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fire:;.!r~ad, 13 (A.A.) - Rayşbank 
.\t1'tıı.·0rii Dr. Şaht, dün Yugoslav -
~rt'' dostluk cemiyeti tarafından 
~·erilen çay ziyafetinde hazır 

B.Çemberlayn karısile beraber 

Deyli Meyi de diyor ki: 
"Umumiyetle zannedildiğine göre. 

bir çok devletler, 1ngilterenin ,İtalya 

bulunmuş n ond 
leri kabul etmiştir. 

. . a gazeteci • 

Dr. ~aht gazetecilere demiştir ki: 
(Sonu Sa. 2 Sil. 3} 

Fransadaki ~revler 11atışı1Jor 

~nıcl~nfn işg;li aıf;;daki 
fabrikalar boşaltıldı 

~elçikadaki maden amelesinin grevi 
e aiinden güne vahamet kesbediyor 

L 1 
' 

c~"' . 
. ~ ameleler günlerini bögle danaf'fl~r~Jc g~rdUn. 

(Yazısı 2 inci Sayı/ada) 

hakkındaki zecri tedbirlcrın dc!rhal 
kaldırılması hakkında Milletler cemi· 
yetine yaptığı müracaatı teyit etmek 
arzusundadırlar.,, 

TİMESİN PARİS MUHABİRİNE 
GÖRE 

Londra, 13 (A.A.) - Times gaze
tinc göre, Ncville Chamberlain' in nut
tcsinin Paris muhabiri diyor ki: 

"Fransız resmi mahafilinin kanaa
ku İngiliz hUkümctinin Avnıpanın 
uzak mıntakalarında sulhun idamesi 
mcs'uliyctindcn kendisini kurtarmak 
ve menfaatini yalnız Fransa ve Bel
çika hudutlarının garantisinde ara
mak arzusunu göstermektedir., 

Daily Telegraph diyor ki: 
"İngilterenin Cenevrede zecri ted

birlerin kaldırılmasını tekJif etmesi 
muhtemeldir. lngiltere, zecri tedbirleri 
gayri ameli bulmakta: ve bunların kal
dırılmasının Habeşistanda eski vazi
yetin geri dönmesi neticesini verebi
leceğini sanmamaktadır. İngilterenin 
Cenevreed böyle bir teklifte bulunaca· 
ğı henüz kat'ilegmiş olmamakla bera
ber kabinenin nafiz azalarından çoğu 

(Sonu Sa. ! Sil 4) 

"Seferberlik 
liazırf amıyoruz ! ,, 
Mareşal Badogligo'nun 
bir Fransız gazettCİIJe 

söqledikleri 

llare,al Bndoglio 

Dün gelen t'ran~ı:ı postasında o. 

kuduğumuza göre. l\lare::ıal Badoglio. 
nun Habeşistan Kral vekilliği vazl. 

fesini bırakarak biirük e: kanı harbiye 
başkanlığına tekrar geçmesi Avru. 

pada ltalyanın yenı bir askeri haırr. 

Irfa lıaşladılı düşüncesini uyandır. 

mıştrr. Fakat Mareşal Badoglio, es
ki vazifesinden ayrılmadan bir gün 
el'nl kendisine bu düşiinceyi işaret 
eden L'lntransigeant gazetesinin Ro. 
ma muhabirine şu sözleri söylemiş. 
tir: .. 

(Sonu: Sn. 2 Sü. 5) 

Boğaz ar meseıesinin f!Örüşüımesıne doğı u ... 

M~nİrö ~- ko.;f ;ra~s~~ 
girecek heyetimiz dün 

Ankara'dan ayrıldı 
Heyet 
kanla 

Ankara 
vekiller 

istasyonunda Başba
tarafından uğurlandı 

Aukara, 1:3 (A.A.) - l\lontrö Bo. 
ğazlcıı konferan..,ında ltirkiyeyi tem. 
sil edecek olan heyet bu akşam eks. 
presi ! hareket etmi~tir. 

Murahhas heyetimizin riyasetinde 
Dış Jşleri Bakanı Dr. Tedik Rüştü 
Aras bulunmakta ,.e murahhaslar 
Hariciye genel sekreteri bü)'Ük elçi 
Numan Menemencioğlu genel kur. 
may ikinci reisi General Asım. Mil. 
letle& C'c:niyeti nezdindl' Türkiye da. 
imi murahhası Necmeddin Sadıktan 
mürekkep bulunmaktadır. 

Heyeti mıırahha.~a ile beraber ik. 
tisat müşa,·iri olar.1k iktisat Vek:ile. 
ti müsteşarı Saduliah, Sıhhive na. 
mına hrfzı~ıhha umum müdllrü Dr. 
Asını Dış işleri 'Bakanlığı baş hu. 1 
kuk müşa,•iri Ziya, daire şeflerin. 

den J\lehmct Cent, Müşfik Seliimi ile 
üç katip, sekiz askeri müşavir heye. 
te dahil bulunmaktadır. 

Heyetle beraber gidecek olan ga. 
zeteelter dokuz kişiden ıbarettir 

Murahhas ve müşavirleri istas. 
yonda Başbakan ismet lnönü. Kamu. 
tay başkanı Abdülhalik Renda, C. H. 

8 . Teııfik Rüştü Ara.. 
Partisi Genel ,Sekreteri Recep Peker, 
Vekilier n bütUn ecneb• büyük el~I. 
ler ve elçilerle sefaret n hariciye •r
kanı n bir çok sayJavlar tarafından 
teşyi edilmişlerdir. 

Ayni t_rr.nle teda,·i iı:in Anupaya 
gitmekte olan Ziraat \'ekili Muhlis 
Erkmen şehrimizden ayrılmışhr. 

3 Jlldlz yaralaadl 1 
M~rlen Ditr!h b;r ba_cağını kap19 .. nkıştırdı. Şarlo 

ıle Polet Godar bır otomobil kazası geçırdiler 
Gelen haberlere göre Uç meşhur 

film yıldızı, Marlen Ditrih, Şarlo 
ve Şarlo ile ) akında eYlenecek olan 
Polet Godar birer ölüm tehlikesi ge. 
çirmişlerdir. 

Vücudunun ,.e bilhassa hacakları. 
nın tt-na.~ilbil ile büyük bir ~hret ka. 
zanmış olan Marlen "Allahın bahçe. 
si,, .ıdh bir film çnirirken yaralan. 
mıştır. Oyun icabı !:alabalık bir arap 
kafilesi arasından bir çöl trenine ace. 
Je ile atlaması H\zım gelen 1\tarlen 
lüzumundan fazla sUratli da\Tanmış 
n bu sırada kapanan bir kapıya meş. 
hur bacal<larından birisi ile elini 8 1. 

kıştırmıştır. 

Marlenin şimdi kaza~·a uğrıyarak 

yaral:ınan eli l"aktiie gene bir kaza. 
ya uğramış, fakat bu kaza kendisi. 
nin sınema hayatına Kiı·m~~lni temin 
etmi ti . Bu kaza onun kemancı ol. 
mak he\·esinin önüne geçmişti. 

Artistin ul'radıiı hu son kaza a. 
lakadarları bir havlı telaşa nrmiş 

ve yaralı bacak şekli bozulmasın di. 
ye bütün ıiln buz iı,:inde tutulmuş. 

tur. Alman yıldızının aynı 1.amanda 
X şuaına tutulan bacağının kırılıp 

kırıhradığını anlamak ancak alınan 
resimler görüldükten onra kabil ola. 
caktır. 

Şf\rlo ile l'oletin ge~irdikleri ka 
zaya gelince~ hu d.ğeri kadıtr ehem. 
miyetli defildir. Bu iki arti~tle bazı 

Alman yıldızı .Jlarlen IJitrih. A.ıağıdtı 
l'olet (;odar 

arkadaşlarının hindikleri otomohll 
diğer bir otomohill" çarpışmı§ \'e ar. 
tistler hafif bazı yara )arla kurt uL 
muşludır. 
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.20 Haziran cuma~t~;ı· --
1 Bu tarih • • hatırınızda 
1 

ıyıce kalsın. Çünkü •• . o gun 
1 bütün okuyucularımıza yüzlerce hediye kazan-
dıracak • büyük •• ' • 

yenı ve musaoaKamızıo bütün 
tafsilatını v• 

verecegız. 
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Çem erlaynin nutku bi. 
Çocuk Esirgeme Kurumu dün toplandı hazırlamış ..• • 

zemın 
.. _ ........ ._._.,..._•••-••••-• .. ••••-·---•-•h• .. -• TP ----··------ ( Uat yanı l ıncıde) 

aşbakan kongrede çocuk esirge
mesi hakkında. bir söylevde bulundu 

bunun en doğru ve dlirüst bir yol ola
cağı kanaat\zıdedirler. Esasen zecri 
tedbirci memleketler cephesiııin g ittik 
çe kuvvetini kaybetmekte olduğu gö
zükmektedir. Milletler cemiyeti siya
setini gütmekte olduklarını söliyen 
bir çok memleketlerde 1talyan malla

Ankara, 13 (A.A.) - Çocuk esir-( 
geme kurumu genel kongresi bugün 
saat 1 S te çocuk sarayında toplanmış
tır. 

Kongre başkanlığına general Kilnn 
Özalp ve ikinci başkanlığına da gene• 
ral Kbım Sevüktekin, katipliklere de 
bayan Dr. Fatma Memik, dr. Mitat se
çilmişlerdir. 

Kongrede murakiplerin raporları o
kunarak kabul edilmiştir. iki yıllık ça• 
lışma rililoru da memnuniyetle kabul e
dilmiş, ve kongrenin sonunda kongre
nin cumur başkanı Atatürke, Abdülhr· 
lik Rcnoaya, başbakan ismet tnönüne 
ve kardeş kurumlara tazimlerini bildir
mesi alkışlarla kabul edilmiştir. 

Başbakan İsmet İnönü kongre so
nunda aşağıdaki nutku söylemiştir: 

"Çocuk esirgeme kurumunun geçen 
iki senelik faaliyetini hulba eden kor:. 

grede m~m.-ı_uniyetle yaıadık. Bu güzi-( 
de beyet:n sıze verdiği iş raporu bütün 
memleketin memnuniyetini mucip ola· 
caktır. 

Teşkilatımız artmııtır, bilhassa mem• 
nun olduğumuz cihet çocuk esirgeme 
fikrinin bütün memlekette yeniden his
solunur derecede yapılmış olmasıdır • ., 

Fikrimce her çocuğun her yerde, 
memleketin her bucağında bu kadar 
gilzel kabul görmesi ve her yerde ço
cuk esirgeme kurumunun faaliyeetini 
çak artlrması ve çok genişletmesi işi 
bilhassa vatandaşları çok sevinclire
cektir. 

Memnun olduğum nokta Mlirakip 
Raif Karadenizle dir. Ömer Vasfi'nin 
çok açık ve çok anlayı§lı bir şekilde 
yazdıklan hesap raporudur. Ümit edi
yorum ki, bu hesap raporunun usulle-

Fransadaki grevler qatışıgor 

Amelenin işgali a tındaki 
fabrikalar boşaltıldı 

Belçikadaki maden amelesinin grevi 
ise günden güne vahamet kesbediyor 

Paris, 13 (A.A.) - Dünkü en mü. 
him hadise demir sanayii patronları 
ile işçileri arasında akşam üzeri saat 
l S de ve mesai nazırınm teşebbüsü ile 
1 ir uzlaşmanın imza edilmiş olması. 
drr. Dilfırnum tezgahlarda paza rtesi 
sabahı işe başlanacaktır. 

Şimal eyaletlerinde grevciler işgal 
altında bulundurdukları 736 fabrika
) i tahliye etmişlerdir. 

Kasap çırakları ile patronlar ara. 
• ındaki dava da hallolunmuştur. 

Paristeki bütün kasap dUkkAnları bu. 
gün sçılacaktır. 

Paris, 13 (A.A.) - Sen eyaleti 
mıntakasında grevcilerin sayısı dün 
akşam 256.f76 ya kadar inmişti. Sa
bahl~yin Paris sokaklarında bazı ha. 
diseler olmuş ve 41 kişi tevkif edil
miştir. 

Öğleden sonu ise hi~ bir hadise 
olmamışl!r. 

Sen eyaletinde hemen biltiin yapı. 
)ardaki grevciler yeniden işe ba§la. 
rnışlar n öteye beriye asmış oldukla
rı bazan lurmızı ve bazan üç renkli 
b:ıyrakları indirmişlerdir. 

larangoz, çilingir ve d$amacı. 
lr r n da ya bugün, yahut da pazartesi 
y grevden vaz ge~meleri muhtemel. 
dir 

ilaris, 13 (A.A.) - Şimal eyale
t'nde dUn yeniden işe başlıyan işçile. 

rin o;ayısı 57 bindir. ~kmekçilerle 

kömürcüler de bugün işe başlıyacak. 
lnrdır. 

Bordoda Uman amelesi grev yap. 
mışlar ve ücretlerinin arttırılmıunnı 
ic:;tiyerek rıhtımları işgal etmişlerdir. 

Amiensda tramvaylar grev yapmış. 
tır. M!conda yedi fabrika amelt!o!i 
daha greve iştirak etmişlerdir. 

Bununla beraber her tarafta sü. 
kun vardır. 

Brük..'lel, 13 (A.A.) - Maden böl
geleı indeki grev vaziyeti vahamet 
ke betmcktedir. Grev genişlemekte. 
dir. Bu sabah Liyej havza.cunda bü. 
tün maden sanayii müesseseleri gre. 
n iltihak etmişlerdir. 

l\Lıdenlerdeki işçilerin sa),SI 17 
bin fahmin olunuyor. Takviye edil. 
miş elan poli.8 34 maden kuyusunun 
işgaline mani olmağa muvaffak ol. 
muştur. 

öte yandan Herştal silah fabrika
larında hiç bir amele işe başlamamış. 

tır. Grevin umumi bir şekil almasın. 
dan korkuluyor. 

lçtimai bir buhranın doğuracağı 
,·ahamet karşısında siyasi buhranın 
zayıfiadığı görülmektedir. 

Siyasi mahf ellerin kanaatine göre 
B. Yan zeeland gece esnasında kabi
nesini teşkil etmiştir. Yeni kabineye 
altı sosyalistin iştirak ettiği zannolu. 
nuyor. 

Ruzvelt manevi yardımdan 
bahsediyor 

Dallas, 13 (A.A.) Cumurreisi 
Ruzvclt burada irat ettiği bir nutukta 
demiştir ki: 

"Biz, Amerikada yalnız milli auygu
yu değil, beynelmilel duyguyu da i :ı· 

kişaf ettirdik. Bununla beraber, Ameri-ı 
kanın bütün dünyayı hüsnü niyet ve 
komşularla iyi geçinmek esaslarına da· 1 

yanan bir dış politika takibine te12vik 
eylemekle beraber, tehlikeye düşen yı· 

hancı devletlere yapacağı yardım tama
mile manevi mahiyette kalacaktır.,, 

Kudüs, 13 (A.A.) - Kudüsü:ı ye
di mil şimalinden geçmekte olan bir C• 

tobüsün üzerine bir arap çetesi tarafın· 
dan ate~ edilmiştir. 

Yolculardan bir yahudi ağır yaralan
mıştır. Vak'a yerine derhal bir müfrc· 
ze askerle ~olis kuvvetleri gönderilmiş
tir. 

re ne akdar uygun olduğunu bütün 
memleketin gözü önünde canlandıra
caktır. 

Varidatı tahminden fazla tahakkuk 
ettirmiş masrafını da idare etmek hu
susunda büyük bir muvaffakiyet gös
termiştir. Hayır cemiyetlerinin hesa
bın sağlam vaziyeti o fikrin memleket 
te kökleşmesi için bu sağlam hesap, 
en ziyade lazım olan şeydir. Bunun için 
mUrakip arkadaşlara teşekkür ederim 
her türlü menfaat kaydından bade 
olarak Çocuk :Esirgeme fikrini memle 
kette yerleştirmeğe çocukları himaye 
etmiye mümkün olduğu kadar yardım 
hususunda gösterdikleri gayrete Ço
cuk esirgeme kurumunun yüksek he
yetine, umumi merkez heyetine, idare 
heyetine huzurunuzda ve millet kar§ı 
smda şükranlarımızı, teşekkürlerimizi 

sunmayı bir vazife biliriz. 

Yugoslavya ile 
Almanya 

rı gözükmeğe başlamıştır. 

Morning Post ise diyor ki: 
"Cenubi Gal ayaletinde seçicileri 

bulunan partilerin hepsi zecri tedbir
lerin kaldırılmasını tavsiye edect:kler
dir. Çünkü 1talyaya yapılan kömür 
ihracatının durdurulması neticesinde 
bu memlekette sefaleti fafilalaştırmı§
tır . ., 

SEFiRLERtN LONDRADAKt 
TEMASLARI 

Londra, 13 (A.A.) - Efk8rı umu· 
miye İngiliz hükumetinin italyaya karşı 
olan zecri tedbirlerin kaldmlmasma mü
zaheret etmesi ihtimaliyle gittikçe da
ha ziyade iştigal etmektedir. 

Haber alındığına göre, Fransa ve 
Belçika büyük elçileri, genel durumda 
Çemberlayı:un nutku üzerinde hidiı o
lan değişiklik hakkında görüşmek üze
re dıı bakanlığını ziyaret etmiştir. 

Ayni zamanda reamt mahafillerde 
dıı bakanlığının mahrem bir nota ile 
bu hususta bu hafta Fransa hilkfimeti
ne malUmat verildiği haberi kat't ola
rak yalanlanmaktadır. Çemberlaynm ce 

(tlat yanı 1 incide) ıurane teıebbUsU Fransızlar ve Belçi-

"Belgrada yaptığım bu ziyaretin kalılara hayret vermiıtir. Bu iki mem
iki millet arasında sulhçu iş birliğini lekct hUkftmeti, Röyter ajanıma göre, 
inkişaf ettireceğini ümit etmekteyim. Grandinin dıı bakanlığı ~le yaptığı gö
Harp ve bunu takip eden sulh mua- rüımelerden az çok haberdar edilmiıse 
hede:eri dünya ekonomisinde kendini de, bu memeleketler işin bu tekle gi
gösterin hercümerç vaziyeti herkesçe rebileceğini tasavvur etmemişlerdi. Şim 
malilmdur. Eğer güçlüklerin önUne eli, lngilterenin Cenevrede, ilk teşebbü
geçilmek, zarar ve ziyanların arka. sil yapacağı miltaleası mevcuttur. 
sı alınmak isteniliyorsa, beynelmilel ZECRİ TEDBİRLER SONA 
hukuk, kredi ve para alanlannda ERİYOR 

müstakar bir durum vücuda getiril- Londra, 13 (A.A.) - Pres Assoıley-
mesi muhakkak surette lhnndır. MA- ıin bildiriyor: Burada umumiyetle dü
zlnln hatalarının tashihi, mıııcne.ı Jn şüntllc1UlU..,e gorc, ;1.,1..u t1; ..ıı.~.ıwM' ---~ 

hayatlarını koruyacak yeni ekonomik ermektedir. 
metodların tatbikini istemektedir. Bununla beraber, bunun ne ıuretle 

Bu noktai naza,. Almanya, ticaret vuku bulacağı bilinmemektedir. Bazı 
siyasetinde bazı değişiklikler yapmış mahfellerde Fransa ile İngilterenin bu 
n bu değişiklikler neticesinde Al. meseleyi tetkik etmek üzere b ir komite 
many~ bugün, mütekabiliyet esası da. teşkilini tavsiye edeceklerini zannet"
hilindc, vaktile geniş ticaret müna. mektedirler. 
sebetleri idame etmediği bir çok mem. Bunun ma:ıtıki neticesi de zecri ted
leket?erle gittikçe artan bir ticaret birlerin tedricen kaldırılması olacaktır. 
mUnaubetl haline girmiştir. Bu HükC1metin ya Londrada ya Cenevrede 
memleketler arasında Yugoslavya da pek yakmda bir beyanatta bulunulma-
vardır. Yugoalavya ile Almanyan~n ama intizar edilmektedir. 
millt ekonomileri pyanı memnuniyet BİR HAFTA EVVEL 
bir surette birbirlerini itmam etmek-

Londra, 13 (A.A.) - Star gazetesi 
te ve mübadele Umlt edilmedik bir ge. 
nişlik iktisap eylemektedir. yazıyor: Çemberlaynın nutkı.ı, cihan 

Dünya matbuabndan bir kısmının efkarı umumiyesi:ıde zecri tedbirlerin 
kaldırılması meselesi hakkında yokla

cenubu şarkf Avrupasındaki seyaha. 
tim hakkında yaptıfı 'tefsirler tama- ma yapmak için hükumetle tamamen 
men manasızdır. mutabık olarak uçurulmuı bir tecrUbe 

balonudur. 
Bel~radda bulunduğum müddet Bu nutuktan daha bir hafta evvel. 

zarfında, her iki tarafın da Yugos
kabine bu hususta mutabık kalmıt ve 

l&Y - Alman ticaret münasebetlerini 
bu karar İtalyan hükumetine bildiril

daha ziyade genl~letmek arzusunda 
bulunduklarını büyük bir memnuni. miştir. Ayni zamanda Fransız hükume

tinden bu hususta Cenevrede teklifte 
yetle müş:ıhede ettim. Yugoslav dev-
let adamlarile yaptığım temaslardan bulunmak istenmiş ise de Fra:ısız hü-

kumeti zecri tedbirler fikri ingilterede:ı dolay;: çok memnunum. Yaptığım 
konu~maların hiç bir siyasi mahiyeti çıkmış olmasına göre, kaldırılması tek· 
yoktur ve YugoslavyaYJ ziyaretimin lifinin de İngiltere tarafından yapılma· 
hedefı yalnız ekonomik menfaatlere 11 muvafık olacağını bildirmiıtir. 
yardım etmektir. Almanya ile Yu. EDEN BiZZAT TEKLİFTE 
goslavya arasına tediye şeraiti hak. Mt BULUNACAK? 
kında yapılan anlaşma, karşılıklı e- Londra, 13 (A.A.) - Deyli Meyl ga-
konomik münasebetlerin inkişafına zetesi yazıyor: Bay Edenin nihayet 
büyük mikyasta hizmet edecektir. zecri tedbirler sisteminin tesiraizlicini 

Belgradda bana kar~ı gösterilen anladığı görülmektedir. Keııdisinin ı· 
dostça hüsnü kabulden dolayı med. ıambleye ve konseye zecri tedbirlerin 
yunu şükranım. Şuna emin olabiHr. kaldırılmasını bizzat tavsiye edeceği 

siniz ki Almanyaya gelecek olan Yu- zannedilmektedir. 
goslav ekonomi~i müme.c;..qilleri de Al. Deyli Ekspres gazetesi de ayni mu-
manyada aynı dostça hüsnü kabulü taleayı ıerdetmekte ve bu şerait içinde 
göreceklerdir... Edenin istifası muhtemel olmadığını, 

Doktor Şnht, Belgradda bir Al. zira zecri tedbirin kaldınlmasınr.ı ltal· 

da teşriki mesni~ine ihtiyaç oıına~ 
İngiliz teciminin müteessir olmılŞ t" 

masından ve milletler cemiyeti P8~ 
yapılacak islahatı:ı Versay muabt 

. 1 dectr 
nın ayrı masını tazammun e 
den dolayı karar altına alınmış olÔ 
nu ilave etmektedir. 

Milano, J3 (A.A.) - CorriefC 
la Sera diyor ki: 

Bay Neville Chamberlain'in 11 

zecri tedbirler cephesine vahim bit 
be indirmiıtir. İtalya, gayet sakil! 
halde vaziyetin bkişafını bekleıııt 
dir • ., 

Gazetta Del Popolo diyor ki: 
"Neville Chamberlain, açık • 

konuştuğundan ve yolu değiştirıııt 
maru geldiğini bildirdiğinden dol•~ 
yanı tebriktir. Bu, Cenevrenin ~ 
tif emniyet politikasının sonu teli~ 
luabilir. Bu politika:un tesirsiıUJi 
tık tamamen pratik alanda ıııe 

çıkmıştır.,, 

Londra, 13 (A.A.) - tvninl 
dard gazetesi taraf mdan kaydeb 
şayialara göre, çal'§amba günil l'· 
berlayn tarafından söylenen O 

hakkında kabine azası arasındJ 
laf vardır. 

Zecri tedbirler taraftarla.rınJJI 
bakanı, B. Edene karşı yapılan "1 
tın kefi olmakla ittibam etıneııt' 
duklarmı bildiriyor. 

Sahibi B. Eden'in kayın peder' 
Yorkhire Prost gazetesi, Çemberi, 
hUcum etmekte, Çemberlaynın 
kunun hükOmeti !evkalade rD ft 
duruma sokacağını bildirmekte 
Eden'in hattı hareketini ta.srilı 
bilmesi için Avam kamarasınd' 
men müzakerenin açılmasını iStt 

tedir. 
Çarşamba g{inU bakanlar ıcoıı= 

ne f evkalRde ehemmiyet atfedi ~li 
dir. Bu konseyden evvel Baks.ı", 
pazartesi günü fevkalade toptarıtl 
malan muhtemeldir. , . 

' 
fiil;;~ ~;~i~:n~~-;~:ıyay:;" il 
şistana karşı ambargoyu kaldı1<: 
dırmıyacağı meselesi hakkında ·I 
ler cemiyetinden ve Avrupa de' 
den müstakil olarak karar v 
bildirmektedirler. 

Dört Koreli 
' 

Altı Japon zabitin' 
öldürdü 

Tokyo, 13 - (A.A.) - Ha"" 
diriyor: Mançul<o" hududun~~ 
Koreli, altı .Japon zabitini öJdil ~ 
ten :sonra Sovyetler nirliğine 1'11 

lardır. 

Oanzi9'de 
' 

Alman partısı uderıer' 
den üçü yaraıand1 

Danzig, ıa (A.A ) - Hir t~ 
yapmış olan milli Alman pat ~ 
derleJ'inden üç kişi, üniforınall l 
terle çıkan bir arbt.'d<.>de a~ır s 
yaralanmışlardır. ~ 
Naziler biraz sonra şehrin 
caddelerinden \1olkis Tinnne 1 
list gazetesinin tatil edillll~~ 
testo eden bir tkım risaleler 
sosyalistlere hücum etmı,ıercliJ" 

11ok1Jada qağa1' .. qagmur ar 
11 

6dirne 13 (A.A.) Oç ,usa4, 
rekli bir urette Trakyanın il' r' 
fında yağan yağmurlardan S::,. 
\a açmıştır. Bu yağmurlar eı 
talıklar yapmak ve ekinleri ~ 
suretile bir haylı zararlı ollll 

Baron Aloizi'nin yeni bir mektubu 
man bankası kürulup kurulmıyacağr yanın Avrupa hanımı tanzim buıusun- --------

halıJunda sorulan bir suale şu cevabı ---------------
nrmlştir: rektörü Dr. Şaht saat 13 te tayyare 

Cenevre, 13 (A.A.) - B. Avenol'a 
göndermiş olduğu bir mektupta Baron 
Aloisl, Laheye beynelmilel adalet di
vanında Almanyalı B. Şuking ile A
merikalı B . Kell un yerlerine ilci 
hükimln lntlhab n bu ayın otuzunda
ki toplantıda degil, 30 cylfllde aktedi
lecek fevkalade içtima ruznamesinde 

mukayyet bulunmak lazım geleceğini 
bildirmiştir. 

Milletler cemiyeti maha!ili bu ih
tarı pek manalı bulmakta ve bu su
retle, 30 haziran toplantısına iştirak 
etmiyecck olan İtalyanın 30 eylftl iç
tirnamda hazır bulunacağını Uınit et
mektedirler, 

"Yaptığım koıuışmalar esna,c~ın. ile Belgraddan buraya gelmiştir. 
da bu meseleye de temas edildi. Yal. Atina, 13 (KURUN) - Belgrad
nrE buraya gelişimin sebebi bu değil. dan gelen bir habere göre, General 
dir. Esasen bu hususta kati karar Görlng tayyare ile Belgrada gelmiştir. 

da alınmadı. Bu meselenin müstak. Bu seyahate ehemmiyet verilmekte. 
belde hall: şah. i teşebbfüre ait bolun. dlr. Almanyanın Yugoslavyayı Fran. 
maktadır.,, ~adan ayırmak istediği söylenmekte-

Atina, 13 (A.A.) - Rayişbank di. dir, 

( Uat 11anı 1 uıcıde) 

"Hiç blr aclerberlik hazır 
değUiz ve hlç bir hücum pl~ 
müyoruz. Şüphesiz ki ord 
hangi bir ımka için hazır ~/~ 
tadır ve icabında kendini ,,.a t1' 
debilecek haldedir. Fakat 
bll§ka katiyen bir şey yoktllf• 1 



Sovyet Rusyada 

Esas teşkil/it kanunun
da değişiklikler .Çocuk kütüpaneleri 

Çocukları F.sirgeme kurumu tara
fından Divanyolunda açılan Çocuk kü
tUphanesi fevkalade rağbet görmekte 
dir. Fatihte açılacak küttiphane, ha
zırlıkları henUz bitmediğinden ders yı
lı başında açılacaktır. 

Büyücülük 
falcılık! 

ve 

. 
B. Şevki Behmen 
Şehrimizde bulunan yüksek mi 

rimiz Yugoslav hükOmeti nazırlannd 
Bay Şevki Behmen dün refikasiyle b 
raber dış bakanlığımız memurlarında 
Bay Rıfkı ile birlikte şehir içi:ıde ~ez· 

Nikaha ve aileye karşı kayıtsızlık 
eden burjuvaya şeklinde 

karşı 
tecelli 
mücadele e·dilecek 

Bundan başka kUltür direktörlUğU 
Çocuklan Esirgeme kurumunun yar
dıınile önümüzdeki den! senesi başın
dan itibaren her kazada b1rer çocuk 
kiltUphanesi açmağa karar vermi§tir. 
Bu mesele üzerinde tetkikat yapıl
maktadır. 

''Annem çocuğu ar saya 
atmıya gitti!,, 

tiler yapmışlardır. 

KERESTECiLER HALI 

Sovyet Rusyadan gelen haberler 
doet memleket rejiminde bazı esaslı 
defi§iklikler olduğunu göstermekte
dir. Aile için yeni prensipler konulmak 
t. ve eaaa kanunda da mühim deği
liklikler yapılmaktadır. Aile bahsinde 
bir Sovyet guetesi şunları işaret et
lllftir: 

"Sovyetlerde ileri saflarda yer alan 
lar §efkatli aile babalarıdır. Sovyet 
Cençliğinin en güzideleri de aile ço
CUkiarıdır ve aile sevgisini duyanlar
dır. Nikaha karşı müsamahalı davra
ba.nlar ve aile hislerine bigane olanlar 
da hemen kii.ınilen avare ruhlu ve fena 
loçilercllr 

Binen~eyh şimdi aileyi kuvvetlen
dirme i§inde ilk mücadele, nikaha ve 
aileye karşı kayıtsızlık şeklinde tecel
li eden Burjuva temayüllerine karşı 
hpılacaktır. "Serbest aşk,, "serbest 
aile,, gibi tel!kkiler burjuva. telakki
leridir ve başkalarmı istismar etmeğe 
da.yanan bir zenginlik hayatının do
furduğu şeylerden başka bir şey de
fiıdir.,, 
~KANUNU ESASI PROJESİ 
Diğer taraftan Moskovada Sovyet

~ birliği esM teşkilat kanunu proje-
81 tıqredilmiştlr. Buna göre: 

Sosyalist Cumuriyetler Birliğinin 
IOsyaı bünyesi işçi ve köylUlerin sos
hllst devletidir. Sovyetler Birliğinin 
8lnsaıtemelinl işçilerin Sovyetleri teş 
'kU eder. Sovyetler Birliğinde ik
tidar mevkii, meb'uslan vasıtasile ge
hir ve köylerdeki işçilere aittir. Sov
Yetıer Birliğinin ekonomik temelini 
sosyalist sistemi te§kil eder: Hususi 
ll'lillkiyetin ve insan tarafından insan 
<ıııı:ıınar t!QUUJt:.:!UllU U6 .... ~ :ı:ınıll•IJ"'t:' 

Ya devlet mülkiyeti §eklini alır - milli 
'llUlk - veyahut kolkoz kooperatifi mül 
kiyeti şeklini alır. Bununla beraber 
kanun Sovyetler Birliği ekonomisini 
hlldm şekli olan sosyaijst sistemine 
lllüvazi olarak, köylillerin, şahıslarm 

\'e ikametgahta da san'atla meşgul 
Olanların şahsi mesai üzerine dayanan 
ktıçUk hususi ekonomilerini de kabul 
etınektedir. 

Sovyetler birliğinde !§, iktidarı o
ltn her vatanda§ın kendi kabiliyetine 
löre yapacağı bir emcburiyettir. Sov
)et Sosyalist Cumuriyetled Birliği. 
hukukça müsavi Sovyet Sosyalist Cu
ll:ı.Uriyetlerinin arzularile teşkil ettik
leri asosyasyon esasına göre te§kil 
ediımie bir devletler birliğidir. Rusya 
Sovyetıer Federatü Sosyalist Cumuri
l'eU, Ukranya, Beyaz Rusya, Aı.erbay 
lıl, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenis 
tan, Özbekistan, Tacikistan, Kazak ve 
İ{ırgız Cumuriyetleri. 

YUksek iktidar ve idare organları 
"asıtasilc temsil edilen birliğin vazife
lcri &unlardır: 

Biriiğtn beynelmilel mUnasebetleN 
~ temam, ba§ka devletlerle olan mu
lhecıeıertn tasdiki, savaş ve ban§ me
'elelert, birliğe yeni cumuriyetler ka
buıu, eeas teekiUlt kanununun tatbi
~ mUrakabe, federe cumuriyetler 
~daki hudut tadilatının tasdiki, 
~etler birliğinin mUdaf aasını tan
~ \Pe bUtUn sl18.hb kuvvetlerinin ida
~i. devlet inhlsan esuma dayanan 
d1f teclm, devlet cemiyetinin korun
'· ınillt ekonomi pllnmm tanzimi 
Sovyetler Birliğinin tek bütçesinin 
~l ve vergi ve varidatının tesbi-
l, bankaların endUstri ve tarim mccs
~lerue bUtUn Birliği allkadar eden 
.,.,_-un mUeaeselerinin idaresi, nakli
~ ve P. P. T. nin idaresi, para ve 
~ alateminin idaresi, emlak için 
~let slgortumın tanzimi, istikraz 
'ltcıı \Pe ikrazda bulunulması, toprak, 
~:raıtt, orman ve sulardan istüade 
1'lltin tanzimi, kültür ve genel sağlık 
~lerinin tanzimi, milli ekonomi için 
~ atatistik sistemi tanzimi, iş kanun 
11.~l'ıııın tesisi, tüze kanun ve usulleri
~ tesisi, ceza kanunu ve yabancıla-

hukuku hakkındaki kanunların 

tanzimi, bUtUn Birliği alakadar eden 
Beşiktaıta Hacı Fmn caddesinde Kerestecilerdeki halin yanında 

Değirmen sokağında 8 numaralı evde pılacak ilave kısmın inşaatına iki a 
oturan Firdevs isminde bir kadının bü- kadar ba§lanacaktır. Hazırlanan P 
yüclilük ve falcılık yaptığı zabıtaya ha· jeye göre bu kısım için 75.000 lira 

af kararlarının kabulü. 

Bu hal1erin haricinde, her cumuri
yet tamamen müstakil olarak devlet 
işlerini idare eder. Sovyetler Birliği, 

bu cumuriyetlerin hUkUmranlık hak

Ortaokul ve liselerde 
canacaktır. Bu kısımda 35 dükkan bcr vcrilmi§, cürmü mc§but yapılmak 
lacaktır. 

talebe sagı$l 
üzere emniyet ikinci ~ube memurlan ·-------- ·------ı :r ....-.HllUIW-• swm iMl-

dün kadının evine gitmiılerdir. 
larını himaye eder. 

Her cumuriyet birliği serbestçe 
terketmek hakkını haizdir. Cumuri
yetlerden herhangi birinin bir kanun
la, birliğin bir kanunu arasında taa
ruz mevcut olduğu takdirde birliğin 
kanunu muteberdir. Sovyetler Birliği 
vatandaşaln için birlik Sovyetler Bir
liği vatandaşlığı vardır. 

Sovyotler Birliği devletinin yüksek 
iktidar organı, Sovyetler Birliği yük
sek konseyidir. Bu konsey, birliğe te
rettüp eden ibütün hukuku icra eder. 
Konseyin başkanlık divanı, Sovyetler 
Birliği halk komiserleri divanı, Sov
Birliği halk komiserleri meclisi, halk 
komiserleri konseye karşı mes'uldür
ler. Teşrif salahiyet yalnız yüksek 
konseye aittir. Yüksek konsey iki mec 
listen teşekkül eder: Birlik konseyi ve 
nasyonalistler. 

Birlik konseyi, 300 bin nüfus ba
şına bir meb'us olarak Sovyetler Bir
liği vatanda§ları taraf mdan seçilen 
azadan mUrekkeptir. Nasyonalistler 
meclisi birliği teşkil eden cumuriyet
lerin ve muhtar cumuriyetlerin yük
sek konseylerile muhtar bölgelerin Sov 
yetleri tarafından her muhtar cumuri
yet için 10 ve her muhtar bölge için 
2 meb'us olarak gösterecekleri azadan 
terekküp eder. 

Sovyetler Birliği yüksek konsevi 
'! 'Sene için seçilir. Bir kanun her iki 
meclis tarafından kabul edilince kat
iyet kesbeder. 

Birlik konseyi, konseyin reisile iki 
reis vekilini seçer. 

Nasyonalistler konseyi de bu kon
seyin reisini ve iki reis vekilini seçer. 

Yapılan istatistiklere göre bu yıl 
ilk okullardan orta okullara geçecek 
olan talebenin sayısı 6000 kadardır. 
Orta okulların birinci, ikinci ve üçün
cil sınıflarında okuyan talebe iJe ilk 
okullardan gelecek talebenin tutarı 
18071 dir. 

Liselerin birinci sınıflarına da or
ta okullardan 2388 talebe verilmekte
dir. İkinci ve üçüncü sınıf talcbelerile 
lise talebesinin yekunu 4786 yı bul
maktadır. 

Şehrimizin bUtün lise ve orta okul-
lannda yukarıki rakamlara göre 
22857 talebe vardır. 

Mekteplerini değiştir
mek istigenlere 

Bir okuldan diğer bir okula naklet
mek istiyen öğretmenlerin dilekleri 
temmuz ayı içinde kültür direktöril 
Bay Tevfiğin başkanlığı altında top
lanacak olan komisyon tarafından tet 
kik edilecek, uygun görillen istekler 
yerine getirilecektir. 

ELlŞLERt KURSU - Kültür di
rcktörlüğU taraf mdan açılan resim 
ve clişlcri kursuna girmek U7.Cre b8.§ 
vuran 300 öğretmenin durumları ya
rın direktörlükte toplanacak bir ko
misyon tarafından incelenecektir. Kurs 
programı da ayni günde tesbit edile
cektir. 

SERGİLER KAP ANDI - nk okul 
larm sergileri dün kapanmıştır. Bu 
sergilerin en gUzel işleri toplanttrak 
İstanbul birinci okulda genel bir ser
gi açılacaktır. 

Parise gönderilecek olan resimler
le elişleri de bu sergiden seçilecektir. 

Yüksek konsey senede iki defa topla- ---------------

nır. Birlik konseyi ile nasyonalistler [ Gelenler, Qldenler _Jl 
konseyi arasında anlaşmazlık vukuun-
da mesele müsavi azalı uzlaşma ko- DAGAMPUR MiHRACESi DON 
misyonuna verilir. Bir netic~ alınamaz ANKARAYA GiTTi 
sa, iki meclis bir kere daha meseleyi Iki gündenberi şehrimizde bulunan 
tetkik ederler. Gene bir neticeye va- Hindistanm Dagampur mihracesi Şir 
rılmazsa yüksek konseye başkanlık Şemandal dün akşam maiyetile birlik
eden divan yüksek konseyi dağıtır ve te Anknraya gitmi§tir. 
yeni seçim tarihini tesbit eder. lki Mihrace bugün şehrimize dönecek
meclia toplanarak yüksek konseyin tir. Dagampur mihracesi tstanbula 
ba.skanhk ve divanını seçer. Bu divan döndüğü zaman Londradazı beklediği 
faaliyetten dolayı konseye karşı mes- arkadaşı da buraya gelm1ş oalcağını 
uldür. YUksek konsey iki meclisin müş ummaktadır. 

Bu zatın da bir mihrace olduğu 
söylenmektedir. 

YENi BULGAR ELÇiSi 

Kapıyı Firdevsin küçük km aç
ını§, annesinin evde olmadığını söyliye
rek demiştir ki: 

- Annem Haseki hastanesine git· 
ti. Oradan tanıdıklarından Andirinanın 
yeni doğurduğu çocuğu:ıu alarak bir 
arsaya atacak, isterseniz bekleyin! .. 

Zabıta memurları bunun üzerine he· 
men Haseki hastanesine gitmişlerdir. 

Firdevs ise daha evvel Andirinarun 
gayri meşru olarak doğurduğu yedi 
günlük çocuğu 

0

almış, Şehremini :tabiye 
komiserine gitmiş: 

Bu çocuğu Taşkasapta Molla Girani 
tekkesinin kapısında otlar arasında bul 
dum. Sevaptır, darülacezeye gönderin, 
demiştir. • ı 

Çocuk Firdevsin adresi tesbit edil
dikten sonra alınmış, Nermin ismi ko
:ıarak darülacezeye gönderilmiştir. 

Firdevs bundan sonra evine döı • 
müş biraz sonra kendisini takip eden 
zabıta memurları içeri girmiı, fal bak-
tırıp muska yazdıracaklannı söylemi~· 
lerdir. 

Firdevs bu teklifi hemen kabul et• 
mit. peıin olarak iki lira istemiJ, ken
disine evvelce numaralan tesbit edilmiı 
ola:ı paralar verilmiıttir. 

Firdevs paralan alınca memurlar hü· 
viyetlerini bildirmişler ve hemen bir 
zabıt tutmuşlardır. 

Firdevıle Andirina yakalanmı§, diln 
sabah müddeiumumrliğe verilmişlerdir. 

Bir çocuk tramvay al
tında ölmekten kurtuldu 

Evvelki gece Sirkeciden Topkapıya 
giden çift arabalı Sirkeci - Topkapı 

tramvayının romorkuna on beş yaşında 
Kemal isminde bir _çocuk asılmıştır. 

Kemal biletçi:lin geldiğini görünce 
elindeki sepetle yere atlamış, sağ b::ı· 

cağı tramvayın altına giderek yedi met-
re kadar sürüklenmiştir. Halkın feryat· 
ları üzerine vatman tramvayı durdur• 
muş, Kemal tramvayın altından çıka

rılmıştır. Çocuğun yalnız sağ bacağı 

dizinden yaralanmıştır. 

terek toplanbsmda Sovyetler Birliği 
hükfunetini seçer. Sovyetler Birliği 

halk komiserleri meclisi Sovyetler bir
liğinde adalet, Sovyctler Birliği tem
yiz mahkemesile Cumuriyetlerin tem
yiz mahkemeleri yüksek kararile itti
haz edilecek hususi ve halk mahkeme

Ev sahibi ile kirac1 
arasındaki kavga 

Sultanahmette Şirvanizade mahal· 
lesi:ıde Cami sokağında beş numaralı 

evin bir odasında oturan 40 yaşında 

Rauf evvelki gece uyurken oda kapısı 
Ankarada Atatürke itimatnamesini ansızın açılmış, ev sahibi Raife içeri 

vermi~ olan yeni Bulgar elçisi bay girerek on beş lira para ile bir bıçak 
Hristof bir iki güne kadar şehrimize almıştır. 
gelecektir. Rauf bunun üzerine kadınla kavg<• leri vasıtasile tatbik edilir. 

Sovyetler Birliği Halk Komiserleri 
meclisi yüksek konsey tarafından aşa 
ğıdakl veçhile te§kil edilir: 

Sovyetler Birliği Halk komiserleri 
başkanı, başkan muavinleri, devlet 
ptlnlan komisyonu başkanı, kontrol 
komisyonu başkanı, Sovyetler Birliği 
Halk komieerlerl, Stokaj komitesi baş 
kanı, yüksek tedrisat komitesi başka
n.ı, Sovyetler Birliği Halk komiserleri 
şunlardır: 

MUdafaa, Dış İşleri. Dış tecim, mü· 
nakale yollan, P. T. T. su Uzerinck , 
münakalat. ağır sanayi. ; 

Hem Sovyetler Birliğinde hem d 
Birliği teıki1 eden cumuriyetlerde mev 
cut Halk komiserleri §Unlarıiır: 

Yiyecek endiistrisi, Orman endüst
risi, Tarım, Zahire ve hayvan yetiş

tirme sofkozları, Finans, İç tecim, lç 
işler, tüze. genel sağlık. Sovyetler Bir
liğinde meb'us seçimi müsavi ve doğ
rudan doğruya ve gizli usul<le yapılır. 
18 yaşında olan her vatandaş seçmek 
ve seçilmek hakkını haizdir. Bundan 

BAY MOT - Bir müddettir me- ya tutuşmuş, yanan tamba devrilerek 
zunen memleketinde bulunan Belçika karyolanın etekleri yanmaya başlamış· 
el~iliği .. mu~.~~rı bay Mot dün şehri- tır. Ya:ıgın cıkınca kavgacılar ayrılmış. 
mıze donmuştur. bir olarak yangını s8ndUnnüşlerdir. 
yalnız delilerle, mahkeme tarafından D .. .. I J el r 
seçim hukukundan bilhassa mahrum' ovmuş er, qara amıy a 
edilen mahkflmlar müstesnadır. Kasımpaşada oturan 3382 numaralı 

Kadınlara pek 1ıiirmetk6.r olan a
rabacı, bu hiirmetini tam m.anaaile 
hellrtmclc içiıı nasıl 1ıarekct ediyor: 

- Sabahlar hayır olsun bayan! 

Oanbazhanc hizmetçileri: - Ah 
şu fillere tuzlu fıstık tıercn yaramaz 
çocuğu bir yakalıyabilseydik! 

otobüs şoförü Aziz, Kalyoncu caddes· 
den geçerken Aleko isminde bir ada 
sarhoş olarak önüne çıkmıştır. Aziz 
hoşa çekilmesini söyleyince Aleko v 
arkadaşlarından Anastas ile Vasil şof· 
re hücum ederek dövmüşler, başt:ıda 
yaralamışlardır. Mütecavizler yakalan 
nuştır. 

Patlıyan tiifek ! 
• Bostancıda Küçükyalıda sucukç 

Nikonun fabrikasında çalışan Tanaş a 
tüfeğini duvara asarken tüfek patlam 
ayaklarından yaralanmıştır. Tanaş ha 
taneye kaldırılmıştır. 

BACIRIP ÇAGIRAN BAYANLA 
- Beyoğlunda Turan barında çalışa 

Aliye ile Refika müşterilerin ısmarl 

dıkları bedava şaraplardan fazlaca k 
çırmışlar, sarhoş olmuşlardır. 

Gece yansı bardan dışarı çıkan b 
iki kadın istiklal caddesinde bağın 

çağırmaya başlayınca yakalanarak me 
keze götürülmüşlerdir. 

iKi ZEHiRLENME - Tepebaşm 

da Turing Palas otelinde hizmetçi Jo 
Kalyoncu caddesinde bir meyha:ıe 

şarap içmiş, çiğer tavası yemiş, zehi 
lenmiştir. 

Bundan başka Ortaköyde berber A 
ropilin dükkanında yatıp kalkan Mah 
mut, Tufanda Dere boyunda. bakkal 
ferden alıp yediği tuzlu balıktan zehi 
lenmiştir. Her ikisi de Hastaneye ka 
dırılmışlardır. 

iFTiRA YOZONDEN - Beyoğlu 

da Dudu Odalar sokağı:ıda francala 
fırınında çalışan Rizeli Hüseyinle Ağ 
camide idare lokantasında garson Me 
met bir iftira yüzünden kavga etmi 
ter, Hüseyin bıçakla Mehmedi muhtel" 
yerlerinden, Mehmet te Hüscyini ell 
rinden yaralamıştır. tkisi de yakala 
mıştır. 

MODDElUMUMI MUAVlNI BlR 
HIRSIZ YAKALADI 

Lalelide Şair Fit:ıat sokağında 1 
numaralı apartımanm üst katında otu 
ran Bayan Naciyenin taracasmda bi 
adamın dolaştığı görülmüş, ne aradı -
sorulunca elektrikçi Adil isminde bir 
kadaşını aradığını söylemiştir. 

Bu adamın hali:ıden şüphelenen Ba 
yan Naciye feryadı basınca meçhul 
dam merdivenlerden kaçmağa başlamı 
sa da alt katta oturan müddeiumu 
muavinlerinden Bay Sabri önüne çı 

mış, yakalamıştır. Akif ismini taııya 

bu adamın hırsızlık için apartıman 

girdiği a:-ılaşrlmıştır. 

MERDiVENDEN DOŞTO - F 
nerde Şerbetçi sokağında 2 numaral 
evde oturan kunduracı çırağı foebolu 
22 yaştnda Ahmet. evvelki gece saa 
yirmide evine sarhoş olarak gitmiş 

merdivenleri çıkarken dilşmüştür. Ah
medin sağ ayağı kmlmış, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

ett:nin kızı, göğsü çenesinin altına 

acı b;~ekl~rme kadar ö•tühi l:.c:v ı I 

e, :-ıyi.lh p.ı~l;uı dnlgıtl:ar:arak o•l,ıl it· 
şe buoğı gözden geçiriyor. gar~on

ne nez:-ıret ediyor; boyasız pe,..~~ e·

:~ eünahıız, bir yavnı kuı mİlnaıı 
(Arkası vn\ 
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Hergün bir hikaye 

Han odasında milyoner 
IST AN BUL - 12,30. Muhtelif eser

ler ve halk musikisi (plak), 18. Dans 
musikisi (plak), 18,30. "Aınbassadör., 
gaıinosundan nakil. Dans ve varyete 
musikisi, 19,45. Haberler, 20. Muhtelif 
sololar (plak), 20,30. Stüdyo orkest
raları, 21. Eminönü Halkevi gösterit 

Aldatan. Vir Guı 

kolu ve son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan

sının gazetelere mahsus ha\'adis ser
visi verilecektir. 

Hl.t.al11rınd11 yıldh ı,ıtrı·tll .. ııtnlıu . nır 
11ndt> nıııanlt'lt' ~or,.ııı .. rctiı Kakaml.ı&ı 

..... , ı:t «W kıtp11nrı, utı, fl,\ıtlllU'I ur 

,..ARAlAR 

.Milyoner otomobilini köşe başında den geçerken kendisine çarpan... nu- • UJDIJrlt t J'.I:.! • Viyana !4,-

durdurdu. Şoförüne: maralı otomobilin altında kalarak öl- • Nevyorlı :!."\ :'>' 1 • Mıt<lr1cı 111 -
• Par1P ll'i6 - • Herlln - Beni burada bekle, dedi, on da

k'kaya kadar gelirim. 
Sonra yandaki sokağa saptı. Önce 

hızlı hızlı ilerledi. Sonra yavaşladı. 
Etrafına bakınmağa başladı: Bir nu
mara arıyordu. Buldu: 17. Dört katlı 
ensiz bir kargir bina. Dar ve tek ka
natlı bir kapı. 

Milyoner bastonunu sallıyarak ka
pıya yaklaştı. Başını içeri uzattı. İçe
risi karanlıktı, bir şey görünmüyordu. 
Girmedi, zile bastı. 

!çerden kimse çıkmadı, fakat kar-
şıdaki bakkal koştu geldi. 

- Bir emriniz mi var, bayım? 
- Nerde bu evin sahibi. 
- Benim. 
- Ya! Peki, sizin üst katta oturan 

hir kiracınız vardı .. 
- Evet. İki gün evvel öldü, dün 

helcdiye kaldırdı. 
- Kim var şimdi odasında? 
- Kimse yok. Odayı kllltledik, 
- Açar mısın bana odayı? 
- Açayım... Fakat, kimsiniz, öğ-

renebilir miyim? 
- Babasıyım. 

Balr,kal - yani hanıg._ şahibi - hemen 
iİ"' üni} P,a§ını d~ltti. Htirmetkar bir 
tavır aldı ve : 

- Buyurun, dedi. 
Hnncı önde, milyoner arkada içe

ri girdill'r. Karanlık merdivenlerden 
yava~ yavaş çıktılar. Bir kat, bir da
ha, bir daha. 

Hancı: 

- Burası, dedi ve bir kapı açtı: 
Küçük ve basık bir oda. Sol köşe

de hri karyola. Yanı başında bir ma
sa, üzerinde bir ibrik. Karşıya bir 
pencere geliyor. Sağ tarafta bir san
dık. Üzerinde eski püskü elbiseler, ça
maşırlar atılmış. 

Milyoner düşündü: 

Bir oğlu vardı. Küçükken yaramaz. 
büyüdüğünde haylaz, gençliğinde çap
kın , hülasa hayırsız bir evlat. Milyo
ner onu reddetmişti. Bununla beraber 
ona karşı olan sevgisi hiç bir zaman 
azalmamıştı. Bir ceza olsun diye yap
tığı bu hareketinin fenalığını kendisi 
çekiyordu. ÇünkU, oğlu gene uslan
mamış, işi büsbütün serseriliğe vur
muştu. 

Milyoner de, oğlu da azimli ve inat
çı adamlardı. Ne milyoner bir gün 
oğlunu aramış, ne de oğlu babasına 
minnet etmişti. Babası oğlunun son 
derece sefil bir hayat yaşadığını, han 
odalarında süründüğünü biliyordu. Oğ 
lu babasının milyoner olduğundan ha
berdardı. Fakat milyoner de, oğlu da 
biribirlcrinin isimlerini yalnız gazete
lerde görüp hayatlarından haber alı
yorlardı. Yalnız şu farkla: Serseri ve 
. abıkalmın ismi polis haberleri say
fa:::ı:nda çıkıyordu, milyonerin ismi de 
i\l· ı:ı:ıyıfalarda. Serseri, "sabıkalı fa
lanca ... ,, diye anılıyordu, milyoner 
hi!mem ne kralı diye. Aile isimleri 
zikrolunmadığı için biribirlerine ne 
zararları oluyordu, ne de faydalan. 

Milyoner, oğlunun öldüğünü gene 
bir poliı:ı vak'asından öğrenmişti: 

•'Sııbıkalı falanca dün .... caddesin-

Cenevre, 13 (A.A.) - B. Avc 
göndenn~ş olduğu bir mektupta ~ 
Alois!, Laheye beynelmilel adal 
vanmda Almanyalı B. Şuklng il 

müştür .. ,, 
Milyoner bu haberi alınca oğlunu 

şimdiye kadar aramadığına pişman 

oldu. ÇünkU, oğlunu görmek istemiyor 
du, fakat bir daha göremiyeceğini hiç 
aklına getirmemişti. Günün birınde 
görüşeceklerine dair içinde bir his 
vardı. Fakat, onun öldüğünü duyun
ca adeta onu bulmak gibi bir arzuya 
düştü .. Nerede bulacaktı!. Hiç olmaz
sa yaşadığı yeri görmek istiyordu. 

Polisten oğlunun oturdueu yeri 
öğrenmişti. 

Hancıya sordu: 
- Nasıl geçirirdi günlerini'! 
- Vallahi bayım, malum! Bu za-

manda, hastalıklı bir kadınla iki ço
cuk,.. 

- Evlenmişti demek ? 
- Evet. 
- Şimdi nerede karısı, çocukları? 
- Karısı hastalıklı. Hastahaneye 

kaldırdılar. Çocukları da bir hayır 1 
sahibi aldı bakmağa. Zavallılar. Allah 
mulnleri olsun. Ölen kurtuldu. İnsan 
hallerine acıyordu. İki aydır da kira 
veremiyorlardı .. 

Milyoner pencerenin önilnde bir 
yere dalmıştı. Hancının son sözlerini 
duymamıştı. Hancı yanına yaklaştı, 

O zaman adamın pencerenin önündeki 
çinko tahtaboşa baktığını gördü: Dört 
güvercin doalşıp duruyorlardı. 

Hancı gülümsiyerek: 

80, •• 
• uııaoc 1 ı:, - • Varşov11 tli -
• Br11kııeı 4 - • HUdll1'9Şl• !4 -
• A ttn11 aı'ibo • Bllkreı iti -
• l'Pnf'\'ro 18 - • Belgraô o~ -
• Sofya :!~- • Yokonıı.ma ri4 -
• Amllter1ıtrr ... 4.-- 11 Altm ıı7ti -
• PraR 

.,,q _ • Bıuıknot :!41 
• Sloi<botm ~!\ -

ÇEKLER 
• ı..uod.ra w:ı ~;, • Viyana • l~Ô'> 
• Nevyork ı.7!!1:• • lladrld O.l'İ(Jl'JI\ 

•Parti l~O!i • Berltn l ll67!ı 
•M..Jl&no lOOb • Varşova U!'..!."11 
• BrUkael 4.68bl l • BudaJM'o'• ~ Hl fi() 

•Atına ·4 f>i9ı • Btlkret ,, 8 ~67b 

•Cenevre ~ 44btı • Betgno bl.UH 
• Sofya rı8,11J ll • Yokoham• :!.iUab 
• Anuıterdam 1 1700 • Moako•• 1!41:-9 o 1 

•Prat IH,11 U5 • Stokholm KOSM 
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- Bu kuşlar onların sevgilileri idi! ~------.----.----.. 
dedi. Hergün onlara ekmek ufağı ve- PA7.AR PaZMteıi 
rirlerdi. Bunlar bir erkek, bir dişi iki Takvim 14 Haziran 15 Haziran 
güvercin. İkisi de yavruları. O odada- I======= 24 R.Evv~l 25R.Evvel 
kiler de bir karı bir koca idiler, iki de uuo doğ\itu 4 2Q 4 29 
çocukları vardı. Adeti dört kuş, dört Gtın batışı 19.~9 19,40 
insan beraber yaşarlardı. Şimdi za- Sabıüı nırnıaz: ;ı :m 3 30 

Oğte nam&ZJ 1 ~ I :l 12 t:i 
vallı kuşcağızlar sahipsiz kaldılar.. lktn"' oamazı 

UJ 1 6, 13 16, ı. ~ 
Milyoner gözlerini kuşlardan ayır- Akşam oamllzı ı 9,39 19 4U 

mamıştı. Hayvancağızlar ekmek bek- Yatsı namazı 21 40 21 41 
liyorlardı. Onlar ekmek bekJiyorlardı. imsak 2 l ~ 2.12 
Onlara ekmek vermek ihtiyacını duy- Yılın geçeo gUnıenl 169~ 1

1
6
98

7 
YıJm kalan gUnterl , 

du. Bu ihtiyaçla beraber içinde başka •-----------------= 
bir arzu da uyandı, hancıya dönü: . 

- Kaç lira bu odanın kirası? dedi. 
- lki buçuk lira. 
- Günde mi? 
- Hayır, ayda! 
- Ben tutuyorum bu odayı. Odada 

hiç bir şeye elini sürme. Yalnız ya
tağın çarşaflarını yıkat. Yarın geli-
rim gene. 

"Sabıkalı falanca., nın babası "bil
mem ne kralı,, milyonerin 936 modeli 
Aerodinamik otomobili her gece gcc; 
vakit o köşe başında duruyor, milyo
ner geliyor, geceyi han odasında gcc:i
riyor, demir karyolada uyuyor ve sa
bahları güneş doğarken gijvercinlcre 
ekmek ufağı serpiyordu. 

Milyonerin Şişlideki apartımarıının 
kapıcısı birine anlatıyordu: 

- Bay bir haftadır geceleri e\'e 
gelmiyor. İşi hovardalığa döktü artık .. 

BÜYÜK ARSA SATI.5LARI 
HABER VERİLECEK 

Bazı büyük arsa sahiplerinin ken
di bildikleri gibi arsalarını ifraz edip 
sattıkları belediye fen heyetince doğ

ru görülmemiş, plan işi ile alakadar 
olan bu ifraz muameleleri yapılmadan 
evci belediye imar bürosunun usahırı 
görmesi lfızım geldiği ileri sürülmüş
tür. 

Yurttaı 
Yerli malı , yerli mamulfı.tı senin 

malın senin mamulatındır. Yalnız yerli 
malı giy yerli mamulatı kullan 

pzusal ekonomi 
·' ve 

Arttırma kıırumu 

AV DERiLERi 
l!itisat Yekaleti, Fr~nsa. Alman. 

ya v~ İspanya gihi hiiyük ticaret mer. 
kezlerincle büyük bir rağbetle kar-:ı
lana;ı av derileri hakkında hazı ted. 
birlNin alınmaıo;ı lüzumunu görmüş 
\'e alakadar makamlara yaptııi'ı tf.'h . 
liii'lrrde a\" dericileri ile görüşülmt· . .;i . 
ni bildirmirztir. 

EKMEK NARKI 

Nark komisyonu yarın bclcdiyC'c1C' 
toplanarak on beş giinlük ekmek \'e 
francala narkmı tcshit edecektir 1 

Fiyatlarda fazla bir değişiklik ol
mıyacağı anla.~ılmakladır. 

LiMAN HANI 

merilralı B. Kell~un yerlerin Belediye şube m üdürleri hundan 
hAkimln lntihabr. ~u ayın otuzt sonra ifraz edilen arsalar iizC"rin<' hi· 
k1 toplantıda degil, 30 eylfı.lde 8;1l "" yapılırken bu hususa dikkat ede-

- • • A • ceklerdir. 

Tasfiye heyeti Liman hanına 130 
bin 500 liraya talip çıka:ı ticaret oda
sına hanı satmamış, müddeti bir ay 
daha uzatmıştı. Öğrcndi~imizc cörc, 
uyuşturucu maddeler inhisarı idaresi de 
Liman hanını almak istemektedir. 

fnhi.arın Dördüncii Vak•f hanında

ki kısmr rutubetli olduğundan baı;ı Zi • 

rarları görülmüştür. 1 

i\.vrupa Postası 1 
Necaşl Loadrada 

Habeş imparatoru davetler yüzünde 
Londrada iki hafta daha kalacak 

I mvarator bir gnrdenpartide 

LC'ndrada 400 lngilız kadını Hahe~ 
imparatoruna saygı sunmu~tur. 

Bunlardan bir ~oğu imı>aratorun 
Londrada bulunduğu evin hah~esine 

gelmişler ve imparatorun önünde diz 
!erini kirıp eğilmek sııretile hürmet 1 
nişanesi göstermişlerdir. Bu kadın. ı 
lar imparator şerefine \'erilmiş bir' 
gardenparti dolayLc.ıile geli)·orlardı . 

Ve 32 muhtelif kadın teşkilatını tem. 
sil ediyo:-lardı. 

Deyli Herald gazete.si muhabiri 
nin anlattığına göre, imparator hah. 
çede bir çadırın altında oturuyor ve 
kremasız çilek yiyordu. Yanıbaşın. 

da kızı Prenses Tsakai bulunuyordu. 
Kızı pembe bir kostüm, beyaz büyiik 
bir şapka giymişti. Şapkasının üs. 
tünde güller görünüyordu. Boynun. 
da pembe bir kuş tüyü boa vardı ve 
ellerinde uzun beyaz eldivenler .. 

imparatorun iki oğlu ve Ras Kn.". 
sa da yanında bulunuyordu. 

Kendl~ini ziyaret eden kadınlar 

arasında parlamento azaları da b• 
lunmakt.a !di. 

Fakat bu manz&raya rağmt'n it• 
heşi•nanda olan biten ~.) lerin göll~ 
~i heı kesin üzerine kanat germiş ıiP 
idi. )lanf'l'İ bir üzüntü nrdı. l 

Nezarete memur sh·il polisler ıl 
tarhlarının arkasında dolaşıp dut· 
makta idiler. Genç prenı;;ler p~il 
,.e kaymak viyorlar, Prenses ise i
zerine kr»ma koyup çilek yiyordu. 

Harbin tozunu pelerini ve şapkl• 
sından henüz silkelemiş olan Habet 
kumandanı Ra.cı Kassa ise kimseye bit 
şey ~öyle:neden elinde koca bir bat
dakla çay içiyordu. 

lır.paratoru davet edenler o kadıf 
çoğalmıştır ki, Londradan iki hafll-

• dan önce hareket edemiyecektir. Ot· 
\'etlerde bulunmak zarureti \'e diJtf 
taraftan Milletler Cemiyeti toplantı• 
sının gecikmesi üzerine Ln·içreye dJI 
ha bir müddet sonra gidecektir. 

ltalyadaki kabine deği· 
şikliği nin minisı nedir 

Simdhe kadar Mu.~olini uhtestn-l münasebe:le haricı:;e nezaretine Ci
de ;edi n.azırlık buıunuyordu. Bugün anonun getirılmesi hu tahmlnl kut'
bunlardan yalnız dördünü - deniz, retlendiriynr Çünkü .tluHolinitl,_ 
hava ,.e kara milli müdafaa nezaret. damadı olan Kont, ötedenberi bü,,P 
!erile dahiliye nezaretini - kendi.cıin. bir Alman dostudur re AlmanytJlf111 

de muhafaza ediyor ve hariciye, kor. eski müstemlekelerini tekrar illtelfl#' 
pora'.tyonlar n müstemlekeler neza. sini pek doğru bulduğunu bir çok* 
retlerini başkalarına devrediyor. la söyleıniştir. Bundan bQfka MIJll 

Bu kabine değişikliğine Avrupa solininin kızı bugün Almanyada Go#' 
matbuatı büyük bir ehemmiyet ver. bbelsin ailesinin misafiri bulunm~ 
mektedir. Hariciye nezaretine Kont tadır. 
Cianinin gelmesinden bahseden Le Bu yüzden, kahineileki bu del'-
Jour gazetesi ~öyle yazıyor: şikliğin, Cenevrede bir karar veril-

"/talya ile Almanya arasında bir mesi beklendiği buqünlerde, bir ,._ 
yakınlık teessüs etnıeğe başladığı bü- tar mahiyeti ı·ardır: Zeai tetlbl,,,_ 
tün dünya gazetelerinde yazıldı. Bu rin kaldınlmcun i~in bir ilrtar 

Fransanın ilk !.:adın nazırı -
Yeni Fransız kahinesir.cle hükumet yan Curie bu uaştırma1arR el~ 

nazırı ,·azifesi alan Ha) an Joliot etmiş ve yeni keı:iflerdt' bulunlll 1
1

, 

('urie'yi t\ocasile beraber ilmi araş. tur. Kızı da. değ.erli_ bir . ili~ 0_,ı 
tırmalard:ı bulunurken göriiyorsunuz. kocasile h'?raber, aıles!nın ısınıne uıe• 
Rayaı: .Joliot ('uriP., radyum şuaları olan radyum ,.e radyoakth·ite elit' 
kaşifi meşhur alim Curienin kmdır. rinde çalı:5malara dc,arr.· etınektt 
Curi\!nin ölümünden sonra kansı na. 



'~ ~Utun . 
ti \'t\' tıcaret odalarının ,·erecek. 

~~I bıa~!~~.rdan sonra \' ekl r t hir for. 
t, ~ Vt bunu tamim edecek. 

5 
Gece ıztıraplann annesidir. Uzak kırlarda su

ların son ıııklarla yanıp tutu,ması bittikten ve or
talık tabaka tabaka artan koyu b:r sisle sarıldıktan 

sonra büyük ıehirlerin binlerce voltluk ampullerle 
aydınlatılması geceyi kovmak içindir; medeni dü· • 
ya, ıztırabının büyüklüğünü hissetmemek için gece· 
t!en kurtulmağa çahıır. Büyük otellerin yemek ar. 
lonlanndan, çalgılı kahvelerin yarıya kadar kırmızı 

perdelerle örtülü pencerelerinden, kasketlerinin ke
narlan yaldızlı, parlak düğmeli zencilerin beklediği 
bar kapılarından Beyoğlu caddelerine dökülen ca- .. 
bant gürültülerine kanımış bol ışıklar hep bu ürkek 
haleti ruhiyenin ifadesidir. insanlık acıyı gürültüye 
ll'etirip unutm.Bk istiyor. 

Çetiner, eskiden önlerinden geçerken "içinde bir 
kısım zengin inıımlar tarafından fakir tabakanın hak· 
kı yeniliyor, çRlışanların alınteri çalışmayıp eğlene • 
ler tarafından içki kadehlerinin göz yakan kırmız· lı · 

ğıyle kanıtınlarak içiliyor., diye düşündüğü ve' kız
dığı bu yerleri ~imıli her gece bir baıkasında ıabllh· 
hyarRk dolaşıyor. 

Yeni arlcadaılar, Çetineri tanımıyan insanlar, 

onun eski düıüncelerini ve içinden geçip geldiği f; .. · 
cıayı bilmiyen kadınlar, etrafında ıarhoı kahkahalarla 1 
gülüp eğleniyorlar; Çetiner, kendiıine miras kalan 1 

ıerveti bunlann arasına ıaçıp dağıtmaktan zevk du
yuyor. Para, bir ızbrabı dindirmek için harcar.~). 
tan daha faydalı bir işe yarayabilir ıtW? 1 

Bir gece yanımdan sonra kendiıini güç tam· 
yabildiği, içine gömüldüğü hasır koltukta ba!ı bir t •• 
rafa düıüp uyumamak için güçlükle oturabildiği bir 
aaatti; koltuğun kenarına ılişen ve bir kolunu genç 
adanun boynuna dolayan güzel Macar kızı, uçları 
penbe manikürlü parmaklarını onun yakaaından içe· 
riye ıokarak enıesinde ıezdiriyor; kar,ısındakiler dı . 

li bir neş'c ile bağırarak tetvik ediyorlar; Çetiner ı 
gözlerinde donuk bir ışıkla, dudaklarına yapışmış 
gibi duran zehirli bir gülümsemeyle, arkasında me~
hul bir alemin kaaırgalannı aaklıyan ve ıittikçe ağır- ı 
laşan bir bulut halinde duruyordu; hatırlamağa çalı ~
tığı, tanımak için yorulduğu istihfafla dolu bir ıeste 
ismini duydu, arkasında kendisinden bahıediyorlar
dı; konu,ulanlar kulağına parça parça, dağınık cün. 
leler halinde geliyordu; nihayet hüzünlü bir ıekildc 
anladı ki bunlar Anadolunun mahrumiyet acısını a
r ada bir dinlendi~k için çalı,tıklan müesseeelerden 
İ7.in alıp htanbula gelen ve doğruca bur11lara koşr. 
rak felekten bir kaç gece çalmağa uğraşan kimseler
dir; Çetineri Anadoludan tanıyorlar, onun Kayıeride 
parlak sözlerle vazederek herkese inkılap gençliğinin 
vazifesini hatrrlatmağa çalışan bir misyoner gibi de-.. 
ıa,trğını, sonra lstanbula gelerek eğlence yerlerine 
kapandığını söylüyorlar. 

Çetiner, olgun sarhotluğuna rağmen şu ıözleri 
açıkça İ § itti. B '.ı· i ı i: 

- Haydi yanına gidip konuıalım. 
Diyordu, ötekisi: 

- Canım, b :-ak şu mutasallifi! 

Diye cevııp verdi; bir üçüncüsü: 

- Bu da bir nevi Precieux ridicule ... 

Diye ıöylendi. ilk ıeı yine cevap verdi: 

- Ridikül değil, trajik! 

, -KURUN 14 HAZiRAN 1936 ~ 

t;KONOMi 
• Tiftik pıyasası 

Çetiner o ıeceden sonra bir daha herkesin kolay
lıkla geldiği tanınmıt büyük barlara gitmedi. 

Beyoğlunun arka ıokak:arında apartımanların 

bodrum katlarında kübik dekorasyonla süslü içiçe 
odalar halinde loş kabareler vardır; kapıları ampul
lerle donanmamııtır, bozuk kaldırımlardan geçerek, 
iğri büğrü karanlık ıokakları dolaıarak buraları bu
lup içeriye girmek her y'ğitin kan değildir; onun 
içindir ki buralarda ıükun ve tenhalık içinde daha iyi 
eğlenilir. 

Pansiyon Loretti bunlardan biridir. 
Doktor Çetiner, mcıhur eğlence yerlerindE:n b:. 

rinde tanııtığı b'.r sefahat amatörüne yeni yerler, 
tenha yerler, yarı gizli yerler görmek istediğini ıöyle
ınişti; onun rehberliğinden ıonra şimdi her gece bt·. 
raya geliyor. 

- Siniyorina, bir içki daha! 
- Ne içmek istiyoı-aunuz? 
- Sizin elinizden olmak şartıyle ne verirseniz 

mes'ut olacağım! 

Talihin hanıi zikzaklarını dolaşarak, nele>'i •tıp 
hangi yollardan geçerek Türkiyeye ıeldiii bilinmi
yen bir İtalyan, Beyoğlunun bu arka sokağında bu 
küçük oteli işletiyor; hemen çoğu ecnebi olmak ÜzC". 

re sayılı, temiz, bilinen mÜ§lerileri var: Sefaret ka
tibi, tüccar, banka rremuru gibi bekar adamlar .. 

Çıplak ba,lı, şişmanca, fakat uyanık gözlü, İ§İnİn 

ıahibi bir adam, Sinyor Loretti, temiz elbisesinin üs
tüne omuzlarından tutturulmuş ıarı bir önliik t; k
mı,, bizzat tezgahın başında duruyor; gelip g .c!::n 
garaonların isteklerine hemen cevap vererek eliyle 
doldurduğu içkileri, acele hazırlanmı~ olmasın> ra[. 
men herkesi memnun eden ufak tefek, l«>m iz. ttl f ia 
mezeleri tepsilerin üstüne diziyor. 

Sinyor Lorett:nin kızı, göğsü çenesinin altına 

kadar ilikli, kollaı ı hi:eklı:rı:ıe kadar Öttühi ı:,cjv ,. , t 

elbisesinin iç:nde, :- ıyuh P.ıç.l~rı dnlgtıl:ır.arak .1~1 .1 1 k 
ta dola!ıyor, köşe bucağı göı:den ges iriyor. garı.on

ların hizm~tlerine nez;ıre l ediyor; boyasız pe:'\ ~A e· . 

nı-?r yüzünde teniz, günahıız, bir yavru kut mit.nası 
' 'ar. (Arkası var) 
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[KONGRELER J Yeni Ese1ler 

Uyanış - Ser vetif ünun 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaah ılinfarı l'ratik fermakoloğlara ••uyanış - Scrvetifünun,, mecmu- ı .. _____________ _.., KADER .. Senelik toplantımız. 27 - 6 - 936 
cumaı tesi akşamı 21, 30 da Cağaloğ. 
lundaki E. O. Halke\inde yapllacak. 
tır. Sayın meslekdaşlarımızın gel. 
melerini dileriz. Ruzname: Jdare n 
murakabe heyetlerinin raporları. Se. 
~im. Nizamnamedeki tndilt\t. Ser. 
best görüşmeler. 

TÜNEL ŞiRKETiNiN YENi 
YAPTIRACAGI BiNA 

Tünel §irketi tarafından l{araköy
de yapılacak olan binanın projeleri 
Nafia Vekaletince tasdik edilerek gön 
derilmiştir. Bir aya kadar inşaata baş 
]anacaktır. 

TiCARET ODASINDA 

Tioeret odası umumi katibi Bay Ce
vat Nizaminin mezuniyeti yarın bit
mektedir. Katibi umumtnin 1936 büt. 
çesi için bazı direktifler almak üzere 
Ankaraya gideceği söylenmektedir. 

asının bu haftaki sayısında, şu yazı
lar vardır: "Bereket versin muza; Av
rupanm göbeğindeki ekspreste lckan
ta vagonu yok!,,, Gavs(Hi.lit Ozan· 
suy'un "Muazzez Kaptanoğlunun şiir
leri., ne ait tehassUsü, Mehmet Hullısi 
Dosdoğru'nun ''Kakao,, adlı hiklyeıf, 
"Kedi pençeni,, sütununda "Güreşler 

için ... ., , Avni tnsel'in Andre Jidden 
çevirdiği "Dünya Nimetleri,, nin Uçiln
cü kitabının tamamı ve bunlardan baş 
ka, resimli aktüalite v. s . 

Dr. Hafız Cemal 
Dahüiye MütehaHı .. 

Paı.ardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar la 
tanbulda Divanyolunda (l(M) nunıa 
ralı hususi kabinesinde hutalarıru 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah u9 1/2 . 12" saatleri hakikt fı· 
karaya mahsustur. Herkesin halint 
s:öre muamele olunur.Muayenehane vr 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38 -
Beylerbeyi 48) 

Iktısat Vekaleti 
Maadin Genel Direktörlüğünden: 
Aydın Tilayetinin Nazilli kazasına bağlı Ortakcı nahiyesinde kain 

olup fimalen Demirtepeden batlıyarak Kara Kaya tepesine doğru 

hat, prkan Kara Kaya tepesinden batlıyarak Geriz tepeden bilmü
rur Çeıme sabit noktasına kırık hat, cenuben ve garben Çetme sa
bit noktasından hudut başlangıcı olan Demir tepeye doğru hat ile 
tahdit olunan 49,131 hektar saha dahilindeki mekıufen hükUnıete 
ait bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1 - İmtiyaz kararnamesinin netri tarihinden itibaren bir sene 
zarfında (25.000) lira sermaye ilebir Türk Şirketi tetkil edilerek İm· 
tiyaz hukuku bu tirkete devredilmek, 

2 - Hamam sularının ki:-lenmeğe maruz kalmamak üzere teda· 
bir ittihazı, 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değiımesi imkinlannın temini, 
4 - Mevcut tesisattan tifai maksatlar için istifade edilen havuz

lar He diğer her türlü temizlik için kullanılacak havuzları ayırmak. 
5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplanna uygun bir 

şekilde yeniden yapmak. 
6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılan intaat mal

zcmesi nin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmiyecek malzemeden 
ntihnp edilmesi, ı 

7 - Şirketin tetekkill tar;bind en itibaren bir sene zarfında vü
cuda getirilecek tesisatın "birinci maddedeki izahata göre,, ve ya
pılacak ameliyatın plan ve projeleri iktisat Vekaletine verilmek, 

8 - ikinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıymetinde mun· 
tazam banyo daireleri yaptırmak, 

9 - Bu teahbütlerin ifasını teminen Milli Bankalardan birinin 
(1875) liralık teminat mektubu verilmek. 

10 - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira verilmek. 
Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek talil'lerin 

6 - 8 - 936 tarihine müsadif perşembe günü saat on bete kadar 
kapalı zarf usulile Ankarada iktisat Vekaleti Maadin Umum Müdür· 
lüğüne müracaat ~ylemeleri ilan olunur. (2650) 

1 Deniz Levazım Satınalma Kom1:_qonu illlnları 1 
Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tahmin edilen 

bedeli 5175 lira olan 46000 kilo ekmek 30 haziran 936 tarihine rast
lıyan salı günü saat 16 da kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Şaıtnamesi her gün Komisyon dan parasız verilir. Muvakkat le· 
minat 388 lira 13 kuruttur. 

isteklilerin 2490 sayılı kanund a yazılı belgelerle, teklifi muhte
vi mazrufları belli gün ve saatten bir su.at evvel Kasımpa§ada bulu-
nan Komisyon batkanlığına vermeleri. (3287) 

Cinsi Miktan Tahmin Bd. Muvakkat teminat Eksiltme günü 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. ve saati 

Süt 10000 1000 ()() 75 00 30 haziran 936 11 
Yoğurt 10000 
Süt 20000 . 3700 00 277 50 30 haziran 936 14 . 

Deniz talebe ve er'atı için yukarda yazılı üç kalem ııda maddesi 
hizalannda yazılı ıün ve saatte açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyondan p&rasız verilir. 
isteklilerin, yazılı muvakkat te minatlarır.ı İstanbul Vilayeti mu· 

hasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektupları ile ve belli gün ve saatlerde bulunan komisyonu-
muza müracaatları. (3284) 

Tahmin edilen bedeli 862 lira olan 12500 kilo muhtelif yaş seb
ze 30 haziran 936 tarihine rasthya n salı günü saat 15 de açık eksilt· 
me suretile alınacaktır. 

Şartnameler her gün komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin 64 lira 65 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatları

nı lstanbul vilayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacak
ları makbuz veya bankl'l teminat mektubu ile ve belli gün ve saatte 
Kasımpaıada bulunan komisyonumuza müracaatları. (3285) 

1 - 936 - 937 ders senesi için 
Kuleli, Maltepe ve Buna liseleri
le Kırıkkaledeki Askeri San' at li-

Muharriri: Volter Çeviren: A. US 
sesine ve Konya, Erzincan AS.!••••········· 21 
Orta mekteplerine talebe alına
caktır. 

2 - Kabul tartları AS. lise ve 
orta mektepler talimatında yazı· 
lıdır. Bu talimat aıkeri mektep
lerde ve askerlik ıubelerinde gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin apğıda yazı
lı hususları da ıöz önünde bulun
durmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 Temmuz 936 da baı
lar ve 10 Ağustos 936 da biter. 
Müsabaka imtihanı da 15 Ağus

tosla 21 Ağustos aruında yapılır. 
B - Mekteplerin bulundukla

rı yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 1 O haziran 936 
dan 31 Temmuz 936 tarihine ka
dar bulundukları yerlerin asker
lik tubelerine müracaat etmiş ol
maları lazımdır. 

C - Kabul ıartlarmı taşıyan 
istekliler evrakını tamamlattırılıp 
askerlik fUbeleri vasıtasile mekte
be göndermeleri ve mekteplerden 
davet vaki olmadan hiç bir istek
li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 

On sek.zinci kısım 

BAZILIK 

Sadık yolda giderken güzel bir ç: • 
yırlığa vardı. Burada bir çok kadınlar 

büyük bir dikkat ve ihtimamla yerlerde 
bir şey anyorlardı. Merak etti. Bunla· 
rın yanma yaklaştı. Ke:ıdilerine ara· 
dıkları şeyi bulmak için yardım edip t• 

demiyeceğini sordu. Suriyeli kadınlar -
dan biri cevap verdi: 

- Aman sakın, bizim aradığımız 

öyle bir §eydir ki ona erkek eli değ
mez. 

- fakat bu çok garip bir şey. Acr
ba sorabilir miyim, erkeklerin ellerini 
değdirmelerine müsaade edilmiyen, yal 
mz kadınların tutmaları caiz olan bu 
şey neymiş? 

- Bu baziliktir. 
- Bazilik mi dediniz bayan? Bu ba-

zilik denilen şeyi neden arıyorsunuz? 
- Bu bizim beyimiz ve efendimiz 

Ogul içindir. Onun köşkünü işte çayı
rın nihayetinde ~u nehir kenarında gC"· 
rüyorsunuz. Biz onun cariyeleriyiz. E
fendimiz Ogul hastadır. Onun doktoru 
kendisine bir bazilik bulup gül suyu 
içinde pişirdikten sonra yemesini tavsi
ye etmiş. Bu bazilik çok nadir bulunur 
ve yalnız kadın eliyle tutulur bir ha • 

va:ı olduğu için içimizden han~ 
nu bulursa onu zevce olarak 
vadetti. Rica ederim, bizi bıraJO!llf 
rıyalrm. Zira bunu arkada~Jarı~ 
vel ben bulacak olursam ne ..,dfl 
sut olacağımı görüyorsun.,, 

Sadık bu Suriyeli kadınla at 
nm bazilik aramak için kendi ıı,ıl 
bıraktı ve yoluna devam etti-
ileride küçük bir su kenarına 
zaman burada çayırlar üzeri:ıe 

bir kadın gördü. Bu kadın biç ~ 
aramıyordu. Uzun boylu, güzel bil 
dm olduğu anla~ılıyordu. Fakat 

bir tülle örtülilydü. Bu kadm sıs1' 
ru eğilmişti. Ağımdan ıztırabsJSI 
ren (ah) lar çıkıyordu. KadıJ1111 

küçük bir çubuk vardı. Bu ç&I 
ucuyle çay ve çayır arasındaki İ!l~ 
tar üzerine bir takım harfler 

du. Sadık buna merak etti. Bu ~ 
kum üstüne ne yazdığını antarıı~ 
biraz yaklaştı. Bir de baktı ki 1 

(S), sonra (A) harfini yaırnıJtl-

dan müteaccip oldu. Sonra (D) . 
yazdı. Bu:ıu görünce Sadık titredi' 

son yazdığı harflerin kendi acıııııı' 
harfleri olduğunu görünce baYııt 
taaccübü tasavvur edilemez de 
vardı. 

girmek için davet edilen istekli- -------------

Sadık bir kaç dakika hareketti' 
dı. Sonra kesik ve titrek bir ıetl' 
dına hitap etti: 

lerin imtihan yapılacak yere ka-
dar gitmek ve imtihanı kazanma
yınca geri dönmek için yapacak
ları masraflar tamamen istekliye 
aittir. Bunun için de gidit ve dö
nüt masraf mı beraber götürmesi 
lazımdır. 

E - İstekli mektebe kabul e
dilmediği takdirde hiç bir hak id
dia ~demez ve bir sene terki tah
sili olan~ar da mektebe alınmaz
lar. 

4 - Mektepler leyli ve niecca
nldir Talebenin ia,ıesinden baıka 
giydirilmesi, techizatı ve kitapla
rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaf da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakı
yetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek ka
zandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetittirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

(18} (3244) 
.. . , 

Askeri lise ve orta meldeplere 
öğretmen ve Kırtkkale sanat lise· 
sine tedrisat müdürü aranıyor: 

1 - lstanbul ve Bursadaki As· 
keri liselerle Kmkkaledeki askeri 
sanat lisesine aylık ücretle tarih, 
riyaz:ye, fizik. 

Erzincan, Konya, Ankarada
ki orta mekteplere Tarih Coğraf
ya, fen bilgisi, A;manca, Fran· 
sızca, lngilizce öğretmeni ve ~a
nat lisesine tedrisat müdürü alına
caktır. 

2 - Lise öğretmenliği için lise 
öğretmeni ehliyeti orta mektep 
için orta mektep öğretmenlik eh
liyetı gerektir. 

3 - istekli olanların dilP.k ka· 
ğıtlarını 24ağıda sıralanmıt evrak
la Ankarada Milii Müdafaa Veki· 
Jeti Aıkeri Liseler Müfettişliğine 
göndermeleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiı 
b) Yüksek tahsil şahadetname· ı 

si veya tasdikli benzeri. 
~) Üniversitede imtihan vere

rek oe-hli;retname almışsa ehliyet· 
nam~ tasdikli benzeri. 

d J Nüfus tezkeresi tasdikli ben· 
zeri 

4 - Durumu uygun görülen
lerden &faiıda yazılı evrak aonra 

istenecektir. 
a) Hüsnühal ilmühaberi 

b) Tam teşkilatlı askeri has
taneden ahnmıt •ağlık raporu 

c) Teahhüt senedi (~oterlik· 
ten) 

5 - Ücretler. 

İstanbuldaki askeri liseler Ri
yaziye, Fizik derslerine 108 : 126 
tarih dersine 98 : 108 liraya ka· 
dar. 

Bursa lisesi ve Kırıkkale sanat 
lise&ı Riyaziye, Fizik derslerine 
108 : 126 tarih dersine 98 : 108 
liraya kadar. Orta mektep ders· 
lerine 108 liraya kadar aylık üc
ret verilecektir. 

6 - Kırıkkale sanat lisesine 
ahn:ıcak tedrisat müdürü içia lise 
öğretmenlik ıartlarını taıımak ve 
iki ders zümresinde ihtisası olmC\'k 
gerektir. Ücreti 165 Hradır. 

7 - lsteklilerın 1 eylül 936 gü· 
nüne kadar müracaat etmeleri di· 
leği verine getirilmiyenler bir hale 
istiycmezler. (9) (3073) 

• • • 
Kütahyada yaptırılacak yapı 

lar için Bayındıriık Bakanlığın-

dan fenni ehliyet vesikaları ahn
mad1ğından bu yapı itleri yeni-

den kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuttur. Bu intaatın ketif be-

deli 497 bin 514 lira 15 kuru~tur. 
ilk inanç parası 23 bin 651 lira· 

dır. Bu intaata ait keşifname, pro· 
je idari ve fenni şartname ve sa
ir evrakı 25 liraya M. M. V. ST. 

AL. KO. dan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 maddelerinde yazılı belge
lerle Bayındırlık Bakanlığından 

alınacak fenni ehliyetnameleri 
için "hale gününden sekiz gün ev· 
vel mezkur Baka:ılığa müracaat 
edilerek alınacak belge ile birlik

te idari şartnamede istenen v~ be
hemehal verilmesi mecburi olan 

vesikalarla birlikte teklif ve te· 
minat mektuplarını ihale saatin-

den en geç bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komi ıyonuna \•ermeleri. 

thalesi 30 haziran 936 salı gü-
nü saat 15 tedir. (16) (3268) 

- Hanımefendi, size bir teY •0 

cesaretinde bulunacağım, rica 

beni affediniz: Burada kumlar 
de (Sadık) isminin yazılmış old11 

görüyorum. Ne gibi bir mün•5', 

bu isim buraya yazılmıştır, acabl· 

Sadığın bu suali üzerine kadıO 
daki peçeyi titrek bir elle kaldırd' 
Sadığın yüzilne bakt, ve derhal Jı' 
taaccüp, sevinç ifade eden bir 
haykırdı. Baygın bir halde Sadıf!' 
tarı arasr:ıa düştü. 

Bu kadın Aatrateydi. Bu ( 
kraliçesiydi. Bu, Sadığın kendisİ11' 
pındığı kadının kendisiydi. Bu, SIP" 
kendisi için o kadar ağladığı ~e . 

tinden korktuğu kadındı. Sadık tıif 
man kendi:ıi kaybetti. Nihayet 1''" 
ne gelip te gözleri Astratenin bS, 
içinde yeni açılan gözlerine iJiştli' 
man şöyle dedi: 

- Ey insanların mukadderatı~ 
kim olan kuvvetler, artık /.I 

görmek bahtiyarlığı:n bana nasiP 
yor musunuz? Nasıl bir vakitte .;c 

de ve nasıl bir hal i_çinde onu ı6 
rum?,, 

Bu sözleri söyliyerek Sadık /. 
tenin önüne diz çöktü, yüzünü 1 

rının topraklarına slirdU. (Babil) 
çesi onu kaldırdı. Çay kenarın' 

yanına oturttu. Bir çok defabır Si 
gözlerinden akan yaşları sildi. Jlcf 

de birbirlerine geçen maceral~rı:'~ 
dular ve anlattılar. Nihayet bilY 

yecanları biraz yatıştıktan sonr• ti 
nasıl bir tesadüf neticesi olara1' .,1, 
buraya nasıl gelmiş olduğunu e 
hikaye etti. Ondan sonra Astrate1 

<lu: . ~ 
- Ey benim bahtsız güzel.iıS'• ııl 

kraliçem 1 Nasıl oluyor da ben şeıJl 
rada bir esir cariye kıyafetinde lıtı!t 
rum? Nasıl oluyor da yerlerde dJ 
zilik arayan esir cariyeler arasıts ııf 
onlardan ayn bir kenarda oturıt' 
halde görüyorum? . ICI: 

Astrate cevap vererek dedı 

- Bu kadınlar bazilik arar~~ 
de sana kendi hazin sergüzeşti ti~ 
çektiğim bütün zahmetleri aııl' 'I 
Bununla beraber madem ki beıı ~~ 
buldum, artık gördüğüm .acıwı" ~ 
sini unuttum. Bilirsin ki beniıı> ~'ı· 
kral se:ıin herkesten daha fatl~,1 
bir insan olmaklığına taharnııt"' 11 
medi. İşte bundan dolayı bir ge~~ 
boğdurmak, beni de zehirler1'e~ rr., 
m verdi. Fakat hakkın inayetiY~'ı j 
kilçtik dilsizim bu faciayi vaktılS fj 
sedcrck beni haberdar etmek ~ 
buldu. (Aı'P" 



Gayrimenkul malların açık arttırma JJAnı 

Çorlu icra memurluğundan 
Satılığa çıkarılan gayrimenkullerin 

Sablacak lomıma konan 
x kıymet 

cm. ve mikdan Lira kurut ..._____ 
~~~ -: Balabanlı çiftliği Karapınar 240 dönüm tarlanın 160 ta bet tayi hissesi. 11 25 
~ Cl'YVI 6 dönüm harman yerinin 160 ta ıayi beş hissesi 47 
laijYiik arpalık 347 dönüm tarlanın 80 de pyi bet hi11esi. 5 22 
~r arpalık 164 dönüm tarlanın 80 hiıaede tayi bet hiıaeıi. 10 25 
~~ arkası arpalığı 219 dönüm tarlanın 80 de ıayi beş hissesi. 13 69 
~tepe mandırau 499 dönüm tarlanın 80 de ıayi bet hissesi. 31 19 
:~aç ova11 1304 dönüm tarlanın 80 de şayi beı hissesi. 81 50 
~aç ovaıı 1045 dönüm tarlanın 80 de taYi beı hissesi. 52 25 
.topraldık 608 dönüm tarlanın 80 de tayi bet hissesi. 11 40 
~ Ye Boıtandere 307 dönüm tarlanın 80 de şayi bet hiıaeıi. 3 84 

nvab 358 dönüm tarlanın 80 de tayi beı hissesi. 8 91 
~Öy yola 321 dönüm tarlanın 80 de bet §ayİ hissesi. 12 04 
:-....... 1012 dönüm tarlanm 80 de tayi bet hiueıi. 37 96 
::::.:- 394 dönüm tarlanın seksende taYi bet hi11eai. 14 78 

585 dönüm tarlanın 80 de f8yİ beş hi11esi. 21 94 
~ 2197 dönüm tarlanın 80 de şayi bet hiısesi. 27 46 
~~e yolu 611 dönüm tarlanın 80 de fayİ bet hissesi. 15 27 
~ 1191 dönüm tarlanın 80 de taYi bet hissesi. 22 35 
k&çijk ~ 480 dönüm tarlanın 80 de !ayi bet biueai. 9 00 
~ta battan civan 210 dönüm tarlanın 80 de beş taYi hisseıi. 3 94 
a..._ çiftliii civan 440 dönüm tarlanın 80 de taYİ beı hi11eai. 22 00 
Ço..ıq Kanköy çiftliği Kulbe arpalıiı 150 dönüm tarlanın 120 ~e tayi bet bi11e1i. 1 56 
t-n.e civan 276 dönüm tarlanm 120 de taYi beı hiıeesi. 2 88 
t..tdere 106 dönüm tarlanın 120 de §ayİ bet hiaseıi. 1 11 
Sil.an pman 145 dönüm tArlanın 120 de şayi bet hissesi. 1 51 
aaJÜldepe alb 180 dönüm tarlamn 120 de fayİ Mı hiaaeai. 2 25 
~ yolu 200 dönüm tarlanın 120 de fayİ bet hissesi. 2 08 
~ mnarhğa 2983 dönüm tarlanın 120 de fayİ ~ hi11eai. 36 04 
t.r.J.ıa,. laadudu 2438 dönüm meranm 120 de ta:ri bet tıi....L 40 63 
l:ılQ lrolafıl 35 dönüm tarlanın 120 de şayi beş hiasesi. 44 

t. Artbnnanm yapılacağı yer, gün ve ıaat: ilk artbrma 20 Temmuz 936 pazarteai saat 14 - 16 da ve son arttırma 
4 Al-toe 936 lalı aünü pne ayni aaatte Çorlu icra memurluiu odaaıncla yapılacaktO". 

... 1 -:--~a ~ dairesinin ilkkinun 329 tarih _ve 64 - 84, Haziran 327 tarih. ve 548 -. 556 sayılannda kayıtl~ 
a -...a, anı, miktar ve takdir olunan kıymetlen yukancla yazılı bulunan gayrı menkullenn arthrma şartnamesı 

11.airan 936 pnünden itibaren heıkeıin aörebilmesi için açıkbr. ilanda yudı olanlardan fazla maliimat almak isti
hılıleır, 936-6 aayılı cloayamızı aönnek için menaıriyetimize miiracaat etmelidir. 

2 - ArtbillMlya iftirak için yulaıncla yazılı kıymetlerin yüzde 7,5 nisbetinde pey v~ya milli bir bankanm teminat 
-.ıctubq tndi ~ektir. 

- tpotek aalıibi alacaklılarla di ier alakadarların ve irtifak bakla sahip lerİDİD aayri meDkuller üzerindeki ı..k-
~, husuaile faiz ve masrafa dair Olan iddialanm iıbu ilan gününden itibaren yİnnİ ıün içinde evnıkı müsbitelerile 
uqolikte tnemuriyetimize bildirmeleri icap eder. Akü halde haklan tapu aicillile sabit olmadıkça aatıı bedelinin ... Ylat
~dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen arüade artbnnaya iftirmk edenler arttırma prtnamesini okumaı ve lüzumlu izahab alımı ve bunlan 
~n kabul etmiı ad 'H itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkuller üç defa baiınlclıktan ıonra en~ erttnua ihale edilir. Ancak art
tı..._ bedeli muhammen kıymetin yüzde yebniı betini bulmazıa en çok artbranın taahlWdij ~ kal~ f8l:.lile artbr

'1'ıl on~ gün daha temdit ve on beıinci giinü ayni aaatte yapdacak arttırmada, aatıı bedeli yÜzde yetmiı be!i bulmak 
flrtaıe, en çok arttırana ihale edilir. Böyle lıir bedelle alıcı çıılcmezaa ihale ~apılmaz ve 2280 aayılı kanuna söre Mhf bet 
11.tııe ıeri bırakılır ve artbranlar taahhütlerinden kurtulur. . 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimae derhal parayı vermnae ihale karan feaholunarak kendinnden ev. 
•el en :rülaek teklifte bulunan kimae arzehniı olduğu bedelle almağa razı olurıa ona, razı olmaz veya bulunmıazn 
~ on 'bet gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. iki ihale arasmdaki fark ve geçen gün

İç:iıı % S ten hiNıp olunacak faiz ve diler zararlar aynca hükme hacet kalUMldan memuriyetimizce alıcıdan tahıil olu· 
....... (16639) 

1 1 
Devlet Demıryolları ve Limanları işletme :::. 

Umum idaresi illin/arı · :. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları yazdı (10) grup mal· 
zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı tarih
lerde Haydarpatada 1 inci i!letmekomisyonu tarafından açık eksilt
me i!e satın alınacaktır. isteklilerin malzeme hizasında yazılı mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla ve kanunun 4 
üncü maddesi mucibince ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler Haydarpafada 1 inci işletme komisyonu 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 5000 M. harici çift telefon kablosu muhammen bedeli 375 
lira ve muvakkat teminat. 28 lira 15 kurut olup 22 - 6 - 936 pa· 
zartesi günü saat 10 da. 

2 - 15 adet muhtelif eb'atta 3 ağızlı üniversel torna tezgahı ay
nası muhammen bedeli 303 lira ve muvakkat teminatı 22 lira 75 
kurut olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 1 O da 

3 - 1 adet dalgıç iç muşamba elbiae. 1 adet dalııç dı! elbise ve 
1 çift kurtunlu metin dalııç pabucu muhammen bedeli 223 lira 20 
kuru! ve muvakkat teminatı 16 lira 75 kurut olup 22 - 6 - 936 pa
zartesi günü saat 10 da. 

4 - 100 adet buhar kazanı duman borusu 70 x 76 x 2360 m m) 
muhammen bedeli 310 lira ve muvakkat teminatı 23 lira 25 kuruı 
olup 22 - 6 - 936 pazarteıi günü saat 10 da. 

S - 175 Kg. lif halat (pa1angalık) 36 kilo 750 gram bHet ıicimi 
muhammen bedeli 141 lira 10 kurut ve muvakkat teminatı 10 lira 
60 kunıt olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

6- Muhtelif eb'atta 3670 adetlamba. makinesi 29950 adet muh
telif eb'atta lamba !İ!esi. 29660 adet muhtelif eb'atta lamba fitili 
muhammen bedeli 3092 lira 98 kurut ve muvakkat teminatı 232 lira 
olup 22 - 6 - 936 Pazartesi günü saat 10 da. 

7 - 50 Kg. Elektrik tecrit itleri için küçük parçaların yapıştırılıp 
levha haline getirilmit yanmaz ma dent mika, 20 Kg bobin itleri 
için yekpare safiha halinde yanmaz mika muhammen bedeH 930 
lira ve muvakkat teminatı 70 lira olup 25 - 6 - 936 perıembe gü
nü saat 10 da. 

8 - 200 Kı. zımpara tozu, 21500 .ıdet muhtelif numarada zım
para kağıdı, 7300 adet muhtelif numara cam kağıdı 200 adet di
namo için zımpara kiiıdı muhammen bedeli 1645 lira 40 kuruş ve 
muvakkat teminatı 123 lira 40 kurut olup 25 - 6 - 936 perşembe 
günü saat 10 da. 

9 - 300 Kg. Moıkof taşı muhammen bedeli 88 lira 50 kurus ve 
muvakkat teminab 6 lira 65 kurut olup 25 - 6 - 936 perşembe r,ü
nü ıaat 10 da. 

10 - 100 metre N. S H. kabl osu 4 x 10 muhamıpen bedel· 200 
lira ve muvakkat teminatı 15 lira olup 25 - 6 - 936 per9embe gü-
nu aaat 10 da. (3029) 

Eskitehir hastalianesinin 31 - 5 - 937 tarihine kadar iht1vacı 
olan 6000 kilo azami ve 2000 kilo asgari ıüt ile 6000 kilo azami ve 

2500 kilo asgari yoğurt için açılan eksiltmeye ittirak edenlerin tek

lifi haddi li.yıkında bulunmadıirn dan ihalesi yapılamamıştır 

la lf l•tanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
lan bul Komutanlığı ikametgahı ve meskeni bilinmiyen Hayriye. Haydarp&f&da gar binaıı dabilind eki 1 inci itletme komisyonu tara· 

8•tınalma komiayonu illna 2004 No. Iı icra ve ifliı kanununun 128 inci maddeıine tevfikan fından yapılacaktır. 

2 inci açık eksiltme 15 - 6 - 936 pazarteıi günü saat 15 de 

letanbul Komutanlığı birlikler tanzim edilen gayri menkul üzerindeki mükellefiyetleri. Sütün beher kilosu için muhammen liedeli 1 O ve yoğurdun da 1 S 
İlati1ae1olan11,650 kilo aakız ka G.ıyri menkulün mevkii: Kabataş. Mahallesi: Ömer Avni. So- kuruttur. Bu ite girmek iıtiyenlerin 112 1/2 iira muvakkat teminat 
barı ile 11.650 kilo çal. faıul.,eı kağı: Kara abalı. No. ıı ve cinsi: Eık; 46, yeni 56, 58 iki hane. 1 • k t · tt'ğ. .k 1 1 b' ı·kt k ·ıt .... 

' ~ . · N h G''lf h ık·f ş 'f C 1•1 • verme.erı ve anunun ayın e ı ı vesı a ara ır ı e e 31 me gunu 
-çık ekailtme ile 20 _ 6 _ 93€ Borçlunun ısmı: eza at u em, A met A ı , erı e a ettın. 

Mu .. kellefı'yetleri: ıaatine kadar komisyona müracaatları iizımdır. 
eunıarteai günü saat 11 de alına 
... 1...... Emniyet Sandıgı"' ndan 9 _ 5- 932 tarihinde alınan 1000 liraya Bu ite ait tartnameler komiıyondan paraarz olarak dağıtılmak--.;ur. Muhammen tutarları ıa· 
Jıaa kabajının 582 lira 50 kurut· mukabil birinci derecede ipotek gösterilmittir. (Bugüne kadar faiz, tadır. (3262) 
bır. Çalı fasulyenin ı 747 lira SC komiıyon ve masarifi saire hariçtir.) . " 
L.- Nezahat Gülfem Ahmet Akif hissel~ri ıize karşı 1250 lira mu- Pcndık - Tuzla arasında bulu nan içmeler,, namile tanınmıt 
47:!~11~ı~l;;:~~l~~l k~~:::; kabilinde ikinci de:ecede İpotektir. menba bu ıene de 14 - 6 - 936 tarihinden itibaren açılacaktır. 
Ş Gayri menkule ehli vukuf tarafından 2730 lira kıymet taktir o- Bu tarihten itibaren af ağıda No. lan yazılı banliyö katarhuı içme· 
., llrtnameıi her ıün öğleden evvel 1 kad d d k E k · h · T ı d k · · 
"-Obtlqonumuzda görülebilir. lı· lunmuştur. ere ar gi ip önece ve ı ı te 11 ·- uz a arasın a ı ıstasyon-
t Jcı·ı Birinci derecede alacaklı Emniyet Sandıg"'ı tarafından yukarda lardan bu menbaa gelip dönecek yolcular için de 56, 57, 9/10. 7/8 e ı erin ilk teminat makbuz ve k d k 
h ınektuplarile beraber belli gürı adresi yazılı gayri menkulün paraya çevrilmesi talep edilmiıtir, Ta- No. it katarlar içmelerde birer daki a uraca hr. 
l'e vakti muayyeninde Fındıklıda hakkuk eden alacaklılar matlubu ve icra ve iflas kanununun 103 Sayın halka ilin olunur. (3282) 
iti komutanlık Sahnalma Komİs· üncü ınaddesi mucibince taktir olunan kıymet hakkında bir diyeceii- Katar Vapur Tren içme 
tonuna gelmeleri (3095) niz varsa. tarihi tebliğden itibaren üç gün zarfında memuriyetimize No. Köprü kalkıt H. Pata kalkıt Varış Kalkış 

934/2955 No. ile müracaat etmeniz ilan olunur. (3292) 9 7.24 • • • 
lıtan!Mıl KomutanlJğına bağ· 

lı lat'abn ıenelik ihtiyacı oları 
20t,7()() kilo sığır eti kapalı zarf 

ll•ulile 24 - 6 - 936 çarıamba 
iÜnü 1aat 15,30 da alınacaktır. 
~uhammen tutarı 70,595 liradır. 
hlc teminatı 4780 liradır Şart· 
l'la'llleai 250 kunıt mukabllinde ve· 
~İlir. Komisyonumuzda her ıün 
;tlec!en evvel görü!ebilir. istek 

16 
leri. (3075) ihaleden en az bir saat evveline 56 

• • • kadar teklif mektuplarını Fındık- 18/ 25 "l,, 
lıdak; Komutanlık satınalma Ko- 54 " lstanbul Komutanhğına bağlı 2,, 

kıt' at ile Güm üt suyu Haıtaneıi· 
misyonuna vermeleri. (3076) 20/ 27 

nin ıeneıik ihtiyacı olan 57,000 ki • • * 8 
lo koyun eti kapalı zarf uıuliJe Komutanlık Birliklerj ihtiyacı 24/ 31 

24 - 6 - 936 çarşamba günü ıa· için 28,000 kilo yazlık patates 24 ~;~: 
at 15 de alınacaktır Muhammer. haziran 936 çarşamba günü saat 

34 
tutarı 25650 liradır ilk teminatı 16 da açık eksiltme ile alınacak- 7 
1924 liradır. Şartnamesi 250 ku· tır. Tahmin edilen bede! 1960 li· 41 
ru! mukabilinde vet ihr. Komis· 
yonumuzda her gün öğleden ev
vel görülebilir. lıteklilerin ilkte· 

radır ilk teminat1 147 liradır. 
lıteklilerin vakti muayyeninde 
teminat mektup ''eya makbuzlari

53 "2,, 
55 "2,, 

minal makbuz veye me~tuplarile le Fındıklıdaki Komutanlık art· 
57 "1 ,, 
10 

6.25 
6.25 
7.40 
8.00 

8.40 
9.10 

11.00 
13.15 
15.10 
15.50 

19.10 

6.45 8.01 
7.10 8.01 
800 9.07 9.09 
8.30 9.11 
9.10 10.17 10.19 

10.00 10.49 
1120 12.40 12.42 
1335 15.10 15.12 
15 30 16.55 17.00 
16.15 17.27 

17.46 
18.19 
19.11 
20.25 
20.34 

20.00 20.54 
2490 No. lu kanunun 2 3 üncü tıraı. ekıiltme komisyonuna ıel- "1 .. No. ile gösterilen katarlar pazar günleri itlemez 

Vapur 
Köprü varıt 

9.0S 

00 
10.50 

1203 

1410 
16 i5 
18.35 

19.23 
1948 
20.43 

22.20 

ılerin ilk teminat makbu7 veya 
~pl:ırile 2490 No. lu kan~nur. 

' 3 Uncü maddelerindeki yazılı 
~~laikle beraber ihaleden en az 
•r laat evveline l.<adar teklif mek· 

baplannı Fındıklıdaki K.:>mutanh)( 
'-bıaalma Komiıyonuna verme· maddelerindeki veıaikle beraber meleri. (3160) "2,, No. ile gösterilen takarlar yalnız pazar günleri itler. 



'ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 8 aylık Aylık 

MemlekeUmlzde 7M t20 235 110 
Yab:ıncı yerlere ısoo 725 too 150 

Posta blrlfğine l 180 950 l500 180 
g1rmlyen ycrlereS 

Türktyenln her posta merkezinde RUBUN'• abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

tatanbul, Ankara Caddeıı, {VAIU'I yurdu) 

' Jldare: 2tS70 
Xelefon }Yazı ıoıert: 2ıua 

TeliTa! adreal: KUBUN ltttanbul 

Posta kutusu No. t6 

1111 1111 ıınımıııtl" 
u11111111ıını1111111ııııuııııt1ııtt11ııııııttııııııııtlllll1tıııt1•1lltıııııııtlllıtı 1111 ııtııııı11 ıııtıııııı111 ııııııtıı111ııııı11111111ıııııı111111ııı~ı111111ıııııı111111ıtlllt11ıı111ııııı111111ıtllll111111ıııı11111111ıııııı111111ıııııırı1111ıı•ııı111111ııııı11111111ıt1ıı1111ııı••"•ı•;ıu ... 11~:nıı•ı:trr11 11 ııııı111111111ıııııı111 11 ııı1111ıı1111ıııııı11ııııııtııı1111111ııııı1nıııttlllll11111ııt11111111ııt •ııııııı 1111111 

T c si den 
Bu keşidede 30,000 lira isabet eden 29661 numaralı bileti 
Sultanahmet Zeynep Sultan sokağında 21 numarada Bayan 
Adileye Bahçekapıda 61/2 numarada Tunçay kişesi satmış
tır. Satılmış olan bu bilete isabet eden mebliğ da derhal 
verilmiştir. Kurun ve Akşam gazetelerine gönderilen ~a
yan Adilenin resmi yanlışlıkla Tek kollu Cemal kişesinden 
göst~rilmekle tashihini ve Adiledeki biletin TUNÇ AY 
kişesi tarafından satılmış olduğunu muhterem müşterilerime 
_____ , ____ ._ ilin ederim. 
----------1m1111-tm! '!!**Di ...... ::m:r::::.:::::.::r.:::::::-.:::::::-.::1:: ••• :u.:u.www:::::=:::::.-.===-:m:::::::ı::::-.r.:::.-=s:::::::r.::::::::=oa=::mn:::=====-:s::====::::::=:ı::::::::::-.::·::===~ı:l'I 

1 
Drolog Operatör ı; 

Doktor i~ .. .. 
Süreyya ii 

:: 

Atamal u 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" !i 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 1 n 
yanında 121 birinci kat 3-8 n 

Her gün 15 - 20 ye kadar. H .. .. 
ı: 

-------- g Mily onlarca insanın kullana ıoı diş macunlarının terkibini bulmak, tahlil 
lstanbul 1 inci icra Memurluğun- :: 

dem: ii etmek çok güçtür. Fakat N E v R o z · i N fabrikası bu müşkülü 
Piycr Dapola. U 
J(alamışta Fener yolu 80 numaralı ii halletmiş Ve hiÇ bir diŞ macununda bUIUnmıyan ÇOk kıymetli bir .. 

C\"d;.ranç Obradoviç tarafından Beyoğ Ü maddeyi keşfederek K o z M i N diş macununu çıkarmakla 
lu 5 ci Noterliğinde tanzim olunan 1:: memleketimiz iÇin büyük bir noksanı telafi etmiştir 
25'71929 tarihli ve 122501818 sayılı 

Noter scnedile 3000 liranın maa me- Fiatı her yerde 15 kuruştur 
sarif tahsili hakkında yaptığı takip 
üzerine tanzim olunarak 9361295 nu- :n:an::ı:ı::::::-.:m:m:::: ... ---=::w::::::w.:::::-.:::::=::::::::::= :::-..... -----=:::::-.:::.-:::::::-.:=:::::::::::o-.aa:ı:::::::-.:::::ı.-=:==: ............. ::::::=::::::::::::::::.:::=::m:sa~ 
rnara ile gönderilen icra emri ikamet
gahınızın meçhuliyeti hasebile tebliğ 
edilmediğinden icra emrinln bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar veril
miştir. YILMAZ RAKISI 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında borcu ödemeniz ödemedi
ğiniz takdirde tetkik rnerciinden veya 
icranın geri bırakılmasına dair bir 
emir getirmeniz ve yine bu müddet 
içinde mal beyanında bulunmanız ve 
bulunmazsanız hapisle tazyik olunaca

iki çekilmiş ve filtreden geçmiş bol anasonlu su içirmez baş aorısı 
ve bulantl yapmaz 45 derecelik en nefis rakıdır . 

ğmız ve hakikate muhalif beyanda _._. SiRKECi 
bulunduğunuz takdirde cezalandırıla
cağmız icra emrinin tebliği makamı

na kaim olmak üzere ilanen tebliğ o
lunur. 

(V. No. 16658) 

Doktor 

H üseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

Ul:li LOtüf apartımanı saat 4 - 7 t 

kadar telefon: 22459 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her 
gün sabah 1 den 8,30 a, akşam 16,S 
dan 20 ye kedar Lalelide Tayyare 
apartımanları daire 2 No. 3 de has
talarını kabul eder. 

ı.t .. yon kar1111nd•Aile • Bahçesi 
Her akşam 12 kişilik 

ULUSAL- MÜZiK 
ve Bayan HAYAT lftlrak etmektedir. 

Taze ve nefis öğle ve akıam yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Birinci sınıf servis. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma k o mis yonu ila nları 

700 Ton Mazot 
Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabri kalar Umum Müdürlüğü Sahnal-

ma Komiı;yonunca 26 haziran 936 tarihınde cuma günü saat l 5 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (93) kuruş 
mukai>ilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan r-------------- (2887) lira (50) kurut u havi teklif mektuplarını me2kur günde aa· 
at 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kenclilerin in c!e 2490 numa· 

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

Sahibi: ASIM us_ VAKiT Matbaası ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
Ne§rlyat Direktöril: Refik A. Sevcngll Kominona müracaatları. <3 119) 

Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

PANORAMA 
dır. Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ve sanatkarlaruu 

orada dinliyeceksiniz. Telefon: 41065 

AY N SAFİYE 
Saz heyeti: Artistler: 

Keman: Cevdet Bayan Muzaffer 
Kemençe: Sotiri Bayan DUrdane 
Piyano: Feyzi Bayan SUzan 

İb .el! 
Udi Mısırlı rahim Bayan Afitab , 
Klarnet: Şeref Bayan Fahriye 

Okuyucular: 
Bay Yaşar 
Bay Hamid 
Solist Mustafa 

........ 5·;;i;i·.-·;~·~:;;~·1; ... ;;;;~;;;;-;;;~;~·;i·;;;i~·;d;.·; ....... , 
, ... _. ................................ _ ................................................................... .. 

ZAYİ ZAYİ 
İstanbul ithalat gümrüğünde buh

ran muamelesini yaptığım 13039 nu
mara 8.10.931 tarihli iki nüsha be
yannameyi makbuzile birlikte kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kadıköy Spor klübü başkanlı~ 
zayi olan klüp ilmühaberinin Y"''..t 
yenisi alınacağından eskisinin bU):JIJ 

Galata KiirkçiUcr numara f5 
Dimitri Karaca 

yoktur. ı 
Klii p idare heYet 

(V No, 166531 


