
Habe$ c;eteleri sekiz 
ltalyan zabitini pu
suy~ dU$Urerek ol
dUrdUler 

Sene 18 - No. 6366 - Fiab her yerde 5 kuru~ PE~EMBE - 9 TEMMUZ 1936 

Amerikada s 1caklar
dan 50 ki$i oldU, 
kurakl1k tahribat ya
p1yor 
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Heniiz an/afma yolu bulunamad1 
Sovyet heyetinin konf eranstan 
~ekileceUi ,ayias1 doUru ~1kmad1 

Times gazetesi, konf er ans inkztaa ugramasa bile 
miizakere/erin fOk UZUn surecegini gaz1gor 

Montreux 8 (Ak!?am) - Bogazlar 
mukavelesinin muhtclif Jnsunlannda 
lleri siirdiikleri hususlarda tatm.in 
edilmedikleri t akdirde Sovyet Rusya 
heyet inin konferans1 t erk edecegme 
dah' bugun burada bir 110..yia ~1km1~
tir. Fakat bu ~ayia hi~ bir taraftan 
t eyid edilrnemektedfr. K . D . 

Montreux 8 - Bogazlar konferan
s1 mil~kill bir devre ge<;iriyor. Bogaz
b .rdan harb gemilerinin ge<;mesi me
selcsi hakkmda ingiliz ve Sovyet nok
tai nazarlan arasmdaki ihtilaf tama
rneu bakidir. Bu sabahki toplantida 
bir anla!?ma yolu bulunamadigmdan 
celse yanna birakIIm1\itir. Frans1z ve 
Yunan heyetleri Sovyet noktai naza
rina miizaheret etmi~lerdir. 
f NGiLTERE VE SOVYET RUSYANIN 

NOKTAi NAZARLARI 
l\lontreux 8 (A.A.) - Konferans, 

ingiliz projesinin 26 maddesinden 
15 ini tedkik ctmi!? ve ban~ ve sava~ 
zamanlannda harp gemilerinin Bo
gazlardan ge<;mesi meselesine tcmas 
etmek suretile i~in zor bir safhaSI
na girmi9tir. 

Konferans, bir tek devletin Kara
denizde muhafazaya salahiyettar 
olabilecegi harp gemileri yekun toni
latosu nisbetinin 3/ 4 den 2/ 3 e indi
rilmesine ittifakla karar vermistir 
!nsanr ama~lar i<;in Karadenize gon~ 
derilmi~ olan deniz kuvvetlerinin 
ikameti tahdid edilecektir. 

Konferans bu sabah saat 10 da ' 
16 nc1 maddeyi muzakere edecektir. 
Bu madde sava~ zamamnda Bogaz
~ardan ge~me serbestisi hakkmdadir. 
Ing·iltere tarafmdan talep edilen bu 
serbestiye Sovyetler birligl muhalif
tir . Sovyetler birligi Karadeni
zin kapalt bir deniz olmasrm 
is~emekte, ingiltere ise a<;tk de
niz olarak kalmas1m ve Yuna
~istan ve Tiirkiyenin te~riki mesai
sile daimi bir karakol teskilini der-
p1~ etmektedir. ' 

KONFERANS QOK UZUN 
SURECEKMi~ 

Loudra 8 (A.A.) - Bu sabahki in
(Devami dordlincii sahilede) 

Montreux konferans1 toplantl hallnde . 

lngiliz teklifi, hizim i~in 
~ok miibim gOriildii 

Ciinkii Tiirkiye, her hangi muharip 
devlete Bogazlar1 kapamak suretile 
~1kabilecek ihtilafta tek ha§1na kal1yor 

Montreux 8 ( Akfam) - Bogazlar. konleran11 bu sabah toplan· 
mi, v'e bir harp vukuunda Tiirkiye bitaral kaldii i takdirde muhariP. 
devletler gemilerinin Bogazlardan ge~meleri meselesini miizakere 
etmi1tir. Karadenizde sahili olan ilevletlerden herhangi birisi muha
rip olmadiii takdirde mu,haTip 'Jevletlerin gemilerinin Bogazlardan 
ge~melerinin tamamen ya.sak edilmesi noktasrnda herke1 mii.tteliktir. 

Kctradenizde sahili olan devletlerden biri harbe dahil olur1a 
lngilizler, muharip devletler gemilerinin ge~ip ge~memHi meaelen
ni Tiirkiyenin takdirine biraluyorlar. Sovyet Ru1ya ise Bogazlarin 
bii.tiin muharip devletler gemilerine kapanmasini teklil ediyor. 

Bu sahada ~ok mii.him mUzakereler olmu1tur. Herhangi muharip 
devlete Bogazlari kapamak mretile ~ikabilecek ihtilalta Tiirkiye tek 
b"fma Bogazlarm miidalaaiini deruhte edeceii cihetle bizim ifin 
mesele ~ok miihim gOriilmiipiir. 

Bazi murahhaslctr, ezciimle lngilir. ve Japon murahhaslari. hiikU
metlerinden talimat cilmak i1temi1lerdir. Bu 1ebeple miizakere yarin 
sabaha biralalmi,til". 

" lJgleden sonra murahhaslar arasrnda. hususi konufmalar yapildr. 
K. D. 

Harbin ilk alameti ea,vekil 
Ankaraya gitti 

lngiliz gazeteleri olimpiyadlar biter bitmez 
Almanyan1n harekete ge~ecegini yaz1yor1ar 

Londra 8 (A.A.) - Di.in ak~am, 
Milletler Cemiyetine mtizaheret birli
ginde soz soyleyen lord Robert Ce
cil, Danzig hadiselerinin harbe ala.
met oldugunu beyan etm~tir. 

Tecerriid siyasetine taraftar bulu
nanlara cevaben lord Robert Cecil de
mi!?tlr ki: 

«Ben, Avrupada ~lkacak biiyiik bir 
harpten uzak kalabilmemiz i~in en 
Ufak bir ihtimal mevcud bulundugu
nu parlamentoda soyleyebilecek, me
suliyeti mtidrik hi~ kimseye ras gel
medirn. Almanyanm, hudutlanru 
degi~tirmek igin yapacag1 her hangi 
b~ trrilsallah te~ebbtis bizim i~in bii
Ytik tehlikeyi muciptir. Zira boyle 
b1r te~ebbi\s, dogrudan dogruya umu
?ni musalemete kars1 tevcih edilmis 
bir tecaviiz olur.» ' · 

Londra 8 (A.A.) - Danzig mcse-

lesi ha.Ia birinci saftaki mevkiini mu
hafaza ediyor. Gazetelerln ~ogu, olim
piyadlar bitmeden once harb olrmya
caglnl soyliiyorlar. Morning Post 
diyor ki: Olimpiyadlar biter bitmez, 
Almanya yeniden faaliyete ge<;ecek
t ir. Bu faaliyet belki Danzig ve ya 
Memelde ve belki de Avusturya ve 
ya <;ekoslovakyada tecelli edecektir. 
Bunu hie; kimse kcstiremez ve bizzat 
M. Hitlerin de bu hususta ~imdiden 
bir karar vermi~ oldugu ~iiphelidir. 

LU. GRAYZER «BEKLEDiGiNiZ SAAT 

YAKINDIR» DiYOR 
Danzig 8 - Cencvrcden donen se

nato reisi M. Grayzer halk tarafm
dan c;ok alkl~larum~tir. M. Grayzer 
halka: «Ic;imden kopup gelen ~eylerl 
~imdiki halde soyliyemem. Fakat bek
lediginiz saat yak.md1r» demi~tir. 

(Devam1 4 iincil sahifede)' 

Dun Floryada AtatOrkO 
ziyaret etti 

Di.ink.ii trenle ~ehrimize geldigini 
yazdigmuz ba~vekil ismet inonu tren
den ~lkt1ktan sonra dogruca Flor
yaya giderek Atatiiikil ziyaret et
mi~tir. 

B~vekilimiz alq;ama kadar Flor
yada kalm.t~, sonra istimbotla Hay
darpa~aya ge<;m~ ve diin ak~amki eks
presle Ankaraya hareket etm~tir. 

Ba~vekilimiz istasyonda vali B. Mu
hiddin Usttindag ile diger zevat ta
rafmdan te~yi edilmi~tir. 

Afi~aj etrafmdaki tetkikler 
Ankara 8 (Telefon) - Afi~aj i~i etra

fmda Dahiliye vckaleti tarafmdan huku
ki safhada yap1lan tedkikler nihayet bul
mu~tur. Netiooler yarm (bugi.in) dahili
ye vekili $i.ikrii Kayaya bildirilecektir. 
Nihai karar bundan soma verilecek Is
tanbul belediyesine d e tebligat yap1lacak
llr . 

Montreux mektuplar1 

lsvi~rede otomobil
siz bir pazar giinii 

Her ,ey haz1r, her ,ey muntazam, fakat alt1 sene 
evveline kadar otelleri dolduran yabanc1lar yok_ 

Montreux 5 (Hususi muhabi.rimiz
den ) - ~imdiye kadar yagmurlu ve 
serin giden h avalar diindenberi iyi
l~mege yiiz tuttu. Bugiin (Leman) 
goliiniln iistii hemen hemen kamilen 
bulutsuzdur. Bu giizel havadan istl
fade etmek istiyen murahhaslar, mil
~avirler, gazeteciler erkenden bu ~irin 
memleketin birer tarafm3, dogru yol
landilar. 
~u miinasebetle ~unu il§.ve edeyim t 

ki Isvicre hiikumeti Bogazlar konfe
rans1 miizakerelerini takib etmek ilze-., . 
re buraya gelen gazetecilere biiyi.ik 
kolayl.Iklar_ gasterm.i~tir. (Montreux)' 
den gec;en tramvaylarda ucret alm
madigi gibi isvi~renin herhangi blr 
noktasma, en uzak ~ehrine bile gidip 

.. If ...., .. f\oP' 

gelme meccanen ¢mendifer bileti ve-
riyorlar. -
ir Buraya geldlgimiz giindenberi gor
aiigumiiz kolayhklar hepimizi cidden 
miite~ekkir b1raknu~t1r. VaktA. Avru
pa memleketlerinde gazetecilere kar
~ ~ok miistesna muameleler yapl.ldl- ~ 

gllll biliyorduk. Fakat isvic;re maka
matmm 10.tuf ve nezaketi bu mutad 
hududu gec;tigi i<;in bizi ~ok rniitehas
sis etmi~tir. 
OTOMOBiLSiZ Bi R P AZAR GUNU 

Pazar gilnleri isvi<;renin diimdiiz 
asfalt yollanmn uzerinde mtitemad1 
bir otomobll kafilesi gelip gider. Bu 
kadar gi.izel yollan olan bir memle
kette otomobilsiz olmak cidden bii
yii.k bir felakettir. Bu hakikati insan 
burada her dakika hissediyor. Onun 
i~indir ki az kazan<;h insanlar bile 
btit~elerinin b~ka fas1llarmdan 
mfunkiin mertebe tasarruf yapmakta 
ve herkes kendi haline gore, ucuz pa
hall, ufak biiyiik, behemehal bir oto
mobil sahibi olmaga ~all~maktadir. 

Bugiin pazar oldugu halde yollar 
~ok tenha, ancak pek seyrek faslla
larla bir otomobilin ge~tigi goriili.i-

l\lon treuxniin dagdan goriinii~ii 

yor. Bu gayritabii sUkunetin sebebl 
var: inhisar idaresi benzin resmine 
az bir ~ey zammetmege karar verdigi. 
i~in gesen haftadanberi duvarlara ya
p1~tmlan iianlar otomobil sahiplerini 
protesto makammda bugiin gezmege 
~lkmamaga davet ediyordu. Protesto 
hareketi adeta umumi denecek bir 
vaziyette. Yollarda rasladignmz nadir 
otomobillerde ~u levhalan okuyoruz: 

Je dois circ~ler, mais je proteste 
aussi! Yani: Hareket etmek mecburl
yetindeyim, f akat ben de protesto 
ediyorum! 

Bunla.r slit, et gibi ia~e maddelerinl 
tevzi eden kamyonlar, yabanc1 sey
yahlan gezdiren otobiisler, doktor 
otomobilleri gibi nakil vas1taland1r. 

(Devanu 5 inci sahifede) 
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[Hilenin oniine ge<;mek i~in SU ~i~elerinde hem beledivenin hem 
evkafm miihiirii bulunacak.] - Gazeteler -

Memba sularim1zm miistakbe l manzaras1 ! ... 



Son dakika 
lllailiz 11 Sovyet delegeleri arallllla 

mOhim bir mllikat oldu 
Sic Sovyet gazetesl, TUrklyenln Sovyet 

taleblerlne zahlr olmas1n1 dileyor 
•mhea I (AkfUD) - DilD bo-

1 Par Jmaferammm tctJma•ndan 
llibra Sotyet barlclye DUJn II. Llt-
11Daaa fngWs Npnmabhap IAJld 

aanley arasmda milhlm bk mft>lbt •Uft bu millltatta Tlbtiye Barl
ei'ye Vekill De 11. Tltilleaco da ham 

IRIJ••••••"tfl•nbr. Ba mtu&tatta lnsl-1 

Ill ve Sovyet nokta1 nazarlan arasm-
da IJolulardan harb gemllerinln Ka
Nllenl• pemelerl mwleslnde mn
cad lhtfWl nazar, g6rOfQlmiif ve tza-

1111 careJer1 &ranmlftir. Bu ihtlllfm 
~da lzale edllecetl muhakkak g6-
dul,or. 
~ 9 (Akpm) - Journal de 

lbcDu pset• ba1aJar tmferan-
1111& tablll ettllt blr ma"Jede dlyor 
ti: c8on hldlse1er Tllrlr:lyenln emnl
Jetlnln blr an evvel takviyesl ve temi
Dl lilzumunu meydana ~· 

8Dtjd; RulJa, bu maksadJa Tilrld
Jmin bf1Uhl taleblerlnl ta.mamne tu
Tlb edlJm. Bis de Tilr.ldyeden SCWyet 
Ruayanm IDendi emni,etlne tl!aDQk 
eden taleblerinl temc etmeslnl dlll
JWUL> 

Scnyet gazetesl, makaleslnin aonun
da, Antanmm Sovyet Rusyarun bu 
emnlyet endJfesfnl takdir edecell 
thnldtnl lzhar ve TQrk - Sovyet dost
lalunun mvvet ve metaneUnl tekrar 
edlJor. 

Avusturya, Almanya ile 
nihayet anlatb 

Anlqma, yalanda Fon Papen ile 
~usnig arasmda imzalanacak 

Jllldl I (Opm) - IL ll1JaollnL 
.. taftBdDe VIJUlldald Alman el
tlil l'aD Papen De Aftlll:UIJ& bqle
ldlt IL ......... arumda blr ~ q
..... Cll'eJUl eden mflsakme1er 
lllr anle .... De MmlfU'. Bu an
..... JMmda hme'•netMtlr. 

Ba nl•fl'Wh" :AYUll:urya tl•t'JI 
.. llUfade edecektlr. l'akat Jlab8. 

Begnelmilel 
fHl.ziget 'IJahim 
lngiltere teslihabm 
derhal artbracak 

-

bmglann tahta lades1 Te AVUlturya
DID ilhakl meaelesl balJMHmemlftir • 

~ Papen, IL BltlerlD Bablburg
Jann tuta W propqandam aleJ
hinde 0Jmad1pu _,,Jmdf, AvuatmJa 
bafveldll de ~dilik bOyle blr mese
Je mevmu bablOlmad1iJ cevabm1 Ter

mlftlr . 

lta/gan ~uhrip 
'IJe taggareleri 

Haber vermeden Yunan 
adalannda dola11yor 

f' Attna 8 - Yunan biWlmett halJan 
ft10s11e (kwummM!bJD AkM•llde » 
allyetlnl ptered f11 haberlerl dtln 
almJftlr. 

:bd ttatyan torpido muhriblle, 1kl 
!tatyan tayyaresl, Yunan hmd\meo 
ttnden mflaaade aJmaia ltlzum g6r
meden on 1ld adadakl Ussiilharekele
rhlden Qfrldln TrJhonlsl kl>rfezine 
ptmlflercUr. 

Oene 8lsam lldamnm Uzerlnde Dd 
italyan ta,,aresl dolafmJftu'. Bil ba
berler, lnfla1 ve hayret uyanclmmfbr. 

t Tmunm 193& 

(' Ba. Sahahki Telg.raftar ) 

lngiliz projesinde degi§iklik 
lngilizler onuncu ve on birinci 

maddelerde tadilBt yapt1lar 
llontremr 8 (A.A.) - fngiuz dele

p heyetl kendl projeslnde baZl tadl
llt YllP'Dlfbr. 

Madde: 10 - BolazW'dm ~ 
barb gemllerl Te muavln gemllerl i~ 
15 giln enel Tilrt hilk1lmetine diplo
matik tarik De haber ft1'ilecekt1r. Bu 
lllbarda pmiledn gldecetleri yer, 1-
lhn, tip, adetlerl ve bogazlara gl
rlf tarlhl g0sterllecektir. Eger bu ta
rlh degiftlrilecek olursa yenl gi
rlf tarlhl n~ giln evvelden blldirllecet
tir. Bogazlardan ~ ilk fhbat tart
binden itlbaren 20 giin zarfmda vuku 
bulacaktll'. Bu devrenin jnln?.asmdan 

M. Eden 
Doktorunun tavsiyesi 
Ozerlne blr mQddet 

istirahat edecek 
Lwlra 8 (A.A) - lnailiz diploma

tik mahafili. M. Edem. izia alMaim' 
bilclirmelrle -.-. bumm B. Edeain 
abhatinde Nb Wr f1 hide .W.ecl.r 
olmechiuu ill•e e,lemektedirler. 

Cok faali.Jetli bir Jddaa eoma n i.o. 
brno devletlerile yapa)acak miillim mu· 
zakereler arifesinde M. Ecleaia doktona 
}air laafta iltirabat liizumUIMI la.termif
tir. M. Eden, lokarno dnletleri llenfe· 
r--. .....__ ._. plscek 1Wta 
Loadraya doaecek Ye ha milddet zar· 
fmda dtt itleri bakanhia miihriihu lordu 
Halifax tarafmclan Ware oJunacakbr. 

Habe1istanda 
~efe ~arbi 

Bir ~ete, 4 ltalyan 
zabitini oldurdu 

Roma 8 (A.A.) - Bava ifler1 ne
JllU'9tlnln blr WhllitJ"'e 29 1-h'an
da I tanmeye blnerek Wallaga mm-
tatasi ii7.erinde bir uc;~ yap~ olan 
general Magliacco Ile erklm barbl
ye albaJJ Calderlni, binba.p I,oca. 

telll, milbendis Frasso ve rahlp Bo
relll'nln Lekemtl mmtaJrasmda ta
raya lnmlf ve orada Habeflerln teca
Tilztine utranut ve kahramanca blr 
d~eden sonra 6ldiirillmilf ol
duklan tey1d edilmektedir. 

Yalmz rahtp Borelli, turiuJarak 
bu haberi getirm1ftir. 

Miltecavizlere tar,. hemen tenJdl 
hareketlne glrifilmlftlr · 

80nra OD bef gQnlQk yen! blr prea\'18 
verllmell JbJmdlr. 
~ esnasmda kunel bahrl,e Im· 

mandam tevaktuf etmek mecburlye
tlnde kalmakSJzm c;anatJraJe ve :latan
tanbul bcJ1az1 medbaHndeld blr ifaret 
lstuyonuna emrl altmda bulunan 
kuvvetm haktk! tefeklrOJfl tie bu Jmf
vete aid biltiln miltemmtm maltlmatl 
blldirecektir. 

Madde: - 11 Her hangi blr za.. 
manda bogazlarda transit hallnde 
bulunabllecek olan butiin ecnebl 
bahrl kuvvetlerln azamt tonaj1 yekft
nu g~~ esnasmda fill hizmette bu-

Sajlam ordu oe 
sajlam dostlar 
Yugoslavya bqvekili 

muhim bir nutuk soyled1 
.... 8 (A.A.) - Bap1rm II. 
~' dtin Yugoslavyanm her 
a.mantlnden kunetli blr ftdyette 
olduiunu 16ylemJfUr. 

Baphn, YupllaT ndital lllrll-
11 merkez komtteslnde s6ylediil nu
tukta, IOD Cenetre had.iseleri hakkm

da beyanat&a bulunarak demlftir ki: 
Mlllet1er Cemiyetinln muvaffala

JNlzllP utramaa bOtibl uluslan 
tetrar sl1Ab1anmaya ~ paktta ISla
hU yapllmadJgi mild~ tendislne 
JruvvetU dostlar teminlne 8"ketmek
t.edir. 

Yugoslavyanm iyi blr onlusu ol
duta 11111 IJI ft •• ft ...... : tn
giltere - fngiliz du; bakam son defa 
yaptigt beyanatta, UlCrl tedbirler 
kalktlktan sonra dah1 tnglllz hilltll
metinin Yugoslavyaya verdlil temt
nab muhafaza edeceiin1 b11dlrmlft1r. 

'l'Grkiye ve Yunanlstan ve Fran
sa - Fransiz b~bakaru M. Leon Blum, 
memleketin Yugoslavyanm emnlyett
nl blzzat Fransanm emnlyett olarak 
teWdd ettitfnl slSylemiftir -. Yedf 
ulusu thtlva eden x~ anJqma t1e 
'Balkan antantu • 

K. Stoyadinovl~ sOzlerlnl fiSyle bl
tlrmiftlr: 

cDentleblllr Jd, Yugoslavya sailam 
blr grupa dahil bulunmaktadlr ve 
Avrupa hadiselerlnln 6nilmQr.dekl tn
Jdfafmdan kortusu yoktur.> 

lunan Tiirt filosu tonajl yektbnmU!l 
msfmi tecavtia etmiyecek ve yahut 
flll hizmette bulunan TOrll: mom to
najmm yansi, 15 bin tonu bnbnadl
lt tudirde mezkOr azaml tonaj ,Sd
nu 15 bbl tonu g~yecekUr. 

Vamaftb, ~ maddenln JUkanld 
bendJnden istibdaf edilen kunetler 9 
seftneden fazla lhtiva edemesler. 

Karadenizde sahlli olan veya olnu
yan devletlere mensup olup, 14 un
cft madde ahkiml mucibfnce bogazlar 
dahJUndeki blr Tiirk limamm ztyaret 
eden gemller bu tona)a dahll olmlyl\
caktll'. 

Soy ad1 
Hemen her vatan
dq soy ad1 almu~tlr 

A.-.. 8 (T elefoa) - So,, acL ta. 

cili lranununun miiddeti uzatdnuya
c:aktn. Istanbul ·we Ankara miistesna ol
malr iizere memleketin her tarahndan 
bm..... 90n dort aybk ~• ..... alarclan 
fevkalide neticeler al1nm•1tu. Hemen 
her ntanclat eoy ac:IJ aLmt. bun1ann t.
cilleri y•palmq n defterleri de tanzim 
edilmiftir. 

Dabiliye •eWeti heniiz eoy ach aJ. 
manut olanlana .....- korayacak bir 
karar almq •• a.- alakadarlara tunim ....... 

Karar ~ bir Tatandatm tecziyeaine 
mahal buakmamaktadar. 

Kas1mpa!?a 
cinayeti 

lzmirde bir kad1n 
tutuldu lstanbula 

gonderilecek 
...... 8 (Telefoa) - Y edi ydz lira 

paruma tamaan hap tatla ezil"'M'k -.e bo
iaza bir iple uk1lmak auretile l.tanbulda 
oldiiriilen ve ceeedi de KuampaJada bir 
dere i~ine ablan Emuuun katil bidillain
tle alibdar 1oriilen Malunudiye adinc:la 
bir kaduun lzmirde olduiu tesbit edil
mit ve latanbul cumhuriyet miiddeiumu· 
miliii bu lcad1mn ,.akalanarak latanbula 
1onderilmeaini istemifti. 

Izmir zab1tu1 MahmudiJ~ huau. bu. 
r-. :yakalam•p. Mahmudiye £..nan1n 
btillerinden old.iu tahmin edilerek la
tanbul ailr ceza mahkemesince mahak.. 
me edilen mevkuf Rifatm lramadar. Mah
mudiye tevkif edilmiftir. BusiWerde la
tanbula pnclerilecektir. 

lngiliz - Misir 
lconu1malar1 

Fabrikalar arlik Sicak ve kurakl1k 
i,gtil edilemigecek Sicaktan 50 ki!;i OldO, 

Zecri tedbirleri 
lcaldirmak 

Ankara 8 (A.A.)- CemiyeU Ak
vamca sankslyonlann kaldmtmamna 
karar ftrilm1t olduiu ~ 13-11-1935 
tar1h ve 2844 numarah kanunun ver
mlf oldugu salAhiyete blnaen konul
m~ olan sanksiyonlann 15 temmuz 
1936 dan itibaren Jraldm1muma Ve
killer Beyetlnce karar TerilmlfUr. 

Izmir zabrtua Mahmudi7ain 1ab
landtii evde taharri:yat :Y•PIDll ve kocaa 
Rifattan kanatna yaz1Jnut dirt mektup 
bulmuttm. Ba melmaplar serek Rifatta 
srerelt kanaa M•~...U. tamamen a• 
leyhindedir. Rilat bnsma yazcbp ..... 
tuplardaa birinde diyor JU: Askari meseleler hak- Dahiliye naz1r1 Ayan blr milyon ki9i kurak-

da muzakere ilerliyor meclisinde teminat verdi hktan muteessir 

~ mahafil. m..._lrhel ih1Afu .... 
• Kahiredeki ..... Mkerlerinin 78-
;-. 1•vat ~erek Sii•en bnah mm· 
--·nc:la tabtid edilec!eiiDe dair lllakl-

-··''7"' ihtmi edeceiini illwe etmebedir. 
U-blar, 1nsiliz ukerlerinin M.r ara· 
litiDin bir nolrtumdaa dilerine aaldini 
Dla11attmnak ~ yollarm .untie 78-
....... DI iKemektedirler. lnsiliz mnzi-
1-ini takvif e etmek ~ SU•en bnah 
.... taka•nda Jeni bir lnailiz hava u.ii 
.... ricuda sretirilecektir. 

Remit mabafil. :yeni itillflann lngil
Ue Maar arUtnc:la daba ab bir u
mesal birliii tabakkuk ettinnek 

~,.a· Mle lnailterenin Mmrdaki vaziye
jlli takviJe edeceii mUtaliulnda bulun

chrlar. ----
•raaimada yalmur ve dolu 

Pft 8 (A.A.) - Ayan mecliainde 
ndikal eoqaliat prupu reiai M. Bienv_. 
• Martin. biikGmete ban aualler 80r• ....... 

Bumm lberine M. CalenlJ'O, fU cevaha 
yermiftir: 

cHiikGmetin umum.i ~ temine az. 
metmit olchaiuau •• ~eel Jann maiua
lann. bUrolann. fabrib •• 9flilderin .. 
pline k•••leeak oluna h6k6metin icah 
.._ l.etiia tedbirlere bat vurarak bun· 
Jana hflDe ~ tekrar ediyorum.~ 

Baa• berlDe l)-an mecliBi. 22S rey ile 
•Blaamet• idlucl J,eyan etmiftir. 67 aza. 
m&llenkif k•Jnuttn. ----Ankarada ~1f111a saatlerl 

Amira 8 (Telefon) - Ankara viii· 
79ti d.nirin mmai ... tlerini 9 dan 12 ye 

1S den 18 • bdar teabit etmiftir. Bu 
M1retle Oil• tatili 11ealrlar dolayJai)e Uc; ... 
ate~ttr. --=-----

Bir ~uk Izmir ciwannda 
9&yda boiuldu 

Izmir 8 (Telefon) - Idris adtnda 16 
)"&fUlda bir ~ocuk bus\in Kemer ~mc:la 
Jdwunak iltemit •e bir kenarda IOJU· 
narak PJ• lirmiftir. ldn. suda batma 
tidcletle tqlara YUnnUt •• ba)'llmqbr. 
Wm laa ~ ~ rhcle • ~ 

~ibgo 8 (A.A.) - Bet g(lndenbe
rl Amerfkamn garblnde ve merke
slnde hQkQm silren SICak dalgasa flm
diye kadar em Jdflnin 61mesine se
bebi,et Tel'llliftlr. VRflngton ruat
hanesinln haher Verdiilne gtire, ild 
~ gOne kadar havamn dejtpneal 
muhtemel deiildlr. Amlnln Jauakbk
tau dab& fazla m1ltleelllr oJm•smdan 
tortulmaktadJr • 

Vqlnptn 8 (A.A.) - K. Rome
Telt, merkez ve garp hilldhnetlertn
de flmd1 bfltflm lftrm kurakbJdan 
m6tel!lllr olan blr mllJOD& ya.km 
ahaUJe JU'dJm 1!18ksecflle genlf blr 
program haZJrlanchluu blldlrmtftlr. 

ALMANYADA F.nt:nNA 
Kohlens 8 (A.A.) - ~ fatl. 

nalar Ren mmtaJra11nda ~k biiyilk 
zayiata sebeblyet Termlft.lr. Bir 9C)k 
~ ve tarlalar ~ ve tat yi

iuu altmda kalmJfbr. BaJll' etekle
rlnde bulunan tarlalann milnbtt top. 
rak tabakalan kajD11'br. Andernal 
ve Weissenthurm fehlrlerl lle Ren 
ve Moselle vadllerlntn eteklerlnde :bu
lunan blr ~ t6y1er Mmadan st-

Vali, kaymakamlar 
Lista haz1rland1, baz1 
deiifiklik ya1>1llyor 

Mlma 8 (T.WO.) - v.ia. n 
b,mabmJar anmacla haza deiililrljl.Jer 
PP1h7or. Bir baa nliler aaldeclilec:ek 
baa Tillyetlere de yeaiclesa nli taJia 
edilecektir. 

Ka ~ .._...:_1 • .i_!- L!- t!-a
J'ID•~•m ..._., ... erme Ullll" us ...-

hazarlammt bq6n -.ekllet ....... ... 
rilmiftir. Ka)'IDAbmJar liltesinde ~ 
prhW ... pipteki bzalanla W.k 
nakiller -..rc:br. Bui kez•J.ra cla 7.U. 
den b,mabmJra la7in edihneheclir. 

Vali •• brnebml•r tQiDiDe dair 
lisle yakmc:la yiibek twlike arzedilecek-
tir. 

M1s1rda tayyare kaza&1 
Ialdra 9 (Aqam) - MJ.mda Mar

l& Matruh civannda bir ingllfz tay
yareat dUferek ~anm1fitr. ~
de bulunan zabit ft elraddan yedlll 
mma,. aiu da a1ar IUreti&e ;rua1an-

cEy canavar kar1 art1k aeni ele ver. 
mek zamana gelmiflir. <;unkii sen benim· 
le h5' alAlrad•r o1meclua .. :. 

lsmnbulcla c:la Jr..... Maha..cU,.eden 
Rifata yazalmat bir Ira~ mektup ele ~ 
riJmittir. Bu mektuplar da Rifabn Esma. 
ma lratli blcliluiade allkadar olcluiuna 
meydana u, .. Ddel• ......... 

Zabataam MUmadi;Jenin ninde ele ••diii ..kmplarcla l.tanbala aOade
rilecektir. ;,..._ ____ _ 
Hindenburg balonu 

Avam kamuasmda bir 
mebuaun auali 

Lendra 9 (Aqam) - DOD Aftlll 
bmanaamda, BlnclenJms balonanun 
ininterenm bedDdm ~ ea
IU.lluk yaptip bakklndald ldd•a1w 
mevzuu bab-..J.muf ve btr mebaa ba
n nammdan fl1 mall 80IDl1lftur: 

- Hindenburg b&Jmlu lads te1:rl 
Oserinden ~ 90k al~~ 
mlftlr. Billalmet bu hale p ;ruma
cak ID1 ve tefebbiiste bulUDm.Jyacak 
mi? 

Bava nazm, bu meaele halrJnnda, 
fimdlld halde Berlin lle lAmdra ua
llDda muhabenJer eaJU ... 

• 



9 Temmuz 1936 

AK~Al\IDAN AK~AMA: -Ucuzluk, pahallhk 
bahsi 

istanbul bclediye iktisat i~leri mil
dilrHigti. scbze ve meyva fiatlerinde 
ucuzluk ve pahahhk mesclcsini ~u 
suretle mill3.haza ediyor: 

¢Memleketirnizde umumiyetle top
rak mahsullerinde, gec;cn senelcre na
zaran, bir fiat yti.ksekligi yoktur. Bu 
sene bazi meyvalarda goriilen nisbi 
yilkseklik mahsul azhgmdan ilerl 
gelmektedir. ~unu iyi bilmelidir ki 
c:ayni hacimdeki arz> seneden seneye 
dii~en fiatle satilmaktadir. Bu gibi 
mahsul fiatleri umumi surette yiik
selmedigi ic;in, pahahllk diye tavsif 
ettiginiz halin sebebini fiat cephesin
de aramak iktisadi bir galeti riiyettir.> 

EvvelA., biz de ~unu soyliyelim ki 
halkta ve gazetelcrde toprak mahsul
leri gittikc;e yilkseliyor diye bir l?ika
yet yoktur. Biltiln dava, bu mahsul
lerin perakende suretile daha ucuza 
sablmas1 kabil oldugu ve bu ugurda 
milessir bir tedbir almmad1g1 milta
leasmdan ibarcttir. Mahsul azhgm
dan dolayi baz1 meyvalarm mevsim 
mevsim fiatleri yiikselebilir. Bu tabit 
ve zaruri bir neticedir. Kimsenin bu
na diyecegi olmaz. 

Fakat l?U diinkii misale bak1mz: 
Domates fiati yedi buc;uk, on kurusa 
dil~mil~til. Hatta be!?e satild1g1~1 
soyleyenler de vard1. Halbuki birden
bire domates fiati yirmi kuru~a c;1kti! 
Hayrette kalanlar sebebini arastir
maga ba~lad1Iar. Bu domatesler. is
tanbuia izmir ve saire gibi yerlerden 
geliyordu. Fiatleri yiikseltmekten is
tifade etmek istiyen baz1 alakadarlar 
istanbula mal gonderilmemesl ic;in 
~elgraf c;ekrni~ler, mal gelmeyince de 
Istanbul halk1 domatesleri iki iic; mis
li fiate yemege bal?lam1~. 
~u bir kac; giinlilk muamele istan

bul belediyesinin senelik istatistigin
de gaze c;arpacak bir yekun tutmaz, 
rakkamlar arasmda kaybolur gider. 
Faknt belediyemize soranz: Bu tabit 
bir hal midir? istanbul piyas::ismda 
domates azalmca, fiatin c;1kmaSI pek 
tabiidir. Fakat piyasada domates 
«tabii~ surette mi azald1? izmirde 
kirk paraya sat1lan domatcse mii{lte
ri bulunmn.d1gm1 gazetclerde okursak 
istanbula izmirden domates gelme
mesini «tabih bulabilir miyiz? 

Eger ag1zda gezen ~u izahat sahl 
ise, i~in ic;ine «tabih arz ve taleb ka
nununu bozacak c:kasdiu bir kar hlr
s1 kan~m1~ demektir. i~te istanbul 
halk1 ooyle suikastlere kar~1 silahsiz· 
dir, miidafaas1zd1r, himayesizdir. «Ne 
yapallm, ticaret serbesttir, bizim mes
legimiz ah~ veri~ muamelelerine zer
re kadar mildahale etmemektir, pren
sibimizi feda edemeyiz:t denilirse bu· 
na da aklim1z erer. Fakat bu prensib 
umumi ve daimi olmalld1r. Yoksa 
halk lehinde hakh bir miidahaleyi 
her zaman beklemege hakklm1z olur. 
~u domates misalinde a~1kc;a gO

tiildilgil gibi, belediyemiz fiatlerin 
kasdi surette dalgalanmalarma kar~ 
te\ikilats1z, haz1rllksiz ve tedbirsiz bir 
vaziyettedir. Biz milteyakk1z, besiret
kar, her lhtimale kar~1 ~abuk bir mu
kabil tedbir alabilmege kabiliyetli 
bir te~kila t isteriz. 

lki sut~o aras1 nda kavga 
Galatnda Omer ve Hasctn adLmnda 

iki siit~ii dun alacak meesleainden kavga 
ctmi~lerdir. Kavgada Hasan, Omeri ba
§Indan agtr yaralamt§hr. Omer haslane
ye kaldmlmt§, I Iasan yak.iJc..,arak tah
kikata ba§lanm1~ttr. 

- Bugilnkil gazcte teknigini altiist 
edecek bir gazete ~1karacag1m Bay 
.Aaica ... 

-IR DA ER B i 
Para da para I 
Bir kunduracz 
karzszni agir 

surette garaladi 
Diin Kas1mpa§ada bir adam para yii· 

ziinden kansmt vurmu~tur. Vaka §oyle 
olmu11tur. Kas1mpapda kundurac1lak ya
pan ibrahim diin aaat on sualannda diik
kanmda c;ah11rken kanst Men1ure de diik
kana gelmi1 ve kocasmdan be1 lira is
temi1tir. 

Ibrahim paray1 vermek isteme· 
mi1, kadm israr etmi1 ve bu yi.izden ara. 
larmda kavga c;i.km111ttr. Kan ile koca 
ag1z kavgasm1 biiyiitmii~ler, Ibrahim 
bir arahk fena halde hiddetlenerek tez· 
gahm iistiinden keskin kundurac1 b1c;a· 
gm1 ahp Men1iirenin iizerine attlm11ttr. 
Hiddetten gozleri donen ibrahim b1c;ag1 
kadmm viicuduna miiteaddid defalar 
saplayarak kanlar i~inde yere sermi1tir. 

Giiriilti.iyii duyan polis I er y eti§mi1ler, 
yarah kadm derhal hastaneye kaldml
mtlihr. ibrahim de elinde kclnh bi~akla 
yakalanm1:,ttr. Men§urenin sol memesi 
altmdaki yara ~ok derin oldugundan ha
yatt tehlikededir. Ibrahim sm;unu itiraf 
etmi1tir. 

GOmrOk ve inhisarlar 
mOste~armm tetkikleri 

~ehrimizde bulunan Gi.imriik \'e inhisar
lar miiste1an B. Adil diin sabah istanbul 
giimriik ba1 miidiirliigiinde, b.21 servis
ler hakkmda memurlardan izdhat alm11· 
ttr. Miiste1ar ogleden sonra mhisarlarda 
me1gul olmu1tur. Yann Anka1aya hare· 
kct etmesi muhtemeldir. Giimriik kim
yahanesinde, hari~ten ~agmlan miite
hass1slardan miirekkep bir heyete yapta
nlan tahlillerin neticeleri bugi.in anla11la
cakttr. Miiste1ar bu meseleyi ehemmiyet
li surette takip etmektedir. 

Adliyede tatil 
20 temmuzdan itibaren 
mahkemeler kapan1yor 

Mahkemeler 20 temmuzdan itibaren 
bir bu~uk ay yaz tatili yapacakttr. Haz1r· 
hklara ba,lanm11ttr. $imdiye kadar tatil 
csnasmda yalmz miistacel maddelerc 
bakmak iizere nobet~i mahkemeler bu
Junduruluyordu. Bu y1l aulh mahkeme
Jerinin de tatilden istisnas1 muvaf1k go
riilmii1tiir. Bu mahkemeler tatil zama
nmda eskisi gibi biitiin miiracaatlan ka
bul ederek c;ah1acaklard1r. 

Avukatlann miihim bir k1sm1 mahke
meler tatil edilince istirahat:i c;ekilecek
Jerdir. Baro, mahkemelerle birlikte yaz 
tatili yapacakttr. 

Bir ~ocuk tara~adan dO~tO, 
ag1r yaraland1 

Fenerde Salmatomruk mahallesinde 
Vitalinin dort ya1mdaki oglu Nesim di.in 
evin tarac;asmda oynarken dii1mii~tiir. 

Ba§mdan tehlikeli surette y;oralanan Ne
sim baygm bir halde hastctn~yt kaldml
mt§hr. 

Huallimler i~m Heybelide 
iki kamp a~1lacak 

Maarif mudurlugii, muallimlere mah· 
sus olarak Heybeliadada iki kamp a~ma
ga karar vermi~tir. Her iki kamp da 15 
temmuzda ac;1lacakttr. Kadm muallimlere 
aid olan kamp Heybeliada orta mekte
binde, erkek muallimlere aid kamp da 
ilk mektepte a~1lacakt1r. Talipler c;ok ol
dugundan miiracaat edcnlerin miktan 
kadroyu tecaviiz etmi§tir. 

... Bic;im, boy, pos g·ene boyle! Yal
ruz gazctemin adl a~ag1da! .. 

Galata r1ht1m1 
Tamir miinasebetile 

vapurlann k1~tan yana~
mas1 dii§iiniiliiyor 

Istanbul nhtimlannm ihtiyaca kafi gel
memesi yiizi.inden limanm Fmd1khya 
kadar uzat1lmas1 kararia~tmlmtlJll. Fakat 
yeni nhtim yap1lmas1 ~ok biiyiik masraf • 
Iara yol ac;ttgmdan ~imdilik Galata nh· 
hmmm tamirine karar verilmi~tir. Tami· 
rat yiiziinden sua beklemek mecburiyttin· 
de kalan vapurlarm scferleri aksam11.kta 
ve ticari muameleler sektey~ ugramakta
dar. Bu mii§kiil vaziyete bir c;are aranmtll 
en nihayet, Sl"rkecide oldugu gibi Galata 
nhttmma da vapurlann k1~tan yana!Jma
lart ve buyiik seyyar merdivenler saye• 
sinde yolculann girip c_;1kmalan du:;1i.ini.il· 
mii~tiir. 

R1httm vaziyetinin ve buradaki sulann 
bu ~ekildcki yana§malara miis-.id olup ol· 
mad1gmm tedkikine ba!jlamm~ttr. 

Ticaret odas1 sanayi ~ubesi 
raportorlugO i~in muracaatler 

fstnbul Ticaret odasmda y .. ni kurulan 
sanayi §Ubesine 160 liraya kaclar maa~la 
iki raportor almacaktar. Bu maksatla a
c;1lacak imtihanlara girmek uzere odaya 
birc;ok miiracaatlar yap1hy<.1r. Raportor· 
Ierin en az iki ecnebi dili bilmesi muva
f1k goriildiigunden miiraca<l; ed enlerin 
c;ogu imtihana girmekten vaz gec;mi~ler· 
dir 

Fen mektebi 

IUuallimlerle bu sene mezun olanlar 

Naf1a fen mektebinin imtihanlan bit
mi~ ve bu vesile ile mektebin son sm1f 
talebesi tarafmdan muallimleri 1erefine 
mektep bahc;esinde di.in ak1am bir ziya
fet verilmi§tir. Memleketin imar i1lerin· 
de kendilerinden ~ok istHade edilmi~ fen 
memurlanm yeti§tiren bu miiessese bu 
sene 2 3 mezun vermi~tir. 

Y eni mezunlarm diplomalan lc.amptan 
sonra verilecektir. Mektep mezunlan Na
f1a, demiryollan, su i~leri vc belediye
lerde ~alt~makta ve kendilerinden c,;ok 
istifade edilmektedir. 

Di.in ak~amkai ziyafet c;ok samimi bir 
hava ic;inde gei;;mi!J muallim ve talebele
rin irad ettikleri hitabelerde Ataturkun 
ad1 minnet ve §ukranla amlma§ ve mck· 
tebin hamisi Ali <;etinkayanm ismi aaygi 
ile yadedilmi1tir. Davetliler mektepte 
gordiikleri intizam ve mesaiden ~ok mem· 
nun kalm1~lard1r. 

Belediye tahsil ~ubeleri 9 dan 
5 e kadar a91k bulunacak 
Belediye. kendi tahsil §ubelerine para 

yattrmak isteyen halka kolayltk gosteril
mek iizere biitiin tahsil ~ubelerinin her· 
giin saat dokuzdan b~e kadar fas1las1z 
olarak ac;1k bulunmalannt muvafak gor
mii;itiir. Halk ogle paydosunda bile tahsil 
§Ubesine miiracaat ederek para yatira
bilecektir. Ancak ak~amlan saat be~ten 
sonra tah!!ilat i§ine nihayet verilecek ve 
§Ube o giinkii hesaplanm yapmak, mua
melatm1 tamamlamak iizert: bir saat c;a· 
h§acaktir. 

Yaridat artmad1 
Beledige istekleri 

heniiz yerine 
getiremigecek 
Bina ve arazi vergilerinin Maliyeden 

idarei hususiyeye gec;mesi iizerine birc;ok 
kimseler belediye biiti;;esindeki varidatm 
arthgm1 sanmt§lar ve gerek miinferid, 
gerek toplu bir surette belediyeye mii
racaatlarda bulunmu§lard1r. Bu mura
caatlann hiilasas1 1udur: 

~ehre aid yol inp ve tamir itleri ile 
baz1 zaruri ihtiya~lar belediyenin elin
de fazla varidat olmad1g1 ic;in tatbik edi
lememekte idi. Halbuki bina ve arazi ver
gileri Maliyeden devredildiktcn sonra 
biitc,;edeki bu darhk kalmam1§tlr. !?u hal
de belediye oetedenberi temenni edildi
gi halde yap1lam1yan i~leri ba~armahd1r. 

Y 11 ba~mdan beri belediyeye bu me· 
aide birc,;ok miiracaatlar vard1r. Boyle 
taleplerde bulunanlar ii;in mahiyetine 
niifuz edememi~lerdir. Bina ve arazi ver· 
gileri belediyeye degil, idarei hususiyeye 
devredilmistir. idarci hususiye biitc;esi de 
belediye biitc;esinden aynca tanzim edil
mektedir. Ve ¢mahalli sarft> da muay· 
yendir. Bu iki verginin ne suretle tahsil 
\'C ne surctle sarfedilccegi kanunda tas· 
rih edilmi§tir. 

Bina vergisinin 9 34 senesi tahsilat ye
kunu goz oniinde tutularak 936 senesin
den itibaren yap1lacak tahsilat miktan 
idarei hususiyeye kalacak, iist taraft Ma· 
fiye hesabma bankaya yatmlacakhr. 

ldarei hususiye ile belediye muame· 
latt istanbulda birle~tirildigi ic;in bina ve 
arazi vergilerinin tahakkuk ve tahsili 
suf bu noktai nazardan belediyeyi ala· 
kadar eder, yoksa belediye varidati bu 
senenin aynidir. Belediye yap1lan miira· 
caat '\"e dileklcri biitc;esinin imkam dai.. 
resinde isaf edeceklir. 

Kim yaralad1? 
Sarho~: "Ne soruyorsu
nuz, kar1~may1n1z !,, diyor 

Evvelki gece Haydarpa!}adan Pendige 
hareket eden 48 numarala tren K1ztltop· 
rak istasiyonuna geldigi" auada vagon
lardan birinin ic,;inde Siileyman admda 
bir adamm gogsunden agu yarah o1arak 
bulundugunu yazm1~t1k. Zab1ta ve adli
yenin yapttgt tahkikatta Siileymanm Sul
tanahmedde oturdugu, Y emi~te araba
c1hk yapt1g1 ve gece rak1 ic;ip sarho~ ol
duktan sonra Bostanc1da tanid1g1 Saadet 
admda bir kadmm evine gitmek istedi
gi anla~1lm11ttr. Trende yarah bulundu
gu suada da aarho1 olan Siileyman kim 
tarafmdan ve ne suretle vunddugunu 
bir turlii soylcmemek.te ve sorulan sual· 
lere: 

<-Ne soruyorsunuz? Kar1~maym1z.> 
diye cevap vermektedir. 

Oskiidar miiddeiumumisi Siileymantn 
yaralt bulundugu vagondaki biitun yol. 
culan isticvap etmi§, hepsi de yolculuk 
esnasmda hi~ bir fer;'ad ve kavga sesi 
duymad1klanm soylemi§lcrdir. Siileyma· 
nm sarho~lukla b1c;ag1 iizerine dii§up ya
ralanm1~ olmas1 muhtemeldir. Oskiidar 
miiddeiumumiligi ve zab1ta tahkikata de
vam ediyorlar. 

Ankara eli~leri sergisine 
hazirhk 

Turkofis, Ankarada ac;1iacak c1:§leri 
sergisi i~in haz1rltklara b ... ~.!arrl§hr. !?eh
rimizdeki sanat mekteplcri, bu Gergiyi 
biiyiik bir alaka ile kaq;1lam1§lardir. 

Ofis, sergiye i§tirak edeL•lecek cniiesse
selerle temastad1r. 

Bay Amca.ya. gore ... 

Sonra birinci sahifc, b~maka
lesi, siyasi haberleri, ajans yaZllariyle 
beraber son sahifeye ... 

... Son sahife de fabrika reklamlan, 
piyango ilanlan, genc;lik tavsiyeleriy
le beraber birinci sahifeve gececekl .. 

Sahife 3 

II ••Ir -;:arp:ada IJ 
Alt1n boynuz 

vapuru 
Tek gozliigiinil dilzeltti: 
- Tiirk9e adlna ne dcrler? .. Akh· 

ma gelmiyor.. hani kopri.iniln oteki 
tarafi. .. Frans1zcas1 hatmma geliyor 
da ti.irkgesi gelmiyor .. 

Buldum c:Altm boynuz> .. ¢altm boy 
nuz> .. evet, ¢altm boynuz> vapuruna 
bindim. Eyiipsultana gidiyordum. 
Piyer Lotinin Eylipsultanma ... 

e:Altm boynuz> vapuru der demei 
arkada blr kahkaha koptu. 

Tek gozli.iklii adam arkasma bakt1: 
- Bunda gtilecek ne var mon~er .• 

c:Altm boynuz> vapurlan degil mi o 
ki.i~iik vapurlar?. 

Hey gidi zUppelik hey ... 

BiR tFTiRA 

Yalruz insanlar degil bazan sebze
ler, meyvalar ve hayvanlar da iftira
ya ugrarlar ... 

Mesela ~u zavalh ¢h1yar> Iar .. bu
dala, ak1ls1z, aptal insanlar i~in c:h1-
yarb kelimesi kilfilr haline girmi~tlr. 
Halbukl h1yarda oyle aptal, budala, 
salak bir manzara var nud1r? 

Bilakis domates, pancar, elma gibl 
sebze ve meyvalarm yanmda h1yann 
dch~etli zeki, kumaz, hatta dalave
rcci bir tipi vardlr .. Lli.kin bir soz var
d1r: cinsanm ad1 ~1kacagma cam ~1k
sm-. derler ... Zavalh h1yarCiklann da 
ad1 ~1km1~ bir kere ... 

BELEDiYE l\IUZESI 

Bir gazetede bir arkada~ c.bir bele
diye miizesi isteriZ> dlyc bir yaz1 yaz
m1~. Bu yaz1da bir Istanbul milzesl 
kurulmas1 ve buna l?ehrin en bariz 
hususiyetlerinden rnanzaralar, tipler 
istanbulun esnaf k1yafetleri konul
mas1 ileri silriililyor .. 

~iiphe yok ki Istanbul gilzel ~ehir
dir. Bu milzeye konulacak ~ok giizel 
~eyler bulunabilir. Lakin bu gi.izel 
eyeylerin yanmda istanbulun gilzel ol
m1yan hususiyetlcrini de koymagt 
unutmamah .. mesela terazi hilelerl, 
bozuk yaglar, bozuk kaldmmla1-, toz
lu sokak manzaralan .. - II. F. 

Bir sahtekarhk davas1 
926 ve 928 seneleri ara3tnda sahte be

yannameler tanzim ederek gumrukten 
mal c;1karmaktan suc;lu Fehmi ve Manc;ini 
ile bu sahtekachga alet olmaktan suc;lu 
giimrtik memurlan aleyhine 11.c;1lan sah· 
tekarhk. davasma dun agar ceza mahke.. 
mesinde ba1lanm1~tir. Davamn on dokuz 
suc;lusu vardir.Bunlardan F ehmi olrnu1-
tur. Manc;ini de halen Avrupada bulun
maktadar. Diinkii ilk celsede sui;;lulardan 
bir k1smma tebligat yap1lamad1g1 anla11l
m1~ttr. Mahkeme bunlara tebligat yap1l
masma karar yererek muhakemeyi ba~ka 
giine birakm~hr. 

-----
Afyon heyeti geldi 

Avrupada afyon salt~lan ic;in bir ay· 
danberi tedkik ve temaslar yapan uy~
turucu maddeler inhisan umumi miidiiri 
B. Hamza 0:1man ve Turk • YugoslaY 
biirosundaki delegemiz B. Ali Sarni diin 
§ehrimize gelmi§lerdir. Heyet bu temas
lardan iyi neticeler alm1~ltr. Vaziyet bu
gilnlerde iktisad vekaletine bir raporla 
bildirilecektir. 

Soy adlarmm cOzdanlara 
kaydi bu hafta bitecek 

Soy ad1 kanunu i~in 'erilen 2 temmuz 
tarihine kadarki miihlet ic;inde bir~ok 
kimseler miiracaat ettikleri hnl~soy ad
lanni niifus hiiviyet ciizdanlanna kaydet
tirmege imkan bulamamt§lard1r. Niifu1 
dairelerinde bu soy adlanmn tescili ile 
i~tigal edilmektedir. Bu hafta sonunda 
bu i~in sonu almacaktir. 

l B. A. - Soziin k1saS1: 
~orba sona desene!. . 

Tatll ba~ 
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Di.inkil ma~Iardan blr ka~ en.stantane 

Dagclllk kliibil kortlannda tenis 

ma~lanna diin devam e~tir. Di
ger giinler gibl d\in de biiytik bir ka
labal.J.k vardl. Ma~lann neticeleri 
'1!dur; 

Semih - Herovyana O - 6, 2 - 6, 3 - 6, 
R. Alioti - ~evkete 0 - 6, 0 - 6, G. Alioti -
Ali Sermede 0 - 6, 0 - 6, G. Jiro - Bam
binoya 1 - 6, 1 - 6, bayan Goroteski -
bayan Hiimeyraya O - 6, 1 - 6, ba
yan Kurtelli - bayan Mezburyana 
4 - 6, 2 - 6, Arevyan - Jirasa htikmen, 
R. Alioti - Lefteriye O - 6, O - 6, Bins 
ve Lefter!'- Alive Diksona 5 - 7, 2 - 6, 

Henoz anla,ma 
yolu bulunamad1 

(Ba, tarafi 1 inci eahifede) 
giliz gazeteleri Montreux konferans1 
hakkmda olduk~a bedbinlik g0steri
yorlar. 

Deyli Telgra! gazetesi, konf erans 
birbirine zid bir talom siyasetlerin 
~arp1~tiguu, italyamn miizakeresin
de bulunmadig1 bir mukaveleye son
radan iltihak etmek istemiyecegini ve 
diger taraftan Fransanm da Fran
SlZ - Sovyet pakb neticesi olarak 
Sovyet k1taatmm Bogazlardan ge~e
rek Akdenizde her hangi bir FltJ.ns1z 
limamna i;Ikabilmesini istedigini yaz
maktnd1r. 

Times gazetesi de fngiltere ile Sov
yet Rusya arasmdaki noktai nazar 
lhtilafmm -;ok biiyiik oldugunu ve 
en nikbin bir goril~le konferansm hi~ 
degilse pek uzun silreceg-ini kaydet
mektedir. 

TEMPSiN BiR ~IAKALESi 

Paris 8 - Temps gazetesi bogazlar 
konferansmm ge~irdigi mi.i~killat mii
nasebetile yazd1g1 bir makalede di
yor ki: cBu meselede devletler bir 
prensip mese1esini milnaka~a ediyor
lar. Sovyct Rusya isc emniyeti dil~il
niiyor. Bu di.i~i.ince nazan clikkate a
bnmall ona gore bir hal ~ekli bulun
mahd1r.> 

iTALYANI~ VAZiYETi 

l\Iontreux 8 (A.A.) - Muhtelif de
lege h"eyetlerine mensup ~hsiyetler, 
1talyanm Bogazlar konf eransma i~
tirakden imtina etmesi ve bu husus
ta ileri siirdiigii deliller hakk.mda 
~ddetli tefsiratta bulunmaktadrrlar. 
ttalyanm, beynelmilel i~tira.k mesai
~ne tekrar ba~lamak i~in gittik~e da
ha geni~ talebler ileri siirmesinden 
ve Akdcniz anla~malarmm feshini is
tedikten sonra Milletler Cemiyetin
de 1slahat istemcsinden korkuluyor. 

Ayni mahfeller, konferansm itaJ
yanm istinkafma ragmen i~ine de
\'am edeccgini ve 1talya haric; olarak 
bir mukavele imza edecegini kaydet
mcktedirler. 

Tiirkiye, ftalyanm hattI hareketi 
ne olursa olsun Bogazlan tahkime sa
Jahiydtar olacaktir. 

SOVYETLER DE BiR PROJE VERDt 

l\l<mtrcux 8 - ingilizlerden sonra 
Sovyetler birligi murahhas heyeti de 
bugi.in konf eransa ba~a bir tadil pro
jesi verrni~tir. 

ibrahim ve Necmi - Vedad ve Ne~e 
4 - 6, 3.- 6, J. Jiro - Rayinharda O - 6, 
2 - 6, Jafe - H. Jiroya 5 - 7, 2 - 6, Se
dad - J. Aliotiye 3 - 6, 3 - 6, ibrahim 
ve Necmi - Bing ve Listeriye 4 - 6, 
3 - 6 galip gelmii?lerdir. 

Bugtin yap1lacak ma~lann progra
nu i?Udur: U~ bu~ukta 1-R. Alioti
Suad, 2~irinyan - Avni Akman, 3-
G. Jiro - Necmi, 4,15: 1 - J. Jiro ve 
H. Jiro - Notman ve Orhan Safa, 
2 - Arevyan ve Sedad. Be~te: 1 -
J. Jiro - Krist, 2 - R. Alioti ve H. 
Jiro - Jafe ve digeri, 3 - Jafe • 
Sedad. 

Harbin ilk alameti 
'(Ba§ tarah birmci sahifede) 

Sosyalist gazetelerin idareleri i~gal 
edilmi~tir. Muhalif gazetelerin !;Ika
rmyacag1 zannediliyor. 

Milletler Cemiyeti komiseri M. Les
ter de gelmi~tir. Etrafmda sivil po· 
llsler oldµgu halde yaya olarak evine 
git~tir. 

Nazi hiicum kltalan, Almanyadan 
gelen kuvvetlerle mtihim mikdarda 
takviye edilmi~tir. 

lhtiyat zabitan1 staja 
cagnhyor 

Eminonii As. §Ubesinden: 
1 - ~ubemizde kay1th bulunmu~ olan· 

lar ile ta~rada kay1th olup da ~ubemiz 
mmtakas1 dahilinde oturmakta olan pi· 
yade sm1fina mensup ihtiyat yarsubay
lardan 3 l 3 dahil ve 326 dahili dogum
lular I/ Agustos/ 936 da piyade kitaah· 
na iltihak etmek iizere sevkedilecekle
rinden muameleleri yap1lmak iizere bu 
doiumlu piyade yarsubaylann 20/ 7 / 936 
giini.ine kadar Eminonii As. ~ubesine mii· 
racaat ctmelcri. 

2 - Bu sm1fa mensup olup da I. mad• 
dede dogumlan yazih olanlardan gi.im
ri.ik muhafaza tc§kilati latalanm iinifor
mah olarak ~alt~anlar gelmiyeceklerdir. 

3 - Hariciye memurlanndan olup da 
memleket hududu d1~mda bulunanlar da 
gelmiyeceklerdir. 

4 - Tahsil ve ticaret maksadile ya
banc1 ellerde bulunanlar da gelmiyecek
leri gibi staj1m bitirip terhis edilmi§ olan
larm da sevkedilmeyeceklerinden bu 
gibilerin de mi.iracaatlanna )i.izum olma
cbg1 ilan olunur. 

Deniz sporlan 
Istanbul 8 (A.A.) - Su sporlan 

ajanhgmdan: 
Biitiln amatorlere a1:;1lan yelken 

birinci te~vik miisabakas1 12/ 7 / 936 
pazar gilni.i saat 14 de Moda koyun
da yap1lacaktir. 

Musabakaya girmek isteyenlerin 
pazar gtinil sabah saat 10 da Moda 
1. S. K. kltibilnde bulunacak milsaba
ka hakem heyetine teknelerini kay
dettirmeleri teblig olunur. 

YENI NE~RiYAT 

SEVMEK i<;iN SEVMEK 
Cavsi Halid Ozansoyun bu isimde bir 

hikaye kitab1 ~1kti. Okuyuculanm1za tav
siye ederiz. FiyatJ 20 kuru§tur. 

PE~EMBE GAZETESl 
~ Per~embenin 6 7 inci saym muhtelif 
mevzulara dair giizel ve merakh yazuar. 
la ~1ktt. Tavsiye ederiz. 

Mevlud 
Vefahm evvelce teessiirle haber ver

mi~ oldugumuz eski Naf1a vekili mii· 
hendis Ahmed Muhtar (:illinin refikas1 
bayan Saniye <;illinin ruhuna ithaf edil· 
mek iizere Kad1koyde Osman aga cami
einde 1 0 temmuz cuma giinii ogle nama· 
zm1 mi.iteakip saat 14 te mevludu nebevi 
luraat ettirileceginden merhumeyi se• 
venlerin i~bu merasimde hazir bulunma. 
Jan rica olunur. 
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Filistinde vaziyet 
lngiliz yuksek komiseri 
bir beyanname ne~retti 

Kudiis 8 (A.A.) - Yiiksek komi
serlik d\in ak~ Filistin halkma hi
taben radyo ile yeni bir beyanname 
ne~ret~tir. Bu beyannamede ted
hi~ hareketinin yakmda tamam..\yle 
bastmlacag1, ve icab1 takdirinde as
ked kuvvetlerin <;ogaltilacagr bildi
rilmekte idi. Yiiksek komiserlik be
yannamede askeri kuvvetlere kar~1 
gelinmemesini ehemmiyetle tavsiye 
et~tir. 

ihtilfilciler, fakir halkm ~imdi i~in
de bulundugu mu~l vaziyetten 
mesul tutulmaktadl.r. Devlet varidati 
azal~ oldugundan, yeni vergiler alm
mas1 tasarlanmaktachr. Fakat bu 
vetgilerin halkm yal?a~ seviyesi uze
rinde menfi tesirler yapacagi da 
muhakkak addolunmaktadrr. 

Yii.ksek komiserlik, kargal?abklar 
bittikten sonra bir ingiliz tahkik ko
misyonunun Filistine gelecegini bil· 
dirmektedir. 

M1s1rda bir tayyare kazas1 
Kahire 8 {A.A.) - On iii; askeri 

nakletmekte olan bir ingiliz asked 
tayyaresi Kahire ile Libya hududu 
arasmda yere dii~erek parc;alanrml?br. 
1~indekilerden sag kalan alb yarah 
hastaneye yatrrtlm1~lardrr. 

lskenderiyeye yeni bir 
lngiliz dretnotu geldi 

Londra 8 (A.A.) - «Repulse~ adh 
ingiliz dritnotu iskenderiye limam
na varm1~tir. iskenderiyede bu Slillf
tan iii; gemi daha bulumaktadir. 

Japonyada ~ubat askeri k1yam1 
faillerinin mahkumiyeti 

Tokyo 8 (A.A.) - Divam harp, gizli 
bir celsede, gec;en §Ubat C1Skeri kiyam1 
ile alakadar 1 3 zabit ve 4 sivili miiebbet 
hapse mahkum etmi~tir. 

9 Temmuz 1936 

Bir ofomobil 
dereye guvarlandi 

Bir ki~i oldu, diger 
yofcular hafif yarah 

Mugla 8 {A.A.) - Diin ak~am Ay
dmdan gelen pasta otomobili 66-6 7 inci 
kilometreler arasmda yoldan i;1kmas1 yil
zunden 35 metre derinligindeki dereye 
yuvarlarun1§ bir yolcu atlarken otomobil 
altmda ezilerek olmii§tiir. Diger yolcu
lar hafif yaralarla kurtulmu~lard1r. 

Safranbolunun plani 
Safranbolu 8 (A.A.) - Safranbo

lunun nafia vekaletince tasdik edi· 
len haritalar1 iizerine mimar B. Bilr
han Arif tarafmdan milstakbel ~hir 
plaru yap~ ve plan belediye mec
lisi ta1·afmdan bugtin kabul edil
~tir. 

Yunanistamn yaptaracagr 
muhripler 

Atina 8 - Yunan hiikumetile In
giliz bahri ~aat tezgahlan mi.ime~ 

silleri arasmda dort torpido muhri
binin in~ i~in yap1lmakta olan 
mi.izakereler bit~tir. ingilz tczgfill
lan, dort torpido muhribi bedelinin 
yedi senede ve yiizde be~ !aizle oden
mesine muvafakat etmi~lerdir. Yu
nan hazinesi pe~ olarak 200,000 
sterlin Odeyecektir. 

Dort muhrip, Yunanistana bir bu .. 
r;uk milyon sterlinc mal olacaktir 

Lokarno konferans1n1n 
ruznamesi 

Londra 8 (A.A.) - Hariciyc neza
reti miitehass1slan, hali haz1rda L<r 
karnocularm Brilkselde akdedecekle
ri konferanstan ne gibi ~eyler bek
lenilmesi ve ruznamesinin ne olma
s1 lazim gelecegini tedkik etmekte
dirler. MutehassISlar, yakmda M. 
Edene bir rapor vereceklerdir. Bu ra· 
por, miizakeratta esas tutulacakhr. 

Dahiliye Vekiletinden: 
Merkezde kurulan Belediyeler Fen heyetine dolgun iicretle: 
1 _._ Hey' eti fenniye ,efi 
1 - l~me sularmda miitehass1s miihendis • 
1 - ~ehirci mimar 
1 - Kalem tefi 
1-Memur 
1 - Daktilo ahnacaktir • 
lstekliler vesikalarile birlikte Temmuzun on ikisine kadar Dahiliye 

vekaletine miiracaat etmelidirler. (1626) (3834) 

Istanbul Miiii Emllk mUdUrlDitiinden: 
Beyoglunda Misk 1okag1 kar,1s1nda Biiyiik Parmakkap1 ve lstikli.I 

caddelerinin birleftigi kofede altmda elyevm ii~ diikkan olarak kul
lamlan biiyiik bir diikkim bulunan ve bet katta on bir oday1 vesair 
mii~temilah i~inde T erkos suyu ve elektrik ve bir kummda ha vagazi 
tesisahm havi 2, 4, 105 No. lu ki.rgir evin onda bir pay1 paras1 pefin 
ve sirf nakit verilmek tartile ii~ bin lira iizerinden a~1k arthrma usu· 
lile sablacakbr. lsteklilerin 16/7 /936 pazartesi giinii saat on iki bu· 
~ukta yiizde 7,5 pey ak~elerile miiracaatlar1. (R.) (3667) 

I Bo iR s ~ Adliye Vekiletinden: 
Istanbul 8 Temmuz 1936 
(AK~AM K.APANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilat 
Jst. dahiU 96,- ~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsui 1933 • Miiessis 85,-
iatikrazi 95,25 T. C. Merk~z 
Orutlirk I 20,75,- Bankasi 68,25 

• II 19,40 Anadolu hisse 24,80 
• III 19,60 Te.lefon 8,50 

MiimesslJ I 45,05 Tcrkos 12,50 
• II 43,35 <;imento 9,30 
• III lttihat detir. 8,60 

It Bankasi 9,90 Sark » 0,70 
.(Para (~ek fiatleri) 

Paris 12,03 
Londra 629 ,-
Nev York 79,81,62 
Milano 10,13,25 
Atina 84,57,90 
Ccnevra 2,43,65 
Briiksel 4,71,90 
Am1terdam 1,17,10 
Sofya 63,-,-

Pra~ 

Berlin 

Madrit 
Bel grad 

Zloti 
Pen go 

Biikrc~ 
Moskova 

19,11,68 

1,97,72 

5,80,8-1 
34,96,58 

4,18,32 

4,29,20 

107,41,6i 

24,98,66 

T aksim bah~esinde 

au aki.iam saat 21,45 de 

SEVDA OTELl 
Pek yakmda 

RAHMET EFENDI 
Masalanruzi ayiri

;suz - Telefon -i3703 

Maa~lari 12 liradan 25 lira ya kad ar olan Kaza lcra memurluklarilei 
Vilayet lcra memur muavinliklerin e orta tahsili bitirmit ve mahkeme 
ve adliye dairelerinde en afag1 ii~ aene muvaff ak1yetle hizmet etmif 
ve ya,1 35 'i ge~memit olan Batki.tip ve katiplerden talip olanlarm icra 
ve iflas kanunu, icra kanunu tatbika h ile kanuni medeni ve bor~lar ka· 
nunu ve hukuk usulii muhakemeleri kanunundan veki.lette 15/Tem
anuz/936 ~ar~amba giinii imtihanlar1 icra edileceginden yukar1da ya .. 
z1h tartlar1 haiz olduklarma dair vesikalarile birlikte Zat itleri umum 
miidiirliigiine miiracaat etmeleri lijzumu ilan olunur. (1608) (3777) 

Akay l~letmesi Direktorliigiinden: 
Jdaremizin Azapkap1 levaz1m am barmdaki eski tente par&:alar1, bez 

kirpmtilari, hurda bak1r ve pirin~ par~alar1, eski mutbak ve yemelC 
tabaklar1 vesaire a~1k artbrma ile mahallen satdacakhr, lateklilerin 
13/7 /936 pazartesi giinii aaat 14 deorada bulunacak heyete miiracaat· 
lart. (3776) 

I • I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I . I 
, 

Bir metre murabbama 10 lira deger bi~ilen Fatihte Fevzi pafa cad· 
desinde yeni 147-149-151 kap1 No. lu arsa oniinde 21,5 metre murah· 
bat yol art1gi $ablmak iizere a~1k artbrmaya konulmuttur. ~artna• 
mesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. Artt1rmaya girmek iateyenler 
1615 kuru~luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 
Temmuz 1936 cuma eiinii 1aat 15 de daimi encilmende bulunmahd1rc 

_(3527) 
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DU~UNCELER: 

Bunun cevab1n1 ben verecek degilim. 
cBen ( ..• ) liscsi ii~ilncil sm1f ta- on be~r llradan altl yiiz lirayt ne 

lebesindenim > diye b~l1yan bir yapb?> 
mektub ald.lm. Bu ... lisesi il~iincil Milmkiln rnertcbe if adesini ve bir 
s1mf talebesi diyor ki: hayli kan~1k olan kurulu~unu boz-

cMekteb, biz daha sozlil imtihan- rnadan buraya gegirdigim bu talcbe 
Iara ba~lamadan bir hafta once biz- rnektubunun cevabm1 bcn verecek 
den 15 lira kamp para& ald1. Halbu- degilim. Cevab ve izah lise mUdi.i-
ki resmen orta mektcblerin sekizinci ri.ine dil~er. 
s1mfma kamp yoktur. Neyse bunu bir Fakat nc yalan soyliycyim, oyle mek-
tarafa b1rnkallm, diyecegim amma tublar allyorum ki, baz1lanru bu 
diyemiyorum, c;ilnkii paralan ald1gi siltuna gc~irdigim halde, bu siitunda 
halde mekteb idarcsi ~imdi de seki- cbu hadise ya tekzib, ya tasdik edil-
zinci s1rufa kamp yapm1yor. Elbise melidil'>, «bunun ccvab1m verinizl> 
yok, diyor. Fakat kamp yap11acak dedigim halde alrlm!} eden olmuyor. 
di ye bir ~ok talebe, masraflar ederek Onun i~in bu sefer de ( · · · ) llsesi 
memleketlerinden knlklp gelmi~ler- ii~iincii sm1f talebcsl benim vas1tam-
dir. Zatcn mekteb idarcsi kamp pa- la sordugu suale cevab alamazsa ben 
ra& vermiyen talebeyi imtihana sok- ~~rnn.m amma o da inkisan haya1e 
muyordu. Sekizinci sm1fta 40 kadar ugramasm! 
ta1ebe oldubruna gore mckteb idaresi, Orban Selim 
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.g~_, 
~o/du,~~? 

BEYAZ SAQLI KARlUEN 

Resimde biiyiik Roma miikafahni ka
.uinan iki gen!< s natkar §ercfine verilen 
ziyafette mahzun mahzun oturan, hazin 
hazin etraf ma baknn beyaz sai;li bir de 
kadm vnrd1. Onu neden sonra gordi.ilcr 
ve hayk1rd1lar: , 

- Karmen, giizel Karmen gel ii;elim !.. 
Fakat Karmen, si.irgi.inde kalmt~ bir 

krnlii;c gibi sessiz sedas1z uzakla§h, bir 
ko~eyc gidip oturdu. 

Bu k dm Karmen Visconsi idi. Bir za· 
mnnlar sahidcn giizeldi. MC§hur Rodin' e 

bpi.tit> ve cHavva> escrleri i~in poze et· 
mi~. o eserlerin modelligini yapm1§tl ... 

Kadm. o devri sok gc~irmi~ oldugu hnl
de gene de sannt ve sanatkarlann muhi· 
tinden aynlamiyor ve gci;;en giinleri di.i
§iini.tyor ... Gc!;;m~ zaman olur, ki hayali 
cih n degerl .. 

tLI\:BAHAJU GOR. IEYE..1'i ADAM 

Pragdn O:skar Snmola admdaki adam 
ilkb:ihara hasrettir. Sebebi?. 

Yaprnklar YC§erip, biilbiiller otmege 
ba~lad1g1 s1ralarda hnpisaneye giriyor. Ga
rip bir tcsadiifle be§ senedenberi her 21 
marttan her 21 hazirnnn kadar hapse 
mahkiim edilen bu adnm be~ senedir 
ilkbahar yiizii gormemi~tir. 

!$ARLO ANi TAl\lDA 

.;larlo l lindi~iniyc bir seyahat yapll. 
Annamda balk kendisini biiyiik teznhi.i. 
ratla kar§1lnd1. Bilhassa &ocuklarm se
vin~leri goriilecek §eydi. Ynlmz ~arloyu 
filimde gi:irdukleri k1yafette goremedik· 
lerine miiteessiftiler. 

Annam imparatoru Bao Dai artisti ka
hul ve iltifat etti. 

TUrkku~u 
Inonu kam-p1nda 

haz1rhklar bitti • 
. Ankara 8 (A.A.) - Ttir~ icin 
Inontinde kurulan kampa aid biltiln 

IUUICADDF.S IIAYVA:\'LAR ! 

Hindi tan §chirlerinde ba§I ho§ dola
§an hayvanlar vardir. Bu hayvanlar mu• 
kad<lcstir, kimse onlara dokunmaz, fa. 
knt onlar istediklerine dokunurlar, iste
diklerini yerler. 

Mesela bu mukaddes hayvanlardan bir 
inek, ot satan bir magazanm kap1smdan 
ba~m1 uzattp bir tomar otu ahp giderse, 
magaz.n sahibi sesini ~ikarmaz ve kendini 
bnhtiyar sayar. 

Gelgelelim bir avukat ge~enlerde bir 
inegi oldiirmemck i~in kendini guc tut-
1nu§ ... 

Adamcag1z adliyeye gitmeden once bir 
~ayc1ya girmi§, bir ~y 1Bmarlam1§, cv· 
rak1n1 arkwnndaki masaya birakmt§, ~a
~ lnt i~mege ba~lamtf. Bu s1rada bir inek 
ba!}1m penccreden uzahp avukahn ka
g1dlarim hnpur hopur yemi!J ... 

Avukat arkasmda bir h1,rrh duyup 
dondiigii zaman inek son kag1d1 kcmir· 
mekle me~gulmu~ .. 

l\IAHKEl\IE JIUZURUrrnA KRAL 

Kopenhag evrak hazincsindc arll§hr· 
malnr ynpan bir tnrih~inae gnrip bir dos. 
ya buldu. 

1846 scncsinde, bir kral jle ba§vckili 
mahkcmeye verilmi§ler. 

Kral Amerika kii~iik devletlerinden 
birinin krah. Ba§vekili ile beraber kom§U 
bir devlet kralm1 katlctmekle su~lu ola
rak mnhkemeye sevkediliyorlar. Mahkc· 
me idnmlnrma karnr veriyor, fakat Dani
marka kral1, mnhkum kralm yetmi!J ya
§tnda olmasmt naznn dikkate alarak idam 
ceznsmt miiebbcd hapse tahvjl ediyor. 

0 zaman imsati Amcrika Danimarka 
mi.istcmlekesi idi. 

Denizyoltar1 
MUtehass1s bir 
k1s1m 
eski 

vapurlan 
buluyor 

hazirhklar bitmi~, u~~ ycri hazir- Denizyollan idnresindc tedkikatta bu-
lamm~ ve her tilrlil tertibat almnu~ lunmak uzere celbedilen miitehnss1s M. 
tir. Kampda, Kayseii fabrikasmda Kip bir miicldettenberi yapt1g1 tedkikntJ 
yupllm1~ olanlarla, Rusyadan gelen ikmal etmi,tir. Raporunu haz1rlaynrak 
ve d1ger ~ubelerden gbnderilen plA.- yakmda vekt1lete verecektir. 
no1 lerin sayisi otuzu bulmaktad.lr. Miitcahs .. 1s tedkikntm1 iki safhaya 

Turkku avirm1•t1r~ Dcnizyollnn idaresinin i§le~ 
.. ~u ~efi Inonil k::i.mp1 !':efli~- " y 1 · i .,. &• tigi gemilerin vaziyeti, ve i§letme i~ en. 

n uzerme alm1~ ve dilnden itibaren Miitehass1s mevcud gcmilerden bir k1s· 
yeiinde gab~:naga ba~lam1~t1r. Bu- nnm matluba muvaf1k v.e ticaret filo-
gtin, Ankara, Istanbul, Kayseri, Bur- muz ii;in elveii§li bir hnlde gonnekle be-
sa, Adana, yann da izmirdcn 120 raber baz1 gemileri de eski gormii1 vc 
rren~ kampa iltihak etmck i.izere ha- bu gemilerin dnha uzun miiddet ~ali§lJ• 
!eket edeceklerdir. Rusyadan gele- Ttlm1yncaklnn miitnleaemda bulunmu~tur. 
-eek olan alt1 talcbe de 1iogrudan dog- Miitehnes1s, mevcud gemilerden hangile-
1 uya kampa memur edileceklerdlr. rini eski buldugunu vckalete verecegi 

Kampa gelmektc olan talebeler or- raporda birer hirer izah edecektir. 
ta mekteb ve lise son smlf :mezunla- Miitehnsms, i§letme i,lerini de iyi bul-

d manmt1r. M. Kip'e gore i§letme muamele· 
n 1r. Bunlardan liseyi bltirmi:,; olan- lerinde bir!tOk sakat taraflar vard1r. Ge-
lnr kapmdan C. derecesini aldlktan rek yolcu, gerck ~n nakliyattm yeni 
sonra isterlet-se hava ihtiyat zabltl ba§t.nn tanzim etmek lazimdir. Miitehns· 
o~nbileceklcrdir. Kamp bu aym on bl- 8181 i§letme i~lerinin nns1I diizeltilmtsi la· 
rmdc hava k'Urumu ballkan muavinl ztm gclecegini de raporunda anlataeak· 
B Feridun tarafmdan ac;1lacakt1r. tir. . 
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0 ANTSE BANK·ONI N. v. 
€SHAM vo TAHVILAT SATINALINMASI ve SATILMASf 

HUSUSUNDA BOTON EMIRLERI 
VERINE GETIRIR vo KOLAYLA$TIRIR 

rU 1 UN ECNE - I ESHAM ve TAHVILATI iL 
KU ONLA !NI SON D REC ELVERi$LI 

RAYiC UZERiNDEN 
F'.!!$iN PARA iLE SATINALIR. 

Ga/ala go/cu 
salonu gerini 
degi§lirigor 
$imdiki salon 

antrepo olacak 
Liman i11letmesi bu sene sonuna kadar 

yapacag1 i§lere dair program1m tat bike 
ba11lam111ttr. ~imdiki yolcu salonu nntrepo 
haline konulacak ve Gala ::t rihttmmda 
salon civannda bulunan memurlara mah
sus genii! bina yolcu salonu oltlcakor. Bu 
binn esa Ii surette atdil edilccektir. 

Bundan b"'kn Merkez ve <;.inili R1hhm 
hanhm nrasmda bir antrepo viicude ge· 
tirileccktir. 11eride r1hhm iizcrinde duha 
bir nntrepo binas1 in11a edilec-ektir. Rth.. 
ttmdaki nhularm bn§kn bir yere knldml
mas1 h1:1susunda belediye ile mutab1k ka
lmm1!!tlr. Liman i§letmesintn ~.~erkez 

R1hhm hanma, giim!uk dair .. lerinin <;ini· 
Ii R1hllm hanma nakilleri ve cumhuriyet 
bayramma kadar butt.in nuks1tnla• n ta· 
mamlanmas1 hakkmda diin alakahlara 
tebligat yapilmt§hr. 

Bu nakiller dolay1sile liman i§letmesi
nin mevcud binalanna k1ymet kov .. cak 
heyet diin Ankaradan gelm §lir. Komis· 
yon yann i11e ba§layacaktu. lktisad ve
kaleti nnm.na tarifeler dair•..si miidiirii B. 
Mohsin gonderilmii;tir. Komisyon hnzi
neyc devredilecek binalarln hman i:let· 
mcsine ge~ecck giimriik ambarlnrm1 da 
kiymetlendirecektir. 

Ambarlarm devri on be1 gi.ine kadar 
bitirilecektir. Fakat i~erilerin<le bulunnn 
e§ytmm munycncsine liizum coriildi.giin· 
den iki aydan fazla uzaya;ag1 anla~il:yor. 
Bu hususta hazirlanan talim;ltnamc pro
jesini liman i!jletmesi umum miidiir mua
vini B. Hamid bugi.in Ankaraya gondere· 
cektir. 

Leyli talebenin imtiham 
bniimiizdeki ders senesi ba§mdan iti· 

baren mckteplerc nlmacak leyli talebe
nin imtihan §ekli ile ne suretle knbul edi. 
lecegi hnkkmda Maarif vekuleti tarafm· 
dan haz1rlanan talimatname dun maarjf 
miidiirli.igune gelmi§tir. Bu talimatname· 
ye gore imtihanlara bir eyliilde tiirki;e 
ve edebiyat dcrslcrinden olmak iizere 
ba,lanacak, iki eyliilde riyaziyeden, i.icr 
t;y)iilde tnrih ve cografyadnn yap1lacak, 
4 eyliilde de irntihan neticelcri vekalete 
bildirilecektir. imtinanda kazananlarm 
isimleri vekfiletce ilan edilecektir. 

Turkofis 
lstanbu1 £?Ubesinde 

baz1 degi~iklikler 
yap1lmas1 muhtemel 
Diin Ankaradan gelen malumata gore, 

iktisad vekuleti kadrolannda yap1lncak 
degi~ikliklerin listelcri tamamlamm~t1r. 

Vekil B. Celiil 13ayar listelcri tedkike ha§· 
lam1§Ur. Bunlann yann alal:ahlara bil
dirileccgi ve Ti.irkofis lstan•1ul ~ubes;ndc 
ehemmi;i. etli degi§iklikler y p1lacng1 soy
lcniyor. 

Of.is miidi.irii B. l\fahmudun Londra 
ticaret rniimessilligine tayin edil.:ce!i, O. 
fis raportorlerinden bir k sm•nm Ankn
raya nnklcdilccekleri anlns1l1yor 13undan 
bn~ka istnnbul kadrosund~ bir ba7 ra· 
porti:irliik ihdas cdilecek ve bu vazifeye 
ofis erkUmndnn biri getirilecektir. lktisad 
vekilinin yakmda §ehrimize gelcr,.k bir 
rniiddet istirahat edecegi h .. Ler veriliyor. 

Umumi harpten kalma 
mermiler 

Duhiliye vckaleti vilayetlere miihim 
bir tamim gondermi!ltir. Vekulet bu ta
miminde memlcketin birc;ok yerlerinde 
umumi harpten kalmt§ bnZt mermilere 
tcsndiif edildigini, bunlarm mnhiyetini 
bilmiyerek kan~llrnnlann bnzi knzalnra 
sebcbiyet vcrdikleri goriildiigiinil bildirc· 
rek viliiyetler tarahndnn bu mermilerin 
dc.rhal toplatilmnSl ve en yaktn nskeri 
k1taya teslim edilmesini, ve yakmda bir 
k1ta yoksa bunlann derin bir kuyuya ah· 
larak imha edilmesini bildirmi§tir. 

DOelloya davet yok 
Avuknt B. Hasan Fehminin iki avukatt 

cliielloyn dnvet ettigi iddia cdilmesi iize· 
rine baro inzibat meclisi nescleyc cl koy· 
mu11tu .. 

B. Hasan Fchmi kcndisinin boylc bir 
harekette bulunmad1gm1, .mdecc: cAv• 

• rupada elsayd1m diielloya dnvet ~dcr
dim.> dedigini bildirdiginden mc-selc 
kapanmt§hr. -----
Kontenjan tahsisatmm bu aya 

mahsus k1s1mlari bildirildl 
~ cni kontcnjan tnhsisatmm b•J nyl\ 

rnahaua kunmlar1 diln gilrnri.iklere bildi• 
rilmi~tir. Liatede 1545 kilo karabiber, 
583 kilo kma, 30,600 kilo kebrnko, 6372. 
kilo adi ~ivl, 19 3 kilo galvanizll ~vi vo 
§ll kilo toprali ~Ol,..ft!! var~ 

Sahlfe 5 

Montreux mektup/ar1 

svicr 
siz bir a 

ti 

tomobil
g .. nii 

Her £?6Y haz1r, her ~ey muntazam, faka1 alt1 sene 
evveline kadar otelleri dofduran yabanc1lar yok ... 

(B"f tnrah birinci Slihifede) 

Ara s1ra protesto levhas1m ta~1mi
yan otomobillere de tesadiif edilmi
yor dcgil, fakat herhalde isvi<;redeki 
otomoblllerin bilyiik bir ekseriyeti bu 
pazan garajlarda gecirmektedir. Ha
vanm fevkalade latif olmas1 bugilnki.i 
gezintiden mahrum kalan otomobil 
sahipJerinin tcessilfilnii arttirm1~ ola
caktll'. 

Tramvayda _giderken kondilktorle 
bu protesto hakkmda goril;;tilm; ara
m1zdaki muhavereyi nakledeyim: 

- Yollar bugiin pek tenha, goriilil
yor ki protesto tertibab miikcmmel 
i~iyor, herkes buna riayet ediyorl 

- Pek tabii. Bugiin yn.huz burada 
degll, isvi~renin her tarafmda ayni 
rnanzara vard1r. Her yerde otomobil
ler, motosikletler, benzin yakan her 
nevi nakfl vas1talan rnuattald.lr. 

- Bu protestoya i~tirak etmek is
temlyenlere ne yap1hyor? 

- Ceb:r:en hi<; bir ~ey. Fakat ben
zlnlcri bitersc bugiln hi<; pir yerden 
benzin almalanna imkan yoktur Bir 
de yer ycr goriilen kontrol heyctleri 
bu gibilerin numaralanm kaydede
cckler, Heride bir anzaya ugnyacak 
olurlar, yol ortasmda kahrlarsa hi~ 
bir otomobil sahibi, hi<; bir garaj bun
lara yard.Im etmiyecektir. Bu ak1bet
lere razi olanlar serbest dola~abilir
ler. Fakat goriiyorsunuz ki zaruri ser
vislcrf ynpanlardan ba~kalanna pek 
tcs.:'ldilf edilrniyorl 

Ya1.lan hesaplara gore isvi~renin 
her tarafmda bir pazar giinti takri
ben 60 bin f rankhk yani bi1Jm para 
ile yirmi dort bin lirallk benzin sarfe
dilmektedir. Bugilnkii protestodan 
mcmnun olm1yacaklar arasmda ve 
belkl de birinci planda bcnzin sabCI
Ianm da unutmamak icab cder. Esa
sen buhrandan ve seyyah gelmcmesln
dcn ~kaye~i olan lokantn, otcl, pan
siyon sahiplerinin de bugiinki.i hare
ketsizlikten herhalde az ~ok zarar 
goreceklerine ~iiphe yol..'iur. 

HER ~EY llAZIR. HER ~El" 
l\'lUNTAZAl\l FAKAT ... 

isvi~renln zcnginligini yapan sey· 
yahlar alti sen~cnbe1i yava~ yava~ 

gorilnmcz olunca bu gi.izel mcmle
kette de gittik~c artan bir s1kmti pcy
da olmaya ba$Iad1. Valaa isvic;re ban
kalar1 altmla doludur, isvi<;relilerin 
pek ~ogu zengindir, fakat memlekc
tin a~ veri~ni yapan seyyah hareke
ti bu hale dil~iince pck tabli olarak 
her sahada hissolunur bir buhran 
b~ gostermi~tir. Burada bir frank 
insana tideta bir lira tesiri yap1yor. 
isvi<;rc frangnun yilksckligi yiiziln
den ingilizlcr, FranSizlar, hatta Ame
rikahlar - digerlerini sayrnaga bile 
liizum yok! - buralardan hcmen ta
mamen ayaklanm kesmi$ bulunu
yorlar. 

Misal olarak bulundugumuz (Mon
treux) mmtakas1m ele alal1m: (Le
man) goliiniin bir ko!}esini te~ 
eden Vcvey, Montreux, Territet sonra 
dag tepelerindeki Glion ve Caux hep 
otel ve pansiyonlarla doludur. O de
recede ki adeta hususi ikametgtih 
yok gibidir. Derece derece her yer scy
yahlar i~in yap1lrm~. hep onlar 1~ 
hazirlanm1~. Burada her kese i~ln 
blr ya~~ ~ekll bulmak rnilinkilndilr. 
Bah~eleri gi~ek ve ye~llik icindc, her 
taraf tertemiz, tarasalarda has1r is
kemleler, giin~ kar~ ~siyeler ha
zirlanm1~ duruyor. Her ~ey tamam, 
her $CY J'\luntazam, yalmz bir tek f?ey 
noksan: Altl senc evveline gelinciye 
kadar btitful bu palnslan, otellcrl, 
panslyonlnn dolduran ve bol bol pa
ra b1rakan yabanC.l 1nsanlarl 

i~tiyoruz ki bilyiik palaslardan bi
rinin gecen seneki acig1 blzim para ile 
yiiz bln lira ya yakmd.lr. Memll'ketin 
zenginliglnl yapan ve bir gful de ya
pacak olan bu palaslnnn, otellerin 
busbfrUln iflasa gitmemest i~ln hi.l
kfunet blraz yard.lmda bulunuyor. 

Ylyecek f~ ~yasi da alablldl-

gine pahall. Bir fikir vermek icin bir 
ka~ misal zikredeyim: Bir tek salata
llk be~ kuru~, s1g1r filetosunun kllo
su iki bu<;uk, il~ lira, tereyagi iki lira, 
orta bir tavuk iki lira, en iyilerinin 
tanesi il~. dort lira. 

Bir hastanenin tertemiz ameliyat 
sn.lonunu andiran bol mermerll bir 
kasap dilkkamnm camekamm tetkik 
ettim. Bir tek kuzu kUlbast1& blzlm 
pe.ra ile yirmi kuru~, Slg1r ve dana 
kiilbastlSl yirmi be~. otuz kuru~. pi~
mi~ yanm istnkoz (ufak boyda) bir 
lira. Fakat f}unu da derhal ilavc ede
yim ki burada alacagiruz et vc tavu
gun n~ini bizde bulmnk miimkiln dc
~ildir. Hayvanlar fenni surctte bes
lendigi gibi iklimin de <;ok bilytik te
siri vardir. 

Bu yiiksek fiatlere baknrak isvigre
de ya~nmaz demeyiniz, c;Unkil (Mon
treux) gibi gi.izel bir ycrde gilnde se
kiz isvigr~ frangma blzim para ile 
(ilg bu<;uk lira) fyi pansiyonlar var
d.lr. Palaslar, bilyiik oteller de cskiye 
nlsbetle fiatlerini <;ok indinni~lerdir. 
Territetnin en lilks bir otelindc on 
be~ isvic;re frangma (alb lira) yemek
li ''e banyolu bir oda bulabilirsiniz. 
Hulasa etmek i~in denilebilir ki otcl
cllik te~atmm buldugu tedbirler 
ve hilkCunetin yardlml sayesinde is
vi<;rcdc hayat hususi evlerden ziyade 
otel vc pansiyonln.rda ucuzdur. 

nin :\Z DA KO~f'l.1il\NST.\~ 
BAHSEDELtl\f 

Cenevrede Milletler cemiyeti miiza
.kereleri dolayisile bir haftndanberl 
fl.deta rnuattal bir halde bulunan Bo
gazlar konferansi yarm (pazartesi) 
ogleden sonra umumi heyet hallnde 
aktedecegi celse ile yeniden faaliyete 
giriyor. Valna gf9en bugilnlcr zarfm
da .teknik komite c;al1~adl dc~il. 

nncak milhim maddelerde ilk giin
lerdenbcri beliren fikir ihtil~flan hal
ledilmemi~ bulundugu i~in komite 
iaaliyetinden bi.iyilk bir netfcc elde 
edilememi~tir. 

Son iki giin zarfmda Ingiliz harici
ye naz.mnm da i~tirakile ba~ murah
haslar arasmda Cenevrede yap1lan 
konu~malann ne neticc vcrdigi ma
IUm olmad1g1 i~n milzakcrelerin nkl
beti hakkmda. bugiinden dogru tah
minlerde bulunn'mk milmkiln degil
dir. Milnakasayi mucib olnn noktn. 
harp gemilerinin ge~mesine ait altm· 
Cl madde oldugu malumdur. Sovyet 
heycti murahhasas1mn Karadenizde 
sahlli bulunan memleketler donan
malan i~n iddia ettigl serbestiye mu· 
kabil ingiliz heyeti murahhasasi ko
nulacak k~ann bilfilstisna bti.tiln 
dcvletlerce ~bik edilmeslni ilerl sti
riiyor. Yannki i~timada prenslp 
noktalannda bir itilaf zcminl bulmak 
miimkiin olup olm1yacagi anla~1la· 

cakt1r. 
Bugiinden biltiin heyeti murahha

sa reisleri, mii~avirler ve miiteh~s
lar buraya avdet etmi~ bulunuyorlar. 
Ge~n hafta pek tenhal~ (Mon
trcux palas) m salonlan blrdcnbire 
gene kalaballkla~ti. Bu mektup (Ak
~m) da inti?ar edecegi giin yarmkl 
toplantmm netfcesini telgraflar bildir
mil} olacagi 'i~in bu husustn uzun 
uzadtya miltalea ytiriltmek faidesiz.
dir. Herhalde bugiin burada ht'l.kim 
olan hissiyat konf eransm ilk gunler
de tahmin edildigi kadar kolayhkla 
ve <;abuk bitmiyecegi merkezindedir. 
Bu hissiyati besliyenlerln vckayi ta
rafmdan ~ bir kac; giin i~de tekzlb 
edilmesini herkes candan nrzu cdiyor. 

K. D. 

ltalyada bugday ticareti 
inhisar altma almd1 

Rom 8 (A.A.) - Resmi g zetc, bui· 
d y ticareti inhisarim ihdns eden 15 h -
ziran tnrihli karnrnameyi ne§rctmi~tir. 
ldhal ediJen bugdnylarla ltnlynn bugdny~ 
Ian, silolarda stok haline getirilcccktir. 
Hususi surettc bugday ithaliitt yasak c

dilmi§tir. Bugday fiatleri her sene hazl.. 
rnmn on be§inci giinU tesbit cdil cekttt. 



Hem hatzrlar, hem giilerim 

Ankarada nasll miiteahhitlik yapd1m? 
Hesapca 2400 lira komisyon alacakd1m. Fakat bir tak1m 

bahanelerle ticarethane bizden 800 lira istedi ! .. 
Bir gun Ankarada servis va.gonun

dan ~Ikarken istanbuldan bir mektup 
alcbm. Bana diyorlarch ki: 

cBurada ..... bir ingiliz ticarethane
smde az kull~ on be~ bin talnm. 
kadar asker esvab1 var. Bunlan tak1m 
olarak yani kasket, kaput, caket, 
gomlek, pantalon, dolak, kundura 
bell yiiz kuru~ veriyorlar. Orada me
seleyi tahkik et neticeyi siiratle bil
dir, miinakasaya girelim.> 

Mektubu vagon arkadal?rm ~imen
difer muhasebecisi Muhtara okudum. 

- Fena i~ degil, hemen git mtida
faal milliyeden bu i~i ogren, dedi. 

- Fakat ben orada kimseyi tan1-
mam ki.. 

- istersen berabcr gidelim. 
- Hay, hay .. 
Bir araba tedarik ettik. Dogru mu

·. dafaai milliyeye gittik. Milbayaa ko
misyonu reisi Refet beyi gordi.ik. Bi-
2e tafsilat verdi: 

- Az kullantlnn~ asker esvabma 
lilzumumuz var. Niimune1erinizle Os
manlI bankasmdan yedi bin liral1k 
bir itibar mektubu getirin. Resmi mil
nakasaya siz de girebilirsiniz, dedi. 

- Miinakasaya ne kadar var? 
- Her vakit mtinakasa olur. Fakat 

taahhildtinilzti ifa etmek ~arttir. Eger 
kendinizden ve yahut mensub oldu
gunuz ticarethaneden emin degilse
niz i~in ic;ine hie; girii;;meyin hem ken
dinize, hem de bize zararm1z doku
nur. 

Bu askerce kati cevaplan aldlktan 
sonra oradan aynld1k. Gece vagonda 
uzun uzun dti~di.ik; meseleyi istan
bula yazchm. Bir tak1m nilmune ile 
bankadan nanuma bir itibar mektu
bu gonderilmesini istedim. Bir buc;uk 
ay sonra istedigim ~eyler elime gec;
ti. Bu zamana kadar ben 1¢n alaym
da iken ~imdi pac;alan s~vamak ve 
hie- bilmedigim bir i§e giri~mek zaru
retinde kaldun. Niimuneleri miibayaa 

1komis'ITnnuna gottirdilm. itibar mek
~ tubunu rta reise gosterdim. Adresiml 
•alchlar, pek ala siz gidin, biz milnaka-
sa gilnunli size bildirirlZ, dediler. 

Artik vagomunuzda her gece Mtih
tarla miinakasa idmanma b~ladlk: 

Alti yilz elli, kirk be~, kirk, alt1 
yiiz ... 

- Yooo, diyordu Muhatr, o kadar 
~abuk inme. Yava~ yav~ in. Valoa bu 
i~i ben de iyi bilmem ama duyduklar1-
ma nazaran diil?iinillecek, hesaplar 
yap1lacak, rakiblerle fiskos edilecek, 
belki de onlarla uyu~acak. Ne bile
yim daha bin ttirlil incelikler varnu~ .. 

- Azizirn, ben bunlann hi~ birini 
yapamam. Dogrudan dogruya son fi-

ati verip i~in ic;inden c;1kacagrm. Ma
demki bu esvaplan bize bel? ytiz kuru
~a brrakt1lar ve nakliye ·masrafi da 
gonderenlere aittir, bize taklm bal?l
na on be~ yirmi kurul? kar kafidir. 
Fazlas1 biraz ayip olmaz rm? 

- Oyle ise sen bu i~ten vaz gee;, 
sonra zararlI c;Ikarsm. Qtinkii mesele
nin iv1n, zivin varm1~. 

- Adam sen de Allah kerim .. 
Bir hafta sonra miinakasa gilniinii 

haber verdiler. Beno sabah erkenden 
haz1rland1m, ciddi bir tavll'la bir ara
baya kurulduffi; dogru komisyona 
gittim. i;;imdiye kadar hie; tarumach
grm ve yiizlerini gormedigim bel? alb 
~i komisyonun kap1s1 ontinde dola
~1yor, ve aralannda bir l?eyler konu
~uyorlardt. Ben de bunlann ic;ine ka
n~tim. Fakat bi~ kimse benim yilzti
me baknuyordu. Nihayet ic;eriye da
vet olunduk. Herkes niimune getir
mi~ti. Benim nilmunelerim de orada 
ve en b~ta idi. Bizi ayn ayr1 oturttu
lar. Evvela komisyon reisi soz aldl: 

- Niimunelerinizi gordiik, hepsl de 
i~imize yarar. Fakat .. . bey ile Suad 
beyiri niimuneleri digerlerine faik. 
Binaenaleyh bu iki nfunune iizerine 
mtinakasa icra edilecektir. i~ine ge
l en milnakasaya girsin, dedi. 

Tiiccarlardan birisi itiraz etti: 
- Efendim, o niimuneler bir c;ok 

esvap ic;inden sec;ilerek getirilmi~tir. 

Halbuki bizimkiler gozii kapah ahn
nu~tir. Dikkatinizi celbederiz, dedi. 
Reis: 

- Ne olursa olsun biz elimizdeki 
niimuneye gore mal alacagiz. Sonra 
siz zararh c;lkarsm1z. Haydi buyrun, 
miinakasay1 ac;m ... Ba~tan birisi: 

- Yedi yiiz elli kuru~, dedi. ikinci
si yedi yi.iz kirk, iic;iinciisti yedi yiiz 
otuz be~, dordtincilsil yedi yilz yirmi 
m~· S1ra bana gelmi§ti ben de: Alti 
yilz, dedim. Benim bu yilz yirmi be~ 
kuru~ birden klrchgum gorenler hay
retle ytiziime baktilar. Dudak bilktii
ler: 

- Efendim, dediler, bu fiat 1dare 
etmez. Sizi aldatiyorlar. Bunlar ta
ahhi.itleiin! i.fa edcmiyecekler. Size 
vakit zayf ettirecekler, belki de ba~ka 
bir maksatlan da var .. 

Ben fena halde sinirlendim. Tekmil 
karum ba~a c;1kb. Qi.inkii bu ac; 
gozlii insanlarm ag1r ithamlan altm
da fen a f ena imalar da var ch. G1lya 
ben taahhiidiimii ifa edemiyecegim, 
esvab getiremiyecegim, bir ka<; ay as
keri esvapSiz b1rakacagim, belki de 
bu yiizden dti~manlar tarafmdan mi.i
ka.tat gorecegim, bilmem daha neler 
olacag1m... Hemen ayaga kalktim. 

OLUNCEYE KADAR I .. 
Yazan: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

~--------------·--- Tefrika No : 6 
Boguk bir hlr1lb .. sonra bir dakika 

silren silkftt... Telefon kapamyor ... 
Adam gayriihtiyari sirtrm duvara 
dayanu~, alnmda yuvarlanan soguk 
ter damlalan ! .. 

Gozlerinin i<;i ya~anyor ... Agir agJ.r 
ruzlerini biikerek sandalyenin iizerine 
oturuyor... Titreyen elile pantalonu
nun cebinden beyaz bir mendil <;J.ka
rarak almru siliyor.. dudaklannda 
ac1 bir titreyi~! .. 

- Zavall1 Nimct!. .. Zavall1 klz!.. 
Ne yapacagm1 ~a~mm~tir. Daha ilk 

defa gorilyorm~ gibi kar~1daki ba
danas1z duvarlara hayretle baklp du
ruyor. Bir aral1k yerinden kalklp oda
dan ~Ikmak istiyor. Sonra vaz gec;iyor. 
Tekrar oturuyor. Parmaklarmm ara
smda ezile ezile bir beyaz sala~ur 
pe.r~as1 haline gelen mendili tekrar 

1 yilzilne gotilriiyor. Telefonu abyor ... 
Titreyen parmaklan ile makinenin 

numaralan iizerine dokunarak bir 
yeri ar1yor. Ahizeyi kulagma goturii
yor ... Olii bir ses ... 

- Allo!.. Allol.. 
Cevap vermiyorlar ... 
- Allo allo ! .. . 
Sinirleniyor ... Kulagrm bogu.k h1-

nlt1lar dolduruyor ... Nic;in ha.Ia. cevap 
vermiyorlar ... Bagmyor: 

- Allo ... Allo! .. 
ince bir kadln scsi... 
- Kimi istiyorsunuz? .,..-- · 
- Billend sen misin? 
- Evet efendim, kimi istiyorsunuz? 
- Kimi istiyecegim, sesimden anla-

nuyor rnusun? .. 

- Agabey sen mi sin? 
- Evet! .. 

- Ni~in oyle boguk boguk konu~-
yorsun, hastalandm nu yoksa aga
bey? ... 

- Biilend!. •. 

Soyledikleri sozle1i iade ettikten son
ra: 

- Elli kuru~ daha klnyorum. Ta
mam be~ yiiz elli kuru!?a on dart bin 
tak1m esvab1 size bu tarihten itiba
ren yirmi be~ giln zarfmda inebolu
da teslim edecegim ve sizden bir pa
ra da garanti istemem. i~te bankanm 
kefalet senedini de nanumza ciro edi
yorum. Vadimden bir giin, mel?ru bir 
sebep olmadan, teahhiir edersem pa
ralar sizin olsun, dedim. 

Bu kati sozlerimin tesiri gori.ildti. 
Milteahhitlerin ciimlesi c;ekilip gitti. 
Ben Refet beyle yalruz kaldrm. Bana 
dedi ki: 

- Arkadal?, eger vadin mucibince 
taahhtidiinii ifa edersen sana Ti.irk 
ordusu nanuna te~ekkilrler ederiz. 
Bize c;ok suhulet gosterdin. Hemen 
~imdi mazbatam yapsmlar yarm sa
bah gel al i~ine bal?la .. bu c;ok namus
lu, c;ok vicdanh ve c;ok ciddt askerin 
kaq1smda gogsilm iftiharla kabard1 .. 

- Efendim, mi.isaade ederseniz be
her takJ.mdan on kuru~ daha klnyo
rum. Mazbatam1 yaparken takimlan 
be~ yiiz klrkar kuru!?tan olmak ve nti
muneye muvaf1k olm1yanlan tama
men iade etmck ~artm1 da yazm1z, 
dedirn. 

Vadimden bir hafta evvel inebolu
ya yiiz yetrnii;; altl balye asker esvab1 
i;lkarchm. Oradaki milbayaa komis
yonu niimuneye gore esvaplan tefri
ka ba~ladllar. Bu ilk pru:tiden alb bin 
taklm sec;tiler. Hemen yola c;1karch
lar. On be~ giin sonra Ankaradan 
istanbulda Osmanh bankas1 iizerine 
otuz bin kiisur Urahk bir c;ek geldi. 
Iskarta olan mallar1 ineboluda mah
fuz bir yerde birakarak istanbula ha
reket ettim. Qekl ~erikim .... beyle .... 
ticarethanesine gotilrdilk verdik. Bi
zim hesab1m1za gore bu alb bin ta
klmdan, beher takundan lark kuru~ 
olmak iizere, iki bin dort ytiz lira ko
misyon alacakbk. Fakat ii? bOyle ol
mad1. Iskarta olan mallann bedelini 
ve i~in biraz upnu~ olma.Sim daha 
bilmem neleri bahane ederek bizden 
..... ticarethanesi ilstclik sekiz yiiz lira 
istedi. Bu para verilmedigi takdirde 
ingiliz polisine teslim edilecegimizi 
de soylediler. 

Biz alacag1rmz komisyondan c;ok
tan vaz gec;tik. ~imdi bizden isteni
len bu sekiz yilz liradan kurtulmanm 
~aresini aramaga ba~ladlk. Nihayet 
..... ticarethanesine mensub adamla
nn ahbaplan vas1tasile yakamlZl bu 
cercmeden kurtard1k. Megerse miite
ahhitlikte dogru sozlti, dogru ozlti ol-

Titriyor . .. Konul?am1yor ... Bogaz1-
ru hl~kJ.nklar t1klyor ... 

- Soylc agabcy nen var! ... Korku
tuyorsun beni 1 ••• 

- Billend, Billend fena bir haber! .. 
Nimet kendisini vurmu!?! ... 

Yamk bir kadm c;1ghgi birdenbire 
kulaguu parc;ahyor ... 

- Ne? .. Ne diyorsun, Nimet kendi
ni mi vm·mu~! .. 

- Evet! .. Kendini vurmul?I ... Cer
rahpa$a hastanesinde imi~! .. Yaralan 

. agum1~! .. Beni iste~. ben gidemiye
cegim, sen hemen atla bir otomobile 
kol?, hen buradayim! .. Telefonda sent 
bekliyecegim... Derhal vaziyeti bana 
bildir! .. 

- Agabey sen git, ben de gcliyo-
rum ... 

- Hayir gidemem! ... 
- Agabey!. .. 
- Gidemem diyorum ! 
- <;1ldirdm m1? 
- Gidemem diyorum sana! .. • 
- Agabey zalim olma! .. Bu kadar 

vicdansizca hareket etmege hakl·m 
yok! ... 

- Benim i~ime kan~ma!.. 9fllmk 
atla otomobile ko~ sen! ... Burada i.Jek
llyorum! ... 

- Fakat... 
Teletonu kap1yor.. kirpiklerinin 

ucunda iki dam.la ya~! ... 
Ellerlni masaya da.yiJarak ayaga 

M ilyoner olan 
hammal 

Birden hire ortadan 
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kayboldu, ikramiye 
kazanmad1gi iddia ediliyor "" 

KADIN K0$ESI 

Yazllk 
ayakkab1lar 

Gec;en hafta Pariste yapllan bii
yiik at yan~lan miinasebetile c;eki
len piyangoda Prunier admda bir 
istasyon hamalmm bir milyon frank 
kazand1g1ru yaznul?bk. 

Prunier birdebnbire ortadan kay
bolmu~tur. Nereye gittigine dair kim
seye haber b1rakmami~t1r. Kans1 ve 
c;ocuklan bundan dolayi bilytik endi
~e i<;indedirler. 

Prunier ne oldu? OrtalJ.kta bir 
c;ok ~yialar dol~1yor. Kimisi para
lan almca kansrm ve c;ocuklanm b1-
raklp ba~ka bir kadmla kac;tigm1, 
kimisi kendisine ikramiye dii~tii

gilniln ash olmad1g1m ve ortaya at
tig1 haber iizerine ~imdi utancmdan 
meydana c;1kmad1gm1 iddia ediyor. 

Madam Prunier biiyilk bir endi~e 
i<;indedir. Kendisile gori.i~n bir ga
zeteciye demi~tir ki: 

«- Kocamm ne oldugundan hi~ 

bir haberim yoktur. Kendisine bir 
.milyon frankllk ikramiye dil~ti.igtine 
inanm1yorum. Qilnkii kazanan blleti 
gostermesini · bir c;ok defalar istedi
gim halde gostermedi. 

istasyon yarundaki kahveciden 
400 frakn odtinc; aldlgrm ogrendim. 
Bununla bir yere kac;m19 olma1Id1r. 
Esasen evlendigimizden beri bir c;ok 
defala boyle kac;1p beni c;ocuklan
nuzla mil~iil vaziyette b1raknu~hr.> 

Prunier ikramiyeyi almak ic;in ~im
diye kadar milracaatta bulunmarm~
t1r. Bu hal kazanan bile tin hakika
ten kendisinde oldugu hakkmda ~ilp
heler uyanchrmaktadlr. 

Son hadiseden en c;ok canlan s1k1-
lan istasyon hamalland1r. Bunlar 
cPrunierin vadettigi ziyafeti kaybet
tik> diye teessilf ediyorlar. Maama
fih baz1lan Prunierin hakikaten bii
ytik ikramiyeyi kazand1g1 ve ya~mda 
meydana c;1kacagi kanaatindcdir. 

Boluda yagmur ve dolu 
Bolu 8 (A.A.) - Havalarm yag

murlu gitmesi hasat i~lerini teahhii
re ugratmaktachr. Yer yer fazla yag
mur yagmaktadrr. Vilayetin Goyniik 
ilc;esinin baz1 koylerine dolu yagm1~, 
gerek doludan gerek fazla yagmur
dan gelen seller GOyniikte yedi kop
riiyii ve 25 ba!? biiyiik hayvan telef 
etmi~, bag ve bahc;elere zarar ver
mi~tir. 

Dolu ve yagmurun yer iirtinlerine 
yapt1g1 zaran yerinde goriiliip tesbit 
edilmek ilzere bugiln vilayet ziraat 
direktorii Goyniige gitmi~tir. 

•llllrllllllffUltlllllllllllllUlllllllUIUUHUlllllflJllllUllllllllllllllUUIUUtt• 

manm ne kadar manevi zevki varsa, 
dostum Muhtarm soyledigi gibi, o ka
dar da 1vll'1 z1vin varrm~. Bunu ilk 
miiteahhidligimden a1d1gim ders 
i.izerine anladlm ve i~ten vaz gcc;tim. • 

Hiiseyin Su~d 

kalk1yor._. Ag1r achmlarla kap1ya dog
ru yiiri.iyor ... Koridor.. sofalar .. ve 
sm1f!... Sm1fm kapISm1 ac;1yor... Es
mer yiiziinii kapllyan san ve soluk 
rengile mumdan yapllma bir insan 
golgesi gibi yava~«;a s1mfm kap1sm
dan ic;eri siiziiliiyor, giriyor . .. 

'1->f.:/o 

Hariciye kogu~unda !.. 
Bir saat sonra... Sokaklar c;amur 

ve su ic;indc ... 
~imdi Gerrahpa~a hastanesinin ka

plSl oniindeyiz ... Bir y1gm insan gO
riiyoruz. .. Iliklerine kadar islannu~ 
ta!?larm iizcrinde titriyorlar ... Bir oto
mobil geliyor ... ic;inde gene; bir k1z!.. 
Tahminen yirmi dort, yirmi be~ ya~
lannda var!.. Ac;1k san sac;1an futl
naya tutulmu~ ekin ba~aklan gibi 
dalgalamp duruyor ... Ayaklannda si
yah ipek c;oraplar ve tizerinde siyah 
bir elbise! .. Heyecanla otomobildcn 

athyor ... Ko~arak hastanenin kap1sm
dan ic;eri girlyor... Ytiziinde peri~an 
bir renk .. merdivenlerden ko~arak c;1-
k1yor. Geni~ ve temiz bir koridor .. yti
riiyor .. bcyaz onliikler ve beyaz elbi
seler ii;inde bir silili insan.. ag1r bir 
hastane kokusu ta cigerlerinin i<;ine 
kadar geQiyor.. uzaklarda iniltiler .. 
kar~1sma ilk ~Ikan kachna soruyor .. 

- Sertabibin odas1 neresi? 
- t~te ~ odal .• 

Alc;ak okc;eli yazllk ayakkabtlann 
ekserisi z1mba ile delinerek silslen
mi!iiti.r. 

Q1plak ayakla giyilen bu kundura· 
lar kurdele ile baglamyor. 

nt111u1111111tlti1111111rfti11Ut1t1111nt111111t!!1uiuU11111u11111uU11i111u11ttti1 

Galatasarag 
deniz bayramz 

Cumartesi gunu Bebek 
koyunda yap1hyor 

Calatasaray deniz bayram1 tertip hcye
tinden: 

Evvelcc bildirildigi gibi, kliibiimiiz 
tarafmdan tertip cdilen senelik biiyiik 
deniz bayram1 bu cumartesi giinii Be
bektc a§ag1daki program dahilinde ya
p1lacakt1r: 

Saat 16: Kotra yan§1, 16, 1 S Yiizme 
bayrak yan!ll, 16, 30: Kuleden atlama. 
I 7 sutopu miisabakas1 17,30: Bayanlar 
dortlii yan!!1, 18: Baylar d0rtlii yan~a 
I 8, IS : Oc; c;ifte tekaiitlcr yan~1. 1 8, 30: 
Mi.ikafatlann tevzii, 19: Cazband, 2 I : 
F ener alay1, 22 : Cazband. 

NOT: Galatasarayl1lar davetiyelerini 
almak iizcre her gun Beyoglundaki kliip 
merkezine ve Bebekteki deniz :§ubesine 
miiracaat edebilirler. 

Bir otomobil kazas1 
~ofor M1gud1c;m idaresindeki hususl 

otomobil diin Mecidiye koyiinden ge~er
ken likor fabrikas1 oniinde Mustafa adm
da bir adama ~arparak yaralamt§br. 

Kazadan §a§iran ~ofor yan tarafa ~cvir• 
rock istcrken bu defada otomobili yolun 
kenanndaki hendege yuvarlclmt~hr. Ka.. 
zay1 haber alan zab1ta memurlan yeti.. 
~crek yarah Mustafay1 hastaneye kld1r• 
m1~lard1r. ~ofOre bir ~ey olmam1~, kendi· 
si yakalanarak tahkikata ba~lanm1~t11. 

Bir kadm tramvaya binerken 
dO~tu, yaraland1 

Armen admda bir kad1ri diin Emin
oni.indcn bir tramvaya binmck isterken 
dii~mii~. ba~mdan ag1r yaralanm1!?hr. Ar
men haslaneye kaldmlm1§, kaza etrafm
da i:ab1ta tahkikata blllllnmt§llr. 

Derhal ic;eri giriyor... Sagda bir 
paravan, paravamn arkasmdn bir ya
Zl masasi. .. Yaz1 masasmm arkaSin
da da bir adam! .. . 

- Beycfendi sertabip siz misiniz? 
- Evet k1zrm, nc istiyorsunuz? 
- Dun gece buraya getirilen Nimet 

isminde bir yaralI gene; k1zla konui;
mak istiyorum. 

- Nesisiniz? 
- Arkada~1y1m! ... 
-Olamaz! ... 
- Rica ederim doktor bey! .. 
- Olamaz k1zun! .. Agird1r .. opera-

tor konu~masma milsaade etmiyor ... 
- Fakat yalvanrrm size, bir dald• 

ka goreyim ! .. 
- Milmki.in degil klZlm; annesinl 

bile yanma sokmachk! .. 
- Fakat agabeyime telcfon etmi~ 

siniz, onu konusturacakbmzt . . 
- Kim sizin agabeyiniz? 
- Hukuk fakiiltesinde milderris 

muavini Bedri Nejad! ... 
- Ha!.. Siz onun karde~i misiniz? 
- Evct; yalvarmm doktor! .. Oba-

na karde?imden daha yakm! ... Ken• 
dimden daha c;ok sevdigim bir arka• 
da!?Im! .. Allal1 nzas1 icin, c;ocuklannt .. 
zm ba?1 igin bana milsaade edin, bit 
dakikac1k olsun goreyim! ... 

- Fakat klz1m bu ziyaret ne arka
da~m1z i~in iyi, ne de sizin i~in! ... 

(Arkast "Var) 
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I Piyano I 
KIZm anas1 tutturdu: 
- ille kmm1za piyano ogreteli~. 
Babas1 nihayet razi oldu. Bir piya-

no muallimi buldular. Adam her giin 
geliyor, bir saat t,;ah~tmyordu. 

Alb ay zarfmda 1az piyano c;;alma
sm1 ogrendi. 

Bir giln, luzm babas1 piyano mual
limine raslad1: 

- Kizima piyano ogretmek i~in 
ka~ para aldm1z? 

- Saatine iki lira. 
- Peki ~i:mdi piyanoyu unuttur-

mak ic;;in saatine kac;; para istersini1?. 
¥¥¥-

llel' giin sekiz saat piyano ~aian 
birl Imm~suna: 

- Sen bcnim gibi piyano 
ne yaparsm? dedi. 

Oteki derhal cevap verdi: 
- isSJz bir yerde mUstak.il bir kiS~k 

tutanm! .. 

LUZUMsUZ 
- Liizumsuz bir yirmi be~ kuru~-

lugun var m1? .. 
- Var, al. 
Aldi, bakt1: 
- Bu sahte. 
- Liizumsuz bir yirmi be~lik iste-

din ya ... 

OH! 
- Oglun ne alemde? , 
- <;ankla Istanbul a tahsile gi ltL 

~imdi otomobilden inmiyor. 
- Sahi mi? 
- Sahi ya, ~ofOr oldu ! .. 

OGRENMi~ I 
Koyden bir hizmet<;i getirmi~ti. he

~en gun sordum: 
- Senin kadm istanbulu ogre11di 

mi~ri. l 
- dgrenmi~ olacak, <;iinkii bugpn 

ayhgrm arttumarru istedil .. ~ 
BORQ t. 

- Bana on lira bore; verir misitj?.. \ 
Be~ liras1m hemen ~mdi ahr almaz 
iade ederim, geri kalan be~ lirayi da 
bir ay sonra veririm!.. 

~i 
Bir aynhk davasmda, reis 

sordu: 
- Evlendiginiz iaman kocamz sl-

2i c;.ok seviyar miydl? 
- <;ok severdi, beni goriince kalbi 

kl.it klit vururdu. 
- ~imdi? 

- $imdi bastonu vuruyor! .. 

=- - Seni ~ok bekletmedim ya ca mm? 

OYUN 
Reis maznuna sordu: 
- Ne diye sattigxmz siitlere su ka· 

n~myorsunuz. 

.:._ Yanl1~, biz oglumla bir oyun 
oynuyorduk. 

- Ne oyunu? 
- Silt~iililk oyunu!. 

- Kanm ~ok mah~uptur, jim!!!lSti
fini ~dmnda yapar. 

=iiiFSJ 

- Nastl sesi:mi bcgendiniz mi? .• 
- Televizyon ic;;in harikulade! .. 

- Sade sanat a~kl i~in yazi yaz
maktan b1kt1D1, artlk para kazanmak 

i~in yazacagun. 
- Kime yazacaksm? .. 

OOUT 

- Kadln kocasmm pe~i sira gitme~ 
li, ondan aynimamalldrr. 

- iyi amma benim kocam posta 
mil.vezzii! .. 

- Art1k maskelcrinizl ~:akarabilir· 
siniz kanm gitt.t 

SiiiCSAi:i 

I Patronluk I 
Boyac1 Ahmed hayli para kazan

nu~, kiic;;iik bir ev almu~ti. Evini bo
yatmak ic;;in boyac1 Mehmedi c;;agrrdt. 
lUehmcd: 

- Yilz elli li..aya boyanm, dedi. 

Ahmed ~oyle bir hesab etti: 

- Pek ali, bundan a~gx yapilmaz. 
Ahmed gitti. Mehmed i~e ba~Jadt. 

Ertesi giinii Ahmed geldi, bir de bak
ti, ki evi ba~ka biri boyuyor. Mehmed 
bir agac;; albna uzanrm~ c;;ubugunu 
ttittiiriiyor. 

Ahmed ~a~tt: 
- Bu ne hal 1\fehmed? 

- Giinde ii~ liraya bir giindelikc;;i 
tuttum. 

- ·Deli misin? Bu i~ on giin stirer, 
otuz Jira para m1 vereceksin? 

- Elbette. Sen patronluk taslamak 
ic;;in yiiz elli lira veriyorsun, ben yal
mz otuz lira veriyorum, c;;ok mu? 

HATIRA 
Yeni evliler. 
- Bal ayi seyahatimizi unutmiya

caksm ya? 
- Unutmama imkan var m1? .. Ode

digun faturalar zihnimden oliinceye 
kadar ~1knuyacak! .. 

MAHKEMEDE 
Dolandmc1hk, sahtekarllk ciir

miinden on bir kere mahkfun olmu~
sun .. 

- Rica 
bay reis, 

burada ... 

ederim yava~ soyleyiniz 
niiistakbel kaympederiln 

SEBEBi 

- Ne diye onu 9izme ile dovdiin? 
- Bana baldm ~1plak dedi, sOziinil 

tekzib i<;in! .. ------
Mi SAL 

Ogretmen eterden uzun uzadlya 
bahsettikten soma sordu: 

- Soyleyiniz bakayim etrafa yayil
masmm hie;; bh· ~cyle oniine ge~llmi
yecek ~ey nedir? 

<;ocuklardan biri cevap verdi: 
- Kaymyan 18.lma kokusu! .• 

BEKLE 

Y~d1gt bir piyesi okuyor, dinleyen 
Sikmtidan buram buram terliyordu. 
Farkma vardI da: 

- Biraz sabret, bekle, dedi, 1.kinci 
perdede serinlersin, vaka Sibiryada 
cereyan ~diyor. 

- Lavuazye ~ok btiytik adamm1~, 
elektrik olmasayd1 ne yapardtk? .. 

DELi Mi? 
Adam terziye girdi, kuma~lara bak

tt, birini begendi: 
- ~undan bir ka~ elbise istiyorum, 

paras1m p~in verecegim! dcdi. 
Terzi hemen telefonu a~ti, merkez

den imdad istedi: 
- Qabuk gelin, magazamda dell var! 

- Kitabmu yamma aim~, ~im.· 
di ben ne ile :vakit ~ecegim! .. 

SahJfe T 

Haftahk borsa ve piyasa 
Kambiyo borsas1nda siikunet devam 

ediyor - Bugday fiati heniiz 
istikrar bulmad1 

Bu hafta kambiyo borsas1 gene 
umumiyet itibarile siikunet ic;inde gec;
mi§tir. Onitiirk iizerine Paris borsasm
dan dikkate deger bir telgraf gelmemil}
tir. fiatler evvelce de yazd1g1m1z gibi 
16 7 frank iizerinde durmaktad1r. Borc;
lann mal ile odenmesi ic;in bir Turk • 
Frans1z §irketinin tel}kilinden bahset
mi§tik. Bu §irket faaliyete ge~tikten son
ra iinitiirk iizerinde gene hararetli mua
melelcr olacagma §iiphe yoktur. 

Yerli esham ve tahvilat fiatlerinde 
ge\en haftaya nazaran degi§iklik yok-
tur. 

BUGDAY FiATLERi 
Bu seneki bugday rekoltesinin 3 mil

yon tonu tecaviiz edecegi soylenmek.. 
tedir. Heniiz ziraat vekaleti rekolte hak
ktnda bir rakam ne§retmedigi i~in mik
dar itibarile bir hiikiim vermek dogru 
degildir. Ziraat bankas1, ihracat u;m 
haz1rhklara devam etmektedir. $imdi
ye kadar yap1lan sipari§lere gore, bu 
sene 500 bin tondan fazla bugday ih
rat; edilecegi iimid olunmaktad1r. 

Adanadan Suriye ve Filistine ihraca
ta bir kai;r haftadanberi devam edilmek
tedir. Adana mallan evsan itibarile, da
ha ziyade Suriye ve Filistinden talep 
edilmektedir. 

Bu sene mahsuliin bol oldugu tahak
kuk ettigi halde bugday piyasasmdaki 
tereddi.it devam etmektedir. Bu tered
diit, Ziraat bankasmm heniiz §imdiye 
kadar, bugday piyasasmda ne gibi bir 
politika takib edeceginin anla~1lama-

. masmdan ileri gelmektedir. Maamafih 
Ziraat bankas1 fiati §imdiden tayin ede
cek vaziyette degildir. Daha yeni sene 
mahsulii piyasay1 tamamile kaplama.. 
llll§br. Fiatler kati §eklini almam1§t1r. 
Biitiin bunlar anla§ilmadan banka, ne 
:vapacagm1 tayin edemeroekte hakltdir. 

GENE 1\-llSffi tHTiKAIU 
OLACAK MI? 

Bu seneki m1s1r bollugu hakkmda da 
ciddi malumat elde edilmi~tir. Adapa
zan, <;;ar~amba gibi en miihim istihsal 
mmtakalannda m1su rekoltesinin iyi 
oldugu anla~1lrru;ittr. M1s1r ticarctile ala· 
kadar taciTler de, bankamn rnlBlr piya
llBllile ne dereceye kadar alakaaar oJa
cagma merak etmektedirler. ~imdiye 
kadar Ziraat hankas1 m181r fiatlerine 
mlidahale etmemi§ti. Fakat bu eene, 
Karadeniz mmtakalarmda m1s1r fiatleri 
halk1 tazyik edecek derecede yiiksel
mi§, baZ1• yerlerde ihtik8.r hadiselerioe 
tesadi.if cdilmi,ti. Evvelce de yazd1g1-
rruz gibi, m1111r, fakir ve yoksul koylii-

niin ekmegini te§kil ettiig ~in hi.iku
met m1s1r ihtikinna kar§1 lakay1d kala
mazd1. Bu bak1mdan Ziraat bankas1 
m1S1r fiatlerini indirmege te§ebbiis ct· 
mi§ti. Fakat bugday piyasasmda oldugu 
gibi, Ziraat bankas1, mtstr ihtikarile ug
ra§mak ic;in, haz1rhk yapmamt§h. Elin
de stok malt yoktu. Bu vaziyet kar§t• 
smda Romanyadan iki defa m1S1r ge
tirtmek suretile piyasaya miidahale etti 
ve m1sir fiatlerindeki ihtikarm biran i~in 
oniine ge~mek kabil oldu. 

Acaba bu sene Ziraat bankas1, m1s1r 
piyasasmda ihtikar olmak ihtimaline 
kar§t hazirhk yapacak m1d1r} Bu hu
susta Ziraat banka!<mm lstanbul §ube
sine heniiz bir emir gelmemi§tir. Fakat 
m1s1r ticaretile alakadar olan tacirler, 
banka~m icabmda m1s1r piyasasma mii· 
dahale edecegine emindirler. 

AFYO.S PiYASASI 

Afyon piyasasmdaki tereddiid de. 
vam etmektedir. Evvelce bu tereddii
diin sebeplerini yazm•i?tik. Uyu~lurucu 
maddeler inhisan heniiz piyasadan yeni 
sene mahsulii i.izerine mal almam1~hr. 
Nas1l bir fiat politik.as1 takib edeceii 
belli degildir. Her halde Avrupada tet
kik seyahatine devam eden heyet Tiir
kiyeye dondiikten soma inhisar idare
sinin bu seneki afyon vaziyeti daha kati 
bir surette anla~1lacaktu. 
C~en hafta afyon vaziyetinden bah· 

sederken mahsuliin bereketli oldugunu 
yazmi§tik. Son gi.inlerde yagan yagmur
lar bu vaziyeti degi§tirmi§tir . 

Alman haberlere gore, ban yerlerde 
yagmurlarm tesirile afyon mahsuli.i bo
zulmu§tur. Maamafih bu haber piyasa
da fena bir tesir yapmam1§tlr. Mahsul 
bereketli oldugu i4'in, fiatlerin di.i~ece
ginden endi§e ediliyordu. !?imdi bu en
di§eye liizum kalmam1§llr. Yukanda 
yazd1g1m1z gibj, inhisar idaresi, bu sene 
nas1) bir hareket takip edecegini ortaya 
koyacak olursa mesele kalm1yacakt1r. 

TiFTiK VE YAPAGI 
Bu hafta i~inde tiftik ve yapag1 piya

sasmda hararetli rnuameleler ba§larm~
ttr. Ce.; en haf la Liftik piyasasma bir 
durgbnluJt: ~OLni.i~tii. Bu durgunlugun 
inzi maniye~ oldugu anla~1lm1,br. 

Yapag1 iizerine Alman firmalan nazli 
davramyordu. Son gi.inlerde sipari§ler 
artt1ii i~in, piyasapa canhhk ha~ gos
termi~tir. Bun.clan ha~ka yerli fabrika
lann miibayaah piyasaya yard1m etmek· 
tedir. Bu hafta sah§ mikdan I 000 bal-
yayi bulmu~t~. A. O 
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• 

~'1 

Gaziantepte yenl ve kAglr bir hAl yaplhm~tt. Resmimizde in~~lSl bitmek 
iizere olan bu hil goriinilyor. 

Trakya mmtakasmda halka fennt an kovanlar1 dag1tilmaktadir. Resmimiz 
bu kovanlardan bir klsnum Tekirdagmqa iskc) i.izerinde siralanm1~ gosterivr 
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Me$rutiyetin ilc3.n1na yak1n zamanlarda 
sefirler ne ile nie~gul oluyorlard1? 

Almanya cl~isi Baron Mare~al Bag
dad hattmdan ba~ka Halig kopriisii, 
Kanya ovasmm kurutulmasi gibl ~
lerle de me~gul idi. 

Karakoy koprilsil in~at1 evvela 
Fransiz Crcuzot miicssesesine verili
yordu. 

.Maden i~lerile ugra~an Alman Nu
remberg ve Avsburg milesseseleri de 
bu koprilyil in~aya talib oldular. Al>
diilhamidin bir iradesile in~aat bun. 
Iara verildi. Fakat sadrazam ~ekle ait 
bazi uygunsuzluklar gordtigiinden 
irade geri almd1. Alm::mlarm talepleri 
tazyik ~ekline girdi. italyanlar imda
da ~gnldl. 

Bahriye nazm Karakoy kopriisii
niln Alman rniicsseselerince in~asma 
itiraz etti; bu in~ti da tersanede i~ 
gorrnekte olan (Ansaldo) ya vcrmek 
istedi. 

Nihayet hilkumet Doyge Bank ile 
anla~ti . i~ gene Alman miiesseseleri
ne verildi. Doygc bankrn kopril hasi
laL1 teminat olrnak iizere hiik(tmete 
iki ytiz bin lira vermesi kararla~tl. 

Fransizlar da mahrum birakllmak 
uyamazd1! Greuzotya da koprti in~aat1 
i~ln verilecek paradan fazla miktarda 
bedel ile torpitolar 1Slllarlandi. 

Be~. alt1 yilz bin lirahk bir avans 
miiza.kercsine giri~n Doy<;e Bank ile 
Anadolu demiryollan idaresine Kon
ya ovasmm be:;i senede kurutulmasi 
imtiyazi verildi (16 Eylfil 1907). Bu 
t~ebbils on dokuz bu<;uk mil~on fran
ga mal olacaktl. Gene bu 1907 sene
sinde Anadolu demiryollan umuml 
direktOrti Huguenin kurban bayramI 
rnaa~ verilebilmek iizere hiikumete 
200,000 llrahk bir avans vermege razi 
oldu. 

Doyc;e Bankln bu yard1mlan, bu 
banka ile hi.ikumctin slkl, !l.k1 miina
sebeti Fr:ans1zlann ho~na gitmiyor
du. Osmanll Bankasi hiikumete kafa 
tutmaga b~ad1. Bab1aliyi yola getir
mek igin bu banka hi.ikfunetin kendi
sinden arad1gx kii~i.ik avanslan red
detti. Abdtilhamid italya el<;lsine Ka
labra f elaketzedeleri i~in 40,000 frank~ 
llk bir ~ek vermi~ti. Bunun tediyesi 
i<;in Osmanll bankasina mi.iracaat 
edilince bankn hazinei hftssa hesab1· 
mn a<;1g1 oldugu b ... yanile gcl<i Ode
medil 

M. Konstana Eregli havzas1 i~lerin
de bir rakib daha glkti: 

italyan ~ark Ticaret bankasl h(l
kfunete 60,000 lira cm 1,380,000 frank 
avans verdi. Sermayesi iig milyon 
lirctten ibaret olan bir milessese i!;in 
bu biiyi.ik bir muamele idi. Sebebi de 
ticari olmaktan ziyade siyasi idi. 
F1 anSIZlar ve Almanlar bu avans1 yap
magi reddetmi~lerdi. 

istanbulda Frans1z men! aatlerini 
temsil eden Osmanh bankasmm hii
kumetten alacagi 55,000,000 frangi 
buldugu igln bunu arttirmak isteme
mi~I. 

Fakat itals a Ercgli havzasma bir 
mudahale hakkl kazanmak fikrini ta
kib ediyordu. O giinlere kadar tama
men Frans1z i~i saytlan bu rnesele hak
kmda Frans1z diplomasisinin mesai
sini akim birakmaga ~ah~1yordu. 

Bu avans italya els;isi Marki imper
yallnin Fr::mSiz grupuna ve siyase
tine kar~1 yeni bir nilmayi~iydi. 

Alman Doy~e Oryent Bank mall
ye hazinesile 80,000 lirall.k bir avans 
muamelesi yapt1. 

italyan Banka Komer~iyalerun 
100,000 lirahk avans1 milzakeresi ise 
teminat yi.izilnden ~1kan ihtilaftan 
dolayi inkltaa ugiadJ . Marki imper
yali huzura ~1karak Makedonya jan
darma islahabndan, italyanlann 
Eregli havzasmda ugrachklan mi.i~ii
lattan bahsetti. italya da nrtlk Osman-

Baron do Kali~e yerine 1906 da Marki 
Pallaviglni gelmi~U. Marki Pallavi
~ini selefinin yaln1z siyasl olmakla 
kalan meslegini degi~tirdi; mall i~le
re de kan~tI. 

17 Kanunusani 1907 de Bab1aliye 
blr nota verdi. Bab1ali ile ~ark demir
yollan arasmdaki ihtilaflann hallini 
istedi. ~irket 1901 denberi bu ihtilM
lann hakeme tevdiini ileri silrii· 
yordu. ~ark demiryollan kumpanyast 
Muradh - Tekirdag hattmm imtiya
zm1 alm1~l1 ama bu kafi degildi. 

Makedonyada adliye islahatl pro
jesi resmen Bab1aliye tevdi olundugu 
zaman - sanki tam bir tcsadilf imi~
ccsine - Abdi.ilhamid ~ark demiryolla
ri kump:myasile on senedenberl sil
rcn ihtilaflann halline riza gosterdi. 
Fakat iki taraftan nasbolunan ha
kemler anl~amad1lar. 

Abdi.ilhamidin milracaa.ti ilzerine 
Almanya imparatoru tic;uncii hakem 
olarak esbak ispanya ba~vekili M. 
Miirrayi gosterdi. 

Bab1ali hukuk mu~aviri Hakk1 bey 
- sadrazam Hakkl pa~ - ile avukat
lardan ~aban efendi ve Sezar Bonnet
den miirekkeb bir heyet Murra ile gO
rii~mek iizere Parise gonderildi. Bon
netye ticret ve yol masraf1 olarak iig 
bin altm verildi. Mii1Tanm verdigi 
hiikiim ile ihtilaf faslolundu. 

Biltiin Cermen alemi ile birlikte 
Avusturya imparatorlugunun 1866 

danberi takib ettigi Drang nech osten 
siyaseti Avusturyarun Sclllnige inme
sini istilzam ediyordu. 

Bu da Makedonyada ve Arnavut
lukta nilfuz kazanmak, i~gal cdilmi!J 
Bosna ile i~gali mutasavver Selanik 
arasmda bir demiryolu kurarak bii· 
tiin Rumeliyi iktisadi bir kontrol al
tmda bulundurmakla kabil olacakt1. 

Rusya nas1l istanbula bak1yorsa 
Avusturya da Scianige oyle baklyor· 
du! 

Avusturyalllar Bosnada in~a ettik
leri bir demiryolunu eyaletin hududu
na kadar getirmi~lerdi. 

Arnavutlukta ve Makedori.yada is
tedikleri kontroli.in tesisine medar ol
rnak tizere buradan Metrovi~cye ka
dar bir dcmiryolu imtiyazmn. talib ol
dular ve Abdi.ilhamidin muvafakati· 
ni ald1lar. Bu hat ile Avusturya Se
lanige kadar Arnavutluk ve Makedon
yada miimtaz bir mevkie sahib ola
cakt1. 

Bu hat herkese iktisadi oldugun
dan ziyade siyasi goriindii. Bununla 
S1rbistan bir c;ember arasma almnu~ 
gibi olacak, Sirbistamn Adriyatik de
nizinc glkmak arzularma kar~ bir set 
viicude getiri~ bulunacakt1. 

Makcdonyarun atide ab.cagi ~ekle 

gore bu hat Avusturya elinde kuvvet
li bir koz, bir niifuz aleti gibi kulla
rulacakh. 

( Arkas1 var) 
•111111w111111111111111111111t1111n11111111um11111•1111u111111u11111uu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111• 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma 
Eksiltme ve Pazarl1k Komisyonundan: 
Cinsi Kiloau Muhammen 

fiab 
Sabun 2500 32 Kr. 
Arpa 7686 4 » 
Ot 500 3,5 » 
Sa.man 500 1,75 » 
Kepek 4588 3 

Muvakkat 
teminah 

60 Li. 

Ekailtme 

15 

Bugday 600 8 3f 15,30 
1 - Tip fakiiltesi i~in almacak olan yukarida yaz1h muhtelif me

vad1n 13/7 /936 Pazartesi giinil Oniveraite Rektorliigiinde ihale edil-
mek iizere ac;1k eksiltmeye konulmuttur. · 

2 - ~artnameler Pazartesi ve Pertembe giinleri Rektorliikte gorii· 
liir. Eksiltmeye girehilmek i~in 2490 say1h kanuna uygun vesika ile 
teminatlarm1 ihaleden hir saat evvel yatirmit olmalar1 laz1md1r. (3600) 

Kapall Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Mali ye V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan lt «lz mitte yap1lacak k1rtasiye depoau 

intaatid1r. Jntaabn ketif bedeli 29.934 lira 91 kuruttur. 
2 - Bu ite aid fartnameler ve evrak :tunlard1r. «3» 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C - Naf1a it leri teraiti umumiyesi 
D - ln~aata dair f enni tartname 

• 
E - Ketif cetveli, · 
F - Proje 
isteyenler bu ~.artname ve evrak1 1,5 lira bedel mukabilinde Anka

rada Maliye Vekaleti k1rtasiye Miid iirliigiinden, fstanbulda Dolma· 
bah~e Kirtasiye depoaundan, lzmit Defterdarhgmdan alabilirler. 
3 - Ek1iiltme 15/7 /936 tarihinede <;artamba gunii saat 15 de Anka

ra Maliye Vekaleti Kirtasiye Miidiirliigiinde yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf wuliyle yapalacakttr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in fateklinin 2245,12 lira muvakkat 

leminat vermesi bundan batka a,ag1daki vesikalari haiz olup goster· 
mesi laz1md1r. f.n atai1 sekiz gun evvel miiracaatla otuz bin lirabk 
bir ini~aat yapabilecegine dair Naf1a Vekaletinden vesika almas1. 

6 - T eklif mektuplar1 yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat eveline kadar K1rtasiye Miidiirliigiine getirilecek, Ekailtme komis
yonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderile
cek mektuplarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate ikadar gelmit 
olmas1 ve dit zarf1n miihiir mumu ile iyice kapatilmit olmas1 liz1m-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3624) 

11 hiikumetine dayatmak, Bab1aliy1 ------------------------------

siyasi ve mau tazyiklere maruz b1rak- Giizel Sana'tlar Akademisinden: 
mak hu usunda Frans1zlara peyrev 
ol ga ba~lad1. 

M rutiyctin ikinci defa ilam yak-
1 1g1 ual da Fransarun, Alman
yanm, italyanm clgileri il?te bu i~ler
le me gul bulunuyorlard1. 

1880 denberi 26 sene devnm eden 
bir sefurettcn sonra Avusturya elcisi 

On ii~ Temmuzdan itibaren Akademide biri rcssam AH Avni, digeri 
ressam Zeki ile Bedri Rahmi'nin idaresinde Eylul nihayetine kadar 
devam etmek iizere kurs mahiyetinde iki serbest resim atolyesi a~1la .. 
cakhr. Bu atolycde ~ah,mak isteyenlarin on iki Temmuza kadar her 
giin saat 14 ile 17 arasmda hiiviyet kag1tlarile Akademi direktorlii
giine miiracaatlar1 ilan olunur. (3755), 

Istanbul 
Degeri 

L. K. 
34a 15 

203 35 

.112H 75 

106 00 

81 82 

98 55 

9 Temmuz IJ.'936 

Vak1flar 
Pey para11 

L. K. 
25 75 Beyaz1t: Emin bey mahallesinde 

Okcularba,1 caddesinde 51 No. h 
iistiinde iki katta iki odas1 olan 
kagir diikkanin altida iki hissesi. 
5740 

15 

8 

8 

6 

7 

25 <;ar111 haffaflarda 40 No. h diik
kanm sekizde be~ hissesi. 

46 Beyaz1d: Tav~antafI mahaHesin
de Haznedar sokagmda 15 No. h 
kargir diikkamn ii~te bir hissesi 
3227 

00 Mahmutpa~a: Tarak~1larda Da· 
yahatun mahallesinde Siinbiillii 
ban ikinci katta 29 No. h odanm 
16 da 4 hissesi 8259 

13 Mahmutpa~a: Tarak~1lar Da-
yahatun mahallesinde Siinbiillii 
han ii~iincii katta 33 No. b oda· 
nm 16 da 4 hissesi 7683 

40 {:ar,1 bat pazari Hakkaklar cad
desinde 35 No. h diikkamn yarim 
hissesi 2375 

13 88 0 97 Tahtakalede: Demirtaf mahalle
sinde Kutucular caddesinde esk_i 
28 No. h diikkan arsas1mn 36 da. 
ii~ hissesi 1562 

Yukarida· yaz1li hisseli mallar sablmak iizere 31 giin miiddetle 
a~1k artbrmaya ~1kar11m1ttir. lhalesi 9/8/936 ~ar~amba giinii saat 
onbette Istanbul Yak1flar Ba~miidiirliigii komisyonunda yap1lacaktir. 

lsteklilerin mahlulat idaresine gelmeleri. (3850). 

Degeri 

LI. ' K., 
1_720 00 

Pey para11 
L. K. 

129 00 Aksaray eski (;ak1r aga yeni Me
sihpafa mahallesinde Kemalpaf a 
caddesinde 18 metro yiizil olan 430 
metro murabba10daki mercimek 
camii araas1. 

397 90 29 85 Balat: Hac1 Isa mahallesinde Tah
ta minare caddesinde eski 222-224 
yeni 200.202/1 numarah diikkan vo 
barakamn tamamt 5919 

13 08 00 97 Tahtakale: Demirtaf mahallesinde 
kutucular caddesinde eaki 28 No. 
lu diikkin arsasm1n 36 da ii~ hisse· 
si 1562 

Yukarda yaz1b mallar sattlma1' iizere 15 gun miiddetle a~1k arthr
maya ~1kar1lm1ttlr. lhalesi 27 /7 /936 pazartesi giinil saat onbef te la· 
tanbul Vak1flar l>atmiidiirliigii komisyonunda yap1lacaktir. lsteklilerin 
Mahlulat kalemine gelmeleri. .(3852) 

Semti me;hurve 
mahallesi 

Aksaray, Guraba 
Hiiseyin aga 

» ,. 
Haseki Bayram pafa 

Bah~ekapi Hobyar 
(;elebioglu Alaeddin 

* Cadde ve No. 51 

aokagi' 

Pertevniyal 3-10 

» 5-8 
1 

Hamidiye 23-25 
Yeni cami 39-109 
avlusunda 

Cinsi M uhammen 
kiras1 

Hane 

» 
Patmak1 terif 
tekkesinin 
harem dalresi 
Diikkan 

» 

L. K. 
20 

16 
15 

20 
17 50 

Eyiip K1z1l mescid Debbaghane 47 » 4 
Defterdar Abdiilvedut lgrikap1 5 Kay1khane 27 50 
(;elebioglu Alaeddin Tahmi~ 1-78 Ar.sa 12 

Yukarda yaz1h mahaller 937 senesi MaylS nihayetine kadar kiraya 
verilmek iizere a~1k artt1nnaya konmuttur. lstekliler hizalarmda mu
hammen kiras1mn seneliginin yiizde yedibus:ugu nisbetinde pey aks:e
lerile birlikte ihale giinil olan 15/Temmuz/936 ~arfamba giinii ~aat 
onbete kadar <;emberlitatta Istanbul vak1flar bafmiidiirliigunde akarai 
kalemine gelmeleri. (3770) 

Elektrik Ustaba~1s1 Aran1yor 
Eregli komi.ir havzasmda bir komiir oc~gi i~in mi.itehass1s ve tecriibell 

bir elektrik ustaba~sma ihtiya~ varchr. Iyi maa~ verilecektir. isteklile
rin vcsikalarile blrlikte Galatada Tahir hamnda Hayri Araboglu ve 

••••-••• ~erild ~irketine muracaat eylemeleri. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden : 

1 - Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin 936 -937 y1h kit mevsiminde fart
namede yo.z1h kaloriferli binalann kalorif er le, kalorifersiz bin ala· 
rm da kok komiirii aobaeile ve 165 gun miiddetlo is1blmas1 kapah 
zarf usulile eluilteye konulmu~tur. 

2 - lhale Enstitii binas1nda toplnnan komisy.on larafmdau 10/7 /. 
936 cuma giinii saat 16 da yap1lacakbr. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat teklif in 
o/o 1,5 dur. 

4 - Paras1z 11artnamesini almak ve daha f azla izabat isteyenlerin 
Enstitii Daire Miidiirliigune miiracaatlar1. (1466) (3545) 
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KREM BALSAMiN 
E.smer, sar1~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haz1r

land1gmdan cildi besler ve bozmaz. <;ii, Leke, Sivilce ve buru~uk-
luklar1 kamilen giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamin yagh gece i~in peobe reo1di 
2 - Krem Balsamin yag11z srilndt1z i~in beyaz reakli 
3 - Krem Balsamia aca badem gece i~ia 
4 - Krem Balaamin ac1 badem srnadilz i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile ku1Iand1klan ycgane s1hhi kremJeridir. 

MECC ANEN NOMUNE : Gazetenin bu par~s1m alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacag1mz adresinize dort ~ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

1NGJL1Z KANZUK ECZANESt, Beyoglu • Istanbul 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eger sizde bozuk veya kullamlm1yacak vaziyette bulunan 
elektrik iletleriniz varsa, onlar1 derhal Sahpa.z:arda Necatibey 
caddesindeki SA T1E Sosyetenin Id are merkezine, veyahud diger 
1ubelerine getiriniL 

Bir ufak tamirle itinizi glSrebilecck alctleri ni~ia evinizia 
bir ko~esine atayorsunuz? 

Bilmiyor musunu:l ki 44.963 No. ya telcfon edince SAT1E 
1irde bulunan bozuk elektrik iletlcrini derhal aldmp en k1sa 
bir mi.iddet zarfanda, mlikemmel kullamlacak vaziyette aize 
iade eder. 

Siz de bu iletleri SA TlE'ye getirebilirsioiz. 

Ktt9ttk tamirler bedava yap1l1r 
Digerlerii~in yalmz yap1lan masraf bedell ahmr. 

Heybellada deniz Llsesl MUdUrliiiiinden: 
Bu y1l Deniz Lisesinin 9 ve 10 11mflarma atai1daki ,artlar' taftyan 

okullar ahnacakllr. 
1 - Tiirkiye Cunthuriyeti teb'aa1 olmak. 
2 - Orta okul mezunu olmak. Cok iyi ve iyi derecedc olanlar tercih 

olunur. c<lkmale kalanlar ahnmaz.» ., 

3 - Viicudu zindc ve 11hhati yerindc olmak cdilde rekaketi olan· 
lar ahnma:r.:. » 

4 - Lise 9 1m1f i~in 15:17 yafl araamda olmak ve 18 y&fana ba1-
mam1t bulunmak. 

Lise 10 11mf i~in 16:19 y.tfl araamda olmak ve yirmi ya,ma basrnamit 
bulunmak. 

5 - Y ap1lacak Slhhi muayenede ve miisabaka imtihanmda kazan-
m•t olmak. 

6 - Okul gcce yabh ve meccanidir. Mektebe girdikten aonra yiyim, 
giyim, kitap okul tarafmdan para11z temin olunur. 

Getirilmesi mecburu olan kag1tlar. 
1 - Niifu1 ciizdam. 
2 - Mektep p.hadetnameai veya 1m1f ge~me dereceaini 101terir taa• 

dikname. 
3 - Askerlik ogretmeninin mabrem raporu. 
4 - A!• kag1d1. 
5 - Alta adet vesika fotograf1. 
6 - Dilek~e ve bun a miimasil digcr kig1tlar okul taraf and an veri

lecektir. Kay1t muamelcsi 1/Temmuz/936 batlanarak 1/ Agustos/936 
tnrihinde bitccek ve bundan sonra miiracaat edenlerin ki.g1tlari alm-
m1yacaktir. (3636) 

Emniyet t~leri Um um Miidiirliigiinden: 
1 - 936 senesinde zab1ta memurlarma yapbr1laclllc elbiaeler 1~m 

az1 12969 ,30 ~ogu 13081,50 metre kumaf 20 giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Kumaf m rengi koyu kurtuni olacak behcr metresinin bedcli 
muhammeni 500 kuruftur. 

3 - Kuma~Jarm ihalesi 13/7 /936 pazartesi giinii saat 15 de An
karada Emniyet i'leri umum miidiirliigiinde tetekkiil eden komisyon 
huzurunda yapilacakbr. 

4 - Eksiltmege girecekler: Kumatlarin muhammen bedeli olan 65,407 
lira SO kuru~ iizerinden yiizde yedi bu~uk besabile 4905 lira 55 kurut· 
luk muvakk:it teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 aayih ka· 
nunun 2 inci vc 3 :iincii maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte teklif 
mektublarm1 ihale vaktinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 - Kuma,larm ihalesine aid fartname Emniyet itleri umum mii
diirliigu satmalma komisyonundan ahmr. Fazla izahat almak ve tart-
nameyi gormek isteyenlerin mezur komisyona miiracaatlar1. · 

«1458» «3530» 

AK.All 9 Temrnn 1938 

RAHATLIGINI 
BE·YKOZ 
KUNDU~Al~INDA 
ADAY\NIZ 

YERU MftJ.LAn PAZADLAD I 
0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TAR LAD IR 

. .. --·-- . -... ...._.._ 

Istanbul Kiz Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktar1 T ahmin fiati Uk teminat1 Ibale giin ve saati 

kilo Lira K. Lira K. 
Dagh~ eti 1800 828 00 62 10 
Ekmek 6000 690 00 51 75 
Yat sebze 21 Ka.12185 ve 2000 831 69 62 37 
adet ve 600 demet. 

20/7 /1936 Pazartesi saat 15 te 
20/7 /1936 Pazartesi S. 15,30 da 
20/7 /1936 Pazartesi saat 16 da 

1 - Kaz ogr:!tmen okulunun agui.tos 1936 sonuna kadar yukanda miktar, ilk teminat, Ibale gun ve 
saatleri yaz1li ekmek, et ve yaf sebze ve meyva ihtiya~lara a~1k ekailtmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kiiltiir direktorliigii binasmda toplanan komisyonda yap1lacaktir. 
3 - lstekliler ~artnameleri gormek ve malumat almak i~in okul direktorliigiine miiracaat edebilirler. 
·4 - lsteklilcrin okul direktorliigiinden alacaklara irsnliye ile ilk teminatlarm1 Liseler muhasebecili-

iine yatmn:ilara ve belli 1iin ve aaatte Ticaret oda:a vesikalarile birlikte komisyona miiracaatlara. (376\i~ 



9 Temmuz 1936 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Br~m. Anvers, lstanbul 
Ye Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam' dan liman1m1za muvasa

lih beldenen vapurlar 

Chios vapuru 13 T emmuza dogru 

Derindjc vapuru 25 Temmuza 
clogru. 

Achaia vapuru 2 Agustosa doiru 
Bochum vapuru 6 Agustosa dogru 

Burgaz, Varna, Kostence, Kalas Te 

lbr.a.il ic;.in limanrmszdan harcket 

edecek vapurlar 

Derindje vapuru 28-30 Temmuza 
dogru 

Bochum vapuru 6-8 Agustosa 
dogru 

Y alunda Hamburg, Brem, Anvers 
'Ye Rotcrdam limanlan i~n 

harekct edecck vapurlar 
Kythera vapuru l l -1 3 T emmuz.a 

dogru 

Sofia irapuru 9-10 T cmmuza douru 

Chios vapuru 14-1 7 T emmuza 
dogru. 

Sofia vapuru 
dogru. 

18.20 Temmuza 

Faz.la tafailat i~n Calata·da Ova
limyan hanmda Lnster Silbennann 
ve tiirek.a11 vapur aocntahgma mil· 
racaaL Telefon: 4~647 - 6 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastaliklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba~ka her gun ii~ten sonra 

Cagaloglu, Halk fnkas1 kar~1s1, 

Zorlu aparhman No. 2 

latanbul dordiincii icra memurluiundan: 
Tamamma (4760) lira k1ymet takdir 

olunan T atavlada Punc;c;i Hristo mahal
lesinin Tatavla caddesinde eski 39 yeni 
216 numarah iki taraf1 mukaddema Ka
)iyopi elyevm Nikola Galanos vc Klco
patra haneleri dig er taraf 1 Viniros ve 
Ehalini mcnzili ve hahc;esi tarah rabii 
tariki am ilc mahdut kayden miktan zirai 
gayri muharrer ve mahallcn umum mesa. 
has1 1 04 metro murahbamda goriilen vc 
62 metro murahba1 mahallin binay1 iist 
tarah bahc;eyi t~kil eden bolme ve be
den duvarlan k.argir olan maa bahc.;c bir 
hap hane dairemizdc ac;sk arlt1rma ile 
satilacakhr. Evsaf1: Demir kap1smdan 
ii;cri girildikte mermer antre bir koridor 
iizcrindc iki oda bir kiler kresimin bir 
teras. Bodrum kat: <;imento bir koridor 
iizerinde merdiven alts komiirliik bir o
da zemini c;imento alafrnnga ocakh bir 
mutfak mermer musluklu bir. yalak c;a
mn~1r kazam hcla bir kilcr. Birinci knt: 

Seandlnavlan Hear East Agecny 

Bir koridor iizerinde iki oda ( Birindc bal
kon birinde c;1kma vardir) zcmini kresi
min termosif onlu Lanyo. Jkinci kat: Bi
rinci katm ayni olup banyo ycrinde mut
bah ve alafranga hela iki teras bahc;cdc 
meyva agac;lan ve mu~tcrck bir kuyusu 
zemini ~imento gezinti mahalli vard1r. 
Elektrik su ve havn gazi mcvcuttur mez
k.ur gayri mcnkuliin tamarm ac;1k arttsr
maya vazedilmi~tir. Arthrma pe~indir. 
Arttumaya i,tirak edecek mii~terilerin 
ksymeti muhammenin r.o 7,5 nishetinde 
pey akc;esi veya milli bir bankamn temi
nat mektubunu hamil olmalan icap edcr. 
Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vak1f bon;lan borc;luya aittir. Arttuma 
§artnamesi ilan tarihinden itibarcn daire
dc mahalli mahsusuna talik edileccktir. 
Birinci arttumas1 I 0/8/ 936 tarihine mii
aadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci art• 
hrmada hedel, k1ymeti muhammenenin 
% 75 ini buldugu takdirde iiste birak1hr. 
Aksi takdirdc son arthrmamn taahhiidii 
baki kalmak iizere arttnma I 5 gun daha 
temdit edilerek 25/8/936 tarihinc mii
sadif salt gunii saat 14 den 16 ya kadar 
dairede yap1lacak ikinci artbrma netice
sinde en c;ok arttunmn ii .. tiinde b1rak1la
caktir. 2004 numarah icra ve iflas ka
nununun J 26 nc1 mnd<lesine tevf1kan 
haklan tapu sicillerile sabit olmayan ipo. 
tckli alacaklarl:.> digcr alakadarnmn vc 
irtifak hnkb sahip]erinin bu hnkla.nm vc 

• 

Galata Tahir ban 3 iincii kat 
Tel: 0991-2-3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 

Cdynia Copenhag Abo Reval ve biitiin 
Baltsk limanlar ~rk ve Karadeniz hatli
ca limanlan ara.amda 1 S g\inde bir azi· 
rnet ve avdet ic;in muntazam postalar. 

Cdynia - Dantzig - Gothenburg ve 
Oslodan beklcnen vapurlar. 

V1NGALAND vopuru 7 Temmuza 
do gm. 

GOTLAND vnpuru 1 6 T emmuza dogru 
Yak1nda lstanbuldan Hamburg Roter

dam - Kopenhag, Cdynia Cothenberg, 
D=intZJg . Stokholm, ve Oslo, limnnlan 
i~in hareket edecek vapurlar. 

HEMLAND vapuru 2 Temmuza dog
ru. 

VJNCALAND '\'apuru 7 Temmuza 
dogru 

GOTLA 'D vnpuru 1 8 T emmuz.a dogru 
F azla tafsilat ic;in Calata' dn Tahir han 

3 iincii kattn kain acentnhgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

SEN BENUA 
Frans1z Lisesi (Galata) 

Tnlebcler lise program1m tekmil 
goriip resmi smavlara haz1rlamrlar. 

F ransszcn lisamm ogrenmek i~in 
ihznri ssnsflnr vard1r. 

Lc)•li ve nehari vc yemekli ne
hari talebler knbul edilir. 

Lise 21 eyliil tarihinde tckrar ac;1-
la<."4ktJr. 

Be§iktaR icra dairesinden: 
Bir bor~tan dolayi tahh hacze almsp 

Paraya <;evrilmesine karar verilen kiic;iik 
bcyaz nikel Rus semaver kiic;iik be) az 
zem· ·· · tn uzerme c;ic;ekli Azerbaycan sec-
~ade snn zemin iizerine k1rm1Z1 gobckli 
lpek Acem seccade iki kannt kullnml
~1§ _Antep kilimi aynnh elbise dolabt 
uz~n. mermcrli konsol vc aynn 14 7 936 
tarihtne miisadif aah giinii saat I 0 dnn 
~2 .Ye kadar Bc§ikta~ Valde c;e§mesinde 
.. alimhane meydamnda Bostan soka
rnda 2 No da satilacagmdan talip olan-
arin mahallinde haz1r bulunacak me

rnuruna tniiracaatlan ilan olunur. - (M. 764) 

.... Operator- Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollart 

haetahklan mntehass1s1.. Koprnba~1 
Erninonn han Tel: 21916 

' hususile f aiz ve masarife dair ola.n iddia-
lnnm ilnn tarihinden itibaren 20 gun zar
fmda cvrak1 miisbitelerile birlikte dairc
mize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdir
ce haklan tapu sicillerile sabit olmayan-
1ar sat1~ bedclinin payla,masmdan haric; 
kalsrlar. Miiterakim vergi tenviriye vc 
tanzifiyeden ibaret olan belediyc rusumu 
ve vak1f icaresi ve yirmi scnelik cvkaf ta
vizi bedcli miizaycdeden tenzil olunur. 
Daha fazla mnlUmat almak isteyenlerin 
935 3125 numaral1 dosyada mevcud ev
rak vc mahallen haciz ve takdiri kiymct 
raporunu goriip anlayacaklan ilan olu-
nu~ (24283) 

Bulana mUkafat 
6 T emmuz pazartesi ak§Bmt saat 

8-9 raddesinde Bostnnct ile Kadskoy 
Yeldegirmeni arasmda rulo bir pa
ket hnlindc 8 adet ozalt kirm121 kop
yn ve 4 adet saman kag1d1 iizerine 
kur§un kalemle yaz1h Sivas atolyc· 
sinin magazn hinasma aid 11 den 
30 ncu sahifeye kadnr mukavemet 
hesabah knybolmu§tur. Bulanm Bos
tanc1 \:&ta! c;e§me ya7.mac1 Tahir so
kagmda I 6 numnrah haneye geti-

1 rdiginde bir miikafatla memnun edi
lecektir . 

...................... -11! 
BOY OK FIRSAT 

15 par~adan miirck.kep F rans1z 
mamulat1 miikemmel bir yemek sa
lonu, yeni haldc bir Markoni mar
kah radyo, A. E. G. elektrik fmm 
ve I adet plaklarile beraber salon 
gramofonu ucuz fiyatla sahlacakhr. 
Taliplerin Beyoglu, lstiklal caddesi 
40 I No. lu (OKAZYON) magaza-
sma miiracaatlan. ------------ ~ ~-~ - -

Naf1a Bakanbg1ndan: 
20 Temmuz 936 pazartesi giinii saat 15 de Ankarada Naf1a bakan

ligi eksiltme komisyonu odasmda 200,000 lira muhammen bedelli 4000 
ton kreozotun pazarhkla eksiltmesi yap1lacakhr. ~artname, mukavele 
projesi on lira mukabilinde Ankarada Naf1a bakanhgt malzeme daire
ainden verilecektir. 1steklilerin Naf 1a bakanhgmdan ahnmlf miiteah
hitlik vesikaa1 ile birlikte 20 Temmuz 936 pazartesi giinii saat 15 de 
Ankarada Naf1a bakanhg1 malzeme eksiltme komisyonuna miiracaat-
'-1 liz1md1r. (3847) 

Sahife 11 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonl•ndan: 
D. No. Semti ve mahallesl Sokagi Emla.k No. Cinsl ve His. Hisseye gore 

muhammen K. 

856 Yedikule Hac1 Evhad 

1217 Beyoglu Yeni~ehir 

1655 Hcybeliada 
2671 Arnavutkoy 
2836 EyUp Camii kebir 

3316 Sanyer Yenirnahalle 

E. <;mgrrakll 
Y. Zenberck 
Dere boyu 

E. 2 
Y.2-4-6-8-10-12 
E. 91-93-93 Mil. 

Y. 85 - 87 

~ka E. 14 Y. 16 
E. Kilise Y. Kazmac1 E. 19-21 Y. 7 
Camll kebir E. 73-75 Y. 69-71 

E. VC Y. 6-8-10 

Ah~ap odalan olan 
bostarun 90/480 His. 
Ah~ap iki diikkan ve 
kfl.glr odalar ve bahc;e
nln 1/ 4 His. 

290 ac;1k 
arttirma 

410 > 

202 metre arsamn 1/2 His. 20 
37 metre arsa 60 
Ustiinde odasl olan ka- 660 
gir ilti dilkkAnm 100,'5/ 
360 His. 
Evvelce bane ~di iii; 100 
arsa 

> 
> 
> 

4417 Beylerbeyi istavroz E. Bostan 
Y. Bilrhaniye 

E. 8 Y. 6/1-6/1 Hane ve ah1r vel sa
mahallen 10 manllgi olan 10 dOniim 

bostan 1 2 His. 

1800 kapal1 
zarf 

6510 Kas1rnpa~ HaCI Ahmed E. 72-74-20 Y. 
52-52-18-20-50-
52/1 mahallen 
Pir Hiisamed-

Ah~ap sarnanhk ve 
ah1r ve kagir haneyt ha
vi bostanm valnf mahal
llnin 465 4800 ve m'iilk 

700 a~1k 

artt1rma 
E. Ebiimza dergA.h1 
ve Uzun yol dere 
boyu ve Pir Biisa
meddin Y. Pir Hil
sameddin ve Ebiir
nza dergaru 

din sokagmda mahallinin 808 7128 His. 
10 No. 

7183 Edirnekap1 Kececi Pirl Kececi Piri 
LOkiinctiler 

E. 93 112 metre arsa 
Yeni 177 

170 > 

7855 Beyoglu Karnerhatun Kllmc arslan E. 25 - 27 - 29 Kflgjr ti~ bane 
mahallen 29-31-33 

2890 kapall 
zarf 

50 a~1k 

arttmna 
1070 kapah 

zarf 

7908 Sanyer Yenimahalle ~ayir E. 15 Y. 23 59,75 metre nrsa 

7977 Edirnekap1 Kas1rnaga E. Cami! ~f ve 
Sena yo~ Y. Ka
sun odalan ve Se
na sokag1 

E. iii; defa 21 Kagir ii~ hanenin 1 ~ 
mi.ikerrer Y. His. 

21-23-34 

8176 Kas1mpa~ Biiyiik Piyale Dere boyu R 4 Y. 10 189 metre arsa mahke- 40 a elk 
menin izalei ~yu hari- arttirrna 
ta.SI mucibince 

8177 Beyoglu Karnerhatun Papatya ~ 4 Kagir hanenin 1440 kapalt 
4 5 His. zarf 

8219 Kasunp~ Biiytik Piyale Dere boyu E. 4 Y. 7-8-10-11 189 metre arsa mahke- 40 a~1k 
menin izalei ~uyu harl- artt:mna 
tasi mucibince 

Yukarda evsaf1 yazilt gayri menkuller on giin milddetle sati~a c;ikanlrm~br. ihaleleri 20 7 936 talihine te
sadiif eden pazartesi giinu saat on di:irttedir. Sati~ munhasiran gayri mtibadil bonosiledir. 

Liseler al1m sat1m komisyonundan: 
Mahrukabn cinsi Muhammen bedeli Uk teminat Eksiltme 

Mang al 
komiirii. 

Odun 

Kilo 27450 

Ceki 1805 

Kok komiirii ton 317 

Tiivenan maden ton 40 
komiirii 

Lira K. Lira K. ~ekli 

823 50 61 71 A~1k eksilbne 

4512 50 338 44 A~1k eksiltme 
6181 50 135 81 Kapah zarf 

440 33 A~1k eksilbne 

Eksiltrne giinii Sa at 

~arfambn 22/7 /936 14 

14,30 

~ar{lamba 22/7/936 15 

~arfamba 22/7 /936 15,30 

Komisyonumuza bagh on dokuz nehari okulun yukarda yaz1h mahrukat f&rtnamelerine gore toplu ola· 
rak ihalesi yap1lmak iizere eksiltmeye konmuttur. Eksiltme tekli, gun ve saati ile muhammen bedel ve 
ilk teminatlar1 yanlarmda gosterilmittir. Eksiltme Istanbul Kiiltiir direktorliigii binasmda liseler muha
sebeciliginde toplanan komisyonda yap1lacaktir. lstekliler bu ite ait tartnameyi komisyon sekrcterligin
den goriip ogrenebilirler. Ilk teminatlar1n1 komisyon batkanhgmdan alacaklar1 irsaliye ile .muhasebe vez-
nesine yabrmalar1 ilan olunur. (3788) 

-Dak'tilo aran1yor 
Biiyuk bir Milli Miiessesede yiiksek ma~la ~h~tinlmak iizere 

1y1 Almanca ve F rans1zca bilen birinci s1mf iki Dalctilo vc ayr1ca iyi 
Tiirk~e bilen yine birinci sm1f iki Daktilo almacakt1r. lstcklilerin bir 
fotografla birlikte k1sa terciimei hallerini (Istanbul Posta kutusu 84) 
adresine yollamalan. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Metre mikab1 muhammen bedeli 39 lira olan atai1da cins ve mik
dari yaz1h ~am kereste 24 Temmuz 936 cuma giinii saat 15 den itiba
ren sirasile ve ayri ayn ihale edilmek iizcre Ankarada ldare binasm
da pazarhk usulile satin ahnacakhr . 

Bu it-e girmek isteyenlerin her cinain hiza11nda yaz1h muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettigi veaikalar ve resmi 1azetenin 7 /5/936 
G. 3297 No. h niiahaamda intitar etmit olan talimatname dairesinde 
ahnmit bir veaika ile muayyen vakitte komiayonda bulunmalar1 li.zim
d1r. 

~artnamelcr Ankarada Malzeme 
liim vc aevk tefliginde, Eskitehir 
goriilebilir. (3846) 
Cinsi 
1 Vagon tahtasi 
2 - Cam muhtelif 

Takribi M 31 

1059,074 
342,750 

dairesinde, Haydarpafada tesel
\-e lzmirde idare magazalar1nda 

Muvakkat teminat 
3097,79 lira 

1002,54 J> 

Beyoglu M1ntakas1 Tahsil Mudurlugu Be~ikta~ 
Maliye Tahsil !?ubesi Tahsil Ba~memurlugundan: 

Besiktas C1hannuma mahalleai Y ah sokak 17 /19 numarah f abri-
' t 

kada tahtt hacze ahnan muhtelif cins 400 sand1k ~ivi 20/7 /936 tari-
hine tesadiif eden pazartesi giinu mahallinde aablacagmdan istek· 
lilerin vakti muayyeninde memuru mahsusuna miiracaatlar1 ilan olu-
pur. .(3854), 

Sa~lann kolderini kuvvetlendirir. 
Dokulmeaine mani olur. Kepekleri 
izale eder. NCfviiniimasm1 kolay
l~tmu~k. bayat k.a'biliyietini artb
nr. Utif rayihalt bir aac; ek.siridir. 

tNclLtZ KANZUK ECZANF.Sl 
BEYoGLU - tST ANBUL A~ 

Zayi - 3 I 7 8 sny1h c;ift yuk araba vla-1 
kasm1 zayi ettim. Y enisini alacag1mdan J 

eskisinin hiikmii yoktur. Unkapam iskc
lesinde Ali. 

MERAKLILARA 
Modern ve gayet nefis mavi renktc 
bir SALON TAKIMI sabhkbr. Tak
sim stadyomu arkasmda 37 No.b 

marangoz atolyesine miiracaat. 
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Sahife 12 

Daha ~ dogrusu FRIGiDAIRE soguk hava 
dolab1n1 k1skan1yor ••• , 

1 - Geni, raflar1 •.• 
2 - Bol ve ~abuk buz yapan cihaz1 ... 
3 - Elektrik sarfiyat1n1 yar1 yar1ya indiren 

E K 0 V A T kompresorii ... 

SOGUK HAVA DOLABINI HAKIM KILDI 
Herhangi bir eve gidiniz, goreceginiz ~og_uk h~va dolablann1.n 
0 /o 95 inin markas1 behemehal FRIGIDAIRE olacakt1r. 
Birkac; sene evveline gelinciye kadar, soguk hava dolab!an 
henuz bu kadar yay1lmam1~ iken kimse ald1g1 dolab1n mar
kas1na bakmadan satin ahyordu ... 
~imdi ise herkes ak1lland1 v_e ~ic; b!r soguk hava dolab1nda 
bulunm1yan meziyetleri FRIGIDAIRE'de buluyorve israrla 
FRiGiDAiRE markas1na dikkat ediyor. · · 

I 
9 Temmuz 1936 

II 
••••••• 

FRIGIDAIRE soguk hava dolab1 her eve ne~e ve s1hhat getiriyor. --.-J 

FRIG IDAIRE 
MADE ONLY BY/GENERAL MOTORS BO URLA BiRADERLER ve $iirekis1 

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

Sinci YER Li MALLAR 
Sergisinin en. biiyiik muvaffakiyeti-

• 

RADYOLiN l IG R i p . I 
Paviyonu taraf1ndan. kazanilmaktad1r 

~;·~~ . 

II II 

Radyolin • ~ripin paviyonunda Radyolin afan bayanlar 
•••n11111111111111111111111u11111111111t11JllltllllllllUllllllllllllHtlHIUllUllll-

9iinkii: Daima Radyolini kullanan binlerce hatl' bu di§ macunu
nun nasil haz1rland1g1n1 bizzat g9rmek iizere Radyolin 
paviyonuna ko§maktadir. 

9iinkii • Gripin di§ ve ha~ agrilarina, soguk alginhklarina kar§I • 
kullandmas1 o kadar itiyad haline gelmi§ bir miistahzar-
d1r, ki sergide, hele bu yagmurlu ve gayritabii havalarda 
akla evvela bir kutu Gripin almak gelmektedir. 

S A T I E' nin butun ~ubelerinde 

~ ... A~VOILA M~~HlE:~ 
Fabrikamn yeni binasmda hususi surette a~hg1 me~herin bir kere goriilmesini 

rica ederiz. Karyolalar ucuz ve saglamd1r. Somyelerimiz diinyanm en rahat som
yeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnun edecek miikemmeliyettedir. 

H A L i L S E Z E R ~aryola ve madeni e~ya fabrikas1 
Sirkeci, Salk1mso~iid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1) 

-------- Telefon: 21632 --------

z 
HASTABAKICI 

LAY 
HEMSiRELER 

Okula Direktorliigiinden: 
Y eni ders y1lma haz1rlanmaktad1r. Okul geceli ve para11zd1r. 0-

kul, gen~ bayanlar1n hastabak1c1 ve ziyaret~i hempre yetiterek, 

hastanelerde ve umumi 11hhatle alakadar olan miiesseselerde ~aht
malarma mahsusdur. 

Tahsil miiddeti ii~ y1ld1r. Teorik ve pratikdir. Dersler hususi 

doktor profesorler ve muallimler tarafmdan verilir. 

lsteklilerin iyi ahlakh ve 11hhatli ve en az orta tahsili bitirmit 

olmalari ~artbr. Diger tartlanm1zla fazla izahat i~in yaz1 ile veya 

bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktorlii

giine miiracaat edilmesi. 15 Eyliil 1936 dan sonra miiracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

~--· M 0 T 0 R devrindeyiz. ---~ 
Motorun gorecegi i!ii E L goremez -SAT IE 

En miikemmel motorleri, 12 ay vade ile 

SA.TAB VE TESiS EDEB 
HER TORLO ELEKTRIK SINAI ALETLERI 

Z1mpara ta~lan, mak'aplan, pompalan, tezgahlan, 

12 A Y V A D E t L E S A T .& R. 
~-- Fabrika tesisi i~in hususi servise mUracaat ---r 

Z• ~ • , TAKSIM Bahc;esinde 

1yaret etmeg1 unutmay1n1z I Yerli Mallar Sergisinde 
---------------- YEDIKULE GAZHANESiNiN PAViYONUNU GEZINIZ 


