 dahili ve o/o de 
bet faizli ha2ine tahvilleri de ka.bul olunur. Taliplerin % de yedibu~uk 
pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yahrmalar1. (M.) (3519) 

MevlUd 
Oakiidarda Ooganc1Iar park1 civarm

da Nasuhi Efendi camii §erifinde T cm· 
muzun be inci pazar giinii merhum bay 
Selim harcmi Bayan Hatice L.anitap ve 
ail~:le $uheday1 milliye ve a keriyenin 
ervahma mcvludhan Hafiz bay Riza ta
rafmdan mcvlud ve ayrtca hatmi 1erif 
okunacagmdan arzu buyuran zevatm 
gelmeleri rica olunur. 

Te$ekkUr 
Haseki Nisa hastanesi eczac1 ba~1ligm

dan miitekaid ~eyhulec.zac1yan Kalcmci 
oglu Ali Si.ireyyamn vefattndan dolay1 
diinkii gun cenaze merasimine if tirak 
eden meslekta~lanmla ahibba, evidda 
ve ihvanma ve bizzat veya yaz1 ile tazi.. 
)'ette bulunao zevata minnet ve §iikran• 
lanm1z1 hirer hirer ifaya fU kederli gun• 
lerimiz mani oldugundan bu hususta cc• 
ridei feridelerinin tavasautunu rica ey
leriz. 

Zevceai: Fabna, Km: Nec:miye oilu: 
Mebmed Fahrecldin 

Kirahk mobilyab 
konforlu apart1man 
Be'1 oda, mcak su, aa&DSOr; fev

kallde havadar Te D1anzarah. '()'~ 

ay i~tn bttt\ln mobllyaslle ldrallk· 

br. Taksim to~u caddesi 2 nu
marah (UYGUN) apartunam ta
p1c181D& milracaat. 

!r:11:••l;Jf'48• Taksim bahc;~inde 
... A a ... )U ak,am 1aa~ 21.45 de 

z~~~ HALIME 

~,, Pek yakmda 

' RAHMET EFENDI 
' Masalarimzi ay:m-

' ....... 'l mz - Telcfon 43703 

I BORSA] 
Istanbul 2 Temmuz 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERI) 

Esham Tc Tahvilit 
lat. dahilr 96,- I~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsui 1933 • MiiCMis 85,-
latikrazi 9S,- T. C. Merkez 
Onitiirk I 20,97,50 Bankui 68,-

• II 19,62,50 Anadolu hlsse 24,60 
• DI 19,70,- TeJefon 8,50 

Mnmeslil I 44,60 T erkos 12,50 
• n 43,30 Cbnento 9,30 
• W - lttihat detfr. 8,SO 

It Bankw 9,90 $ark • 0,70 
(Para (Qek flatlerl) 

Puls 12,05 Prat 19,14,88 
Londra 6TJ,50 Berlin 1,97,88 
NnYork 79,94 Madrit S,81,56 
Milano 10,1S,32 BeJrrad 19,14,18 
Atina 14,72,- 7Joti 4,19,-Cenevre 2,44,07 
8rilbel 4,72,46 Penro 4,29,90 

Am.terdam 1,17,18 B6krq 107,59,64 

SofJa 63,10,64 Uoskova 24,94.50 

Kuru kay11 100 65 65 
Kuru iiziim 150 18 27 
Kuru erik 50 45 22 SO 
K~vi~ SO ~ 20 
Kuru incir 150 15 22 50 
~am f 1strg1 40 60 24 
Ku• iiziimii SO 35 17 SO 

Sogan 
Patates 
Toz teker 
Mercimck yetil 
No hut 
Piri~ 
Yumurta 
Kuru fasulye 
Sirke 
Kuru barbunya 
Kuru bezelye 
Tuz 
Sal~a 
Soda 

Tavuk 
Hindi 

Silivri yogurt 
Kase yogurt 
Siit 
Kaymak 

Y ass1 kaday1f 
Ekmek kaday1f 
Tel kaday1f 
R~el 

Gulla~ 1 

Y etil salata 
Prasa , 
lspanak 
Ha vu~ 
Lahana 
Kok kereviz 
Pathcan 
Taze bamya 
Domates 
Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 
Dolmahk biber 
Ayte kadin F. 
Balkabag1 
Enginar 
Taze bezelye 
Taze ~ah 
Taze barbunya 
Karnabahar 
Hiyar 
Salamura yaprak 
Yetil sogan 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Limon 
Kuru 1amusali 
Pancar 

4000 
3000 
3500 

150 
300 

3500 
30000 

1000 
300 
200 
100 
7SO 
200 
200 

800 
500 

2500 
500 Ki. 

1500 
50 

150 
100 ~ift 

100 
400 
100 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
500 

\0000 A. 
300 

2000 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 A. 
200 
100 
200 
150 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

1,5 
17,S 
10 
13 

9 
6 

15 
7,5 

50 
so 

13 
5 

11 
100 

17,5 
27,5 
38 
45 
so 

1 
3 
5 
5 
4 
4 
2 

5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 
12 
14 

15 

251 00 

200 
180 
910 
30 
36 

840 
450 
175 
30 

26 
9 

45 
30 
15 

297&-
400 
250 

650 

325 
25 

165 
so 

565 

26,25 
27,5 
33 

180 
50 

316,75 

20 
36 

100 
12,50 
28 
20 

200 
45 

100 
15 
50 
65 
45 

195 
4 

90 
34 
14 
24 
21 

1!">00 2 30 
100 15 15 
500 1 s 

3500 De. 1 35 
800c 1 8 
150 « ' 1 1,50 

7000 ~. 3 21 
50 .15 7,50 

'I 00 2,5 Z,50 

18 77 

223 20 

48 75 

42 38 

23 76 

11,30 

11,45 

13,S 

14 

14,30 

15 

' I 

- 1241 93 30 ' 
Okulun ma)'19 937 eonuna k'aC:far yukanCla cine, mikdar, fahmfn bedelleri, tutarlari n ilk teminadan yanlt .. ~~iyacab ta~ 

umderine 1ore Et ·(kapah zarf) 11M1lile ·ye Cllierleri a~ili ekailtmefe konulmu1tur. 14/7/936 tarihinde eal1 gunu yanlanndt1 
1azih awatlerde ebiltmeleri yaptlacalmr. Kapab zarfda teklif mektuplann1n blr aat evvel komieyona verilmeai. ~ 

l.teklilerin prtnameyi prmelr. n teminatlann1 yabrabilmek Pzere Arnavutk3y Sarraf bumundaki okula ~rmalan.c 
lhale pu de cari eene ticaret odan belgemOe ft 2490 eaylli bnunan 2 -ye 3 Oneil maddelerinde yazih J>elgeleril~ Fmc:Lllaj 
Glizel ... atlar abdemieinde Yiibek mektepler muhwbec:iliiine plmeleri. ,(3S98 
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DU~UNCELER: 

PARA TESELLiSi 
Emtia milnasebetlerinin hakim ol

dugu cemiyctlcrde, kundura boyasm
dan tenorWl sesine kadar her ~cyin 
emtia, alnup sat1lan mal haline gel
dikle1i ckonomi sisteminde para yal
mz deger Ol~ilsli, mubadele vas1taSl 
falan degil ayni zamanda bir ~e~it 
¢tesellb vas1tas1 da. oluyor. 

Falanca filancay1 tahkir ediyor 
Mesela. Filanca mahkemeye ba~ vura
rak falancay1 ~u kadar para cezasma 
~arptmyor. Boylelikle tahkire ugra
yan tahkir edenden para ahp dzzeti 
nefsini> korumui;; oluyor. Teselli bu
luyor. 

Hele bir oltini.in ac1s11u unutmak 

i~in paradan tcselli ummak ~ok «tu
. haf l > 

Gazetelerde s1k s1k okursunuz. 
Bir doktor bir hastasm1 yanll~ bir 
ameliyat neticesi.nde oldiirmli~. Ole
nin ai~esi daktardan dort bin lira, 
be{l bin lira, kirk bin lira tazminat 
istiyormu~. 

Ben bu tazminat istenmesini ayip
lam1yorum. Hele i~ hayatmda kazaya 
kurban giden, ~~inin ailcsi elbette ki 
tazminat istiyeccktir. Benim burada 
i~aret ettigim :;;ey sadcce: Olfun ac1-
smm tesellisinin parada bulundugu 
ve olenin degerinin bile paraya ol
~ti.IU~li vaklas1d1r. Orhan Sellin 

mn!IJlllllllllllllllUllllllllllllllllllllJJlllJllllllllllUUUlllllllllllllRllllUlllWBllllllHlfllflfllllllllllflflllllllllllllllllllllllllllUlllHlllllllUlmlllllllllllllll 

TffiNAKLAR i~iN EI .. EKTRiKLi 
TORPU 

Zarif bayanlan a
lakadar edecek bir 
yenilik dahal Tir
naklan torpiilemek 
ic;in arttk bildigimia: 
torpliye li.izum kal
m1yor. Bunun yeri
ne elektrik motorile 
i~leyen bir torpi.i i
cad cdilmi~tir. Bu 
torpii, resimde go
riildiigli iizere di§c;i
lerin di~leri torpiile
mek ic;in kulland1g1 alete benzemekte· 
dir. Bu aletle t1rnaklan torpiilemek bit 
zevk te~kil ediyormu~. 
SiNElUA CAi\'IBAZLARI NE ALffi? 

Sinemada da cambazhk vardir: Atla• 
mak, diivmek, c;arp1§mak lazlitld1r. Bun
lan yapmak ic;in ne kadar para alimrl 
lite yaz1yoruz: Merdivenden dii§mek 
ic;in •7 5 0 frank, fakat l:iu para ilk dii1iit 
ic;indir. ikinci d U§U§ ic;in 5 2 5, iic;iincii dii
§U§ ic;in 3 7 5 frank verilir. Bir motosiklet
le bir otoblis c;arp1§mas1 ic;in 1,500 frank. 
Yuriiyen trenden atlamak 1,500, bir evin 
dammdan atlamak 3, 7 5 0, otomobili du
vnra c;arpltrmak 2,250 franktir. Oto
rnobil ile Lir ka.yahktan yuvarlanmak 
5,250, tayyarcden dii§mek, 8,250 frank
tn. 

Bu kadarc1k bir paraya hayatlanru 
tehlikeyc koyanlar var!. 

iLK OTOi\IOBiLi KiM YAPTI? 
Frnns1zlara sorarsamz Frans1zlar, Al

manlnra sorarsamz Almanlar, Bel<;ikah
lara sorarsamz Belr;ikahlar: 

- llk otomobili biz yaptik I derler. 
~imdi lngili1Jcr: 
- ilk otomobili yapan Londrah R. 

E. Crompton' dur diyorlar. Bu adam 91 
Yal!mda oldii. Elektrik miihendisiydi. Bii
yiik harpten evvel tekaiid oldu. Bundan 
tam 5 0 y1l evvel krali<;e Viktorya Bu· 
kingam saraymm elektrik tcsisatim ona 
Yapbrd1. Fakat mucidin icad etti<7i oto· 
mobile binmege raz1 olmadd.. 

0 

YALANCILAR KLUBU 
Tabii Amerikada ... 
Yalo.nc1lar kliibi.ine aza olabilmek ic;in 

kabiliyet gostcrmck §art. Ji.iri heyeti hu· 
zurunda kuyruklu bir yalan soylenecek, 
oyle bir yalan ki dinleyenler in"anacaklar •• 

Bunun kolay oldugunu sanmay1mz, ya· 
lnnc1la1·dan miitel!ekkil bir jiiri beyetine 
yalan yutturmnk pck kolay dcgildir. 

Buna ragmen kuliibiin hayli azas1 var
m1~. 

SESSiZ TAYYARE 
(::ok k1sa bir zamanda tayyare ve tay

ya1 ecilik inki§af ve tekemmiil etti. Fakat 
bir tiirlii sessizligin <;aresini bulamad1-
lar. Tayyarcye bincnler ancak yazi ile 
konu§abiliyorlar. Tayyarenin giiriiltiisiin
den biribirlerine seslerini duyuram1yor
lar. 

~imdi bu mesele kurcalamyor. Amcri· 
kaltlar yolcu tayyarelerinde kamaralann 
kap1lanm iyice kap1yarak bir dereceye 
kadar sessizligi temin etmi§lerse de, mat
lup olan netice ahnmam1§hr. istenilen 
§ey, tayyareye binenlcrin odada konu~ur 
gibi rahat rahat konu~malanru temin et
mektir. 

~APKA i<;Th'DE MiNi MiNi RADYO 
iSTASYO!\"U 

Nevyork aokak
larmda, radyo istas
yonu memurlann
dan birisinin 1ap· 
kasi ic;inde bulun
durdugu ku<;iiciik 
bir radyo nakili her
kesin hayretini mu
cip olmu§tur. Bu 
nakil, teferriiatl 

tam, miikemmel bir 
radyo makinesidir. 
Makincye merbut hir mikrofonla bu me
mur, merkez sti.idyosile istedigi yerden 
gorii§mcktedir. Uzun olan elektrik ce. 
reyan1, resimde masa iizerinde goriilen 
akumiilatorler vas1tasile temin edilmek
tedir. Bu akiimiilatorlcr bir kay1~ ile be· 
le baglanmaktadir. 

ERKEK KA.DIN 
Pariste bir gen<; kadm erkek k1yafeti ile 
gczdiginden tevkif edildi, mahkemcye 
verildi. 

Muhakeme giini.i ieis maznunu i;a
g1rtt1. Arad1lar, tarad1lar, erkek k1yafeti 
ile gezen kadm yok ... 

Neden sonra reisin aklma geldi: 
- Erkekler tarafmda aray1mzl. .. 
F rans1z kanunlan nazannda cinsiyeti 

k1ya ~et layin cder, kadm1 erkekler cihe
tinde mevkuf bulunduruyorlarm1!} .•. 

KARINCALARLA l\IUCADELE 
Ban yerlerde karmcalar sivrisinekler 

kadar miiz' i~tir. Karmcalann koklerlne 
kiran koymak i~in, kannca bulunan yer
lcre nikotinle kan§tk petrol dokiiyor
lar. 

Fakat bir rivayet daha var. Kannca 
i;iiriik limon kokusuna gelmezmi~. kann.. 
ca olan yerlerde i;liriik, kiiflii limon bi· 
rakmak kafiymi§ .• 

Sergideki inhisarlar pavyonu 

inhisarlar umum mlidi.irliigil Taks.im bo.hi;esinde a~1lacak: yerli mallar 
Eer~s~de:ict pavyonu gostermek igin di1n ak-?am matbuat erkdruru davet 
e~~L5t~r .. Inhisarlar mlidilrliigU tarafmdan gazetecilere inhisar mamulAtuu 
goo:;tcnlmM,l ve sergi hakkmda matbuat erkanile hasbihal e~tir~ 

Memleketin her 
tarafznda posfa 

le§kilatz yapzlzyor 
Biiyiik merkezlerden uzak 
yerlerde posta acentelikleri 

ihdas ediliyor 
Naf1a vekaleti, memleketimizin 

heni.iz posta merkezi kurulma~ 

yerlerinde llalkm ihtiyacrm kar:;;tla
mak iizere miihim te~ebbiislere gir~
mi~tir. Yeni pasta binas1 agroak ~ok 
masrafll bir i~ oldugWldan :;;imdilik 
daha pratik ve az masrafll tedbirlere 
b~ vurulmasi kararla:;;bnlrm~trr. Bu 
maksatla, boyle posta merkezlerin
den uzak mmtakalarda posta acente
lcri ihdas edilinesi muvaflk gorill
mii\itfrr. Pasta acentelerl halkm yal
mz mektuplanru degil, posta paketle
rini de kabul edecekler ve damgall
yarak giinil giinilne en yakln posta 
merkezlerine gondereceklerdir. 

Bu hususta bir talimatname ha
zirlanrrui;;t1r. Posta acenteleri kuvvet
li bir kefalete baglanacak ve kendile
rine bu hizmetlerine mukabil ayda 30 
lira kadar ucret verilecektir. 

Acentelerde mektup pullan da bu
lundurulacaktJ.r. Bu suretle posta ida
resi, biiyiik masraflara girmeden 
memleketin her tarafinda mektup ve
rilmesini temin edecektir. 

Diger taraftan Anadoluda demir
yollan ~cbekesi dahilinde rnektup ve 
telgraf kabulii igin tren ve istasyon 
memurlanndan istifade edilmesi hak
kmda posta idaresile devlet demlryal
Ian arasmda yapllan mukavelenin 
tatbikine ba:;;lanmak ilzeredir. 

Naf1a vekfilcti mukaveleyi tasdik 
et~ ve bu servisler igin 13.zun gelen 
malzemenin sipari~ edilmesi husUSWl
da faaliyete g~~tir. 

Her istasyonda posta idaresi hesa
bma mektuplan tartmaga mahsus 
birer terazi, pasta damgasi, pul ve 
mektup kutusu bulundurulacak, se
yahat esnasmda tren memurlan da 
yolculann mektup ve telgraflanru ka
bul ederek ilk istasyonda teslim ede
ceklcrdir. 

Posta idaresi telgraflann sfuatle 
cekilmesi igin istasyonlardaki telgraf 
tesisatmdan istifade edecektir. Hal
km memurlara verdigi mektup ve sa
ir posta e~yasrmn kaybclmamas1 igin 
slkl tedbirler almacak: ve bunlann zi-
yama sebep olan 
tutularak lJiiddetle 
Iard1r. 

rnemurlar mesul 
cezalandmlacak-

istasyonlara dag1tllacak damga ve 
tcraziler lsmarlanm1~hr. Nihayet bir 
aya kadar tren ve istasyonlarda mek
tup ve telgraf servislerine ba~lana

caktir. Bu, ileride ~ark demiryollarma 
da te~mil edileceginden heniiz Avru
panm bazi ycrlerinde bile tatbik edil
miyen bu usuliin kabul edilmesi ~ok 
ehemmiyetli goriiliiyor. 

Lim an tarifeleri 
Yeni tarifeler 15 Temmuz

da meriyete girecek 

Llman idarcsinin yeni tar if eleri hazir
lanmak iizeredir. Evvelce yi.ikleme vc 
bo§altma tarifeleri iktisad vekalcti, pa
lamar iicretleri nafia vekaleti ve hamal 
iicretleri glimriik idaresi tarafmdan tea· 
bit cdiliyordu. Bu defa lie;; tarife de bir· 
le§tirilmi~ ve yap1lmasi iktisad vekaletine 
birak1lm1~tlr. 

Bu suretle vekalet biitiin liman tarifo· 
lerini memleket ihtiyacma gore ucuz· 
latmak ve dagan1khktan lcurtarmak im· 
kanlanm bulmu~tur. 
~ eni tarifeler 15 temmuzda meriyeto 

girecek ve bir sene devam edecektir. 
Boylece tarifelerin s1k e1k degi§tirilme
einden ileri gelcn mahzurlann da Cini.inc 
gec;ilmi1tir. 

Tarifclerin hii; bir lasm.1 yiikseltilmi
yccek, bilakia yeni tenzilat imkanlan 
1ua1tmlacakttr. Bu arada Tiirkiyc ko· 
miirlcrinin ·Pirc yerino burada 11au1abU
meai ic,;in tnrifenin c,;ok ucuzlatilmae1 dii
§iiniilUyor. 

Bak1rkoyde denlz yartil 
ve musamere 

<;ocuk Esirgeme kurumu Balruko;r ko
lu ile Bakirkoy lstiklal idman yurdu aza-
111 1erefino S lemmw: pazar giinii Ba.lar
koyde Sakazagacmda saat I 3 ten akp
ma kadar denil: yan~lan ve 22 den ea
baha kadai dansh m!!aamere verilccek-
!il. --

Sahile o 

I 
lzmirde 12 senelik vergi istenmesi ve 

konulan k1ymetlerin c;ok yUksek 
olmas1 yUzUnden sat1$1ar durdu 

Son zamanlarda gayrimi.ibadil bo
nolan yiizti cm iki buguk kuru~a ka
dar dii~mii~tilr. Gayrimiibadiller bWl
dan hakh olarak ~ikayet ediyorlar. 
Bonolar dag1t11d.Igi zaman 100 kuru~
luk bono 22 - 23 kuru~tu. Resmi ve 
alakadar makamlar bonolarm fazla 
fazla kar~llg1 mevcut oldugundan 
bahsetmi$).er ve bonolann pek ziyade 
klymetlenecegini soylenli~lerdi. Bu te
minat iizerine bir ~k kimseler bono
lanru satmarru~lar, borg para alm1~
lard.I. 

Aradan zaman ge~ti, bonolar yiik
selecek yerde yanyanya d~. Bunun 
sebebi sati~ i~lerinin c;ok yava~ gitme
sidir. Diger taraftan miizayedeye ~1-
kanlan bina veya arsalarda.n bir ~gu 
bir mi.iddet sonra mi.izayededen kal
dmhyor. ~imdiye kadar yedi sekiz 
miizayedeye giden bir zat bunlann 
hig birisinin sattlrugmi garememi~, 

her defasmda teklif mektubile ~tlop 
gitmi~tir. Bu gibi piiriizHi i:;;Ierin ayik
lanmas1 ve sat~lann fazla1a:;;tmlma
s1 Iazund.Ir. 

izM1RDE VAZiYET 
tzmir (Ak~am) - izmirde gayrimii

badillere ait Yunanll mallanrun satu~
lan tarn.amen durmu~ gibidir. Bunun 
muhtelif sebepleri vard1r. Belli ba~ll 
sebep, bu gibi rnallardan gegrni~ sene
lere ait bina vcrgUerinin almmak is
tenrnesidir. Muhasebei hususiye mi.i
diirliigu, sablan bir Yrmanh ma.Imm, 
on iki senelik vergisini almadlk~a tes
cil muamelesinin yapllmasma miisa
ade etrnemektedir. On ild senedenbe
ri bu binada oturan kim.se, ekseriya 
tesbit edilemiyor, tesbit edilse bile on 
iki senelik vergiyi verecek vaziyette 
bulunmuyor. Onun i~in izmir muha-

sebei hususiye miidi.irlugu, bu gibi bi
nalann, bina vergilerini gayrimiiba
diller takdiri klyn1et komisyonWldan 
istemege tesebbiis etmi~tir. Halbuki 
komisyon, ge~mi~ senelerde bu gibi 
mallardan istifade etrnemil? bulundu
guna gore bina vergisini vennege mec
bur degildir. On iki senelik ~gilleri de 
vermemekte olduguna gare tescile im
kan kalmamaktadlr. 

Yunanll mallanndan ekscrisinin 
bina vergisi borc;1ari, sa ti~ brdellerin
den daha yiiksekti.r. 

Bu gibi mallann sati~la.nnm dur-
1nasunn ikinci sebebi, takdir edilmi{I 
olan bedellerin, bugiinkii rayice gtire 
yi.iksek bulunmas1chr. Bu yiikseklik, 
ya.ndan da fazladl.I'. On iki senedcnbe
ri tamir gorme~ olan Yunanh em-
18.ki, haraba ytiz tutmu:;; haldedir. 
Bunlann, evvelce takdir edilmis be
deller tizerinden sab.~larma ~it~dik1 
halde imkAn yaktur. 

izmir milli cmlak miidti.rliigu de bu
nu takdir ettigi i1tin maliye vekaleti
ne mi.iracaatle hi~ talip bulunnuyan 
bu mallann sati~ bedellerinin yiizde 
50 nisbetinde tenzil edilmedik~e sat1l
masma i.mk3.n bulunmad1giru bildir
~tir. Vekfilet rniisaade edince sati~ 
bedellerinden yilzde 50 tenzilat yap1-
larak sa~ devam edilecektir. 

izmirde sati~ ~1kar1ld.Igi halde ta4 

lib gikmlyan his.5eli fabrika, arazl ve 
sair binalardan 300,000 lira degerinde 
Yunanll emlAki varchr. Bunlara talip 
~lkma.masrmn sebebi, hissell ol~an 
ve klymetlerinin yiiksek takdir ed.ll1-
~idir. 

Son zamanda yeni sab~a ~lkanlmak 
il.zere ba.zi Yunanll evleri tizerinde tet
kikler yap1lrnaktachr. 

Izmir eski parti ba$ka
n1na benziyen adam 

Yap1lan !?ikayetler Uzerine tutulan Omer 
SipahT hie; bir suc;u Olmad1g1n1 soylUyor 

hibinm nazan dikkahm cclbetmi~ vc bii
tiin bev yiiz lirahk verccegini soyliyerelt 
450 lira geri isteyen bu adamm, bir do
landmc1 olmas1 ihtimalini nazan dik· 
kate alarak zab1tay1 haberdar etmi§tir. 
Tahnrrt memurlan, Omer Sipahiyi Bey. 
§Chir otelinde yakalamt§lardir. 

tzmir (Ak!!am) 
- lzmir zab1tas1 
<Jmer Sipahi adm
da 3 6 ya~mda bi
nm i,V'8kalam1~hr. 

fpiz, gii~ dola· 
§an bu adam, <;o
rumda baZI kimse
lerin paralanm al
d1ktan sonra orada 
duram1yarak lzmi
re gelmqtir. lzmir 

eski parti ba§kant 
Y ozgat 11aylavi Av· 
ni Dogana benze· Omer Slpahl 

yen bu adam, bu benzeyi§ten istifnde 
etmege ve snylavmunn ad1m yererek 
bnzi i§ler yapmaga kalki~tlll§Sa da foyaa1 
meydana ~1karak yakayi elc vermi§tir. 

lztl" ilk gelincc At"kara otelinde ka· 
Ian Omer Sipahi bir miiddet sonra Bey
§ehir otcline nakletmi§ ve ~critcilcr i;ar
§ismda lurdavat ticaretile m~gul olan 
Y ako oglu Bohor Albaghnm magazasi
na gitmif, selam bile vermeden: 

- Siz nc bii;im esnafsmiz. mu§tcri
lere kal'fl boyle mi du-ran1ltr) Hani san
dalye, bani kahve ve dondurmamz}. 

Diye bagxrarak kendisine itibar ettir
mi1, dondurmay1 yedikten sonra: 

- Ben maden tiiccari <;orumlu 6me
rim. Urlada attarlik eden Necib admda 
bir oglum var. Ona gondennck iizcre 
300 liralak mal alacagsm. 

Demi1, baZJ. c;~itlcr beyerunit ve he
saba mahsuben elli lira vcrecegini, fa
kat yanmda biitiin bet yiiz lirahk bu
lunduiunu aoyliyerek 450 lira verirler
se parayi verecegini bildirmi11 ticaret
hane sahibi de: 

- Gerl verccek okadar pararn1z yok, 
yann getirirsiniz ve r mnh almnnIZ. · 

Oemi¢r. Omer Sipahi, ertesi giinii ma
gazaya gelmi§. bir miktar daha mal ayirt• 
ml§ vc ampalfij yaptmhp faturalann ha
zirlanmu101 ve rnagazadan ald1racagsm 
eoylcmi1. ertesi giin tekrar magazaya 
gelmit, iatuyonda acele i§i oldugunu, 
eand1klan gondereceiini tekrar ctmi§tir. 

Bundan eonra magazaya h~ ugrama
yan <Jmer Sipahinln vaziyeti magaza sa-

Odasmda bulunan evraka nazaran 
Burla biraderler tiearethanesine ugrayan 
Omer Sipahi, kendisinin Izmir parti bat· 
k"m Avni Dogan olduiunu soyliycrek 
orada biI'§eyler yapmak isterni11 fakat 
muvaffak olamam1§t1r. 6mer Sipah~ do
mi§tir ki: 

- Ben, Burla biradcrler ticazctha
nesile mnden i§i yapmaktayim. Bohor 
Albnghdan bir miktar para ahp Berga
mnda.ki asfalt madeninden alacngsm nii
muneyi Ankaraya gotiirecck vc bir im
tiyaz iste) ecektim. Fakat emelime mu
vaffak olamad1m. 

Tahkikat derinlC§tirilince <Jmer Sipa
hinin <;orum tiiccarlanndan tiitilncil 
~iikriiye 3500 lira gondermesi i~in tel
graf c;ektiga anla~tlm1§tu. Tiitiincu !;)iikril 
bu telgraf1 <;orum miiddciumumiliiino 
vermi§ ve <;orum miiddeiumumiligi bir 
telgrafla Izmir mi.iddeiumumiligini bun
dan haberdar etmi~tir. Izmir 1ulh ce
za hakimliginde isticv11.p eclilen Omer 
Sipahi, tevkif edilmi~tir. Omer Sipa
hi, mahkemede su~uz olduiunu. hak
kmdaki sozlerin hep uydurma §cylerd1.:n 
ibaret bulunduiunu soylemi§tir. 

Nobetc;I eczaneler 
Bu ak1am nobetci eczaneler i:unlardtr 
.$i§li: Hamamda Halk, Taksim: Nizn.. 

med din T aksim, Kalyoncukullukta: Be
yoglu, Calnta: ismet, Eminonii: Ye· 

• t B K ' Im~ c ensason, as1mpa§a: Ml"rkez, 
Haskoy: Halk, Hcybeliada: Tomadis, 
Biiyi.ikada: Halk, Bakirkoy: Hilul, Sun
yer: Osman, T aro.bya, Y enikoy, £mir
gan, Rumelihisanndaki eczaneler, Ak
aaray: Z. Nuri, BC§ikta~: R1za, Ol!kLdan 
Ahmediye, Kad1koy: Merkez, Mod da: 
Faik lskcnder, Fener: Emili}•ad1 Sa
mutya: Erofilos, :;>ehremini: A. J-larndi, 
Karagiimrlik: Arif, Alemdar: Obeyd, fGU
<;iikpazar: l Iikmet Cemil, ~ehzadcl:.a~1 ~ 
Hu~,. · ... KA..., ·1 µ •• "'7''. c:: •• 1 •• 
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Jean Kiepuran1n yeni filmi 
Amerikada ~evirdigi ilk filim 

~ok ragbet kazand1 
Me~hur tenor ve sinema artisti 

J ean Kiepurarun Amerikada ~evirdi
~ ilk filim gosterilmii,; ve cok begenil
mi~tir. Bu filim de, Kiepuranm diger 
filimleri gibi hareketli, bol i,;arloltchr. 
Mevzuu oldukca enteresandlr: 

Napoli yakmmda Sorrento i,;ehri
nin tiyatrosunda bir aki,;am Truva
tor operas1 oynamyor. Seyirciler ara
smda Antonio isminde gene bir bahk
~1 vardu. Antonio (Kiepura) gilzel 
sesli, musikiye rnerakhdrr. Bahk av
larken, boi,; vakitlerinde mi.itemadiyen 
opera parcalan soyler. Kendisinin 
Tomaso isminde bir de arka~1 var
d.ir. Baliga beraber giderler, beraber 
gezerler, huHl.sa birbirlerinden hii; 
ayrJ.lmazJar. Operada da ikisi yanyana 
oturmaktad1r. 

Antonio, sahneye glkan tenor For
celHninin yan11~ soyledigini farkedi
yor ve cam s1klhyor. Yanl~hk de
vam edince k1z1yor, bir gok yumurta 
a1arak sahneye, tenora atmaga ba~· 

hyor. I Derhal tiyatro kan~1yor, miithi~ bir 
rezalet bai,;llyor. Seyircilerden bir kls
nu tenora taraftar oluyor, bir kISJDI 
da bahkc;mm tarafm1 tutuyor. Giirill
t ii o dereceyi buluyor ki perdenin ka
panmasma mecburiyet has1l oluyor. 

Derhal polisler geliyor, oyunun ya
nda k a lmas1na sebcp olan a danu ara
:maga b a!?h yorla r. N ih ayet Antonioyu 
annesin\n evinde, arkada!il Tomaso 
Ile birlikte yemek yerken buluyorlar: 

- Di.in ak~am tiyatroda temsili 
bozdunuz, sizi tevkif ediyoruz... Di
yorlar. Antonio buna ~a~yor ve ~u ce
vab1 veriyor: 

- Tiyatroya girmek igin para ver
dim. I>1 paramn kar$1llgmi istemek 
hakkrr.1d; ·. Tenor kap1 gicmiISI gibi 
ses t;1kanyordu. 

- Bu hususta belki hakloruz var, 
fakat umuma mahsus bir yerde skan
dal r;lkaramazsimz .. . 

Antonio, protestolanna ra.~en 

.. .: • 
Kiepura bahkc1 roliinde 

tev.kif ediliyor. Evden clkarken kapl 
oniinde toplanan ha.llm, bir ~am 
evvel tenor Forcellininin berbat etti
gi part;ayi s0yliiyor. Halk ve polisler 
o kadar heyecana kaplhyorlar kl ba· 
bk~1 bundan istifade ederek arkada~ 
ile birlikte ka~1yor. 

iki gen~ clvarda bir koye gidiyor 
la r . Bu k oyde M aria ismin.de cok gti.
zel sesli bir klz bulunuyor. Bu klz1 
maestro Bonetti getirmil?tir. Romeo ve 
Juliette operas1 i~in haz1rlamaktadlr. 
Oyunda Maria Juliette, tenor Forcel
lini ise Romeo roliinti yapacakbr. 

Forcellini, Maria lie birlikte .sOyie
yecegi a~ ~arklsim prova 1¢11 koye 
geUyor. Fakat bir ak~ evvelki gibi 
gene yanll~ s~ylilyor. Maestro Bonett 
bunu ill.tar edince tenor klZlyor. Ara
da kavga ~tloyor ve tenor kap1yi ~e
kerek gidiyor. 

~imd.i ne yapmall? Maestro ve gene; 
k1z bilyUk sllo.nt1 i~lnded.irler. Marla 

/ 

Kiepura ve arkada~ 

ertesi gtinu killseye gidiyor. Antonio
nun soyledigi bir ilaruyi dinliyor. Klz 
hayretler i~inde maestroya ko~uyor: 

- Ustad aradlgllllZ Romeoyu bul· 
durn ... diyor. 

Maestro ve gene; loz kilisede ilfilli 
soyliyen genci aramaga ba~hyorlar. 
Nihayet kendisini buluyorlar. Napo
li operasmda Romeo roltinil yapma
s1m teklif ecliyorlar. Antonio bu ara
llk yakalanarak hapse tik.llm1i,;tir. 
Kendisinin hapisten r;lkmasm1 bekli
yorlar ve hapisten g1kar r;1kmaz der
b.al provalara ba~hyorlar. 

Antonio bir ka~ provada bi.iyi.ik bir 
artist olabilecegini gosteriyor. i~Ier 
yolunda gitmege ballhyor. Fakat bu 
arada gen~ balikc1 Mariayi seviyor. 
Kendisinin de sevildigini anlayinca 
btiyi.ik bir seving duyuyor. Fakat bu 
Sirada maestro Bonettinin de genr; J.n
z1 sevdigini anhyor. Ustada rakib ol
rnarnak i~in kag1yor ve gene balikt;i~ 
bga ba~byor. 

Bunun ilzerine maestro yeniden 
Forcelliniye mi.iracaate mecbur olu
yor. Antonio bunu haber almca deh
fietli klz1yor. Sevdigi kizm bozuk sesli 
tenorla birlikte sahneye t;lkmasma 
mtisaadc etmemege karar veriyor. 
Derhal Napoliye ko~uyor ve Forcellini 
sahneye t;lkmaga hazirlamrken onun 
yerine get;iyor. 

Antonio sahnede o kadar glizel 
soylilyor kl ha1k kendisini biiyiik: bir 
heyecan it;inde alkl~hyor. Gene bahk~ 
~1 sahneye ilk g1kl~mda btiyiik bir te
nor oluyor ve Maria lie birbirlerindcn 
fl)TI!m1yorJ::1.r. • 

Bugday fiatleri 
Trakyadan da mahsul 

gelmege ba§lad1 
Bazi speki.ilatorlerin bugday fiatle

rini yi.ikseltmek yolundaki te~ebbus
leri tamamile suya dil~m~ ve vaziyet 
normal bir hale gelmi~tir. 

Ziraat bankas1 7 kuru~ 12 paraya 
sattig1 sert bugday fiatlerini dun 6 
kuru~a indirmii,;tir. 

Bu, Anadolu serti denilen yiiksek 
bir kalite oldugundan derhal piyasa
ya tesir yapmI~tir. 

Trakyadan da yeni mahsul gelme
ge ba~lalill~tir. 

Liileburgazdan gelen iki vagon yeni 
sert bugday, kilosu 5 ku~ mua
mele gornrili,;ti.ir. Diger Trakya sert
leri 5,35 kuru~a. Mersin mallan 5,10 
kurui,;a. satillillljltrr. Gelen yeni mah
su1 partileri biraz rutubetli olmakla 
braber kalite itibarile r;ok iyidir. 

Yumuljlak bugdaylar da 6,20 kurui,;a 
bulunuyor. Bu vaziyet kar~1smda ek
mek fiatinin en az 60 para indirilebi
lecegi soyleniyor. Bugday fiatlerinin 
daha ne kadar dli~ecegi henuz kesti
rilemiyor. Biiti.in miistahsil ve tacir
lerin gozleri ziraat bankasma <_;evril
~tir. Bankanm bugday satm almak 
icin koyacag1 yeni fiatler merak ve 
alAka ile bekleniyor. 

Bugi.inkti piyasa fiatleri milstahsil
ler ic;in mtisaid oldugundan ancak: 
daha ziyade d~fui.ildtigti takdirde 
bankamn mti.dahale edecegi anla~11l
yor. 

Bankarun all~lara on be~ glin son
ra baslamas1 ihtimali vardir. 

Gec;~n sene kurakllk ylizfulden bug
day rekoltesi iki buguk milyon tonu 
gec;memi~ti. Bu seneki ilk tahminle
re gore, yeni rekolte i.ic; milyon ton
dan fazladrr. Bunun en az 500,000 
tonu ihra<_; edilebilecek ve bu suretle 
memlekete iki ti~ milyon lirahk doviz 
girrnesi mtimktin olacaktrr. 

Bugdaylammza istek fazladlr. Al
manya, Hollanda, isvi~re ve Suriyeye 
c;ok mal gidecektir. Fiatlerimizin diln
ya piyasalarmdan yiiksek olmas1 bu
na engel 0Iarmyacakt1r.c;ilnkii klering 
rnukavelelerinin temin ettigi kolay
liklar bir dereceye kadar fiat fark1-
run tesilini ortadan kalchnyor. 

Bundan ba~ka memleketimizdeki 
ecnebi ~irketler de doviz olarak harice 
c;lkaramo.dlklan temetti.ilerile memle
ketimizden bugday ve diger ihracat 
emtias1 satm almak tei,;ebbiisi.indedir
ler. ihracatllD.lZda bir aya kadar cok 
faal bir devre ac;:llacag1 umu1uyor. 

Yamanlar kamp1 
-----

lzmirdeki kamp bu 
senede a~dd1 

1zmir (Ak§am) - lzmir verem miica .. 
dele cemiyeti tarafmdan her sene sicak 
ve yaz giinlerinde Y arnanlar dagmda ku· 
rulan kamp, bu sene de kurulmu§tur. De
nizden yiiksekligi 850 metre olan kamp 
y~ri, gec;e~ sene~ere. nazaran bu sene c;ok 
guzel tanz1m edilm1§tir. Sihhatleri bozuk 
ve zay1f olanlar, kampta iki ay istirahat 
suretile hayatlanm kazanacaklardir. Kar. 
~1yaka ile Y amanlar arasmda her giin 
m~ntazam kamyon seferleri temin edil· 
m1§tir. Kampta radyo cl . . • • ans yen gezmt1 
~c;in giizel bir yol ve Yilz binlerce

0 

c;am a· 
gaci vardir. Kamptaki karakoldan 1zmir-
le telefonla gorii"mek d .. k"" d"' S hh . . ""$ e mum un ur. 
Y 1 at Ve 1c;timai muavenet vekaleti, 

amanlar dagindaki c;amlikta bir sana· 
toryom in · · §as1 u;m aynca tedkikler yaphr-
maktadir. 

Y arnanlar kamp1 miidiirliigiine, gec;en 
sene iyi Ve muntazam idaresi goriilen bay 
Recai tayin edilmi§tir. Cec;en sene 300 
kadm ve erkek, kampta s1hhat kazanm1§
b, bu seneki istifadenin de bu dert.:ceyi 
bulacaih tahmi nediliyor. Kampta bulu
nanlara giinde dort defa yemek veril
mektedir. 

lzmirde s1cak hava isteniyor 
izmir (Ak~am) - Aras1ra Izmir ha

Valisine yagan yagmurlar, lizilm ve 
tiitiln mahsulii ii;in zararh oluyor, 
kiikiirt ve kirec:;.le ilac;lanan bag cu
buklarile yapraklanm tekrar ilagla
mak laZim geliyor. Scrgide bulunan 
tiittinler, yagmurdan ISlanacak olur
sa siyah bir renk allr ve nefasctlerini 
kaybeder. Onun ic;in btiti.in mtistah
siller, yagmur yagacagmdan endi~e 
etmektedirler. Gerek ti.ittin ve gcrek 
iizlim mahsulleri, kemalc gclmck igin 
ag1r Sicak hava istemektedir. 

S Temmuz 1936 

KADIN KO~ESI 

V©l~Uoll< 
o~lk~trlP>D lfil 

Yazhk ayakkab1lan arasmda beyaz 
He lftcivert deriden kan9lk iskarpin 
gok giyiliyor: Arkas1 13.civert, on kls
m1 lacivert beyaz deriden ~izgili his
sini veren ~ iskarpin. 

... HUUlllUIUIUUI UUllUUUUlltUllllllUlltllll llllllllltllltlllfUlllllUIUH 

Efes harabeleri 
8uraya seyyah celbi 

icin bir cemiyet kuruldu 
fzmir (Ak§am) - Asari atikas1 ve 

harabelerile me§hur Selc;uk nahiyesinde 
(lzmir Antikinte severler sosyetesi Efe9 
§Ubesi) namile bir cemiyet te§kil edil· 
Ini§tir. Bu ceniiyetin te§kili ic;in uzun za
mandanberi hazuhk yap1hyor ve muha
bere ediliyordu. Izmir miizeleri miidiirii 
B. Salahaddin Kantar, Selc;uga giderek 
cemiyete aza olanlan toplamt§ ve yap1-
lan ic;timamda cemiyetin resmcn te~kiline 

ve faaliyete gec;ilmesine k~rar venlmi§tir. 
Bay Salahaadin Kantar, Izmir Antikite 
severler sosyetesi umumi katibidir. 

Y eni kurulan q~miyel, ehemmiyeti hii• 
tiin diinyaca malfun bulunan Efes h.;ra
belerine seyyah celbi ve seyahatler ter
tibi i§ile IDC§g\11 olacaktir. Bunun ic;in 
muhetlif dillerde eserler, rehberler bast1-
racaktir. Cemiyet reisligine Nadir Kiral. 
umumi katipligine Ragip, mesul muha.. 
sipligine Hamid, azahklarma Rifat ve Hi! .. 
seyin sec;ilmi§lerdir. -

Y cni cemiyet!n mesaisinde muvaffak 
olmruuni dile r iz. 

Samsun ve Hinterlandmda 
domuzla mucadele 

Sam.sun (Ak~am) - Son sene
ler ic;erisinde Samsun ve hinterlan· 
dmda domuzla miicadeleye bi.iyi.ik bir 
ehemrniyet verilmekte ve c;ok iyi ne
ticeler elde edilmektedir. Bu suretle 
mi.inbit ve mahsuldar bir eraziye 
malik olan Samsun ve hinterlandm
da domuzlarm yaptig1 zararlann onu
ne ge~iliyor. 

Mevsim dolayISile, domuzla milca
deleye ii<; ay ara verilmi~tir. u~ ay 
sonra bolgenin her tarafmda mi.ica
deleye daha bi.iyiik bir hlzla ba9lana
caktir. Bu sene her tarfta mah
su1 gorillmiyen derecede bereketli
dir. Domuzlann bunlan tahrip 
etmesine meydan verilmiyecektir. 

Ziraat mtidilrli.igiiniin koylerdc mil· 
kellefiyet usu1iinti ihdas etmcsinin 
ve domuzla kurt vuranlara nakdi 
mi.ikafat vermcsinin, mi.icadelenin 
artmasma bilyi.ik yard1m1 olmu9tur. 

935 senesi haziranmm birinden 936 
hazirarurun birine kadar yap1lan mil· 
cadelede 7867 domuz, 157 kurt, 737 
karga oldi.irtilmti~ti.ir. 

Bu son 3 sene ir;erisinde itlaf edi
len domuzlar on dart bine yakmdir. 

AtatOrk ve ismet inonunun 
imzah resimleri 

Beyoglu halkevinden: Partimizin ge· 
nel ba§karu Kamal Atatiirk'iin ve genel 
ba§kan vekili ismet lnonii'niin evimize 
armagan buyurduklan imzah f otograf
lan 4 temmuz 936 cumartesi saat 16 da 
torenle evimizdeki yerlerine as1lacagm· 
dan biitiin i.iyelerimizin bu torcnde bu
lunmalanm dileriz. - - - - -

Yerli mallar sergisi 
Milli sanayi hirliginden: Birligimiz 

tarafmdan her y1l ru;1lan yerli mallar 
sergilcrinden sekizincisi 3 temmuz cum• 
giinii saat 18 de Taksin. helediye bahc 
!;:esinde a~1lacakttr. 

Adreslerini bilemedigimiz aaym say. 
lavlanm1za ayn ayn dave6ye gondermek 
miimkiin olmad1gmdan bu a~1lti, toreni
ne gclcrek bize onur vexmelerini says11 
lanm1zla dilcriz, 
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OR 
Milli f utbol tak1m1m1za hangi 

oyuncular1 almak liz1md1r? 
Milli tak1m kadrosu asgari 18 ki!?ilik 

olmah, be~ oyuncu Istanbul - Belgrad 
temsili ma91nda denenmelidir 

' ~ Id• 

-

Son ma~ta Macar kalesine yaptlfuruz Illa akmlardan blr enstantane 

Macar Bo<;kay takmurun ~hrimiz
de yaptigi ii<; ma<;, mill1 taknna alma
bilecek oyunculanrmzi ve ta.lom1rm
zm noksan ve zaylf taraflanm mey
dana vurdu. Evvelki giin yazdlgnmz 
yaz1da ileri siirdtigiimiiz miitalealar 
son mac;taki mu~hedelerirnizle bir 
kat daha teeyyi.id etmi~ oldu. 

Her ii<; mac;ta da takurum1zda en 
gozc <;arpan noksan, muavin hattidrr. 
Bu ma<;larda tecriibe edilen muavin
ler, ai;1ki;a soylcmeliyiz ki kendilcri
ne tevdi edilen vaztf ede muvaffak 
olamam1~1ar, Macar muhacimleri kar
~smda <;ok hafif kalnn~lar, hilcum 
hatbm1zla dailnl bir irtibat temin 
edememi~lerdir. Bu sebep ytizi.inden, 
topu kapan Macar muhacimleri, so
lugu mtidafaanuzda ahyorlardi. Bere
ket versin ki, son ma<;ta Ya~r - Htis
nti mildafaa hatti enerjik bir oyunla 
Macar muhacimlerine goz ac;tirmadl. 

Bu bakllndan, ~yet Berlin olimpi
yadma gidilccek ise, fcderasyonun en 
~ok chemmiyet vermesi Iazrm gelen 
noktalardan biri, muavin hattim1zm 
takviyesi olmak icab eder. ibrahim, 
c;ok geri ve favilllil oyunile, onilndcki 
muhaclmlerimizi hi<; bcsliyemcdi. 
Adil de tamamile muvaffak olama
dl. Mchmed Re~ad, zaman zaman bn
nallr gibi oldu ve baz1 dcfalar da 
onilndcki ac;1g1 adarnak1lll marke ede
medi. Merkez muavin Hakkl, ~ok miis
taid olmakla beraber, s1kl bir ma~ta 
bu vazifeyi nihaycte kadar ba~arabi
leccginden ~iiphellyiz. Har hattmn
zm her tic; mac;tu da bilyiik bir dik
kat ile takib ettigimiz oyununda za
man zaman merkezimizin bombo~ 

kaldlgm1 gordilk. Bu baklmdan, eski
den i;ok iyi bir merkez muavin olan 
Hiisniiniln bu mevkide, kullamlmas1-
m tavsiye cdecegiz. Hi.isnii, hem iyl 
atlet, hem lyi bir kafac1, hem de aya
gma hakim. enerjik bk oyuncudur. 
Formiinii bulursa ve asabma hakim 
olursa merkez muavinlik i<;in ideal 
bir oyuncu olur .. Merl~ez muavin ye
rindc oynarsa, hem mildafaaya yar
d1m1 dokunacak, hem de <;ok umanz 
ki, hiicum hattlm1zla daimi bir irti
bat tesls edebileccktir. Bu takdirde 
izmirli Hakk1, taklmda ihtiyat olarak 
bulunur. Herhalde Hiisnil, ister mil
dafi, ister merkez muavin olsun mi111 
tak1mda bulundurulmak lazimd1r. 

Sol a<;Ik Fikret, itiraf etmeliyiz Id 
hem ideal bir sol ac;1k hem de e~i az 
bulunur bir haftir. Fakat Fikretin 
hafta oynatilmas1, hticum hattim1zm 
delicilik kuvvetini <;ok azaltacak, bu
na mukabil de haf ve ml.idafaa hat
larim1z1 kuvvctlendireccktir. Binaen
aleyh sol haf mevkii ic;in iyi bir mu
avin bulunmaz~a Fikreti, hucum hat
tim12m sol cenahmda haSil olacak 
zf1af1 goze alarnk sol muavinliktc oy-

natmahyiz. Maamafih Mebmed Re
~adl ve ibrahimi de kampta ~ab~a
rak birlnin sun noksamru tern.ft etti
rebilir, otekinl favilllii oyunundan 
vaz g~lrtebilir ve muhaclm hattile 
irtibat1 muhafaza etmeslni temin etti
rebilirsek bu fedakdrllga hacet kalnll
yacak sanmz. Sag muavinlik l9in eli
mizde Cevad, Kadrl, Be~ikta~h Faruk 
gibi ii~ eleman vard1r. Bunlan son iic; 
ma~ta gormed.iglmiz i<;ln bugi.in ne 
vaziyette olduklarm1 bilmiyoruz. Ma
amafih, Re~adl, ibrahlmi, Cevadl, 
Kadriyi son bir denemeden ge<;irmek 
ii;:in oniimiizde milkemmel blr !rrsat 
vard1r. ~ehrlmize gelecek olan Yu
goslav milU talmm 11 ve 12 temmuz
da biri muhtelitler arasmda temsllt 
digeri milU talwnlar arasmda resmt 
olmak ilzere iki ma~ yapacakt1r. 11 
temmuzda yapllacak temsilt talmn
lar ma~mda bu be~ oyuncuyu tecril
be ettikten sonra haklannda katl bir 
karar verilebilir. 

Miidafaa hattma gelince, Y~r -
Lutfi hattI olmahd1r. Fakat bu 1k.i 
mtidafiimiz, ~imd.iden gayet slkl bir 
antrenmana tAbi tutulmahdlr. Hils
nil, merkez muavin oynarsa ihtiyat 
olarak almmas1 Ia.z1m gelen ii<;iincii 
bek i<;in Be~ikta~h Nurl, Be~lk~lt 
Faruk ve Gilne~ll Fahik sik1 bir de
nemeye t!ibi tutulmalldlr. 

Hiicum hattinuza gelince, sag a9lk
ta Niyazi ipka edilmek gerektir. Fa
kat bu oyuncunun bir kusuru var. 
Miltemadiyen ofsayd vuruyor. Sonra 
evvelce bir yazmnzda i~ret ettlgt
mi~ gibi, eski formilnii bulmak l<;in 
adamakllll <;ah~tmlmak rnzimdlr. 
Son mac;ta yapllan gollerde Giindilz 
kadar onun da hissesi vardlr. Necdet 
te ihtiyat olarak taklmda bulundu
rulmak gerektir. 

Sag i<;e gelince, bu yerin asll ehli 
Be!lik~h Hakkld1r. Eger kendisi an
trenmanlara devam edemiyecek ise 
bu yerde Saidi ipka etmelidir. Hakla 
sag i<; oynarsa Said de ihtiyat olur. 
Gilndilz, tak1mm rnerkez muhacimli
gi i<;in bi~ilml~ kaftan oldugunu son 
ma<;taki ~uurlu oyunHe ispat etti. Ati
lan ~ golde Gtindilziln biiyiik hls-
sesi vard1r. . 

Sol i~ i<;in de ~eref munasiptir. An
trenman sayesinde, eski formi.inil 
bulacagina ~phe yoktur. Sol ac;lk 
mevkiine gelince, eger Fikret bu 
mevkide oyn1yacak ise, icabmda haf 
oynamasi ihtirnaline mebni Rebllyi 
de taklma almak fcab eder. Rebli, 
hem sol a~1k, hem de sol i<;te oyn1yabi
lecek bir k1ymettedir. 

Kaleci Cihad son iki tecrilbeyi mu
vaffakiyetle atlatti. ihtiyat knlecl de 
Belgrad muhtelltinde tecrilbe edile
cek olan Safa, Mehmed Ali veya Be
diidcn blri se9ilmelidir. 

Hulasa olarak takunnruz asgari 2 ka-

leci, 3 bek, 5 muavin ve 8 muhacim 
yani on sekiz oyuncudan miirekkeb 
olmahdlr. Takmun bir ka<; ma~ oy
namasi ihtimali bulundugunu hesab 
ederek kadroyu geni~ tutmak gerek
tlr. Baz1 oyuncular hakkmda ilerl 
.siirdiigilmiiz kayd1 ihtiraziler Belgrad 
muhtelitile yapllacak muhtelitler rna
cmda bertaraf edilmck ~artile ~imdi
den milli taklm kadrosuna almabile
cek oyuncular ~unlardl.r: Cihad, Ya
~. Lfitfi, Htisnti, Hakk:J., Niyazi (Nec
det) Be~iktalih Hakkl, Said, Gtindilz, 
~eref, Fikret, Rebii. 

18 ki~Ilik kadroyu tamamlamak 
t9in geride kalan diger be~ oyuncu, 
Belgrad - istanbul ma~1 neticesinde 
sec;ilmelidir. 

~~-------------

Tenis turnuvam1z 
Cumartesi giinii ba~layacak olan tenis 

tumuvanuzm tek erkek vc c;ift crkek 
miisabakalan lruras1 c;ckilmi~tir. ApiJ.da 
proiramlan oltuyacaks1mz. Bir c;ok en
tercsan karo1lllftlla)an havi olan bu mac;
lar hakkmda aynca yazarak fikirlcrimizi 
bildirccegiz. 

Tek erkek musabakalar1: 
Ilk turda oyn1yacaklar: Remo Alioti, 

~evket (A), Lefteri- Suat, Sefa Orban -
Hicacian (B) Vedat Abut • Rotman, 
H. Giraud - Jaffe, Arcvyan - Ciras, 
Can Bedenian - Sedat, G . Alioti - Ali, 
Scrmet - (D) F. Alioti, Mango - Avni 
Ok.man, ~irinyan - Luiz, Necmi Scrdar 
Faruk ~evket, G. Giraud ·. Bambino, 
(E), Cidecian - Kris, Ibrahim Cimcoz -
Reinhard, Arapzade Neoct - (C) J. Ci
raud'ya kar~1. 

~ift erkek miisabakalar1: 
llk turd a oymyacaklar: J. Giraud ve H. 

Giraud: Rotman ve Orhan Sefaya kar§1. 
G . H. Giraud ve digeri C. Binns ve digerine 

Ali Serrnet ve digerine kar§1. Vedat A
but vc Arapzade Ne§et, Ibrahim Cimcoz 
ve Nccmi Serdara kar§I. R. J\lioti ve H. 
G. Giraud, Jaffe ve digerine kar§l G. 
Alioti ve F. Alioti, Kris ve Arevyana 
karo1, Mango ve digeri (B) ye karo1 (C), 
Suad ve Sedada kar~1 : 

llk turda oymyacaklar: Oberle, Fa
hir: Vedat Cerna}, Alc;e: Riatchikoff, 
(C): Benjamen, Melih Siireyyaya kar§l. 

Yukanda bilhassa tak erkek miisaba
kalarmda c;ok c;etin kar§ila§malar ola
cag1 aori.iliiyor. llk kmmda Remo Ali
oti ile Sedat ve a§ag. kmmda da ~irin
yanla J. Giraud goze c;arpmaktadu. Bun
Jardan hangilerinin finali oymyacag1m 
§imdiden kesdirmek tabii pek giic;tur. 
Bu hususta ilk gun oyunlan gordi.ikten 
sonra daha etrafh malumat verecegiz. 

Turnuva komitesinden: Cumartesi gii
nu program1 Ak§am gazetesinde cu
martesi giinu inti~ar edecektir. Oyuncu
lann programa gore musabakn saatinden 
evvel hazu bulunmalan rica olunur. 
Vaktinde sahadn hnzu bulunm1yan oyun
cular haklanm kaybcdeceklcrdir. 

Musnbaknlnra giri§ yalmz Elli vc yiiz 
kuruotur. Numarala yerlerin evvelden tu
tulmns1 ricn olunur. 

Zecri tedbirler 
(Bat tarah birmci aahifede) 

Felernenk murahhas1, Danimarka 
murahhasmm nutkuna i~tirak etmi~
tir. 

Litvanya murahhas1 zecrl tedbirle
rin kaldlnlmasma taraftar oldugunu 
s0ylemi~tir. Murahhas Milletler cemi
yeti paktmm kuvvetlendirilmesinl is
temi~tir. Bundan sonra celseye nilia
yet verilmi~tir. 

iKiNCt CELSE 
Asamble saat 15,40 da ikinci celsesi

nl yapnu~br. ~iii murahhas1 M. Rivas 
Vikuna iptida soz almI~br. Murahhas, 
Milletler cemiyeti biitiin dilnyaya ~
mil olrnadlk~a iyi ~liyemiyeceginden 
bunu ternin i<;in paktm tedkik edilme
sini istemi~tir. 

isvi~re hariciye nazm nutkunda: 
cZecr' tedbirlerin kalkacag1 anl~111-
yor. Fakat mesuliyet bahsinde 52 mil
letin karar1m degi~tirecek bir hadise 
01mam1~t1r. italyan - Habeli mcsele
sindeki vaziyet isvegte f ena tesir 
yapnu~tir. isve<;, Milletler cemiyctini 
kuvvetlendirmek i~in yard1rna hazir
dJ.r.> demi~tir. 

irlanda murahhas1 M. Valera zec-
11 tedbirlerin tesirsiz kalmasmdan ba
Zl hiikiimetlerin rnesul bulundugunu 
s<sylemi~ ve Negilsiln sozlerinde hakh 
oldugunu ilave etmi~tir. 

Yeni Zelfi.nd delegesi zecri tedbirle
rin kalmas1, hatta ~iddetlendiril
mesi taraftandlr. Fakat Milletler ce
mlyeti nizamnamesini kuvvetlendir
mek ~rtile verilecek karara muhale
fet etmiyecektir. 

Avusturya, <;in, Macar murahhas
Ianmn nutuklarmdan sonra celse 
tatil edilmi~tir. 

SO~CELSE 

Cenevre 2 (Ak~am) - Asamblenin 
yarmki toplanhsmda FranSI::A haricl
ye nazm M. Delbos Milletler cemiyeti 
paktmda islahat hakkmda bir nutuk 
s()yliyecektir . 

Karadeniz 
(Ba~ taraf1 birinci sahifede) 

ticesi oldugunu kaydettikten sonra, Ka
radenize girip c;1kma hakkmm ancak 
aahildar memlckctleri alukadnr eden 
bir mesele oldugunu ve Karadenizin sa
biplerinin de ancak bu devletler oldugu
nu yazarak diyor ki: 

- «Bu hakikntlcrin yalmz Japonya 
tarafmdan deail, ayni zamanda Mon
treux konfcransmn i~tirak edn diger ba
Zl devletler tarafmdan da idrak edilme· 
meltte oldugunu aoylemek lazun geli
yor ... 

Bu itibarla, Sovyet barb gerni
Ierinin Karadenizden <;tkarak, Baltlk 
denizine, veya Bahrimuhiti ~imali veya 
Pasifik denizine giderek Sovyet Rus
yarun diger sahil kuvvetlerinl takviye 
edebilmesi i!;in Tiirkiyenin milsaade
sini almak gerektir. Halbuki, sahil
dar olm1yan devletler gemilerinin ya
pacaklan ziyaret i~i!l ooyle bir mi.isa
denin almmas1 mevzuu bahis degil
d.ir. Karadenizlc alakadar bir mesele
de, bu denizde sahildar olan mcmle
ketlerin sahildar olnuyan devlctler 
masma indirilmesi hi~bir zarnan va
rid olamaz. Qilnkil sahildar olm1yan 
devletlerin yegane menfaatlan yapa
caklan ziyaretlerden ibaret kalrnak
tadlr. Tiirk tekliflerinin, kendisi ile 
dostane miinasebetlerde bulunan ve 
Tiirkiyenin menfaatlanm gozeten Sov
yet Rusyamn mcnfaatlanru geregi 
kadar gozetmedJgi a~ikard1r. ~urasi 

da a~kardir ki, Tilrkiyenin bu hare
ketinde, Sovyet Rusyaya muhalif baz1 
cereyanlann Ttirk politikas1 i.izerinde 
yaptiklar1 tesirler goriinmektedir. Tiir
kiyenin Montrcux konferansmda ta
kmdlgi vaziyetin, her iki memleket 
arnsmda uzun mtiddettenberi mevcud 
olan miinasebetlerdcn beklenllecek 
kadar Rusyaya kar~1 dostane olma
dlgm1 teessiifle kaydetmek mecbu
riyetinde bulunuyoruz. 

Eger Turkiye bu meselede mutavas-
11t bir hal c;aresi bulmnk arzusundn ise 
• ki buna vanlmns1 ii;in M. Litvinof 
Turk teklifini esas bilmeyi kabul 
etmi§ti. - bu ~are, n§ag1daki vart
lnn gozetmelidir: 

I - Rusyanm da biitun gen· ligi 
ile gozctmeye hnzir bulundugu Tlirki· 
yenin emniyet ve menfnn Jeri, 

2 - Emniyetini Karadeniz d1 mda 
da .mudafon etmck mecburiyetinde olan 
Sovyct Rusynmn dn dnhil oldugu Ka
rndenizde sahildar mcmleketlerin men· 
fantleri, 

3 - Karadenizde sahildar memleket-

Sahife '1 

Bogaz ar 
kon era s1 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
Ba~murahhas1m1z doktor Tevf ik 

Rii~tii Aras ile diger rnurahhaslan
m1z hafta tatilindcn istifade edeme
mi~lerdir. Hariciye vekilirniz hemen 
biltiin giiniinil Cenevrenin siyaset 
merkezi vaziyetine giren Carlton ote
linde bir taraftt>..n ingiliz hariciye na
zm M. Eden diger taraftan Sovyet 
b~murahhasi M. Litvinof ile konu~
rnalarla gec;irm~tir. Fransa hariciye 
nazin M. Delbosun da burada bulun
mas1 biltiin bu fikir taatilerine husu
si bir ehemmiyet verdiriyor. 

Cumartesi ve pazar giinleri devam 
eden bu konu~alann mevzuunu 
(Montreux) konferans1 milzakereleri
nin ve bilhassa harp gemilerinin Bo
gazlardan ne ~ekilde gec;eccklcri hu
susundaki ahkamm te~kil ettiginl 
ke~fetmek i~in bilyiik kehanet lftzlm 
degildir. Bognzlar konf eransmm en 
miihim noktasm1 t~kil eden bu me
selede, harp gemileline ait takyida
tm Karadenizde sahili olan memle
ketlere tatbik cdilmemesini istiyen 
Sovyet hiikfuneti ile bunlarm istfsna
s1z olarak btitun dcvletler harp gcml
lerine ~amil olmas1 tezini ilerl siiren 
Ingiltere ve Japonya noktai nazarlan 
kar~11a~m1~ bulunuyor. 

Tilrkiycnin Bogazlan tahkim etrne
sl, harp tehUkesi olunca deniz kuv
vetlerinin bogazlardan g~melerinin 

Milletler cemiyeti haberdar edilerek 
Tiirkiye tarafmdan verilecek miisaa
dei mahsusaya ta.bi tutulmasI (Mon
treux) de daha ilk giindenberi bi.iti.in 
devletler tarafmdan esas ltibarile ka
bul cdilmi~ bulundugu ic;in butiin sl
yasi faaliyet yukanda izah ettigim 
Sovyet - ingiltere, Japonya noktai 
nazarlan arasmda bir itilaf zemini 
bulmaga miinhas1r kahyor gibidir. 
Bu noktadan doktor Tev!ik Ril~ti.i A
rasm ii~ devlct" ba~murahhaslan ile 
olan iki gilnliik gori.i~rneleri husu&i 
bir ehemmiyet arzcdiyor. 

Millctlcr cemiyeti umumt heyetinin 
sall giinii b~hyan toplantilan ii~ ni
bayet dort giln kadar siirecektir. 0 
vakite kadar Cenevredeki d.iplomatlar 
arasmdaki hususi konu~malardan, 

kuvvetle funid edildigi gibi, bir anla.,
ma ~ckli <;1kacak olursa (Mmatreux) 
konferanSimn tahminden daha ~abuk 
bir milddet i<;inde biteceglne mu
hakkak nazarile bakllabilir. Fakat 
~unu da ilave etmek Hiz1m gelir kt 
beynelmilel bin blr slyasi kombine
zonlann goril~illdiigii ~ s1rada hi~ 
bir mesele hakkmda evvelden katt 
olarak hiikilmler vermek mi.imkiln 
degildir; ancak bugunkii vaziyetin 
hulftsas1 yukanda yazd1klar1mdan 
ibarettir. K . D. 

Turk Dagc1hk klubu 
buyuk tenis turnuvas1 

ve 

AK$AM Calenc kupase 
3 Temmuz cumartesi gilnii programi. 
Saat 14,15. 1) Sedat v Cambeudes

yan, 2) Mango v Avni Akman, 3) icac
yan v B. 

Saat 15. 1) Suad v Orhan Safa, 2) 
Vedat A. v Rotman, 3) ~irinyan v Luiz. 

Sant 15,45. 1) Avni v Lefteri, 2) 
N ecmi S. v Faruk ~· 3) Alh~e v F. 
Aliotti. 

Saat 16,30 1) Raynha1t v Ne~et A. 
2) E. v Cldecyan, 3) Kris v ibrahim 
Cimcoz. 

Saat 17,15. 1) Suad ve Sedad v B. 
2) Mango vc Diger v Vedn.d C. ve Ben· 
jamin, 3) Avni veya Lefteri v Suad ve
ya Orhan Safa veya icacyan veya B. 

Saat 18. l)Riat~kof v B (kil~uklcr), 
2) Cidecyan veya E. v Krio veya ib
rahim. C. 

4 Temmuz Pazar giinii 
Ma<;lar saat 14 de Bn~llyacakbr. O 

giiniln program1 gazetelerle 11an edl
lecektir. 

~111111111111111111111111111r1111111111111111111n11111111111111111111111111-

lere ynrd1m edilmesini istiyebilecek olan 
Milletler ccmiyeti statiisuniin nazan iti
bara almmas1.> 

Makalcnin sonundn, Pravda e;nzete
si, kcndi cmniyetinin miidafaa 1 Tiir
kiyenin emniyeti mudafaasmdan ustun 
addetmcdigini, ve kendi rncnfaatleri
nin korunmn 1m da diinya sulhunun ko
runmnsma tercih etmcdgini yazmakta
du. Sovyet Rusyamn dilekleri, umumi 
sulhun temininc mntuftur. 
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Her ak~am 
bir hikaye 

• m 

A vukat Ali Hamdi vaktinden cvvel 
iht yarlamaga ba~larm~ gibi oldugu
nu biliyordu. Kirk iki y~nda oldu
gu halde, agnrmaga ba~lam1~ sac;lan, 
buru~aga b~larm~ goz uclan ile 
daha yai;;ll ve yorgun gorilniiyordu. 

Dostlari ve bazi hammef endilcr onu 
evlenmege tei;;vik ediyorlar, vakti ge
c;irecegini ihtar ediyorlardl. Fakat 
aynlma ~lerinde iht'isas kesbeden 
Ali Hamdi o kadar aile gec;i.msizlikle
rine yakmdan ~ahid olmu~tu ki bir 
turlii bOyle muhtel bir devrin ic;ine 
kendini atmaga cesaret edemiyordu. 

O sabai1, yaz1hanesinde ald1gi bir 
mcktup kendisini pek iizmi.i~tii: 

cAzizim Hamdi, dlin akljamki mu
ha vereden sonra ~n uzun dil~iin
diim. GOriiyorum ki biz birbirimizl 
anhyam1yacagrz. Sen beni fazla ser
best buluyorsun. Halbuki benim ya
rachh~1m ooyle. Nasil ki sen de siikUn 
ve inzivay1 seviyorsun. idealine uy
gun bir kadm bulmam temcnnl ede
rim. Ben senin hayatmdan i~ uc;up 
gidiyorum. Bana kirlangic; demiyor 
rruydm?> Perran> 

Ali Hamdi mektubu blr kac; kere 
okuduktan sonra can SikmtlSl ile bu
ru~turdu. i~ilc me~gul olarak avun
mak istedi. Daktiloyu {:agrrdt. Fakat 
o da bir i~ i~in notcre gitmi~ti. 

Daktilo Miiben·a on senedenberi 
yaz1hanedc c;al1~tigi ic;in avukatla 
pek teklifsiz olmu~tu. Miiberraya gfi
zel bir kiz dcnilemezdi. Fakat zek8.SI, 
canhhg1 ona sevimlilik veriyordu. 
Bbyle olmakla beraber serbest ve 
miistakll ta vr1 bazan Ali 'Hamdinln 
sinhine dokunurdu. Fakat on sene
denberi yaz1hanenin biiti.in i~lerine 

vak1f olmaSI, ~al1~as1 yiizfuldcn vil· 
CUdU elzem bir hale gel~ti. Onun 
ic;in, Ali Harndi Mlibe1Taya tahammill 
ctmeyi bir mecburiyet blliyordu. 

Mliberra blraz sonra noterden gel
dl. Elinde kag1tlarla i~eri girdl. Bir 
ayr1lma davasmdan bahsetmege ba~· 
larken patronun halindeki degi~lkll
ge dikkat ederek: 

- Sazleri.mi dinlemiyorswmz, dedl. 
Bir ka~ giindenberi hallnizde bir de
~ii~iklik varch. Bir f?ey mi oldu? 

- Boi;; ~cyler camm. 
- Beni aldatamazsimzl Ya bir ma-

ceraya nihayet verdiniz, ya yeni blr 
maceraya b~ladm1z. Ben anhyorum. 

- Yaml1yorsunuz. Fazla yorgu
num da ondan ... 

Ben sizin yorgunluklarm1z1 bll
mez miyim? Muhtar ile kan.SI Avru
padan gelm~ler. Sizi ziyaret etmek 
istiyorlar. 

- Ba~ agnSif 
- O! Kiic;iik bir ziyaret bile i~inizi 

SIJ.nyor! Halbuki size pek minnettar· 
chrlar ... Bu mektubun tizerinde c~
si> i~areti var. Siz ac;m1z onu. Ne 
kadar da agir koh"Uyor. Hi~ sevmedi
gim bir koku ... 

Ali HaJUdi gen~ kJ.za tcrs bir ~ey 
s0ylemek i~in agnru ac;arken gene 

Ynzau: tSK.ENDER Ji'. SERTELLI • 
0 dakikada yer yanlsaych, ye

rin dibine gec;ecektim. o kadar sllol
dim .. o derece iizilldilm kl.. bcreket 
versin Franc;eskamn zekftsma. Bir 
knhkahayla padi~hm dikkatini b~ 
ka noktaya c;ekti de beni bu mii;lkiil 
ve tehlikeli durumdan kurtardl. 

Celru bey biraz siikilnet bulduktan 
sonra, Yunus bir gece onceki mev
zuu kurcalad1: 

- Bugiin bendcn bahsetmedi mi 
hig? .. 

- Aman azizim, bugiin kafir kach
run gene bfitiin ~krak11gi iizerinde 
idl. Padi!?ah bir arallk papaganile ko
nu~rken, Franc;eska mendilini yere 
du urmil~tu .. igildim .. yerden mendl
li ahrk n yavru;~ sordu: cOnu gbrmti
yor mu un?> Diln gece beraber oldu-

u uzu ve bugiin bana gelecegtni 
sci l dim. I. te o kadar .. pad~ tek
rar pap gamru pencereye bmdap 

p kad hini doldurdu.. kcndl ell
le Fram;eskaya uzatarnk: cNeler kcr 
n ::-uyordunuz?> diye sordu. cFran
c a papagammz.i ~ok begeniyor, 
~ vkethm!:. diye cevap verdim. Fnkat, 

sustu. 
- :;;imdi ~u bo~ Iaflan b1raklmz da 

beni dinleyiniz, dcdi. Size soyliyecek 
bazi ciddi ~eylerim var. -

- Ciddl ~cyler mi? Ayhguru ml 

arttiracaksllllZ? 
- Alay1 birakm1z kuzum. Neden 

bahsedecegiml pek alA anlamI~SiruZ
chr. Sizi istiyen hakim Namlye artlk 
katl bir cevab vermelisiniz. 

- Beni b~1ruzdan atmaga bu ka.
dar hevesli misiniz? 

- Ben bir f?ey demiyorum. Yalruz 
dostum pek s1kl~tmyor. O sizi elim
den kapmak istiyor. 

- Neden varayim ona? 
- Neden varacaks1mz? insan ilA-

nihaye bekar kalmaz ya. 
- Bir belft.ya girrnek igin acele et

mege ne liizum var? Hem slz ba~· 
lanm kocaya vermege ugra~acagmr
za kendinizi dil~ncenize? Slz neye 
evlenmiyorsunuz? Siz ewendiginiz za
man ben de kocaya vannm. 

- Miibc.rra, iistilme sald1racak ka· 
dar sizi hiddetli gorilyorum. Bu ne 
surat? Haydi i~inize gidiniz de sinir
lcriniz biraz yat1~S1n. Ben de c;ah~aca
gim. 

Ali Hamdi i~in c;all~mak imkflm 
yoktu. Pencereden sokag1 seyrediyor, 
i~indeld s1kmt1yi dag1tmaga gah~
yordu. Perran kendisini b1raklp git
mi~ti. Bu ak~am ne yapacakti? Aman 
~ Milberranm yazi makinesi ne ka
dar sinire dokunuyordu? Ne garib, 
hakim Nami bu kizm nesinden ho~· 
Iamyordu? 

All Hamdi hayalmdan, kcndinden 
memnun degildi. Dil~i.iniiyordu: 

- Neyim sank! ben? Avukat. Be
nim gibi yiizlercesi var. 9ah~1yorum, 
para biriktiriyorum .. Kimin ic;in? Ka
d1nlar ... Hep ayni komedyanm muhte
llf oyunculan ... Bu yorgunluga b1kkm· 
hga bir c;are bulmal1. Acaba scyaha· 
te mi g~m? Evet, yann hemen pa
saportumu yaptinrrm, on giin i~in 
Parise giderim. Biraz vakit ge~iririm ... 

All Barnell bu d~iincelcr icinde 
iken hizmetc;l i~eri gird!. Muhtar bey
le kansmm g~ olduklanru haber 
verdi. 

Misafirlcr de Ali Hamdinin ytiziln
deki bozuklugu derhnl farkettiler. 

- Neniz var? Rahats1z llllSlruz? di· 
ye soruyorlarch. 

- Bir ~ey degil, her zamanki yor
gunluk ... Can stkintlSI ... 

Sonra lfilordlyt deg1.9tirmck iste
di. 

- Size nasllslillz diye sormaga ha· 
cet yok. Ma~allah, yiizilniizden Sihhat 
ve saadet f1~lonyor. 

Filhakika, aynlmak iizere Ali Ham· 
diye muracaat etmi~en onun tavas
sutu iizerine ban~n ve sonra seyaha
te c;1kan gen~ kan koca gergekten 
mesut gorilnilyorlard.1. Gilzel kadm 
tatll tebessiimile: 

• 
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ben bu sOzleri soylerken, pa~ah 

parmagmm ucile gbgsfune dokunmu~ 
olsaydl, derhal yere yik1lacaktlm .. 
dizlerimin bagi bird.en c;oziililver
~ti. 

Yunus reis yilksek sesle gilldil: 
- Camm sen de amma korkaksm 

yahul Biraz cesur ve metin olma.ll 
insan. Bahusus sen.. her giin bu flr
tmalan bru;mdan atlatan bir adam
Sinl 

- Bilytiklere hizmet etmek, barut
la oynamaktan daha giic;tilr, Yunus
~uguml Hele ikinci Selim gibl loskan~ 
ve vesveseli bir hiikiimdar olursa. Ben 
vallahi hie; memnun dcgilim bu hiz
metimden. Haniya beni ~yle blr mil· 
nasip ve kazanc1 fazla bir i~e kayin
verse ne kadar sevinecegim bilsenl 

- ~allah o da olur. Gelelim bl· 
zim i~e ~imd.1. Fran~ska)Tl ben de tie· 
viyorum. Bu gece gozume sabaha ka
dar uyku girmedi. Kendi elimle ac;ti
gim bu yararun merhcmlni sen buln
caksm, Cernl beycigiml F:ranceskayt 
scnden isterim bcn ... 

- Ne diyorsun a kuzum? Fran~es-

- Bu saadeti size borc;luyuz, dedl. 
- Yeni kavga filan bir ~ey yok 

ya... / 
- Aman ~ytan kula.gma kur9unl 
Gen~ kad.m bunu soylerken kollan

IU kocasmm boynuna dollyarak onu 
gogsilne bash. 

Bu saadet ve muhabbet manzarasi 
AU Hamdinin biittin biitiin sinirine 
dokunmu~u. Onlar gittikten sonra 
kendisini koltuga attI. Biraz me9gul 
olmak, c;a~mak i~di. Fakat okudu
gunu anhyam1yordu. Hiddetinden 
yumrugunu masarun ilzerine vurdu. 
Eli ~mg1rak dilgmesine tesadut et
mi~l. Miiberra hemen ko~tu. 

Daktiloyu gorilnce, All Hamdi bir 
rilyadam uyamr gibi, ayaga kalkt1. 
Derhal ic;inde parllyan bir ~~egin 
tesirine kaplldl. 

- Ben ne vakit evlenirsem siz de 
o zaman kocaya varacagilllZl bana 
demlncek soylemediniz mi? dedi. 

- Ben mi? Ben ... evct ... ey ne ol· 
mu~? 

- Ha.yell bakahm, vadinizi tutma
ga hazirlaruruz. Ben evleniyorum. 

Milberra gozlerini bile klrpmadl. 
Yalmz damarlanndan biitiin kam 
ak1p gitmi~ gibi sapsan kesildi. 

AU Hamdi yilzilnu yav~a gent; 
klzm yiiziine ynkl~1rch. Hatif bir 
sesle: 

- Fakat seninle evleniyoruml de
dl. 

Tam bu strada telefon ~almaga b~· 
lach. Fakat onu duyacak kulaklan 
yoktu. Tclefon ~aldl durdu. 

Hikayeci 
M•n111nmt111nnn1n111111n1111tn1u1111n1u1ntn11n11nn11111u111mn1111nw 

AK~A...)I m tavsiye ettigt gilniin 
muhim progrnnu 
3 Temmm Cuma 

latanbul - l 8 Oda musikisi '(plak) 
19 Haberlcr. 19, 15 Operet par~alan. 
20 Halk musikisi. 20, 30 Sti.idyo orlcea· 
tralan. 21, 30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazctelere mahsus havadis servisi veri· 
leccktir. 

4 J"emmuz Cumartcsi 
lstanbul 18 Dans musikisi '(Plak), 19 

Haberler, 19, I 5 Muhtclif plaklar 19,30 
<;ocuk eanh: Hikiiyeler, 20 Muhtelif so· 
Jolnr {Plak), 20, 30 Stiidyo orkestrnlan, 
21, 30 Son habcrler. 

Snnt 22 <len sonrn Anadolu njnnsmin 
gazetdere mahsus havadis servisi veri
lecektir. 

KIR EGLE 
Erenkoy 38 inci ilk okul yoksul 

~cuklan menfaatine 

SUADIYE PLAJINDA 
4 Temmuz 936 Cumartesi ak§am1 

sabaha kadar balo ve 

MISIR ROVOSO 
Aynca: Zengin varyeteler, miikem

mel caz, sololar •. v. s. 
( Naki! vas1talan tcmin edilmi~tir ) 

kayi pad~alun elindcn almak, kurd 
agzmdan kuzu kurtarmaktan daha 
zor ve tehlikeli bir i~tir .. aman yav~ 
soyle Allah ~a.. birl duyarsa, 
mahvoldugumuz giindiir. 

- Haydi canrm, o kadar korkak ol
ma dedim ya sana! Fran!;eskanm sa
raydan ka~masma sen yard1m eder· 
sen, bunu ~ey~anlar bile duymaz. 

- Ka~maSina mi dedin? Sen 'tll· 
d1rdm rm yahu? Saraydan klz ka~1r· 
mak .. aman yarabbil Sen benim ba
~mt yakacaksm vallahi! Boyle bir 
h§.diseyi tarih bile kaydetmemi~tir. 

Buradan ku~ bile ur;urtmazlar insa
na. Koskoca bir kadm1 saraydan ben 
n asil c;1kartabilirim? 

- Bu zannettigin kadar gii~ bir i~ 
degil. Elverir kl sen blr kere gizlice 
onunla kon~malISm! Benimle ~a· 
mak, bana ka~ak istiyorsa, bunu 
senden ve benden ba~ka kim bilecek? 

- Ya padi~? .. Her dakika gozii
niln oniinden aynlnnyan bir kadm 
birclenbire ortadan kaybolursa? .. 

- Hcrhalde benden ~phelenmez .. 
~ilnkii, bu kadmm benimle ufak bir 
alakas1 olsayd1, ben!m onu kendisine 
hediye olarak getirmiyeccgimt pek 
aHi dG~iinebilir. 

- Ya ne cevab vereccgiz padi.c;aha? 
- Sen Fran~eska}'l sa.rayda muha-

fazaya memur degilsin ya! Bir yerde 
dil~up kalnu~t1r.. diyerek her tarafl 

3 Temmuz 1936 

~@ •. . 
--~ERLODENT 11 dit miicununu 

[.1 • ,,....-

er£ib oaec kslnl~-

~ira-a~1iift bllcOmi~~feraitl s1hhiyesinl 
' . - -~ ..,-.alz 'olan bu macun dlfl~rl cOrQmekten 
~oru~ dlf _etle!inl kuvv~t!epdlrlr, ncfesl 
serlnfetlr ve lnsan1n g6r0n0~ efesinl 
erhr1r: 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eger aizde bozuk veya kullandm1yacak vaztyette bulunan 
elektrlk Aletleriniz varaa, onlan dcrh I Sabpazard Necatibey 
caddealndeki SAT1E Soayetcnin ldare merkezine, veyahud diA'er 
f D belerine getirlniz:. 

Bir ufak tamirle ltlolzJ i8rcbilecek aletleri ni,in evinizin 
blr klS1esine abyorsunuz? 

Bilmiyor musunuz Id 44.963 No. ya tclefon 
b:d bulun n bozuk el ktrik letlerinl derhal 

bir mUddet z:arfanda, mllkemmcl kullamlacak 
lade edcr. 

edince SA TIE 
alchr1p en k1s 
viiziyctte size 

Siz de bu Aletlerl SATIE'y getirebilirsiniz. 

9iik amirler beda.va "I' 
Digerlerl i~n yalnaz yap1lan masraf bcdeli ahmr. 

I · I Istanbul beledlye I lllnl I I · I 
Ke~if bcdeli 998 lira 91 kurut olan Floryada yapilacak 294 metre 

§OSe a~ik eksiltmeye konulmuttur. ~artnamesi levaz1m miidiirliigiinde 
goriiliir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. h kanunda yaz1h vesi
ka ve 75 liralik muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabcr 
4/Temmuz/936 cumarteai giinii saat 11 de Dairni enciimende bulun· 
mahd1rlar. (B.) (3695) 

tlr~maga ba~larsrmzl Nihayet 
boyle bir htidisede ba~ yanacak olan· 
lar saray muhafizlanchr. Sen degil .. 

- Dogru ama .. yaZlk de~ ml on
lara? 

- Bana onlardan daha ~k ac1ya
cagiru umuyordum, Celfil beyl Ben 
devletin tamtaklr hazinesini altmla 
doldurdum. Bu paralardan sen bile 
hisse alIDI~n! Ben Ar~ipel altmlanru 
getirmeseydim, senin cebine balar pa· 
radan ba~ka bir ~y girmlyecektil 

Yunus rcisin sesi perde perde yilk
seliyordu. Franc;eskarun saraydan 
kar;mlma.Sl kolay bir i~ olmad1gm1 
Yunus pek bilmiyor dcgildi. Fakat, 
sarayin gizli yollanru CelAI bey kadar 
bilen yoktu .. ve bu yollarclan giderken · 
CeHU beye: c"Sen nereye gidiyorsun?> 
Diyecek bir kimse c;1kamazdl. Celfil 
bey sarayda biiyiik: salfilliyet ve niifuz 
sahibl bir adamch. 6 harem dalrcsine 
bile kimseye sormadan ve istedigi za
mnn girip c;lkabilirdi. 

Boyle olmakla beraber, Celfil bey 
bu i~e kolay kolay: cPekl .. > dlyemedi. 

- Beni biraz kendime b1rak .. dil~u
neyim.. bu i~ b1r ~lkar yol bulayim. 

Dlye cevab vcrdi. 
Yunus rels, CeliU beyi para ile ~n

buk avhyacagm1 umuyordu: 
- Bana bakl dedi, altimn yiizil 

s1cakt1r. Gel, bana soz vcr .. bu i~i sen· 
den ba~ka kirnse yapamazl 

Ve cebinden bir kese altln ~lkanp 
Celfil beyin ln1cagina koydu. 

Sultan Selimin nedimi pml pml 
altmlan gortince ga.rgabuk yumu~
rm~tI. 

- Hatmn ic;in kelleml koltuguma 
allyorum, Yunusl Fakat, bana bir ka~ 
gun milhlet ver .. Franceska ile bu i~ 
bir kere goril~mek f1rsatuu bulayim. 
Sen bana tic bCf? giin sonra ugra. Sez 
veriyorum: ik! kalbi birblrine bagla
maga c;ah~cagim. 

- A goziimiin nurul Blzim kalble
rimiz znten biribirine baglanmi~1r. 
Sen, bizi birli~tirmege ~all~! Ben bun
dan sonra Franc;eskasiz ~yamam .. 
ona kavu~unc1ya kadar, postu Ko~cr 
nun meyhanesine serecegtm. Bent 
c;ok bekletip, akhmi zivanadan ~!kar
ma, kuzum Celfil bey! 

PRENSES MARGERiT MESELESI 
0 giinlerde sad.razam mi.ihim bir 

meselenin halline cal1~yordu. 0 Sl· 

rada Transilvanyayi hiisnU. ldare etti
~i 1c;in hudud meselclerinln kolay
llkla ve Tiirkiye lehinde neticelenme-
sinde biiyiik gayreti gorillen prens 
Sikismondun taltifi d~llniilmil~tU. 
Sokullu Mehmed pa~. Lehistan kra-
11 ile Ttirkiye arasmdaki ihtilaflnra 
nihayet vermek cmclile prens Sikls
mondu Lehistan tahtma oturtmayt 
ka.rarJasbrm1st1. ( Arkas1 var) 
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Getiriyol"uz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, kannca, oriimcek ve 
blitiin ha~arah kokiinden keser, yuvalanna ve e~yalarm iizerine 
vc odalarm havasma ve tahtalarm, duvarlann kenarlanna, 
aralanna bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakurusu yuvalanm 

FAY DA ILE T AHRIP EDINiZ 
Biitiin yaz bu muzir ha~arattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklannm telvis eden hamam bOceklerini, aptesanclcrdc, 
hamamlarda bulunan kii~iik b&ekleri, brbllan, kiimes hayva
nabnda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve aka~lar iizerindeki hrbllan behe
mehal FA YDA ile irnha ediniz. Niimunelik, 20, ufak 30, ya
nm kilo 50, bir kilo 80, ~kilo 350 ku~tur. FAZLA PARA 
VERMEY1NIZ. Tesiri daha az oldu~ halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakmm1z. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H AS AN 
markasma dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, ISTANBUL, BEYoGLU 

I lnhisarlar U. MadarliJfiJnden: I 
25/6/936 per~embe giinu aaat 11 de kapah zarfla eksiltmeye ko

nuldugu evvelce ilan edilmi; olan «372344» lira c96» kurut ketif 
bedelli inhisarlar idaresinin lstanbulda ~msipafadaki yaprak tiitiin 
ambarmm cksiltmesi 6/7 /936 pazartesi giinii aaat 15 e talik 
olunmuftur. 

1 - lnhisarlar idaresinin lstanbulda $emsipatada yapbracag1 
372,344 lira 96 kurut- ke~if bedelli yaprak tiitiin ambari, kapah zarf 
usulile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Miinakasa evrak1 18 lira 62 kuruf mukabilinde lnhisarlar in
faat fUbesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 1936 pzartesi giinii saat 15 de Kabataf
ta lnhisarlar levaz1m ve miibayaat tubesi binasmdaki ahm aahm 
komisyonunda yap1lacakbr .. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira kurutlur. 

5 - htel:lilerin eksiltme giiniinden en az 8 giin evvel Nafia vekale
tine miiracaatla alacaklar1 fenni ehliyet vesikalar1 bu bedclle bir bi
namn eksiltmesine girmege musait oldugu takdirde kendileri miina
kasaya ittirak ettirileceklerdir. B~ ehliyet vesikalarmm ihale giiniin
den en az iki gun evvel lnhisarlar in~aat fUbesine ibraziyle miinaka
aaya iftirak edebilecegine dair vesika almmas1 farthr. 

6 - Teklifleri hnvi kapah zarflar en ge~ ihale giinii saat tam 14 e 
kadar ismi ge~en komisyon reisligine makbuz mukabilinde veril-
mit olmahd1r. (3521) 

* 1 adct kamyonet ~artnamesi mu cibince 8/Vll/936 tarihine mii-
aadif ~ar~amba giinii 1Saat 13 de pazarhkla satm almacakhr. lstekli
lerin ~artnnmesini gormek iizere her giin ve pazarhk i!;in de % 7,5 
giivenme paralariyle birlikte tayin olunan giin ve -saatte Kabata~ta 
levaz1m ve miibaye.at ~ubesi Mud iirliigiindeki Ahm Komisyonuna 
miiracantlnr1. (3428) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Orta Ziraat mektehi mezunlarmdan Askcrligini yapm19 ve ya,Iar1 

otuz he,i ge~memi' olanbrm miilhakat1m1zda miinhal bulunan Zira
et ve tahrir kontrol memurluklarmda bir ay miiddetle staja tabi tutul
duktan sonra ve muvaffak1retleri goriildiigunde harcirahlari verile
rek bu vazifelere 50 li!·a ucretle tayinleri mukarrer bulundugundan 
talip olanlarin ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfmda atag1da ya
z1h evrak1 miisbitelerini hamilen bir dilek~e ile miiracaatlari liizu
mu bildirilir. 

1 - Orta Ziraat mekt.ebi ~ehadctname veya tastiknamesi. 
a - Nufus huviyet varakas1. 
3 - Askerlik vesikas1. 
4 - Husniihal kig1d1 
5 - S1hhat raporu. 
6 - 3 lane fotograf. (3699) 

PBOTEjiN 
. Frengi ve Belsoguklugundan muha!aza eden en milessir ilA.~tll'. 

OtomotOr 
TI CARET 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
~irketimiz hisscdarl .. r umumi hcycti 

21 Tcmmuz 1936 salt giinii saat 14,30 

da 1irkctin Taksimdeki mcrkezinde fev· 

kalade surctte i~tima edecektir. 

Asaleten veya vekaleten i~timaa i1ti· 
rak edebilmek i~in, his~edarlann hamil 

olduklan senetleri, ve kcndilcrini temsil 
ettirmek isteyenlcr ise, 1irket mctkczin
den alabilecekleri vekaletnameleri imla e· 

dip scnetlerile beraber, i~tima guniinden 

bir haf ta evveline kadar 1irkctin rnerkc
zine tevdi cylemi!} ve .• 1ukabilindc hirer 

diihuliye kartl alm1§ bul1.1nmalan mccbu. 
ridir. 

Miizakere Ru:m.amcsi: 

I - Otomotor Ticatet Ti.irk Anonim 
1irketinin t Kanunusani 19 36 ta1~hindcn 
itibaren vaki olan faa]iv .... tine dair Mee· 

lisi idarece yap1lan tetkikclbn hey .::ti umu· 
miyeye arz1. 

2 - Verilecck izahat ve okunacak o· 

Ian Meclisi idare raporu iizerine heyeti 
umumiyenin Jiizum goreccgi bilcii:nle te· 

dabiri almas1. 
Hissedarlarm yuknnda yazth hcyeti 

umumiye ic;timamda kendilerini temsil 
ettirmek iizere vermcleri icab eden vek~
letname ~ekli a1ag1da tcsbit edilmi§tir. 

Vekfiletname 
Ben zirde vaziiilimza ......... oturan vc 

Otomotor Tiirk Ticarct Anonim §irketi· 

nin ...... hisscsine sahip bulunan ......... 
1irkctin 2 I T emmuz 19 36 tarihinde fev· 
kalade surette toplanacak olan hissedar
lar umumi hcyetinde haz1r bulunup his· 
sedar tnfatile haiz oldugum bilciimle hu
kuk vc salahiyetlerlc beni temsil ve nanu
ma imza etmek, rey vcmrek vesair bil
ciimle hususah ifa eylemek iizere §irket 

hissedarlanndan .....•.••••. oturan .••..•.. , 
... i tevkil eyledim. 

Sultanahmed u~iincii aulh hukuk mah. 
kemesindcn: Mchmed Sadik vc Mch· 
med Arif ve Mehmed Suphi ve Mehmed 
Kemal ve bunyaminin §llyian ve mii§te· 
reken mutasarnf olduklan istanbul, Be-

yaz1dda cski Emin B. ve yeni Tav~n
ta§l mahallcsi yeni Tabanca ve cski Re· 

tid B. aokagmda ve bir yiizii Mitat pa!ia 

caddcsinde ve Beyal.It tramva:; istasyo

nuna bir dakika mesafedc kaydt";• cski 
I ve yeni I, 3 ve mahallcn 13, 15, 17, 
19 numarah umumi 2039,50 metre mu· 

rabba1 mesahasmda ve dort k1S1mdan iba
ret ve 13 No. It k1s1mda yedi oda ve iki 
sofa vc bir salon ve iki ta~hk ve dort 

hela ve bir rnerdiven alh ve bir odun ko
murliik vc bir mutbah ve bir kuyu vc 15 

No. h k1S1mda nlti oda iki sofa ve iki sa
lon ve iki ta§hk ve lie; hela vc bir ha

mam ve bir kilcr ve iki mutbah ye bir 
c;ama§trhk ve 1 7 No. h k1s1mda b~ oda 
ve iic; sofa ve bir sand1k odas1 ve iic; hela 
ve bir ta§lik ve bir mutbah ve 19 No. It 
k1s1mda onhir oda iki sofa ve bir salon 
ve iki helt, ve iki ta§lik ve bir mutbah 
ve bir odun ve komiirluk ''\! iki hnh~eyi 
ve bahc;;ede bir ta~ oda vc bir kiiinesi ve 
mnhzen ve iki havuz ve C§COrt n.usmire 
ve gayri miismiireyi ve clektrik vc ter
kos ve hnva gnzi tcsisatm1 ha•;i gnyri 
menkuliin izalei §UYUU zm1mmd .. furuh

tu tckarriir cderek miiza) edcyc vazolun

mu~tur. Heyeti umumiyesinin k1ymcti 
muhammencsi (32,000 otuz iki bin) li
rad1r. Birinci ac;;1k artt1rmas1 5 /8 9 36 tn· 
rihine miisadif c;ar§nmba giinii saat on-

be~te icra k1lmacaktir. K1ymeti muham. 
mcnesinin yuzde yctmi§ b~ini bu1dugu 

takdirdc ihnlci knti" yesi yap1l1:1ca1 hr. Bui· 
mad1g1 takdirde en son artt1ranan tcah
hiidii bnki kalmnk iizere on be" giir. rniid
detle temdit edilerek ;kinci ac;1k arttir-

mas1 20 8 936 tarihine miisadif per§crn· 

be giinii saat on be te icra k11m .. cakhr. 
}potek sahibi alacakhlarla diger nlnka

darlann i~bu gayri menkuliin ii~erindc 
haklnnm hususiylc foiz vc mnsrnfa dnir 
olan iddialanm evrak1 miisbite1eriylc 

yirmi gun ic;indc bildirmderi la.t1md1r. 
Aksi halde haklan tapu aicilleriyle aabit 
olmad1kc;;a salt§ bedelinin pay la~masm• 

dan hari~ kalncaklard1r. Miiterakim ver
giler bore; Ian nisbetinde hisseda. Iara ve 
dellaliye ve vak1flar kanunu mucihince 
verilmesi laz1m gelen taviz bedeli ve 
ihalc pulu ve tapu masr .. flan mii~teriye 
aittir. Artt1rma §artodmesi i~bu ilan tari
hinden itibarcn mahkeme divanhancsine 
talik k1hnm1§tlr. T alih olanlann k1ymcti 
muhammene:iinin yiizde yedi buc;;ugu nis
betindc pey ak~csini hamilt.n ycvm ve 
aaati mczkurda Eminoniinde GiilLekyan 
hamnda Sultanahmct i!c;:i.incii euUa hu
kuk mahkemcsi Ba§ kitabctine 936/3 nu· 
mara ile miiracaatlan ilar. olunur. (241 71 
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OskUdar ve Kad1koy 

Turk Anonim SU $iRKETiNiN 
ABONELERiNE iLANI 

OskOdar Ae Kad1koy Su $irketi, tesisatmm hali haz1rile 
yaz aylarmda, §ebekesinin yOksek mahallelerinde ve hu
susen Goztepe cihetlerinde bulunan abonelerine bila ink1ta 
su tevzi eylemek mOmkOn olam1yacagm1 ihbar ile kesbi 
§eref eder. Bu imkans1zhk, ancak mukavelede derpi§ 
k1lman ve icras1 mutasavver olan ameliyatm icrasmdan 
sonra bertarat edilebilecektir. Bona lntizaren terfi edilen 
su mik'ab1 tezyit edilmiyecektir. COnkO, §imdiki sarfiyat 
azami raddesini bulmu§tur. Bu ~erait tahtmda $irket, 
abonelerinin luzumsuz su sarfiyatmdan ka~mmalan hu
susunda nazan dikkatlerini celbeder ve Goztepe ile ileri

~ahaller i~in zuhur edecek abonelere kar~1 taah
~ hOdata giri§emiyecegini ilan eyler. 

Iktisat V ekiletinden: 
Miitenavip cereyanh Elektrik 1aatleri ayar masas1 eksiltmesi: 1 
1 - 1ktisat Vekaleti t>l~iiler ve Ayar Miidiirliigii Marmara M111-

takas1 dstanbub tll~iiler ve Ayar Batmiif etlifliginde kurulacak mil· 
tenavip cereyanh Elektrik saatleri ayar·. masas1 tartnamesi dairesin
de a~1k eksiltmeye konmut-tur. 

2 - Eksiltme miiddeti 22/6/936 tarihinden itibaren 45 gun olup 
ihale 6/8/936 pertembe giinii aaat 10 da lktisat Vekaletinde yap1la
cakhr. 

3 - istekliler bu i,e aid tartnameleri lstanbulda Hl~iiler vc Ayar 
Ba,mufetti,liginden ve Ankarada tll~iiler ve Ayar Miidiirliigiinden 
alabilirler. 

4 - Talipler Fcnni tartnamenin cD» F1krasmdaki evraklarla tek· 
lif fiatlerini ihale giiniinden en az 5 giin evvel Ankarada Hl~iiler 
ve Ayar Miidiirlugiine vereceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in taliplerin ibale guniinden en az 
5 giin cvvel Hlcriiler ve Ayar Miidiirliigiine verccckleri teklif fiatlerinin 
% 7,5 nisbetinde muvakkat tcminat ak~esi yahrmalan veya 2490 
say1h arthrma eksiltme ve ihale kanununun tarifat1 dairesinde bir 
banka mektubu getirmeleri ve timdiye kadar bu gibi itleri yaptiklar1-
n1 ve bu husuataki fcnni kabiliyetlerini gostcrir kanaatbahf vesikalar 
ibraz eylemeleri ve hunlar bir ~irketi temsil cdiyorlarsa musaddak 
vekaletname ve mukayyet bulunduklar1 Ticaret Odas1 veya Muhake
mesinden yeni tarihli bir vesika gostermeleri tarthr. (1492) (3580) 

Heybellada denlz Llsesl MUdUrliitUnden: 
Bu y1l Deniz Lisesinin 9 ve 10 simflanna 8fag1daki ~artlar1 tafiyan 

okullar ahnacakbr. 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti teb'as1 olmak. 
2 - Orta okul mezunu o!mak. (;ok iyi vc iyi derecede olan!nr tercih 

olunur. «fkmale kalanlar almmaz.» • 
3 - Viicudu zinde ve s1hhati yerindc olmak «dilde rekaketi olan

lar ahnmaz.» 

4 - Lise 9 sm1f i~in 15:17 yafl arasmda olmak ve 18 yatma bas· 
mamit bulunmak. 

Lise 10 sm1f i~in 16:19 y4l'I arasmda olmak ve yirmi yatma basmamif 
bulunmak. 

5 - Yap1lacak s1hhi muayenede \'e miisabaka imtihamnda kazan
m•f olmak. 

6 - Okul gece yabh ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yiyim, 
giyim, kitap okul tarafmdan paras1z temin olunur. 

Getirilmesi mecburu olan kag1tlar. 
1 - Niifus ciizdam. 
2 - Mcktcp fahadetnamesi veya sm1f ge~me derecesini gosterir ta ... 

dikname. 
3 - Askerlik ogretmeninin mahrem raporu. 
4 - A~1 kag1d1. 
5 - Alb adet vesika fotograf1. 
6 - Dilek~e ve buna miimasil diger kag1tlar okul tarafmdan veri

lecektir. Kay1t muamelesi 1/Tcmmuz/936 ba~lanara.k 1/Agustos/936 
tarihinde bitccck ve bundan 1onra miiracant edenlerin kagitlar1 alm-
m1yacaktir. (3636) 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
direktorliigiinden: 

Okulumuz senelik gezintisi 4/Temmuz/936 cumartesi giinii Suadi
yede Koru parkmda yap1lacaktir. Bu gezintiye okulun mezun talebe-
1i ile eski ve yeni muallimleri davetlidir. Geleceklerin, cumartesi gunil 
aaat 9 da Koprii Ada iskelesinde bulunmalar1 rica olunur. (3690) 

Memur Aran1yor 
Ciddi bir ~irket, lstanbulda, 
Beyoglunda Kad1k<Syllode, Os
klldarda, ve Adalarda, komis· 
Jonla ~ab1acak ve iyi teminat 
Terebilecek ELEKTRlK TE
S1SATI Y APTIRMAK 1STE
YEN MO~TERILERI BULA· 
CAK ADAMLAR aramaktadir. 
.,Sabf aervisi,, rumuzile 2248 
po1ta kutusu adresine tahriren 

mllracaat edilmesi. 

O&ki.idar As. §ubesinden: 

935 senesi son yoklama zamanmd.ln 
aonra licselerden ve muadil okullardaa 
mezun olmu§ vc son yoklamalanm yap
tirmam1:i k1sa hizmet ;eraitini kazanm1§ 
bulunan yirmi bir ya;im1 bitirrni:i asked 
orta vc tam chliyetnameli gen~lcrin son 
yoklamalan I /Temmuz 9 36 gunleme
medndcn itibaren Be:iikta§ askerlik §ubeoi 
1inde kurulacak askerlik meclisindc ya• 
p1lacaktu. Bu dcvre ihtiyat subay okulu· 
na girmeyc istckli olan miikelleflcrin di
lek~elerile birliktc tez 1ubcyc aclmclcri 
ilan olunur. 
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fKoc;oK ILANLAR I 

I «Ak.,am» rn Pazar, Carfam-1 
ba ve Cuma niishalannda 
rrkar. -
1 - IQ ar1yanlar ................... 
J.S ARIYOR - Almanyadan diplo

mah ve tecriibeli bir bayan atelyeler
de makasdarhk ve provac1hk ve ya-

hud Saloniyer gibi bir i~ anyor. Ak
§am R"azetesine B. R. riimuzuna mek
tupla miiracaat. 

BE$ LlSAN KONU$AN - Beyaz 
i ~ ve dik~ bilir A vrupetda tahsil gor
mii 5 iyi bir ev idaresine a§ina iyi bir 
aile ncz:linde bir Bayan i~ anyor. 
Ta~raya gider ve hastayada bakabilir. 
Ak§amda (M.H.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 1 

SiNEMA MAKiNlSTi - Avrupada 
tahsil gormii§, bilhassa sinemaya aid 
i~ler\e eleklrik i~lerinde ihtisas1 bulunan 
bir gen-; i§ anyor. Miiracaat: Tekirda-
~mda Kumbagmda Sarni. - 3 

MOKEMMEL FRANSIZCA B!LEN 
BiR BAY AN - Bir kibar aile evinde 
bir, yahut iki ~ocuga ders vermek ve 
terbiye etmek iizere i§ anyor. Ak§am
da (D.N.) riimuzuna mektupla miira
caat. 

BIR MAKiNiST ARANIYOR - Ba
ktr silindirleme makinesini idare edecek 
bir makiniste ihtiya<; vard1r. Her gun 
saat 12-14 te Sirkeci Ebussuut caddesi 
Erdogan sokag1 No. 4 e muracaat. 

-4 

MUTERC1M BAY AN ARANfYOR -
Frans1zca, ingilizce, Almanctt lisanlann
dan bir veya iki:;ini iyi bilen ve kolay
likla Tiirk~eye ~eviren bir Bayan mii
tercime ihtiya<; vardir. isteklilerin 
Ak~am Gazctesinde (Mi.itercim) riimu-
zuna yazmalan. - 5 

ACE.LE SA TILIK ALMAN RIY A
NOSU - f yi marka, Goztepe birinci 
orla sokak 1 Numaraya miiracaat. -2 

SATILIK ASTON MARKA 26 BEY
GiR KUVVETiNDE 4 SiLINDIRLl 
BENZfN MOTORO - Komple miikem
mel. M1s1r aparhmam Beyoklu 1stiklaJ 
caddesi. - 6 

4 - Kirahk-Satlh.k 

KiRALIK Y ALI - Rumelihisarmda 
Hisarba~1 kar~1~mda 50 numarah yah
nm miistakil kts!mlan: 3, 5, 8 odah. 
Mobilyeli, mobilyesiz, telefon var. No. 
Behel<. 46. Eminoniindc ko1onyac1 bay 
Necib magazasma milracaat. - 2 

KiRALIK MOBiL YELi YAU - Arna
vutkoyiinde Birinci caddede 166 No.h 
S oda, banyo, telefon, vasi bah~e ve 
sair konforu havi yah mobilyeli veya 
mobilyesiz kiraltkbr. Derunundakilere 
miiracaat. Telefon: Bebek 78. - 3 

UCUZ FiA TLE ACELE SA TILIK -
0~ odah kagir ev: Kii~iik Ayasofyada 
Mustafapa~a sokak 87 No.h bina. Ta
Jip olanlar iGindckilere miiracaat. - 1 

AC£LE SA TILIK KAGIR EV - 4 
odali, elektrik, tat11 kuyusu ve bah<;esi 
olup ii~ katt1r. Her katmdan denizi 
g-6ri.ir. Manzaras1 giizel olup ucuz sati
hkttr. La!elide Koska caddesi ~eyh 
Nameci sokagmda 26 No. 1~indekilere 
mi"racaat. - 1 

A CELE SA TILIK APARTIMAN VE 
HAI' E - Aksarayda lnebey mahallesi 
tiryaki H<J.san palja sokagmda 26 No.h 
s nevi (7'..lO) lira kira -gctirmekte olan 
iii; dai1e1i aparttman ve ayni sokakta 
cilti oduli mahiye (35) Jira kira getir
mckte huh.man hane acele sabhkttr. 
B1lumum tcsisat1 haYI oimakla her iki
sinin g ni~ bahi;clcri vard1r. Ta§raya 
gi i!eceginden ucuz sablacakbr. icin-
deki!ere muracaat. - 3 

SATILIK - Beyaz1tta, Sogana~a 
mahallesi, Nur soka~mda Fenerbahce
den Y edikuleye kadar biitiin Marma
ray1 goren 157 metre murabba1 ve 
10 metre yiizii olan 13 numarah arsa 
sal!l1kbr. Yanmdaki 9 numaraya soru-
nu7. - 3 

KiRALIK ODUN, KOMOR DEPO
SU - Oskiidar Balaban caddesinde 53 
numarah kadim biiyiik depo kirahkbr • 
iskelede berber bay Eminden sorula. 
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DEVREN SATIN ALMAK i<;iN -
Bakkaliye diikkaru anyorum. Diikkan 
satmak istiyenJer Ni~anta§l Kodaman 
caddesinde 84 No.Ii hanede bay Meh-
mede miiracaatlan. - 5 

BOYOK FIRSAT - Acele satthk 
biiyilk bir bina : Tarabyada Tarabya 
caddcsinde deniz kenarmda ve vapur 
iskelesine yakm 4 No.h ve biiyiik bah-

celi M1sir Oteli binas1 inamlm1yacak dere
cede ~ok ucuz fiatle satJhkbr. Gormek 
i~in i~indekilere, §erait i~in 43358 tele-
fon numarasma miiracaat. - 2 

SATlUK HANE, iKI DOKKAN : 
Moda cadd~si 9, 9/1, 9/2 - Moda cad
desinde dort yiiz metreye karib arsa 
uzerinde metin ve her ~eye miiteham
mil kagir bina, zemin katta iki oda, 
mutfak, biiyiik antresi, iki katta da 
dorder oda, geni~ sofalan olan 80-100 
lira icara miitehammil hanc ve diikkln
lar 8000 liraya sabhkbr. Gormek i,,;in 
haneye, konu~mak iizcre CevizJik ~ifada 
20 numaraya miiracaat etsinler. - 1 l 

KADIKOYONDE- Nezareti, havas1 
giizel, denize yakm ii,,; hane sabhktm 
1 - Z76 metre arsa (maa bahce) bod
rumdan maada dordcr cxla, 3250 lira 
bedeli, iki kat maa mii~temilat kagir. 
2 - 275 metre arsa {maa bahce) bod
rumdan maada iki kat 2750 lira bedeli, 
ii~er oda ve bir cihanniima, iki kab ka
gir. 3 - 367 metre arsa (maa bahce) 
bodrum ve iki kat 3250 lira bedeli, 
dorder oda (kagir). Arzu edcnler Ce
vizJik ~ifa mesiresi 20 No.ya miiracaat. 
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KiRALIK Y ALI - Beylerbeyinde 
iskele kar§ismda No. 17 yah kirahkltr. 
5 oda, elektrik, su, hava gazt, nefis 
manzara, ii;indekilere miiracaat. - 1 

KtRALIK PEK §IK BiR KOSK -

Manzaras1, havas1, iyi suyile me~hur 
Maltepede istasyon kar§tsmda Bagdad 
caddesinde Adalara naz1r, i,,;i, d1~1 bo
yah, bah<;e ortasmda ikiye taksim 

olunmu§ banyoJu yedi odah bir ko§k 

mobilyeli mobilyesiz tamamen veya 
k1smen kirabktir. lstasyon caddesinde 

No. 6 Doktor Bay Vicdaniye miiracaat. 

SA TILIK KAGIR EV - Kachkoy 
cevizlik eski afetap yeni giine§ soka
~mda k6l!e ba~t 3 numarah 7 oda, 
banyo, hava gazt, elektrik, terkos ve 
mii~temil!t. Taksitle de verilebilir. 
Gormek i~in saat 14 den sonra i<;in
dekilere pazarltk i<;in 22931 telefonuna 
miirecaat. - 1 

SATILIK HANE-Gedik pa§ada cami 
sokag1 24 No. lu hane, alb oda iic 
hela bir mu tbak ve bah~esi, suyu, 
elektrigi- hava gaz1, ve aynca sarruc1 
vardir. l~i d1~1 yagh boyah ve kismen 
mu~amba do~elidir. Oc kab kagir bir 
kah ah§aphr. 1cindek1 mal sahibine 
miiracaat. - 4 

ERENKOYONDE lstasyona ve 
Suadiye caddesine sekizer dakika me· 
saf ede iizerino ko§k ~a olunmak 

iizerc Tunuzlu arsast ifraz olunmu~tur. 

Talip olanlar Yakac1kta Ta~ ko~kte 
Bay kadriye miiracaatt. 

DEVREN SATlLIK DOKKAN - Be
ye~lunun en i~lek bir yerlnde Galata
saray mek tebi yarunda tiitiincii 
diikkant acele sabhkbr. lstiklll caddesi 
269 numaraya mliracaat. - 2 

YEN1K0Y, TARABYA, BOYOK
DERE, YENIMAHALLEDE - Kan 
ve kocadan ibaret ecnebi bir aile i~in 
bu dort yerden birinde manzaras1 gii
zel, sakin ve konfertabl olmak §artile, 
bir aile nezclinde veya bf r pansiyonda 
moble iki oda aranmaktachr. AK.SAM 
idarehanesine M. Z. 0. adresine fiat 
ve §eraitin bildirilmesi. 

AK!JAM 

DOKTORLARA VE Df$ TABIBLER1-
NE - F evkal!de giizel ve prezantabl 
kirahk odaJar: Her tiirlii konforu ve 
servisi var. Fiat cok ehven. Menfaati
niz i9in bir defa gormek kafidir. Be
yo~lu fstiklaI caddesi Mis soka~1 ko~e 
ba§t Vak1f aparbman No. 1, daire 7. 

-6 

KIRAUK Y ALI - Bebekte Saghk 
aparhmani 4 ve 6 oda, kalorifer, elek
trik, havagazt, s1cak su, banyo, kay1k
hane ve buz dolab1. Tel. 20107 -

SA TILIK KO~K - Kmltoprakta 
Tu~lac1 cami sokagmda No. 16 ko§k 
satthkttr. 11 oda iki doniim bir evlik 
bahi;e, su elektrik, icindekilere miira-
caat. - 1 

KELEPiR SA TILIK EV - Kadiko
yunde lalimhanede bayram yeri 
so~i.itlii birinci sokak 3 numarah 10 
oda, mutbak, bah~e, eleklrik, terkos, 
hava gaz1 ye mil~temilat taksitle de 
verilebilir. Gormek 9ini saat 14 den 
sonra i!;indekilere pazarhk i~in 22931 
telefonuna miiracaat. - 1 

5 - Mflteferrik 
'" 

FRANStZCADAN IKMALE - kalan 
talebe derhal Prof. "Anjel,, in Eminonii 
Postanesi iistiindeki bususi dairesine 
gelsinler. icabmda hergiin d~rs verilir. 

-1 

BIR ALMAN MUALLJMESI - Ga
yet ucuz fiatla almanca dersleri veri
yor. Ak~amda G.D. riimuzuna mek-
tupla miiracaat. -

UCUZ ALMANCA, FRANSaCA 
VE TtCARET USOLLERI - ve 
di~er dersler hanrlar ve yeti§tirir 
Viyanah diplomal1 bir muallim 
en ucuz §artla Alman mekteple-
rine devam edenlere her sm1f i~in 
Frans1zca, Almanca biltiin bilgi dersle· 
rini en k1sa zamanda haz1rlar ve o~re
tir. fsteklilerin Karl Weiner: Beyo~lu 
Tiinel Ot9u sokak S say1da Kosti Pa
payani aparllman 1 say1. Fazla tafsilat 
i~in Beyoglunda Kalis kitap evine mii-
racaat ediniz. - 4 

LiSAN MOBADELESi - Gene bir 
Alman klZI yedinci struf i<;in tlirk9e di
lini cografya ve tarihi ile o~renmek 

mukabilinde muaJiimeye veya yilksek 
talebe bayana Almanca veya Frans1zca 
o~rctrnck istemektedir. (M. 360) riimuzu 
ile Ak~am gazetesine yazdmas1. - 2 

DANS BiLMEYENLERE MOJDE -
En kisa bir zamanda iyi dans o~en
mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit 
kaybetmeden (Bay Yorgo) ya miiracaat 
ediniz. Adres: Beyo~lu Tokathyan ar
kas1 Nevi Zade sokak No. 35, 2 ci kat. 

-11 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag· 
rejesi olan gen<; Alman prof esorii AI
manca, Frans1zca ve lngilizce husust 
dersleri vermektedir. Bakalorya imti
hanlarma hususi surette hazular. Kati 
ve seri tedris metodu. Fiatlar mutedil
dir. Prof. M. M. riimuzile (Ak§am)a 
mektupla miiracaat. - 7 , ' Mektuplar1m.z1 aldmn1z 

Gazotom.iz iduehanca.in.i adrea 

olar.a.k goeterilrruf olan karilerimizde:n 

GD • AV - FF. 212 
namlanna 1relen mek.tuplan ldare

hanemizden a1d1rmalan mercudur. 

HARCIRAH-.. 
Y azan: F erit Birtek 

Memleket i~inde ve dl~mda me
mura ve aileye harcirah nasll 
verillr? Harciraha ait kanun ka
rar ve tefsirlerin hula.sas1 mevzua 
g5re madde hallnde herkesln 
okuyacagi ve hesapllyabileceil 
a~lkllkta yaZilml~tJ.r. Flatt 20 ku
ru~tur. Harbiye matbaasmda ve 
Ahmed Halid kitaphanesinde sa,.. 

tlllr. 

... 1 .. ga ................. .. 

•Dr. FAHRI CELAL • 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisj 
Pazardan ba§ka her giin ii~ten sonra 

Cagaloglu, Halk f1rkas1 kar~1s1, 
Zorlu aparbman No. 2 

i 

3 Temmuz .... .; .. n.i 

Devlet DemiryoHan ve Limanlan l~letme I 
Umum ldaresi llanlan .__ ____ _ 

Venidogan ve Esenkent istasyon binalan 
in~aat1n1n eksiltmesi 

Haydarpa~a - Ankara hatbnm 504+490 ve 535 +920 inci kilo
metrelerindeki Y enidogan ve Esenkent istasyon binalarmtn infas1 kapa
h zarf usulile eksiltmeye korunu,tur. 

1 - Bu iki bina intaatmm ketif bcdeli 24372,68 lirad1r. 
2 - lstekliler bu i~e aid tartname, proje vesair evrak1 Devlet Demir

yollarmm Ankara ve Haydarpafa veznelerinden 122 kurut mukabi
linde alabilirler. 

3 - Eksiltme 9/temmuz/936 tarihinden pertembe giinil saat 15 do 
Ankarada D-evlet Demiryollar1 itletme umum miidiirliigil yol daireai 
binasmda toplanacak olan merkezbi1inci komisyonunca yapilacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in i:-.teklil'!rin afag1da yaz1h teminat 
ve vesaiki aynt giin saat 14 e kadar komisyon reisligine teslim etmit 
olmalari laz1mdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 vet 7 inci maddelerine uygun 1828 lira· 
hk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi rnucihince eksilmeye girmege Lir 

mani bulunmad1gma dair imzalar1 tahtmda. bir mektub, 
D - Naf 1a vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1, 
5 -Teklif mektublar1 ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabi

linde komisyon reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif 
mektublarm1n iadeli taahhiitlii olmaia ve nihayet bu saate kadar ko
misyona gelmi' hulunmas1 laz1md1r. 

Bu i~ hakkmda f azla izahat almak isteyenler D. D. yollari yol da-
iresine miiracant etmeleri. «1428» «3470» 

* Muhammen bedeli 5590 lira olan muhtelif 'ekil ve eb'adda 60450 
adet balast, balta, kazma, kiirek, varyoz ve siipiirge keser ve ~eki~ 
saplan 20/7 /936 pazarteai giinii saat 15 de Haydarpa,ada gar bina11 
dahilindeki 1 ci i9letme komisyonu tarafmdan kapah zarf uauliyle sa
tin ahnacakbr. Bu ite girmek isteyenlerin 419 lira 25 kurutluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettigi vesikalarla birlikte teklif mektupe 
larm1n ayni giin ve saat 14 de kadar komisyon reisligine vermeleri la
z1D1d1r. Bu ite aid tartnameler komisyondan paras1z olarak dag1hl-
maktad1r. (3665) 

I Istanbul Vak1flar Direktorluga llanlan I 
Degeri 
Lira K. 
198 98 

Pey para&1 
Lira K. 
15 00 Arsa 

Y edikulede Gazh ~e!l-me civarmda Sultan Mahmud mahallesinde 
bakkal sokagmda en eski 13 eski 17 yeni 23 No. h ve 189 metre mu· 
rabbatndaki arsamn tamam1 15 giin miiddetle a~1k arthrmaya ~1ka.· 

r1lm1,tir. lhalesi 20/7 /936 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Vak1flar 
ba~miidiiriyetinde yap1lacakt1r. isteklilerin Mahhilat kalemine gelme--
leri. (3704) 

Cadde ve Semti methur ve 
mahallesi aokag1 

Hattat Halim 
Hamidi7e 

· Hekimoglu Alipafa 
Hocapafa, emirler 
Bah~ekap1, Hobyar 
Bah~ekapt ~yh meh
med Geylani Sebzehane 

* No. SI 

57 
4S.3 

21 

2-4-6-8 

Bah~ekap1 Hobyar Y enipostaha- 7-72 
ne kars1smda . 

Celebi oglu Alaeddin Yenicami 8-134 
avlusunda 

lt ,, » )) 
Bahkpazart Ah1~elebi Nevfidan 

camii altmda 
Beyaz1dda Kattkplarda 
Bah~ekap1da dordiincii vaktf hamn 
asma katinda 

49-94 
25-69 

9 
29 

Y edikule tlyas ~elebi 

Bahkpazan Aht~elebi 

Cami av
lusunda 

Yarim han 25 
i~inde 

Bahkpazar Ah1~elebi Y ag iskelesi 

Eyiib Bahariye 
Celebioglu Alaeddin Kut~ular 32-33 
Kapan1dakik yavuzer $inan Dokmeci 17 

Edimekap1da Fevzipafa cad. 325 

Bahkpazar Aht~elebi Ha11r iskelesl 

Cinsi Muhammen 
fiyati L. K. 

Metrutahane 3 
Diikkin 55 

• 35 

Diikkan ve 
iki oda 

17 so 

Diikki.n 

» 

)) 

» 

» 
Oda. 

» 

6 

12 

3 
20 

2 
16 

1 

Kahve mahalli 9 

Kanhca pazar 8 
kay1g1 mahalli 
Kuliibe ve arsa 5 
Arsa 

» 

Hac1 Muhiddin 

3 
5 

camii arsaH 5 
Yenikoy ve 

1 Adalar kayik
lar1 iskele ma-

50 

50 

halli Seneliif 
150 

Yukarda yazili mahaller 937 senesi Mayis nihayetine kadar kiraya 
verilmek iizere a~1k artt1rmaya konmut tur. lstekliler hizalarmdaki mu• 
hammen fiyatm1n seneliginin yiizde yedibu~ugu nisbetinde pey ak<;e
lerile birlikte ihale giinii olan 13/Temmuz/936 pazartesi giinil saat 
onbete kadar ~emberlitafta Istanbul Valuflar bat miidiirliigiinde A,. 

karat kalemine gelmeleri. ,(3703). 



3 Temmuz 1938 

ila~lar1n1z1 Bab~e
kap1da 

Deniz yollar1 
t~LETMESl 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba§1 
Tel. 42862 - Sirkeci Muhiirdarzade 

Han Tel: 22740 

latanbuldan cuma giinleri 
kalkarak Armudlu ve Gemli
ge ugrayan postalar badema 
Armudluya ugram1yacak Mu
danyaya kadar gidecektir. Bu
na mukabil cumartes1 postala
r1 Armudluya ugrayarak Mu· 
danyadan sonra Gemlige 1i
decektir. 

Gemlikten cumartesi giinleri 
kalkarak Mudanya ve Armud
luya ugrayan postalar da ba
dema Mudanyadan kalkarak 
dogru lstanbula gelecektir. Bu
na mukabil paznrtesi giinleri 
Gemlikten bir posta kallup Mu
danya ve Armudluya ugraya
cnkbr. (3688) 

Sc ndinavian Near East Agecny 
Galata Tahir hnn 3 iincii kat 

Tel : 44991-2-3 
S,·enska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oalo Dantzig, 
Cdyrua Copcnhng Abo Rcval 'V\e biltiln 
~altilt limanlar ~rk vc Karaclcniz bafh· 
ea limanlan arruunda I S giindc bir azi. 
Dlct vc e.vdct ii,;in muntazo.m po11talar. 

Gdynia • Dantzig • Gothenburg ve 
Oa1odan bcklcncn vapurlar. 

HEMLAND vnpuru 30 Hazirana doi· 
JU, 

VINGALAND vapuru 7 Temmuza 
~ .. pogru • 

.COTLAND vapuru 16 T cmmuza dogru 
~akinda latanbulde.n Hamburg Roter• 

iam • Kopenhag, ~ Cothcnbcrg, 
DAntzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
r.;in harckct edccck. vapurlnr. 

HEMLAND vapuru 2 Temmuza dog
ru. 

VlNGALAND vapuru 1 Tcmmuza 
'oiru 
,P01LAND vapuru 18 Tcmmuzn dogru 

Faxla ~fsil&t i~in Co.111.tn'da Tahir ban 
lincii katta kain acentahgma miiracaat. 

Tel: 44991·2·3 

PABKOVlC VE ~s. vapur acent.w 
~HULDT ORIENT UNE 

~'1'Up llc ~ark limanlan ara.amda 
muntazam poata 

ROlTERDAM. HAMBURG 
~ i~n yak.ind& latanbul n lz. 
lnir' den harckct edccck vapur: 

5-7 Temmuza doiru limamm1za 
snuvasalo.tt bcklcnilcn 

HANSBURG vapuru 12-14 T cmmuza 
Clogru Kamdcnizdcn avdctlc Avrupa li· 
pianlan ii,;in etyn tahmil cdecektir. 

il'afailat i~n Galatada Frenkyan ha• 
blnda 3 ncii htta Oabkovitch •• 
~rekui Yapur acentahgma milracaaL 
rf'el. 44708/7. 41200. -40604 

Romanya Seyrlsefaln 
ldareslnln Vapurlar1 

tarlfesl deii,tl 
Muhtercm mii§tcrilerinin ihtiyai,;lannt 

knr§1lamak vc tntil csnasmda Romanya· 
run au i:chirlerini vc kaphcalanm ziyarct· 
lcrini temin maksadile Kostenceyc hare· 
ket eden posta vapurlarmm hnftahk se· 
fcri; haf tad a iki def a ya iblag cylemege 
karar vcrmi§tir. Her paznrtesi vc cum~ 
&ilnlcri saat 14 de ho.rekct. Biitiln hatlar· 
da vc bilhaasa Istanbul - Kostence hattm·· 
da milhim tcnziliit ynp1ld1g1 gibi su §chir. 
lcrini vc kaphcalan ziyaret cdeceklerc de 
aynca tcnzilat vard1r. 

Pirc vc lskcndcriyc ic;in harckct mii
navcbc ilc bir hafta aah giinlcri s21at 18 

de harckctlc Bcrut vc Hayfaya vc bir haf· 
ta r,ar§amba giinlcri aaat 9 da otvdctte 
Hayfa vc Bcruta ugnyacaklard1r. Onii
muzdcki posta 7 T cmmuz sah giinii an· 
at 18 de harckctlc Pirc, Bcrut, H"yfa vc 
lakcndcriycyc gidcccktir. Fazla tafsilat 
lr,in Galatada, Mcrkcz R1htim hanmdaki 
umumi accntahgma milracaat. T clef on: 
4-4827/ 44828 

Doktor aran1yor 
!11tnnbula vc hat boyuna yakm 

bir mnden ii,;in daimi bir doktora ih· 
tiyar, vard1r. l11tcklilcrin artlanm 
bildirmek ve §irketin §artlanm an1a-
mnk iizerc (Posta kutusu 1532)yc 

mektup ynzmalan. 

SALiH NECATI 
'Ar, karmna bir kahve ka~1gi almd1kta 

KABIZLICI DEFEDER 

;Y cmcklcrdcn hirer sant sonrn almtr• 
aa HAZIMSIZLICI, mide ck§ilik vc 
yanmnlanm gidcrir. Ag1zdaki tnts1zl1k 
vc kokuyu iznlc cder. HOROS markalt 
ambalajma dikknt. Deposu: Mazon vc 
Botton cczn deposu, Y cni Postahanc 
arka!n A§ir Ef. Sok. No. 4 7. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SlYATIK 

TESK1N 

Her eczanede araym1z. 

Kumral vc aiyah olarak aabit 
e tab!i rcnk verir. T er V1C y1kan· 

makln r,1kmaz. Y egane zarnrstz vc 
tanmm1~ s1hhi sac; boyas1dir. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESl 
• Istanbul 
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AK,AM Sahife 11 

denahmz.R~etcleriniz bii- KESKIN KA$ELER·1 yfik bir dikkat, ciddt bir 
lstikametle hanrlamr. 

Romatizma, Grip, nezle, ~ ve 
di~ agrilarmm kati ilac1d1r. 

Bogazi~i vnpurlanna mahsus yaz tarifesi Temmuzllll b~inci Pazar giinii abalnndnn itibaren tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye nnzaran Pazar tatilinde Bogaza fidecek aaym halkmuzm gidi!J ge~lcrincle istirahatlerini tcmin i~in 

Anadolu vc Rumeli lskelelerinden miltcaddid dogru seferler tcrtip edih~r. 
l"enikoy, Tarabya, Bilyilkdere, SanY,cr, Yeni lahalle Kavaklar, Altm Kum ve Siltliicc iskclelerine kalkan dogru 

postalann kopriidcn hareket esaatleri: 
7, 7,55, 8,45, 9,30, 10,15, 11, 12,15, 13, 13,50, H,30, 15,15, 16, 17, 

K0PRfiDEN BEYKOZA: 

6,10, 7,55, 8,30, 9,30, 10, 11, 12,15, 13, H,10, 14.30, 15,25, 18 

Fevkaladc yiizde clli tenzilatlt postal.arm hareket saatleri: 

Koprtiden saat 6,10 da Beykozn knd:lr Anadolu iskelelerine 

Kopriiden saat 7 de Kavaklara kad 1r Rumeli fskelelerine (Altmln1m ve Siltlilce dahildir.) 

Kopriiden saat 7,15 de Harem ve S:;alacaga. 

Bu biletlcrin doniii;; pars:alart Pazartesi giinlcri ogleye kndar muteberdir. 

II D A s w 0 R T II 
Almanca Ayllk Edebi Mecmua 

Temmuz 1936 aymdan itibarcn MOSKOVA'da ne§redilecektir. 
Tahrir Heyeti: Berthold Brecht, Lion Fcuchtwanger, Willi Bredel 

Tomas Mann Stefan Zweig, Arnold Zweig, Anna Sc
. I • . gers, A. Doblin, Max Brod, Oscar - Maria Graf, 

Mu harn r er1 . Egon-Ervin Kisch, Heinrich Mann, Rudolf Olden, Bruno 
von Salomon, Ludwig Winder, Ernst Toller vesaire ..• 

Seher nOshas1 100 sahifedir - Fiyat1 40 kuru§tur. 
Abone iicreti : Senelik : Kuru~ 400. • 6 ay1k kuru~ 200. -

Beyo~lunda lstiklal LiBRERi HA'ET'de Sattla· 
caddesmde 469 No. da Y caktar. 

Istanbul Liseler al1m sat1m 
komsiyonundan: 

Komisyonumuza baih yatih Erenkoy ve Kandilli k1z liselerinin 22/ 
/6/936 pazartesi giinii kapah zarf auretilc yap1lan ya9 sebze cksiltme· 
sine istekli !rikmad1gmdan tartnameainde miktar ve cinsleri yai1h ve 
{3365) lira (50) kurut bedel i~indc bulunan on yedi kalem yaf aebzc 
6/7 /936 pazartesi giinii aaat 15 de ihalesi Istanbul liseler muhasebeci· 
liginde toplanan komisyonda yap1lacakbr. Ilk teminat (252) lira (41) 
kuru,tur. ~artname komisyon sekreterliginden goriiliip ogrenilecegi ve 
ilk teminatlarmm vaktinden evvel komisyondan ahnacak yaz1 ile lise
ler muhasebeciligi veznesine yatinnnlnr1 ilan olunur. (3696) 

---•Dr. Ihsan Sarni --ml• 
ISTAFiLOKOK A$1SI 

lstafilokoklardan miitevellit (ergcn
lik, kan ~bam, koltuk alb ~ham, 
arpac1k) ve biitiin cilt hastahkla· 
nna ka~1 pek tesirli bir a~1d1r. 

Divanyolu No. 113 
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- Kocam, bir FRIGIDAIRE alallm diyordu .. 
Adam sende .... Buz dolab1n1n elektrik 
sarfiyabna kim dayan1r ? dediml 
Bunun Uzerine kocam gUldU ve dedi ki: 

Yavrum; her buz dolabr FRIGIDAIRE de -
gildir, alay1m da gor. 1$te bir ay oluyor .... 

. Dem in elektrik hesabr gel di ... Meger 
hemen hemen fark yok gibi bir !?ey. Ben 
$a$tlm, sen de $a$, dUnya alem $a~s1n I. .. 

FRIGIDAIRE'in ne iyin bukadar 
az elektrik sarfettigini merak 
ediyorsaniz soyliyelim. 
FRIGiDAiRE ba9ka soguk hava 
dolaplarmda bulunmayan ve 
kendine mahsus olan EKOVAT 
kompresorO ile i§ler. EK OVA T 
ise elektrik sarfiyatm1 °/o 50 ye 
kadar azalt1r. 

r=--- BOURLA BiRADERLER ve 6iirekas1 

Bu model 

15 lira 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu lstiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - Izmir: Gazi bulvan ve 

S A T I E' nin butun ~ubelerinde 

ipekll Fantezi Jerseyden 

ROPLAR 
En son mo<dla desenDer 

ve 

IEn asri mo<dleDDer 

Fiyatlar Mutedildir. 
Beyoglunda ( Pasaj Karlman ) Beyoglunda 

KARLMAN 6ECiDi 
HERKES 

Onu Sevdi ! ... 
$imdi herkes onu kullan1yor. 
Herkesin sevdigi, herkesin kulland1G1 

VENUS ESANSI 
VENUS KOLONYASIDIR. 

Deposu : NUREDDIN EVLIY A ZADE 
kimyevi ecza alat ve 1triyat ticarethanesi. 

Istanbul, Bahc;ekap1. 

Klisesi 
Vakf1ndan: 

Kuzguncukta Vak1f Rum kilise
ai akaratmdan Ayhan sokag1nda 1 
No. h iki oda miizayede ile kiraya 
verileceginden talip olanlar1n pey 
ak~eleriyle birlikte Temmuzun al· 
tmc1 Pazartesi giinii Kad1koy Va
k1flar Miidiirliigiine gelmeleri. 

Kurt, av ve sa
lon kopckleri ter
biye eder ve sa
tarim. 

(3557) 

KREM BALSAM iN 
Esmer, san~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haz1r· 

land1gmdan cildi besler ve bozmaz. <;ii, Leke, Sivilce ve buru~uk· 
luklan kamilen giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krcm Balsamin yagh gece i~in penbe reokli 
2 - Krem Balsamin yags1z gUndOz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1 badem gece i~io 
4 - Krcm Balsamin ac1 badem giindiiz i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klan yegane s1hhi kremleridir. 

MECC A.NEN NOMUNE : Gazetenin bu par~sm1 alb kuru~lulc 
posta pulile bize gonderiniz. Y azacagm1z adresinize dort ~ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

~ 1NG1L1Z KANZUK ECZANESt, Beyoglu - lstanbul 

Bir Su Miihendisi ile iki Naf1a 
Fen Memuru al1nacakt1r 

Ziraat V ekiletinden : 
Konya ovas1 sulama idaresinde ~ahttirilmak iizere bir au miihen

disi ile iki Naf~a fen memuru ahnacaktir. Su miihendisinin Yiiksek 
miihendis mektebi mezunu olma11, su ve intaat itlerinde ~ahtmtt bu
lunmas1 fen memurlarmm da Naf1a fen mektebi me;unu olma11 liz1m
d1r. Askerliklerini yapmit olmalari muktazi bulunan isteklilerin veai
kalar1 ile birlikte Ziraat vekaletinde Ziraat itleri umum miidiirliigii
ne miiracaat etmeleri. (1533) (3678) 

KAB1tOLA MB,RBBI 
Fabrikanm yeni binasmda hususi surette a~h~ me~herin bir kere goriilmesini 

rica cdcriz. Karyolalar ucuz ve saglamd1r. Somyelerimiz diinyamn en rahat som
yeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnun edecek mukemmeliyettedir. 

'Jahibi Necmeddin Sadak Umumi ne~riyat mildilrii: Enis Til 
Akpm matbaua 

Adres: Heybe
liada Rum KI1 
Eytamhanesi. H A L I L S E Z E R Karyola ve madeni e~ya fabrikasa 

Sirkeci, Salk1mso~iid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1) V'ladimil 

---------• Telefon: 21632 ----------


