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1 Parasız 
Muayene kuponu 

Bu kupondan yediıinl birike 
tiren okuyucumuz KURUN dolr 
toruna kendini paraaız muaye • 

ne ettirebilir. 
(Tafsilat yarınki layımızda) 

·································-············· 

Türk milleti; lnönü'nün ağzından işit! 
-----------~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

Orta Avrapada geniş "Müdafaa vasıtalarımızı en yeni si-
lalr anlaşma yapıbyor lihlanma f ennile teçhiz etmekteyiz,, 
Çekoslovakya Küçük anlaşma, Roma 
misakı devletleri ve Almanya ile 

müzakereiere girışti 

leh Hariciye Nazırı Yugoslavyayı da 
bu anlaşmıya davet mi ediyor! 

prensiplerine dayanarak alacağı karar • 
lara da, bu itibarla, her zaman iıtirake 
hazırız • 

"Almanya ile Çekoslovakya arasında 
dostluk müzakereleri batlamııtır. Yap•. 
lacak bir anlaşma daima Avrupa sulhu 
esası üzerine istinat edecektir. Çünkü 
Avrupa sulhu taksim kabul etmez bir 

bütündür . ., 
Alman - Fransız meselesine temas 

eden Bay Krofta bu hususta lngiltere
nin sorduğu suallere Almanya:11n he
nilz cevap vermediğini işaret etmiş ve 
§Öyle demiştir: 

"Daha ıimdiden ıu İyi netice alın

mııtır ki, gerek Fransa, gerek lngiltr. 
re Lokarno muahedesinin deiiıtirilme· 
ıi lazım seldiiini kabul etmi§lerdir. 

Başvekilimizin sözleri Kazım özalp'ın şu cümlesinde 
aksisedasını buluyor: 

"Ordumuz itimada layık ve emre hazırdırJ,, 
Dün Kamutayda bütçe müzakereleri bitti, ismet lnönü 

mülıim beyanatta bulundu 

Sanayiinıizc yardım edecek zircıatimi
zin inki§af ettiğini söyliyen Zira.at 

/ 

Vekili Muhlis Erkmen 

L«1. Hariciye Nazırı B. Beclr f Diier bir iyi netice de Lokarno mua
hedesine verilecek yeni ıkelin içine Çe. 

-.!~ag, %! (Radyo) - Çekoslovak oslonlrY.a ile Awsturyayı da almağa = =-
.. ..,__ •••• U.:r ... ı.10 hu ıt.k~m karar verilmesidir." "-.--....... ....::=~.....,..=.;..;........~-----

Bütçe müzakerelerinin sonunda mU
him beyanatta bulunan Başvekil 

ismet lnönü 
Ankara, ~ Telefon'-) - Kamutay 

bugün Abdülhalik Rendanın ba§kanlı. 
ğında yaptığı toplantıda 1936 bütçesi
nin müzakeresini bitirmiştir. 

Bütçe mü.zakeresi esnasında UaW 
1'eren Milli Jlüda/CUJ Vekili 

'0!1ediği bir nutukta ezcümle şöyle de-
llıı§tir: BİR ORTA AVRUPA ANLAŞMASI 

uA be. •11'Upa devletlerini birbirlerine 
!1!\Yan mü~terek emniyet anlaımala-

1'1 
1""-r olunamaz. Bu husustaki noktai 

~hU;:ın anlaıılmasmı istiyoruz. 
dletler cemiyetinin karJılıklı emniyet 

YAPILACAK 

Bundan sonra Orta Avrupa siyase" 
tine geçen Bay Krofta buradaki anlaş
ma müşkülatının siyasi olduğu kadar 

(Sonu ıa. 4. Sü 3) 

Habeşistan alçla 
mağlip olda'l 

Vehip Paşaya göre buna sebep 
dahildeki ihanetlerdir 

Adi•ababa sokaklarında 
l<ah· 

le ıre,· 28 (A.A.) - Halıhazırda ts·ı ende. 
la rayı:de oturmakta olan V ehip Pa-
na't liavaı ajansı muhabiri:.e şu beyt• 

t~ .bulunmuştur: 1 
l"ılıstin • · ni . e, ımparatorun yanına gıtmek 
Yetınd .d. . 

r:.ilt e ı ım. Fakat ımparatorun tn· 
" creye · rıu • (Qtmek tasavvurunda olduğu· 

ltalyan aJ~erleri. 

tere ltalyan propagandasının pek ziya
de yardınu olmuı ve bu yardım rren • 
lekette husule getirdici bozgunculuk 
sayesinde 1 tal yanlara müsait bir hava 
vücuda getirmiıtir. 

Vehip pa§a, bu zaferin hakikatte 
"askeri bir zafer,, olmayıp (askeri bir 
istila) olduğunu, zira iki tarafın silah· 
tarı arasında pek büyük bir fark bu-

Atatürk 
Gece uçuşlarında 
İstanbul, 28 (A.A.) - Harp aka

demisi tarafından yapılan ve 28 ma• 
yıs sabahı başlıyan tümen tatbikatı 

esnasında bilhassa tayyarecilerin ge" 
ce harekatını takip etmek üzere reisi 
cumhur Atatürk 28 mayıs saat 24 de 
tatbikat sahasını teşrif etmişler ve ha
rekatı takibe başlamışlardır. 

ltaı1a 
"1 ürkiqe ve Yuna-

nistanla dostluk 

Bu münasebetle söz alan Başvekil 
Ismet lnönü verdiği beyanatta şun. 
ları söyledi: 

Arkadaşlar, 
Devlet hiımetlerinin tatbik olu. 

nacakları sahayı gösteren bütçe mü. 

Kanm ôzalp 

zakeresi sona ertlmtir. Vekil arka
daşlanm giinlerdenberi bu hizmetler 
üzerinde neler yapildığım ve neler 
yapılması düşünüldüğünü izah etme. 
ye çalıştılar. Ben de Devlet hizmet. 
lerini takip ederken istinat ettiğimls 

(Sonu: Sa. ! Sil. 1) 

Belediyenin teşhir ücreti 
Esasen devlet şurasından da 

geçmiş bir iştir 

Şikayetler mı şikayet mi? Mesele bir 
ecza deposundan mı çıkmıştır? 

(Yazısı 4 üncüde) 

misak/arına h~rmet~~~~~~~~~~~~~~~~~-

etmek kararındadır,, Kraliçe Marq mavi kur-
M us;:~~ni 'ye delayı kazanacak mı? 

lngiliz - Jtal9an anlaş. 
ması eızemct.ir 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Tele· 
graph gazetesinin Roma muhabiri ile 
bir konuşma yapan Bay Musolini ez
cümle şun lan söylemiştir: 

"Zecri tedbirlerin nihayetlenmesi ile 
İtalya, memnun devletler sırasına dt. 
hil olacaktır. Akdenizin en küçük dev· 
!etlerinin bile hiç bir şekilde korkma
maları lazımdır. İtalya, Yunanistan ve 
Türkiye ile olan dostluk misaklanna 
hürmet etmek kararındadır. İtalyanın 

Arnavutlukta takip ettiği yegane ma~· 
sat, bu memleketin istiklalinin muha
fazasıdır. 

Binlerce kişi bu yarışla Ame· 
rika yoluna açıldı 

öğrenince bu plandan vazgeçdim. 
nı liabeşlllcrin inhizama u~ramaları• 

n scbe 1 • la . P erı ne olduğu yolunda soru· 
n bır 1 trıi ti •ua e, Vehip paşa şu cevabı ver
i r: 
a .. ·ıı1ı· 

J.ndeiıi1 • IZarrun ba§lıca sebepleri d ... 

1 

1 unduğunu söylemiş ve netice olarak 
"imparatorun memleketten çıkması ı 
mutlak bir zaruret halini almı§tı,, de-

Şimdiki §artlar altında ve zecri ted
birler devam ettikçe İtalya, bir Akdr• 
niz ittifakının yaprlmasma lSnayak oı-

ih.netler olmuıtur. Bu ihanet- t 
miştir. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3) 
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"Müdafaa vasıtalarımızı en yeni si- Lord Loyd bir kaç gÜll 
lihlanma fennile teçhiz etmekteyiz,, sonra Ankara ya gidece 

Başoekilimizin sözleri Kazım özalp'ın şu cümlesinde 
aksisedasını buluyor : 

"Ordumuz itimada layık ve emre hazırdır!,, 

Dün Kamutayda bütçe müzakereleri bitti, ismet lnönü 
mülıim beyanatta bulundu 

ana temdlerl 
yorum. 

( Uıı yanı l üıclde) 
kmaca arzetmek isti-

BÜTÇEMiZ MVTEVAZINDIR 
Bunlardan birincisi bütçenin her 

halde mütevazin olmasıdır. Seneler
denberl takip ettiğim.iz ve bu sene de 
Büyük Meclisin tahakkuk ettirmekte 
hassas bulunduğu bu esas bizim için 
çok faydalı oldu. Ve ilerde de çok 
faydalı olacaktır. Meydana getirdi. 
timiz eser, hakiki manasile tam ve 
mütevazin bir bütçedir. 

emniyetsizliğin tehlikesi kendisine te. ima günden güne artan bu kudreti 
veccüh edecekmiş gib! dikkatli, ka. ve kifayeti ve yüksek olarak inanışı
yıtlı ve hazırlıklı olan milletler an. dır. Bu kudret sayesinde bugünkü va
cak sağlam olarak çıkabileceklerdir. aatt olan 150-160 bin balyanın, beş 
(Bravo sesleri, alkışlar.) sene gibi yakın bir zamanda 500 bin 

Ufukta Türk milletini sureti husu. balya gibi bir rakama çıkabileceğine 

siyede tehdit edecek bir tehlikeyi ve bunun 20-25 milyon liralık bir 
görmüyoruz. insanın görebildiği döviz getireceğine benim şahsan ina
kadar eğer ufuk arkasında göremedi. mm vardır. 
ğimiz bir tehlike varsa, öyle bir teh. Merinos meselesinde de, gene milli 
likeden de korkmuyoruz. (Bravo ses. sanayiimizin istemi§ olduğu iptidai 
leri. şiddetli ve sfirekli alkışlar). maddeyi yetiştirmek için ba§lamış ol-

MESNETLERiN EN SAGLAMI duğumuz yedi senelik programın ilk 
TVRK iRADESiDiR iki senelik devresini bitirml§ bulunu-

Müda/aa vaaıtalannun en genl yoruz. Bugün pamukta olduğu gibi 

Dün Lord şerefine lngiliz elçisi 
tarafından bir çay ziyafeti verildi 

Evvelki gün Atatürk tarafından 
kabul edilen Jngiltert- Avam Kama
rası aq..~ından Lord Loyd dün sabah 
kendisini ziyaret eden ve aralarmda 
Japon elçiliği baş sf'kreteri ve Yunan 
ataŞ«: militeri de bulunan diğer elçi. 
likler erkanını kabul etmiş ve k'endile. 
rile görüşmüştür. 

Lord Loyd misafiri bulunduğu tn. 
giJiz büyük elçisi Slr Persf Lorenln 
yarın Londraya gitmek üzere olma
sı dolayısile elçilik binasından Pera. 
palas otelint> nakledecektir. 

tngiliz büyük tlı;isi bir ay kadar 
kalmak üzere kendi hükumet merkezi. 
ne gidecekse de Lord Loyd daha bir 
müddet memleketimizde kalacaktır. 

Bir kaç gün şehrimizde bulunduktan 
sonra Ankaraya giderek Başbakanı. 

mız ve hükumetimizin diğer e 
temas edecektir. 

Lord Loyd dün öğleden sonrl 
di Lorenin refakatinde olduğu b'I 
Tarabyadaki lngiliz elçilik 
sına gitmış ve Ledi I...orenin hah 
gezmiştir. Daha onra Lord 
şehrimizdeki bazı büyük an 
dükkanlaunı kendi başına ve yaY 
larak dolaşmı~ bazı eski şeyler 
edip satın almıştır. 

Akşam üzeri Sir Persi Loren 
Loyd şerefine elçilil( binasında 
çay ziyafeti ,·ermiş. şehrimizdekf 
lomat mahafili erkbı bu çaya d• 
edilmiştir. 

Lord Loydun Ankarayı ziyareti 
den sonra Belgrada gideceği hB 
alınmıştır. Arkadaşlar; bilhassa son sene. 

)erde bUtUn dünyanın geçirdiği ikti. 
sadt şartlar yüzlnden meydana çı
kan ve bütçe muvazenesi kadar mühim 
olan dlfer bir Amfi, döviz müvaze_ 
nesi ftrdır. Bb, gerek bütçede ve 
gerek man lll)'Uetimlzde döviz mü. 
vaıentıBlnJ elddt bir surette temin eL 
mek için ~k kayıtlı bulunuyoruz. Bu 
hususta bUtçe enciimenl bu sene hu
sul bir allka, hususi bir tedbir 
ıöeterdl. Bu tedbirlerin. döviz mü
vazenesl noktal nazanndan daha 
utlam, daha emin bir vaziyet temin 

silôlılanma fenninin en geni icadla- bunda kat'i bir rakam henUz size ve- F • ı • • d k • k 1 k ı 
rila techiz etmekteyiz. Bütün mille. remiyeceğim. Fakat ya~mış old~ğu- ) ıstın e ) argaşa ) a 
tın bunu bu kürıüden, benim alnm. muz tecrUbeler, bbe o itimadı verıyor 
dan ifUmeıinl arzu ederim. (Bravo ki, bu bir çok memleketlerde, bilhassa 1 • 1 • d • 

1 
d • d ... ı:~ tedbirden evvel, TUrk vata.. ::'..':o":' .::';k:~:-yer":'..,':';~~ n gı tere y) en ışe en ) r 

edeeeflne inanımız vardır. 
lll'l'ISADI KUDRETiMiZ HER 

SENE 'ARTIYOR 
Alrbdqlar, 
Blltçe muvazenesi ve döviz mUva. 

zene.ile beraber Devlet itlerinde ta. 
kip ettifimiz dlfer bir nokta da her 
Bene sarf ettiklerimizin, her sene 
her halde istihsali arttıracak surette 
olmasıdır. Ancak, bu sayededir ki, 
bir sene Mnra mUll, lktladl noktpi 
nazardan dalıa kuvvetli bfr bide bu
lunuyoruz .. Milli siyuetimiz azami 

nının ve Türk milletinin müdafaasını olan merinos koyununun tllkemizde 
kendi silahından ve kendi iradesinden yerleşmesi için yalnız bir zaman me
bekliyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) selesi kalınıp. (Bravo sesleri) 

Jcabederse Tilrk milletinin kadın Ziraat Veklll bundan sonra zeytin 
ve erkek bir tek adam gibi nasıl ph- ve limon, portakal ziraatinln de üze
landığını görmek beşeriyet için muaz.. rinde fazla durulan meseleler olduğu
zam bir hadi8e olacaktır. (Bravo ses. nu, keten ve kendir zeriyatmın da ge
leri, şl ddetli ve sürekli alkıılar) nleletileceğini kaydetmiı, hayvan işle-

Her tUrlü vasıtaların üstünde, rlne mUhim bir mevki verildiğini ilave 
Türk milletinin iradesi, mesnetlerin etmlftir. 
en sağlamıdır. Ziraat Veklletl bütçesi 8.040.830 

Arkaclaşla1', lira olarak kabul edilmfttlr. 
Türk milleti bugiln bundan on altı "O • . J , ... le 

sene evvel bir kaç kişi ile uğraşt~ı rdamaz ıtımaaa ayı 
zamandan daha tecrübeli, sınır1eri ve emre hazırdır! 
daha sağlam, gözü pektir. (Alkış.. '' 
la'r) Ba .Uzlerim lçerde vata"""'la- Milıt Müdafaa Veklleti bütçesinin 
rıma vazifelerini hatırlatmak için bu m\lzakereııılne geçllmeel Ur.erine Milli 
güzel fırsattan istifade edilerek ya. MUdafaa Veklll General Ktzmi özalp 

Bu yüzden ltalyaya karşı dahB 
şiddetli davranrnak isteniyor 

Londra, 28 (A.A.) - Siyasi maha. 
fil, zecri tedbirlerin mali olanları. 
nın mu haf aza edilmesi tazım olduğu 
mütaleasında bulunmaktadırlar. Çün. 
kü B. Mussolini, Habeşistanda teşki
lat vücuda getirmek ve memleketin 
meçhul mıntakalarını meydana çı. 

karmak programını tatbik için lngll. 
tere veya Fransada bir istikraz ek. 
tetmek mecburiyetindl' kalacaktır. 

Roma hURilmenıızerın<te Y:tlltl:ı

bile::ek yegane tazyik, mali zecri ted
birlerdir. Ekonomik tedbirleri ile 

2 - "Muhteşem inflrad., 8fa 
ne avdet. 

3 - Bütün berrf Avrupa d ...... 
lerfnln fştirakile ıenfş bir mesaf 
lifi 81.steml vficuda ıetfrmek. 
ITALY A CENEVREYE MVŞABd 

DE GlJNDERMIYECEK 
Roma, 28 (A.A.) - ltalya, Milttt 

ter Cemiyeti konsevlnfn topJantısı..
talik edilip edilmt>mesl mesett>Si-
1Cıırsr fl\maml:n tif.ıll nr L&lnu•f•to~ 

birJi:i elde ediyor. 
Arkadaşlar, bu sayede temin o. 

lunan devletin itibannı memleketin 
imarı için ve memleketin müdafaası 

pılmış bir vesiledir. Vatandatlan. demiştir ki: 
mın vazifelerine ve işlerine huzur ve "Arkadqlar, kara, deniz, ve hava bazı devletlerin ve bilhassa cenubi A. 
emniyet f~lnde çah,malan için bir kuvvetlerimizin 936 yılı büt<:esi, geçen 
teminattır. seneye nisbetle biraz fazladır. Bu faz

merika cumuı·iyetlerinin zecri tedbir
leri tatbikten vaz geçmelerinin ehem
miyeti ikinci derecededir. 

Bu işle alakadar olan, iyi halie' 
alan mahafilde tebarüz ettirildi~ 
göre, ltalyanın bu toplantıya hll

1
' 

bir müşahit dahi yollamaması 111 .... 
temeldir. 

için kıymetlendirmek, bu da takip Bu sözlerim dışarı Aleme Ttirk 
ettitfmiz esas1r bir 8İyasettir. milletinin ve Türk Devletinin sulhu 

Memleketin her sahasının iman muhafazası ve beyrtelmflel beraberli. 
için takip ettiğimiz yolları arkadaş. ğin korunması için ıhmal kabul etmez 
tarım söylediler. Bu memleketin bir kudret olduğunu tebarüz ettirmek 
müdafaası için gösterdiğimiz alaka. içindir. (Şiddetli alkışlar) 

ya istinaden aldığımız yeni yeni ted- 8.. ..k • • • 
birlerf yeni kanunlarla tahakkuk et. UIJU 6anaqıım12e gar-
tirecek sahaya koy!fta, oluyonız BO. dım edecek ziraatimiz 
tün bu çallflllalar, dahilde ve hariç- • le • f d · 
te a(ık ve Ma.Sh bir siyuete dayan- ın ışa e ll}Or 
maktadır. Miııt siyasetimiz seneler. . Kamutayda müzakeresi yapılan 
denberi takip ettiğimiz azami bir mil. Zıraat Veklleti bütçesi münasebetile 
il birH~ temin eden yolda muvaffa. izahat veren vekil Muhlis Erkır..en 
kiyetle ilerlemektedir. Vekiletin üz.erine düşen işlerin çok 

Arkada~lar, TUrk mi11etinin fçer- ~tli olduğunu, verilen tuiaatm ki
deki beraberliği, kudreti, bundan on fı olmadığını ve onun için tahsisatın 
beş sene evvelkinden büsbütün başka en verimli yerlere harcandığını işaret 
bir keyfiyettedir. Bundan on beş ett~kten sonra sözlerine şöyle devam 
sene evvel AtatUrkün prensiplerinin ettı: 
ne netice vereceği malQm olmadan "Verilen tahsisat müvu.ene kesi
nvel, Tftrk milletinin giisterdlği minden son 32.300.000 liradır. Bu mik 
itimat, bugtin AtatUrkün memlekeL tanian teşkili.ta ayrılmıı olan kısma 
te yaratmış olduğu büyük varlık ve ancak 200 bin lira verilmiştir. 
prensiplerle hakiki ve sarS1lmaz bir . Milli sanayiimizin istemiş olduğu 
iman haline gelmiştir. (Şiddetti al. iptidai maddelerimizi en iyi bir ıuret
kışlar) te yetiştirmek ve sonra memlekete 

döviz getirebilecek, harice sevkedilen 
DUNYA BiR EMNiYET BUHRAN/ ihracat mallarımızı kıymetlendirmek 

iÇiNDE ve çoğaltmak hedefimiz olmuştur. Bu-
Harlel siyasette Vekil arkadaşla. nun içindir ki, bu tahsisat aynhrken 

nmız, hükQmetln noktai nazarını onlann payını merinos ve pamuğa a
yüksek hmurunuzda izah etti. Biz, yırdık. İki cins pamuk yetiştirme prog 
sulhun Wlam ve devamlı olmuını rammm UçUncU yılını bitirmlt oluyo
Te mllletler aruında el hfrlfflnin ruz. 
hakilll ve samimi taraftarıyız. Bu BÜYÜK SANAY1MZE YARDIM 
humta bize dfltee.-k olan qzifeyf EDECEK ZİRAAT 
ifada dikkatli bulunduk. Gene bize Başbakanın Ziraat vekiletine ilk 
dflteeek yardımı ifaya mUtehalik merhale olarak ıu emri verdi: 500.000 
olaeafıs. Bfltiln doetluklanmıza ve balye. Şefimin bu emirlerini yüksek 
taahhfltlerl•fze karpbkh riayet et- meclisin müzaheret ve itimatlariyle 
meyi dalma anerls. Fakat biliyor. ilk seneler belki azar azar fakat ıon
sunuz ki, bflttln cHlrıya bugiln bun. ralan birden çoğalmak Uzere yerine 
dan altı Hne enel rfrmlt oldufa getireceğiz. Bana bu inanı ve 
bflylk lktladl buhran gibi şimdi de yilkaek huzurunuzda Ziraat Vekalc
htl;rtlk bir emniyet buhranı içindedir. tine belki büyük bir iddia gibi gele:ı 
h 1'alına t~nden aneak meseleyi bayle bir taahhüt altına girmek 
ı.. .. emmlyetle slrmek azmini lra. cesaretini veren kuvvet TUrk çiftçisi
dlllnt, laflam, ~elikten tutmaya ka- nhı, Tllrk kaylUaUnUn lyt görUştl, ıJe
rar Ttl'Jllft olan mlJletler ve btlttln bu kbı, iyi kavraYJll, benimseyişi ve da-

lalık ise, ihtiyaçların artmasından 

Ueri gelmiştir. Bununla beraber 935 
senesi içinde muhtelif kanunlarla or
dumuza verdiğimiz tahsisatlann ye
kiinu mühim bir miktardadır. Bu ka
nunlarla bizden istediklerinizi tama
men yapacağımıza emin olabilirsiniz. 
(Alkışlar) Arkadaşlar, ordumuz vazi
fesini her zaman ifaya kadirdir. (Al
kı§lar) ''Eminiz sesleri,, 

Ordumuz Yüksek meclisin itimadı
na her zaman layık ve onun emrine 
daima hazırdır. Ba§ka bir söyliyece
yoktur. (Sürekli alkıılar) 

Milli Müdafaa kara bütçesi 46 mil
yon 314.500, hava bütçesi 7.909.470, 
deniz bütçesi 5.761.780, askeri fabri
kalar bütçesi 3.065.270 ve harita u
mum müdürlüğü bütçesi de 745.170 
lira olarak kabul edilmek suretiyle 
bütçenin masraf kısmı Uzerindeki mü
zakere ikmal edilerek varidat kısmına 

Rüştü Ar as Diğer taraftan Fil!stindeki karga. 
şahklar dolayısile ltalyan emperya. 
lizminin gayeleri hakkmdaki endişe. 
leri artan muhafazakar mahafllin 10 Hazıranaa 
ltalyaya karşı daha haşir. bir hattı Cenevreye aıdinor 
hareket kabul etmi~ oldukları öğre- 5 ' ~ 
nilmiştir. Ankara, 28 (Teltfonla) - Harf 

EDENLE GRANDi GORUŞTU ye Vekilimiz Te~fik Rüştü Aras .,-
Londra, 28 (A.A.) _ ltalyan bil- sabah Ankaraya dönmüş ve Vekillet' 

yük elçisi B. Grandi bugün B. Edenle elçiler tarafından karşılanmıştır ,t 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. Dr. Tevfik Rüştü Aru, :MiJletl 

Bu mutAkat siyasi mahafllde e. Cemiyetinin 15 hazirandaki toptalltt' 
hemmiyetle karşılanmıştır. Zira ltal- sında bulunmak üzere 10 haziralldt 
yanlann Adisababaya girdiklerinden. Cenevreye hareket ede~ektir. 
beri BB. Eden ve Grandi arasında ı 
hiç bir görüşme olmamıştı. Sanıldı. Mahsul buyıl güze 
tına göre, Jtalyan bfiyiik elçisi, iki 

memleket aruındakl münue~tlerln ve bereketli 
iyile~mesi arzusunu izhar eylemlttlr. 

INGILTE;:ı:;:;, KARAR /%mir valiai F a%lı GIJl•Ç~ 
geçilmiştir. Roma, 28 (A.A.) - ResmJ maha. 

fil, İngiltere hlikQmetinln hattı ha-
aözıeri 

bmir valiıi Bay Fub Gülecin ,J 
karadan ıehrimize ıeldiiini yuaııto; 

Bay Fazb diln viliyete gelmit, ~ 
diıini ziyaret eden bir muha~ 
ıu beyanatta bulunmuıtur: il" 

fCa bu/ edilen diğer reketlnde vuku bulan inkişafları dik. 
bütçeler katle takip etmekte ve hattı hareke. 

tin nihayet aşatıdakl Ü( hal 11aretln. 
Bugün 1936 bütçesi kabul edildik- ün birinde karar kılacafını zannet

ten sonra ruznamesinde mevcut mad- mektedirier: 
delerin müzakeresine geçilerek Anka- ı _ Jstatlikonun muhafazası. 
ra Yüksek Ziraat enıtitUsU 1935 yılı--------------• 
bütçesinde 16.800, Ankara şehri imar 
mUdUrlUğü bütçesinde 10.000, gene 
1935 yılı bütçesine giren bir kısım 
daireler bütçelerinin fasılları arasında 
26.235 liralık münakale yapılması hak 
kmdaki kanunlan kabul etmiştir. 

Kamutay yarın saat 10 da toplana
caktır. 

Kamutayın bugünkü 
müzakereleri 

Kamutayın yannki toplantısında 

Devlet demiryolları ve limanlan 936 
bütçesi görUşUlecektir. Bütçenin vari
dat ve masraf kısımları 23.370.000 li
radır. 

Bütçe liyihuının bir maddesile 
Nafia Vek&leti 2.7M.OOO liralık iatik
ru akdine mezun kılmmaktadır. Bu 

paradan Ankara istasyon binuJ inp.
ıına 600,000, Slvu atelyeai inpaına 

1.000.000, Sivas iltiaak yollarmm jn
şuma 100.000, Sivas atelyeainin tez
gahlarına 100.000, lzmit - Eskişehir 
arasındaki hattın 80 kilometrelik kıs
mının tecdidine de 950.000 lira tahsis 
edilecektir. 

Ankaradaki memurlara verilecek 
mesken zammı için 150.000, memleh
te getirilecek mütehassıslar için de 
30.000 lira tahsisat konmuştur. 

Devlet hava yoUannın 936 yılı büt 
çesinde de masraf kısmı 597.388 lira, 
varidat da, mühim kısmı umumt büt
çeden temin edilmek üzere, 600.000 
ilradır. 

Hava yottarında senelik yolcu ha
sılatı 65.000 lira tahmin edilmektedir. 

-" Ankarada."l dönerken bir iki 1 
için fatanbula utradım. bmirln ~ 
dl vaziyeti geçirc:lilimiz yıl içinde b I' 
kQmetin aldılı muhtelif tedbitlct 
çok gUzel bir duruma ıirmiıtir. tç~ 
bulunduğumuz yıbn vaziyeti de IJlll"( 
vericidir. Her mahsul geçmit yılları ,J• 
ratnuyacak kadar glizeldir. Bu yıl 
deki mahsullerin deferile aatılaC::;: 
dan !liphe edilemez. Halkın ges 
vaziyeti bu itibarla yolundadır. 

PANAYIR HAZIRLIKLABf r 
Bu yıl İzmir anıuluıal panayırı.,

çi:ı faaliyetle çalr§ılıyor. Panayır, '!" 
meli atılan Kültür parktaki daiJııl 1 
rinde açılacaktır. Panayınn bu •;:.._ 
geçen yıllardan daha parlak oı~ca ~et 
tahmin ediyoruz. Hariçten iştırt 6' 
henüz tamamen tesbit edilmeıııit•' ıl 
geçen yıldan daha verimli oıacal1 " 
hakaktır. 



Şehirde gezintiler 

lstanhulun en qüzel 
l/erlerinden: Bentler 

''8 entler bir alemdir. Güzel orman
girdikten sonra ... ,, ~-!arın içine 

Altın Saray yakında meydana çıkacak 
Pr. Bakster Sultanahmet cıvarında neler buldu 
ğunu, neler bulaçağını muharririmize anlattı 

Bentlerden bir görünüş 

de 1~eoltf Gotye, !stanbuldan bahse
l'11.eo §'öyle diyor: 
"I iti • stanbulda öyle müstesna, öyle 

Ço1f:ZCli bir güzellik vardır ki insaııc 
cııo defa gözlerine inmıamıyarak "A
de a! llakikat mı, yoksa rüya mı1n 

'tn-ckten kendini alamaz.,, 
Alman ressam Kampf de: 
"B tiz urası bir §ehir değil, eski eserle-

Üit' ha~asile, bedii manzatalarile, ~1. 
dire tabıi bir nefis san'atlar miizesi
~a ·,Burayı görenler ve · buraya bir 
Ço~ atktir gözi7c bakanlar, o kadar 
ta . hazineler lmlıtr ki tasvir değil, 

'f'ıfe bile muktedir olamazlar.,, 
likı ~ntıeri, bentlerdeki tabU güzel
bu e~~n bolluğunu gördükten sonra 
l'i Sozleri az bulacağınızı söyliyebili-

ın Ir b" \>' • ır seyyah ve ır ressn mm taE. 
ıtde • da n aciz kaldıkları yerler hakkın-

\' ben fazla tafsilat verecek değilim. 
"~~1 tıız gUn geçirmek için buralara 
~ enler oluyor mu?. Diye düşündüm. 
,~ V;ııdP bendinde on yıldanberi aç-f 
f:ı ~ikuk.. ltQ.h~sini i§.letmekte olıın 

<tt Ahmet Edil:i'e bunu sordum; an-
tı: 

cı;:- On sene evw:l buraya geldiğim 
ı;;tr ıt ~u gördii.günüz yerler dağlıktı. 
lıı atı a~t ı.rdıın. Çukıırları doldurt. 
lc.,.'t>ı. ;·c kilçük kahı•emi 1mrdunı. Bent
!li bır ülctndir. Güzel ormanların içine 
k{rlihteıı sonra lı:aybolmıyacağınız1 
,.;:se temin edemez. Biraz da1ıa, ~ıt
ır ıııı da göreyim derken saatlerce 
li~~«mu§ olıınnınuz. Bı•ralarm giizcl-: 
,.ı111e 7'4rşı gclcn7eri çok az buluyo. ı 
dı m. Rwııın sebebi nedir anlıyama-

Bentlerde ha1ıvecilih eden 
Ahmet ~dip 

Meraklı .zi:ııaretci gittikten sonra 
Şaban dert yandı: 

"- Herkes soruyor. Bentlerin ü.zer 
Zerindeki tarihleri ezberledim. Sö.11W. 
yorum. Fazlasını ne bileyim ... ,, 

- Çok soruyorlar mı?. 
- Her gelen soruyor i§te!. 

Bentlerden ayrılırken, bütün bent
lerin kısa bir tarihçesini yazmağa ka
rar verdim. Buraların eşsiz güzellikle
rini görmeğc gelenlerin, bu yerlerin 
tarihini öğrenmekle daha çok mem
nun kalacaklarını sanıyorum. 

N. A. Okan .,. .. nı .. lliiyükdcreye çıktıld an ,qnnra yii
'IJ~Yerok gelmenin de ayrı bir ::evld ---------------
o .. rdır. Yolun iki tarafına dizilmi.s K llltlir i ,ıeri 
tı:~ıa:. her tarnfı gölgeye boğmuş

. Gıoıe.~ten de lcorlm yo1~ ... ,, 
Bent bekçisi Şaban'a: 

l'a - Kaç senedir burada bekçilik 
Pıyotsun ? .. Diye sordum. 
" "ıı -. On beş dedi .. Babam. bural.arın 

be,-~8kı bekçisidir. Tam otuz seneden. 
t;i ı buradadır. Biz yedi 7dşiyiz.. Bii-

111 b.cnt7eri her gün kontrol ederiz.,, 
lllı k~ tarafı yemyeşil ormanla kaplan 
gu ş hır deniz parçasından farksız dur
ka~ sular, buraların güzelliğini bir 
ban• da.h~ artırıyor. Bent bekçisi Şa-

a ıkınci bir sual daha sordum: 
vak-;- 'Bentlerde şimdiye kadar hiç bir 

a oldu mu? 
<r 

be~ - Benim bekçi bulımduğum on 
>ıı~ ı~ene zarfında bir şey olmadı. Yal. 
cl<ı ;.abam anlatıyor, kendi zamanın
lrırı ır Yahudi çocıığıı boğulmuş .. Su
~u bo~altmışlar, bent yeniden dol-

~ .. ,, 
gel Biz konuşurken bentleri gezmeğe 
~ke~ıerden biri yanımıza yaktlaştı. 
ııord~;e bentlerin ne vakit yapıldığını 

~aban hemen cevap verdi: 

Makam paraları 

Münakale tasdik edildi 
paralar ver ilecek 
İlk tedrisat ispekter ve baş öğret

menlerinin bütçe darlığı dolayısile .şim 
diye kadar verilemiyen beş aylık ma
kam paraları bu ayın sonunda tama
mile tediye edilmiş olacaktır. Beledi
yenin yaptığı münakale İç işleri Ba
kanlığı tarafından tasdik edilerek dün 
belediyeye gönderilmi~tir. 

ilk okullardan 6500 
talebe ç ıkıl]OT 

Bütün ilk okullarda dersler yarın
dan itibaren kesilecektir. İmtihana 
tabi olmıyan sınıfların karneleri o 
gün kendilerine verilmiş olacaktır. 

Son sınıfın imtihanlarına da bir 
haziranda başlanacak ve on iki hazi
rana kadar bitirilecektir. Şehrimiz ilk 
okullarından bu yıl 6500 kadar talebe 
mezun olacaktır. 

Fizik, kimya de,.sleri 

Sultanahmette Arasta sokağında 
profesör Bakster tarafından yapıl

makta olan eski eserler araştırmasma 
büyük bir önemle devam edilmekte
dir. Profesör kazıyı genişletmek için 
belediye idaresine baş vurarak o civa
rın kamilen istimlakini istemiştir. Be
lediye bu durumı.:. tetkik etmektedir. 
Yakında karar verilecektir. Hafriyat 
etrafında dün profesör Bakster ken
disile görüşen bir yazıcımıza şunları 

söylemiştir: 

"- Hafriyata büyük bir önemle 
devam ediyoruz. Kazılacak sahayı kı
sımlara ayırdık. Bu kt.stmlara göre 
yaptığımız araştırmal.ar şımlardtr: 

A - K1srwında kazı işine devam e
diyoruz. Bu kısım camiin arka tarafı
na dil§mektedir. 

B - Bu kısım aygır deposu adı ve
ril.en kısımdır. Şimdiye kadar 8 met
re derinliğe kadar indik. Bu inişte bir 
çok Bizans sarayına ait dıwarlara te
sadüf edilmti*tir. Duvarl.arda ne şekil
de ar~tirma yap1la.cağı ileride belli 

Seyrüsefer ilimleri 
Viganada Haziranda bir 

toplantı yapılıyor 
Avusturya seyrüsefer ilimleri ce

miyeti Avusturya ticaret bakanı Fritz 
Stockinger'in himayesi altında 15 ha
zirandan 21 hazirana kadar Viyanada 
YUksek ticaret mektebinde üçilncü 
seyrüsefer ilimleri haftası namile bir 
toplantı hazırlamıştır. 

.Bu toplantıda gerek Avusturyanın 
ve gerek diğer memleketelrin bu sa
hada tanınmış şahsiyetleri tarafından 
seyrüsefer üzerinde balledilmiyen me
selelere dair bir çok konferanslar ve
rilecek ve bilhassa trenle otomobil 
arasındaki rekabet meselesi mevzuu 
bahsedilecektir. Bu vesileden istifade 
edilerek dünyaca tanınmış olan Viya
nadaki gemi inşaat fenni tecrübe a
telyelerini ve Korneuburg'ta Birinci 
Tuna nakliye şirketinin gemi tezgah
lan gezileceği gibi Höhenstrasseye ka
dar bir tenezzüh yapılacak ve Viyana 
yakınında Beden ~ehrindcki banyolar 
ve oyun gazinosu da ziyaret edilecek· 
tir. 

lşbu toplantı, Salzburga kadar oto· 
mobil ve oradan Avusturya Federal 
demir yollarının elektrikli bir treniy· 
le seyahat esnasında bu trenin ne su
retle imal edildiği hakkında fenni iza 
hat verilecektir. Göl kenarındaki 
Zell şehrine bir gezinti ile sona erecek 
tir. Burada Schmittenhöhedeki havai 
tren ziyaret edilecek ve sonra A vus
turya Federal demiryollarma ait Sau
rer-Diesel otobüsleriyle Glockner şo

sesine bir gezinti yapılacaktır. 
Cemiyetin, Viyana XIX, Fransız 

Kleingasse 1 numaradaki merkezin
den bu hususta daha fazla malfunat 
alınabilir. 

ÖLDÜRMEK iÇiN DECIL 
KORKUTMAK iÇiN ATMIŞ 

Şilenin Koçunu köyünden Sudi, 
baldızını öldürmek kastile silah attığı 
iddiasile a~rcezaya verilmişti. Yapı
lan muhakemesinde Sudi'nin silahı, 

öldilrmek . kastile değil, korkutmnk 
maksadile attığı, sabit olmuş, hakkın
da üç gün hapis cezası verilmiştir. 

TRAMVAY SEFERLERi ltrr.ıh - Tapuzlu bent 1162 de, Sultan 
128,51>!.ıtt ~e~di 1255 de, Kirazlı bent 
ıı«nıı de, obur1crinin ta-,Jı 1>ırıktır oku. 

Yor.,, 
Lise ve orta okullarda kimya, fi- Hazirandan itibaren tramvay se-

Pr. Bak•ter 

olacaktır. Buranın kazı işi bitmek üze
redir. Bundan sonra deponun bahçe 
kısmına geçerek orada da artı§tırma 
yapacağ1z. 

D - Bu, kısım Tomruk sokak adı 
verilen yerdir. Burada da araştırma 

Bir rlyal 
Avukat Nuri bir 
mezar taşı yaptırdı 

!stanbulün tanın
mış avukatlarm
dan Bay Nuri Os
mancıklı oğlu'nun 
başından garip bir 
hadise geçmiştir. 

• Duyduğumuza gö
re Bay Nuri bir 
kaç gün önce rüya
sında hocası ve es
ki adliye nazırla-

Avukat B. Nuri 03 rmdan merhum 
marıcıklıoğlu Bay Celfil'i gör-

müştür. Avukat, uyandıktan sonra: 
- Hocamın benden bir dileği var .. 

Galiba! Demiş ve doğru Bakırköyün
deki mezarlığa gitmiştir. Bakırköyün
de merhumun mezarında taş olmadı
ğını görünce: 

"- Anladım.. Benden mezar taşı 
yapılmasını istemiştir,, diye düşün

müş ve derhal !stanbula gelerek bir 
mezar taşı ısmarlamıştır. 

Hadisenin meraklı tarafı Bay Nu
ri'nin mezar taşını derhal diktirmek 
için ameleleri gece fener ışığı altında 
sabaha kadar çalıştırarak yaptırma

sıdır. 
Bay Nuri'nin arkadaşları, bunun 

merhuma bir hediye olduğunu söyle
mektedirler. 

YERLi MALLAR SERGiSi 
AÇ il YOR 

Sekizinci yerli mallar sergisinin 
otuz haziranda açılmasına karar ve
rilmiştir. Sergi bu sene Taksim bahçe
sinde açılacak ve gece saat yirmi dör
de kadar yirmi gün müddetle açık 

bulunacaktır. Bir çok firmaların daha 
şimdiden müracaat ederek bahçede 
yer tuttukları haber alınmıştır. 

BAY AN MiHRiMAH ŞERiF 
On sene evvel Üsküdarda kendi 

parasile mektep açtırarak maarife bü
yük hizmetlerde bulunan bayan Mih
rimah Şerif'in ölüm haberini aldık. 

Açtırdığı mektepte bir çok fakirleri 
okutan ve daima hayır işleri yapan 
bayan Mihrimah Şerif avukat Karni 
Nazım'm valdesi ve avukat Besim Şe
ri('in kardeşiydi. Ailesi efradına acı

ln.r1m1z1 bildiririz. 
dır~ Bentlerin derinlikleri ne kadar-

~ 

~>ı ~lde bendi 10 metre derindir. 
1~ ?n S.Utan Ma1ım1d bcndi.dir. 
tıedir e:re tlO santimdlr. A nw drfrt 8C-

zik derslerine önümüzdeki ders yılı ferleri yeni baştan tanzim edil~cktir. 
başından itibaren yeni bir şekil veri- Bunun için tetkikat yapılmaktadır. 
lecektir. Bilhassa kimya derslerinin -------- -----· AVUSTURYA KONSOLOSLUGU 

- :- dolmuyor 1 ~/lO da ka1ıyor.,. 
._ h~nttert kim yaptırmış! .• 

O kadarını bilmiyorum .. 

daha ameli bir surette verilmesi için 
laboratuvarların geni§letilmesine <;a
lışılacaktır. 

Univer site dl! imtihanlar 
Üniversitede imtihanlara dünden 

itibaren başlanmıştır. Lisan imtiha
nında muvaffak olamıyan talebelerin 
sayısı 150 kadardır. Bu talebeler dün 
imtihana kabul edilmemişlerdir. İm

tihanlar haziran sonuna kadar süre
cektir. 

Türkiyedeki Avusturya sefaretinin 
lstnnbul konsolosluk şubesi 1 haziran 
1936 tarihinde Taksim, Cumuriyet 
caddesi 25 numaralı Ceylan apartıma
nındaki yeni bürolarına taşınacak

tır. Telefon numarası 44954 dür. 

oldukça ilerlerni§tir. Arasta kemerle
rinin arka tarafı buradadır. Buradaki 
Bizans duvarlarının derinliği ve bir 
bina bulunup bulunmadığı artı§tırıl

maktadır. Gene burada bir çok insan 
kemikleri çıkmıştır. Bu kemikler neye 
ve kime ait olduğu henüz belli değiı
dir. 

Geçen yıl bulduğwmuz mozayıkttı 
hizasında büyük bir Bizam duuarı bu.
lunmu.§tur. 

Bu duvarın (9) metre derinliğinde 
de Lelensitik devrine ait çanak çöm
lek gibi kıymetli eserler bulunmuştur. 
Şimdiden söylemek i.!terim ki yakınd4 
bu kısımda Bizanslılarca pek meşhur 
olan Altın saray da meydana çıkanı. 
mış olacaktır. Saray çıktıktan sonra 
bir çok avlu ve kil~eler meydana 9'· 
kacaktır. 

Hafriyat işine se'kk on"~ kadar 
devam edeceğim. Bu miüldet zarfında 
açtığım yerler hafriyat bitinceye ka
dar kapamıyacağım. 1 cap ettiği tak
dirde bunl.ardan yeniden istifade ede
ceğim.,, 

IstanbuJun planı 

Yeniden tayyare fotog
raf ları alınacak 

Y alovanm imar projesini hazırla· 
mak üzere giden şehircilik mütehu
sısı Prost'un, bugün Yalovadan dön· 
mesi beklenmektedir. Mütehassıs gel
dikten bir iki gün sonra hemen Anka
raya hareket edecek ve plinı İktisat 
Vekaletine gösterecektir, Bu müddet 
zarfında. da İstanbul belediyesi tstan
bulun imarı etrafında B. Prost'a bil
dirmek üzere yapacağı hazırlıkları 
tamamlamı§ bulunacaktır. Evvelce de 
yazdığımız gibi, belediyenin yaptığı 

hazırlıklar arasında bilhassa tayyare
den şehrin planını almak ve hunları 
tasnif işi vardır. Bu iş için de bir tay
yare ve bir mühendis gelmi3tir. Diğer 
taraftan bir Alman şirketi tarafından 
evvelce alınmış olan ve şehrin topoğ
rafik vaziyetini gösteren haritalar da 
mevcut olduğu için şehir mütehassısı 
bu kuşbakışı hariWar üzerinde kolay 
ca çalışabilecek ve şehrin imar pllnı
nı hazırlıyacaktır. 

NEŞRiYAT DAVALARI 

Matbuat kanununa aykın neşriyat
ta bulunduğu kaydile mU.ddeiumumt
likçe Açık Söz gazetesi aleyhine bir 
dava açılmıştır. 

Bundan başka Bay Abdurrahman 
Naci tarafından da ayni gazete aley
hine iki dava açılmıştır. 

BELEDiYE MUHASEBESiNDE 

Belediye muhasebesinde yeniden 
bir muavinlik ihdası için bUtçeye t ah
sisat konmuştu. Dahiliye Vek&leti bu 
muavinliği kabul etmemiştir. Bundan 
başka Vekaletin muhasebedeki bazı 
memurlara yapılan zamları da kabul 
etmediği söylenmektedir. 

T AHRIRJ ARAZI KOMiSYON· 
LARI 

Arazi tahririnde çalışacak komi&
yonların on iki olacağını yazmıştık. 

Maliye Vekaleti bu komisyonlar için 
icap eden tahsisatı vermediğinden 

şimdilik üç komisyon kurulmuştur. 
Komisyonlara seçilen azalara dün 

tebligat yapılmıştır. Pazartesinden 
itibaren gösterilen mıntakalarında ça
lışmıya başlıyacaklardır. 

MÜST AHDEMIN ŞUBESiNE 
KlM GETiRiLECEK 

Belediye müstahdemin şubesince 
bir müfettiş tarafından tahkikat ya
pılıyordu. Tahkikatın pazartesi günil
ne kadar bitirileceği anlaşılmıştır. İı· 
tifa eden müstahdemin şubesi mü
dürlüğüne henüz kimin getirileceet 
belli değildir. 
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Polis halterlarlı 

Aksaray 
soyguncuları 

Dün tevkıjhanege 
sevkedildiler 
Aksa.cayda Valde camii karşısında 

oturan bayan Nadire'nin gündüz evine 
girip kol.larını bağlıyan ve bin liradan 
fazla mücevherlerini çalanlardan Meh 
met ile Necati ve Necati'yi evinde sak 
lıyan, altınları şuray~ buraya satan 
ll"..etresi Müzeyyen dün adliyeye veril
mişler, haklarında evvelce verilmiş 

tevkif kararı bulunduğundan tevkif
haneye gönderilmişlerdir. 

Bunların arkadaşlarından Gemlikli 
asker firarisi Süleyman henüz yaka· 
!anmamıştır. Bunun da kısa bir zaman 
içinde ele geçeceği anlaşılmaktadır. 

Çünkü izi bulunmuştur. 

Sabıkalı Cemal 
Sabıkalılardan Cemal dört gün ev

vel Üsküdar hapishanesine götürülür
ken jandarmaların elinden kaçmıştı. 

Cemal evvelki gün emniyet ikinci şu
be memurları tarafından yakalanmış, 
vapura bindirilmiştir. Vapur Haydar
paşaya yaklaştığı bir sırada birdenbi
re kendisini vapurdan denize atmış

tır. Bunun üzerine vapur durdurulmuş 
sabıkalı denizden çıkarılarak hapisha
neye götürülmüştür. 

DUVARDAN DÜŞTÜLER - Kum 
haracı yokuşunda oturan Samime is
mindeki bir kızla Taksimde oturan 
kolle:j talebesinden Darabilye duvar
dan düşmüşler, yaralanmışlardır. 

SAC KOLU KIRILDI - Fındıklı
da Molla bayırı sokağında oturan Ha
m isminde bir çocuk cami arkasında 
top oynarken düşmüş, sağ kolu kırıl
mış, hastahaneye kaldırılmıştır. 

TRAMVAYDAN İNERKEN - Ka
sımpa.~ada oturan Salamon isminde 
bir ııa.tıcı Aksarayda tramvaydan iner 
ken düşmüş, ağır surette yaralanmış, 
Ccrrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

YANGIN - Osküdarda Hakimi
yeti Milliye caddesinde İsmail Hakkı

nın tuhafiyeci dükkanından yangın 

c-:ıkmıs, tavan yandığı halde söndürül
mii~tür. Dükkandaki tuhafiye eşyaları 
7000 liraya sigortalı olduğundan Üs
küdar müddeiumumi muavinlerinden 
Bay Orhan tahkikata el koymuştur. 

TABAKTAN YARALANDI - Be
şiktaşta Yıldız caddesinde oturan mi
ralay mütekaidi Bay Şerifin oğlu 18 
yaşında. Nejat duvardan bir tabak a
lırken tabak düşmüş, kırılan parçala
rı Nejad'm sağ koluna isabet ederek 
ağır surette yaralamıştır. Nejat has
tahaneye kaldırılmıştır. 

ÇALIŞIRKEN - Modada kundu
racı Vahram dükkanında çalışırken 

kunduracı bıçağile sol bileğini kesmiş, 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

SARHOŞLUK YÜZÜNDEN - Def 
terdar yokuşunda oturan Mehmet'le 
sabıkalı Ziya Boğazkesende sarhoş

lukla kavga etmişlerdir. Ziya bıçakla 
Mehmetl'i başından yaralamış, kaçar
ken yakalanmıştır. 

iCRA DAiRELERiNDE 

935 mali senesinin bitmesi dolayısile 
ıcra hesaplarının 936 senesine devri 
için mayısın otuzuncu cumartesi ve 
haziranın birinci pazartesi, ikinci salı 
günleri icra muhasebesinde tediyat 
ve tahsilat yaptlmıyacaktır. İhtiyati 
hacizler gibi acele işler müstesna ol
mak Uzere icra ve iflas dairelerile icra 
muhasebesine iş sahipleri kabul edil
miyeecktir. 

Fatih Zincirliku.yu 39 numaralı evde 
oturan doktor Hakkı oğlu Galip 

28 Mayıs 1936 
İşbu azil varakası neşredilmek üze

re Kurun gazetesine gönderildi. 

28 Mayıs 1936 
Beyoğlu Uçüncii Noterliği 

(V. No. 16316) 
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Motörlü köy 
değirmenleri 

Muamele vergısının tat
bikından şıkaget 

ediqorıar 

Büyük Millet M.eclısınde muamele 
vergisi kanununun tadil edilmek üze
re müzakere edileceği bugünlerde E
<lirne vilayeti motörtu köy değiı·m~n
leri sahipleri Millet MecLsı azalarına 
biren mektup göndererek vaziyetlerini 
tasrih ve izah etmişlerdir. Haber al
dığımıza göre 2430 sayılı kanun mad
delerini hatırlatan bu mektupta bu 
maddeler için şöyle denilmektedir: 

"Vergi mevzuu olan muamelen.n, 
satılmak üzere imal o!unan maddelere 
munhasrr olduğu, bu maddelerin satış' 
kryme_~leri, verg~nin matrahını teşkil 
edecegı ve hatta bu mamulatın satış 
fiyatlarından iptidai maddeleri kıy

metlerinin tenzil olunacağı, fakat bir 
madde imal etmeyip köylünün malını 
yine onun nam ve hesabına bir ücret 
mukabilinde öğüten müesseselerden 
alınacak muamele vergisinin matrahı, 
kanunda yazılı boyahane ve tamirha
neler gibi alınan ücret olması lazım 
geleceği ve yel ve su ile işliyen elek
siz ve valssız değirmenler fıkrasında 
motörle işliyen eleksiz valssız değir
menlerin de dahil olacağıdır. 

Halbuki tatbikatta bizim motörlü 
ve fakat eteksiz valssız köy değirmen
lerimizde vergiye tabi tutulmakta ve 
bundan başka aldığımız kırma ücreti 
değil, zahireden tahvil ettiğimiz yani 
şeklini değiştirdiğimiz köylünün malı 
olan ve bizim için satılması asla mev-• zuu bahis bulunmıyan un'un muhay-
yel satış kıymeti matrah tutulmakta
dır. 

Bu suretle vergiden müstesna olan 
ve bizim gibi kuvvei muharrike mas
rafından vareste bulunan su ve yel 
değirmenleri bize rekabet etmekte ve 
motörlü değirmenlerimizin işlemesine 
imkan kalmamaktadır . ., 

Bay Cemal Hüsnü 
Bay Mithat'in ölmesi üzerine açı

lan Bolu meb1usluğuna Bern eliçiliğin
den istifa eden Bay Cemal Hüsnü'nün 
Partice namzet gösterileceği söylen
mektedir. 

Bay Cemal Hüsnü dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
taplantısı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Türk 
Maar{f cemiyeti umumi merkezi önü
müzdeki pazartesi günü toplanacak, 
Ankarada açılacak kolec ve ilan işleri
ni görüşecektir. 

MEKTEP YANINDA DiSPAN
SER OLUR MU? 

Orta Avrupada 
geniş bir 

anlaşma yapılıyor 
( U styanı l incide) 

iktisadi olduğunu da işaret et~ş. bir 
anlaşma yapılması için Çek başvekili 

Bay Hodzamn küçük anlaşma ve Re· 
ma misakı devletlerile müzakerelere 
ğiriştiğini söylemiştir. 

"Bu anla,ma küçük anlaımadan fark 
h olacak, çünkü içinde bir büyük dev
let bulunacaktır.,, 

Küçük anlaşma siyasetine temas e
den Bay Krofta şunları söylemiştir: 

"Küçük anla§ma, ıon toplantıda a'. 
dığı karara göre, Avrupa aulhunu mil
letler cemiyeti çerçevesi içinde görmek
tedir.,, 

YUGOSLAVYA DA ORTA AVRUPA 
ANLAŞMASINA MI GtRIYOR? 

-~~ 
1 

Belediyenin teşhir ücretı 
Esasen devlet şurasından dS 

geçmiş bir iştir 

Şikayetler mı şikaqet mi? Mesele bit 
t:tzcı deposundan mı çıkmıştır? · . 

. Arkadaşlarımızdan bir kaçı, birbi· ( levhasından para istiyebilrnel< K. 
rı ard.~nca~ aldıkları. bir~r ~i~ayet mek kendi kendine de hareket ettiği yo~~t 
tubu uzerıne, beledıyenın ılan ve afiş Tahakkuk işini önceden mutlak 
resim ve ücretlerinden bahsetmekte- diye mevkileri yapmaktadırlar ve 
dirler. tahakkuk muamelesi gazetelerd~ • 

Dünkü neşriyat, bunlardan birinde, reti görü.len bir ihbarname ile :ııı~~ 
gfıya esnafın kendi dükkanları, mağa- lefe apaçık bildirilmektedir. Çil·~ 
zaları vitrinlerinde kendi eşyalarının para belediyenindir ve müteahb

1 

teşhiri için de belediye adına bir para ancak yapılan iş, döktüğü sern:ıaYe 
aranıldığı şekline girdiğini gördük; biz üzerine aldığı mes'uliyet karşılığı 11

' 

de alakadar olduk. İşi bilenlerden tah- bi ve cüz'i bir payı vardır. ~ 

kikte bulunduk. Neticesini yazıyoruz: Bunun için Devlet şnrasına rll~;ı; 
Belgrat, 28 (A.A.) - Havas ajan• Peşin söylemek lhımdır ki bu an- caat ihtimalinden bahsediyorlaf· 1

' 1 

sından: layış kökünden yanlıştır. Böyle bir buki bu iş daha başlangıçta. pe'~ 
Bay Stoyadinoviç Bay Beckin şere• para alınması ne düşünülmüş, ne de Şurasına gitmiş ve Şura da bunu ~ 

fine bir gala ziyafeti vermi<>tı'r. böyle bir para istenildiğini hatta şi- led' · k i b' 1 kk ıara.1< ~ ıyenın anun ır 1a ı o -~ 

İki devlet adamı, bu münasebetle kayet yollu söyliyen olmuştur. Bu ta- bul etmiştir: Yalnız o zaman belev
1 

söylemiş oldukları nutuklarda iki mem- rafı muhakkak bir kalem hatasından imtiyazındaki "umumi yerlerde., ıs., 
1 k d k . ibarettir. u v e et arasın a ı tarihi, kültürel ve coğ• ri içinde, buraları belediye zabl"'" ~ 
rafi bağlardan bahsetmişlerdir. Bu nu· İşin aslına gelince: Arkadaşlarımı- zamlarında umumi yerlerden flll~: 
tuklarda siyasi vaziyete dair hususi hiç zın da yazdıkları gibi İstanbul beledi- dığından, sinema perdelerinin de ~ 
bir telmih yoktur. yesi, on yıl önce kanuni yolu ile eline di imtiyazı dahilinde olduğu ınütı.ı.ıe~ 

bir imtiyaz almış bulunmaktadır; bu sındaydı. Devlet Şurası yalntı P'd, 
Bay Bekin ziyareti hakkında müta

lealar serdeden resmt mahafil, Leh n2• 
zınnın Yugoslavyayı Alman - Leh 
kombinezonu lehine kazanmak için ça• 
lışmakta ve iki millet arasında daha sı
kı münasebetler tesisine gayret eyle• 
mekte olduğunu beyan etmektedirler. 

Mussolini' ye göre 
(Ostyanı 1 incide) 

da gene bir kanunla zaten damga res- ·1 · l 
mine, tabi olan bazı evsaftaki reklam- le gırilen yerleri "umumi yer er .• t~· 

saymadı. Sinemalar gibi tünel ırıe ııt 
ların belediye hududu içinde ammeye !indeki duvarlar da bunun için aGI 
gösterilişi ilan pulu karşılığı ayrı- kaldı. 

ca bir para almaktır. O halde bu şikayetler nedeJl~~ 
Belediye on yJl önce aldığı bu im· Bize izahat veren zat diyor ki: şı & 

tiyaz üzerine işin sermaye ve tekııik yetler de olabilir. Her iş gibi bil ,,r 
tarafını bir mvteşebbise devir suretile 11.1ıı• bir takım insan ellerile idare o df. 
temin etmeyi tercih etmiş ve yapılan Her yolsu2' i!iin bir takip yolu ve.t 
açık müzayedede milli bir müessese- Ve vatandaşlar gibi gazeteler de l<~r. 
miz olan Anadolu ajansının teklifi yollarında serbesttirler: fakat b\l 'iı 
gayri mim rakiplerinkine galebe ~al- ancak samimi bir şikfıyet mer'i tıı.rı.! 

rriıyacaktır. Bununla beraber İtalyan mıştır "1'' · nin mesel:i ışıklı reklamları te• • 
milleti kin beslemek istidadında değil- İşte bugün de tatbik mevkiinde o- eııı• 
dir. Çünkü, 37 sınıf askeri silah altına 1 t ·r .. için daha elverişli hale getiri1JX'l .ır 

an arı e, o muessese zaamnında be- sinden olabilir; bunun da sebebi s.ıv 
çağırabilir. Ve bu suretle sekiz milyon lediye ile kararlaştırılan ve yıllardan şılmıştır. Bundan başka bir şil«~) 
askerlik bir ordu vücuda getirebiliriz. beri tatbik edilen tarifedir. Ne bir kuruş olsa olsa belediye hakkının daha. r 
Ne Afrikada ne de Avrupada siyah aE• arttırılmış, ne de eksiltilmiştir. Niha- di aranılmıya başladığını, meseln 

1 

kerlerden mürekkep bir orduya mühtaç yE>t bir yıllık v~ gene artrrMa kanunu- metre murabbaı bir le\ hayı 10 Jtle • 
.. değiliz. nun hUkUln!erı aaıresınae konul- gösLt::1·Lınlye devam eLmenın, uau ~ ~ 

İmparatorluğumuzun ecnebi memlt• muş olan hadler bugünkü mües- başka, teşhir ücreti başka diye b1~ 
ketlerle olan ticaret münasebetleri hak- sesenin bazı maddeler için ta başından verip birini sallamanın son bir ted ( 
kında mutedil ve müsamahakar bir hal gösterdiği miktardan bütün arzuya rağ- le imkansız kaldığını görmekten ~il 
çaresi bulacağız. Adisababa Habeşista- men eksiltilememiştir. Çünkü bugün- gelmi~tir. Biz öyle sanıyoruz ' · il<S.~ 
nın merkezi olarak kalacaktu. Libya- 'kil müessese Anadolu ajansının on servetini hemen münhasıran reld~ 
daki ordumuz İngiliz harp gemileri çe· vıllık müddetinden nihayet bir yıllık larm faydasına bor~lu olan bir 1.,
kilince İtalyaya dönecektir. Bir ingi- bakiyesini ikmal etmektedir ve bu deposundan çıkmıştır ı. Şimdiye r 
liz - İtalyan yakın aıması elzemdir. haleflik eski müteahhidin mukavelesi- dar belediyenin imtiyazlı hakkını ,·ttİ 
Ve bunu temin için elimden geldiği ka· ni fesih neticesinde olduğundan, be1e- miyenlere mahkeme yolunu gösterıtl 
dar çalışacağım. diye dahi belki hem artırma eksiltme kolay geliyordu. 1~ 

Milletler cemiyeti, ıslah edilmedikçe 
şimdiki şekli ile devam edemez. Zecri 
tedbirler devam ettirildiği takdirde 
milletler cemiyetinde kalmak veya o• 
radan çıkmak meselesi İtalya için e
hemmiyetli bir şekilde mevzuu bahse• 
lacaktır. Zecri tedbirlerin nihayetlendi• 
rilmesi ise umumi bir selah doğuracak 
ve A vrupada iş birliği ve istikrann te
essüsüne doğru müsait yollar açacak· 
tır. 

\canununa uymak, hem eski müteah- Belediye daha kısa bir yol tut ·t1 

bide karşı hukuki mevkiini zaafa dii- nan resmi ile afış ücretini birlikte~~ 
şürmemek için bir değişikliğe el sü- tiyor, vermiyenlerin de ilanını g 
rememektedir. · termıye müsaade etmiyor. ııı' 

Tarifede olduğu gibi işte de bir de- Görülüyor ki haksızlığa, kanurısôıl' 

Geçen yıl Eyüpte otuz altıncı ilk 
okul yanında veremle mücadele kuru
mu tarafından ikinci bir verem dis
panserinin yapılınasma başlanmıştı-

Bazı kimseler Sıhhat direktörlü
ğüne baş vurarak bu binanın okul ya
nında yapılması uygun olmadığını söy 
!emişlerdi. 

Yunan siyasilerinin 
ani ölümleri 

ğişiklik yoktur: Dokuz yıldan önce luğa, usulsüğlüğe karşı eli tetikte tJ' 
nasıl başlamışsa gene öyle müteahhit ran gazetelerimizin temiz hassasiY.:tı 
belediye hesabına ve hiç bir habbesi ne güzel bir tecelli fırsatı. Fakat 

1
• 

kendisine ait olmaksızın belediyenin o kadar... . tıtf 
Unvan resmini takip ve tahsil ediyor, Bu işten alınacak para bafl r 
teşhir ücretleri için belediyeye bir belediyenin olsun diyenlerin de $~~ 
haddi asgari borçlanarak milli bir el mi düşündiiklerine biz inanırız: s.tl ~ 
altında reklamcılııfa. afis!'.iliıl-P mede- bugün müteahhide kalan nayııı : ti! 
ni şehirlerde gördü~ümüz şekli vere- bazı gazetelerin yazdığı gibi yen• ri' 
cek, belediyemize de ancak ticaret in- anlaşma değil, eski müteahhide ve'i~ 
kişafrndan istifade eder. Anrak varltV.? len miktarın aynen ipkasıdır • \:)\!~~ 
davanır bir ge1ir kaynai?r kazandıra- ve hatta ileride belediyece yapılllcôl' 

Fakat binanın inşaatına devam e· 

dilmiş ve bina bugün tamamile ha
zırlanmıştır. Bununla beraber Eyüp 
halkı bu sefer kültür direktörlüğüne 

baş vurarak çocuklarının sıhhi durum 

ları noktasından bu binanın dispanser 

yapılmamasını istemişlerdir. Kültür 
direktörü Bay Tevfik okula giderek 
dispanserin vaziyetini tetkik etmiş ve 
dispanserin okul yanında uygun ol
mıyacağını Sıhhat direktörlüğüne bil
dirmiştir. Sıhhat direktörlüğü tetki-

kata başlamıştır. Dispanserin okulun 
yanından kaldmlarak başka yere nak 
!edileceği, \'C yeni yapılan binarım 

gelecek yıldan itibaren talebesi pek 
fazla olan bu okula ekleneceği sam
lıyor. 

ÜÇ AYLIKLAR 

Mali sene başı dolayısile gecil:ecck 
üç aylıkların mümkün olduğu kadar 

erken \'erilebilmesi için İstanbul mu
hasebe müdürlüğü tarafından bütlın 

şubelere emir verilmiştir. Emlak ban
kasından paralarını kırdıracak olan-

Bir 2ehirlenme İle midir? cak surette ortıı.va sermave ,.P c:ıav idare masrafından daha fazla olfll~ 

Romanyada çıkan Le Moment ga
döküyor. müteahhidin bir reklam ğına da bunlar inanmalıdırlar. 

zetesi, bir doktoruJ'! dikate şayan bir ----------·-----

yazısını neşretmiştir. K l f '/11/ • k ' 
.~u yazıda.~oktor, ~ir~·iri arkası- ra ıçe ıv.ıarq mavı ur 

na olen Kondılıs, Demırcıs, Çaldaris 

''e General Paraskevopulos gibi Yu. J l k k ? 
nan rüesasının bir zeh!.rlenmeye uğ. ue ayı azanaca mı. 
ramış olmalarından şuphe etmekte. 
dir. 

Doktor, bu ani ö\iim '; .. in sebehi o
larak tesbit olunan nezi dimaği, sek. 
tei kalp, nefes tıkanıkh~ı ıribi arazı 
40 ı;;antigram kadar az bir miktar 
"adrenalin,, zehirinin husule getirebl. 
leceğini ''e ani ölümü doğurabilet'eği. 
ni kaydediyor. 

Doktor, kimseyl ittiham etmek is
temediğini. yalnız bu müteakip ölüm. 
ler münasehetile ac!Ji.re doktorlarrnm 
dikatlerini bu noktaya cekmevi dü. 
şilndüğünü ilave etmektedir. 

lar paralarını haziranın ikins;nde ala
bileceklerdir. Mal müdürlüklerindPn 
para alacakların ayın onuna kadar 
bekliyecekleri tahmin edilmektedir. 

•' Southampton, 28 (A.t.) - Queen 1 Vupur "mavi kurdela,, yı kazatı:ı~' 
Mary, dün saat 16,24 te demir almış-

1 

ğa giden 2100 yolcuyu götürıtıe 
tır. dir. ~ 

Dev transatlantiği:ı hareketinden e\ • _______ _;.:______ d~ 

ve1 limanda ve vapurda büyük bir hare· Tıtüf esk o Par : s ı en dö~ ü~ 
ket ve faaliyet görülmüştür. Saat 15,30 Bükreş, 28 (A.A.) Titülescu bil~,._ 
da vapurda bulunan ziyaretçilerin va - Paristen dönmüş ve istasyonda. fr\'ıJI 
purdan çıkmaları emri verilmiş ve sa, Sovyetler Birliği. Türkiye. 

1 
.,. 

seyyahlarm akraba ve dostlan ile d'· nanistan. Çekoslovakya ve Jtll ',ı, 
ğer meraklılardan mürekkep olan ziya· Polonya, Yugo.slavya ve tıı:paıtfll (1 

retçiler, yavaş yavaş vapuru terket- çileri ile .saylavlar kurulu başk~ 11~1~ 
mişlerdir. diğer siyasi şahsiyetler tarafııt 

Bu sırada royal Marinesin fanfarı, 

İngiliz deniz marşını çalıyor ve dev 
trans;:ıtlantiğin romorkörlerin klavuz· 
luğiyle !imanın ağzına doğru Ucriliyor-
du. • l 

karşrlanmrştrr. f 
B. Titülescu, yarın Kral t:ı'~',~, 

dan kabul edilecek ve beyneJı:nıle ~' 
ziyet hakkında Krala izahat l'ere' 
tir, 
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0 ar• t le r 1 tan • y kında . • Balkanlar arası 
Var mı bana " • • deniz yolu 
Yan bakan 
B· 

ttr il' Ilı kenarındayız. Derenin 
Obe olı~aki ağaçların dipleri öbek 

, it ırıaan yığınları ile çevrelen-
1't1f, balaar çiçekleri arcuında çö- 1 1'telnıı:. k .. _, . k b t l -..., ÇOCU yuuerı, ır ne a -

1"7ı tıraaınJa civelek kadın mrat
car., renk renk otların arcuında 
'tıalt renk kıyafetlerde erkekler 
~ll!p ıidiyor. 
~tlZGn bir salkım dalının yap

, tırı arasından aırtında bir 
ÇQl'clonın heyecanını tQfıyan se

~erin salıverdiği buhar izleri 
~~ leke gibi dallar arasından sü

~liiyor. Bir köıede rakı ıiıele
;u'i •oiutmak için dere ye uzanan-
Qr var. 

'ı .Scıfımızcla bir 1ıaf ile ıeler taı-
1~e, Çantalarile, kilimlerile, ut
Qri.le, dellerile ağaç dibi beğeni-

r"'lar. Solumuz.da bir kafile gü
~0Yrtı~a; Ediaonun ıellüloitten 
it, keclilmif müdevver yüzlü ıar-

Pariste 

esrarh 
b ·r 

aile 
faciası 

oldu 
Hava qazı 

musluğu 

kasten mi 
açılmış? 

Hadiı;e.r · 
cereyan 

ettiği e11 t 

Bayan Jorj. 

Dünqanın en mes'ut 
kasabası mı? Yugoslav de.egesi nele;· 

Anglo - Saksonlar daima rekor konuşulduğunu anlalılJOT 
yapmak için büyük bir hırs duyarlar. Şehrimizde, Balkanlar arası deni
Hatta bunların arasında "rekor şehir seyrüseferi işleri konferansı için ıop
leri,, de vardır. lanan Balkan antantına mensup d v-

Dünya yüzünde sc~erisi en çok o· let mümessillerinden Yugoslavya de
lan bu bakımdan bir rekor sahibi b~- !egesi Bay Slovak Sirişkeviç, Yugos
lunan şehir Şikagodur. Buna karşı en lavya gazeteleri muhabiri Bay Buki· 
serserisi az olan da İngilterede Kent liça da dahil olduğu halde İstanbul 
vilayetindeki Sihingburn şehridir. gazetecilerine şu beyanatta bulunmuş 

Buranın nüfusu otuz bine vanyor. tur: 

Fakat yirmi altı ydda:ıberi en küçük "- Geçen seneki Balkan toplantı
bir cürüm yapan bile görülmemiş, po· sında Yunan delegesi M. Spiryos A· 
lis tevkif edecek adam bulamamıştır. vapitos Balkmı antantına iştirak et-
0 kadar ki az çok para cezasına çarp· miş mcleketlerin Karadenizdcki li
tırılacak bir adama bile rast gelinme- manl.arile gene ayni antanta menstıJ' 
miştir. Belediye reisi bu şehrin "na· memleketlerin Adiryatik deni..--i limaft 
mus erkoru,. nu elinde tutmuş olmasi- Zarını bağlamak üzere bir deniz st.-y· 
le iftihar ediyordu. rU.<Jefcr hattı tesis ctmeği teklif etmiş-

Ukin nasılsa son günlerde nazar ti. Bu hat üzerinde i§liyecek mitttefilc 
deydi. Sokakta bir sarhoş yakalandı ve vapurlarının Balkanlar arası bayrağı
adam bu suçundan dolayı beş şilin pr- kullanmasmı ileri sürmüştü. 

ra cezasına c;arptırıldı. Bu hat bilhassa Köstcncc, l' anta, 

Eski Ineiliz müstemleke. 
ler naz11 ının haqatı 

Burgaz, lstanbul, Seldnik, Pire Pat
ras, Korfu, Saranda, Valona, Dtırt~, 

Dubrovnik, Split ve Su~ak limanlarını 
ihtiva edecekti. 

cr.lariJe birlikte geldiler. Kar· 
~'zJ_a bellerindeki ıiıeleri orta
;:.,,a dızJikçe hayretimiz artan ve 
t 1ertric:le kocaman bir meyhane 
ClftYan İnsanlar yerlerini aldılar. 

On metre murabbaı içinde 
:"°'"olan söyledi, ut tıngırdadı, 1 

el Öttü ve karıımızdalıi insanlar 
ltızel Üstüne gazel okudular. 

Pariste Jan Jores caddesinde bir 
evde feci bir hadise olmuştur. Burada 
otura:ı otuz yaşında Jorj Gasparm ka
rm ve iki çocuğu vardır. Haftada beş 
yüz frank kadar bir para kazanıyor. 

Karı koca çok iyi geçiniyorlar. Arala· 
rmda kavga, gürültü olduğu işitilme· 

miştir. 

sırtüstü yere uzanmış ellerini göğsü i"· 
zerine götürmüştü. Küçük kızı da o· 
nun üzerine düşmüştü. Oğlu yatakta 
uyuyor gibiydi. Karısı da sırtüstü ya
tıyordu. 

!ngilterede bütçe rezaleti dolayısile 
istifa etmiş olan müstemlekeler nazın 
Tomas, hayatı pek karışık geçmiş bir 
adamdır. Dokuz yaşında iken bir ecza· 
neye çırak olmuş, sonra bir manifatu
racının yanına girmiş, burada da .çok 
durmıyarak bir tezyinat ressamına ç·· 
rakhk etmiştir. 

Balkanlar arası deniz hattnıın eu
veld eşya nakline mi, yolcu naklint1 
mi, yahut her ikisinin birden 1ıakline 
nıi tahsis edilmesi Uiz1m geldiği mev
zuu bahistir. Şimdi bıı taraf tetlı."ik e
diliyor. 

d Bir bahar öğle sonrasında bir 
Geçen hafta bütün bu aile hava ga

zı ile zehirlenmiştir. Baba ile oğlu ö'- 1 

mÜf, kadınla kızın nakledildikleri has· 

On bir yaşında lokomotifleri temiz· 
temek işine girmiş, şoför, makineci, şi
mendifer amelesi sendikası katibi niht-

Bayan Gasparı:ı kardeşi ve kız kar• 
deşi de sorguya çekildiler. Bunlar ~ 
nişteleri ile ablaları arasında hiç bir 
zaman su sızmadığını anlattılar. Yal

nız ölen Gasparın kardeşi polis komi• 
yet mebus ve nazır olmuştur. 

serine, gizli olarak, kadının hayatının 

Bt4 meselenin teknik tara/lan, ald
kadar devletlerin miltehassıslan aı a
sında ayrı ayrı gözden geçirilmekte
dir. 

ere boyunda, yüzlerce inıan, 
0rtcı Yakın gramofon ve bir kaç 
~ arap •açı gibi birbirine karı§· 

tanede güçlükle canları kurtarılabil-

miştir. 

Polisin yaptığı tahkikat henüz hiç 

bir netice vermemiştir. Bunları ilk gc• 

re:ıler sorguya çekilmiı ve ifadeleri a· 

hnmıftrr. Bunlardan biri §Öyle demit· 

tir: 

tetkik edilmesini tavsiye etti. Bu söz 11 11 
~adı:ıı~ serbest bir şekilde yaşadığını S P O R 
ıma edıyordu. ... -------------

Btt seferki toplant1mızın ruzname
sini m1mhasıran teknik meseleler felJ
kiletmcktcdir k"i umumu alcikadar e
deceğini 3anmm.,, 

Dost memleketin delegesi Türkiye
ye gelmek fırsatını bulduğundan bil· 
yük memnuniyet göstermektedir. 

lti.!"_ahaaclım bir gezintinin kro- Hastanede kendine gelmiş olan ka• Futbol turnuvası 
devam ediyor ını çiz.melı Jeğil!. 

Bir mahallede karft lrarııya 
&ı 1ff"fl"• ıokaklarda diz. dize ge· 

dm hadisenin nasıl olduğunu bir türlü 

izah edemiyordu. Kaynının sözleri 

kendisine anlatılınca hayretle dedi ki: 
Enıinönil Halkevindcıı: 

Evimiz tarafından Karagümrük 
stadında yapılmakta. olan gayri federe 
klüpler gampiyonasının 3V511936 pa· 
zar günU oynanacak üçüncü hafta 
maçları programı şudur: 

hakemi İzzet Apak. 

3 - Saat (16,45): Beyoğlu Hal1'e
vi - Valdespor hakemi lızet Apak. en, ıehiTlerJe omuz. omuz.a YG'!' 

!•)an bu insan kümeleri burda 
~ tu.hal bir hüviyet almıılardı. 
~hı her ağacın altı, hudutları 
}, ha hudutlara kapanmıı ve bQf-

- Kapı arkadan silrgülü idi. iki kc:
nat arasına bir demir ıolı:arak zorlayıp, 

açtım. Yanımda daha iki kiJi vardı. t· 
çeriye girer girmez pencereleri açtık: 

1 .:m ~JA'!t sö1filyor, "ftirh ediyor. Be 

ni herkes tanır. Yalnız kendisi beni al· 

datmak istemiJtİ de reddetmiştim . Şirr• 
Not: 

Takımlar KaragUmrilk klUbünde 
soyunacaklardır. Saat (17) de Kara
gümrük takımı bir ekzersiz maçı ya
pacaklardır. 

di intikam almayı düşünüyor. 1- Müsabaklllar komseri bay c::.a. 
mi Karayel. Müthit bir gaz her tarafı doldurmuı

tu Gaz musluğunu kapadık. Gaspar 
Tahkikat henüz ortaya hakiki bir iz 

al<ır:l .. b • k ·1 • b' &l • e munaıe etı eaı mıı ır 

d errtcli. Bu öbeklerin etrafında 

1 ırvarlar çevrilmif, hudutları çit-
1 

6
erle ay,.ılmq, hiç olmaz.sa çadır 
tı e~eri onları dünyadan uz.aklQf· 
rrn., •ayılabilirdi. 

koyamamıştır. 

cı . 
·::.::.·:.::.::·::·::·::·:'.·:'.·::·:~ 

l>i Hakikaten bir dere kenarında ======= 
,.{ fkılıar gününü su ftrıltın ve ye- Çıplaklar birliği, yaz mevıiminin bitmeıile bir.j 

Yaprak rnanz.aran ile tamamla- likte Heybeliadadaki kampı kapamııtı, Erenler Çarr. 
lttcıit fo--a• • l __ .J bcaclaki kapalı bektaıi tekkea yakımnda eıki muhip- ! 
"evi -1 !erden birinin evine tapnmı1t yerli, yabancı, kadın, 

uıTtyen ınsan ar arasınaa ma- 1 
uuvarlar, manevi çatılar 

Uftrdı. erkek birlik Uilan her biri bir tarafa daiılmııb; fr. 
il kat Ayaıpatadaki klüp merkezi kısa bir zaman içir. 

er öbelı bum kenarında yal· de ıenlendirildi; konıerler, konferanılar, ıpor top -
~ ke11dini var sanıyor, ve bcq- lantılan biribiri arkaıından gelerek Ayaıpatadaki bi. 

Clrtrtı namevcut larzeJiyorJu. nayı az mmancla büyük bir bayat ve hareket kaynajı 
• • • haline getirdi. 

Bır .. h _ .J • Kampta ıöriilen ve ıörülmiyen bir çok kimae • 
-1 mUfa eaenın manası fU· 
"Qr: ler Ayaıpaıadaki klübün devamlıları araıında idi. 
~ BüyÜk mali tetebbüıler peıinde dolaıan hir Şimalli 
q.Ofii nd" 'd"'al' d im l e ıvı u ız;m en rtu- miıafirin bir kaç yıldrr Ankara ve htanhul salonla • 

llp ite--'' • . b' koli k • • • l»Q,. ucıımu:ı ır e tıvıtenın nnda ıörülerek bir çok gönülleri pefİne takıp ıürük-
lii ~--. makinenin, bir büyük lıii- · liyen kızıl tenli baldızı, iıte her aktam bu klübün 
e.1" bir cüzü saymak ıuurunu elde ıofraımı ıüılüyor. 

'ftı~.~ olmanın baıı bozuklu- Filinca ite mütehaım olarak ıetirilen bir ecne. 
binin beyaz saçlı ıenç kadın arkadaıı bu klüpte kalı· 

ttı.. Bir Pazar gninti•i göze batan yor ve ıözler bu fevkalide zarif bayanın genç yüzü 
r ar üstündeki arjante aaçlann kıvnmlannda dolaıtıkça 

li,.· rnt bana yan bakan!,, idea- onun tatlı bavaımclan kolay kolay ayrılamıyor. 
loı~ bir öğle günqi altında falı- Hem Zimmennan aonbelıarda bazı ticaret itleri 
~ '"'flaıd ır. F için Avrupaya ıitmit ve karııım da beraber götür. 

"İt ~kat hayatiyeti bir lıollekti· müıtü; fakat iıte bir kaç sündür onlar da latanbula 
-,..:.;~11 !""'ça.ı haline koymıyan ve dömnüı bulunuyorlar ve bu klüpte oturuyorlar. 
ıo-_ lifi tf ünyanın merlıez.i ailıleti Klübün idare iılerile meıhur otelcilik mütehaa • 
,.:_~.iter fikirde, her makalede, 1111 Bay Oaep Karagözyan metgul oluyor; onun içir. 

""r ftır-1 la el dir ki arbk bir zamandır memlekette büyük bir gü • 
,._,. •• u •• e. er roman a bir pa-
- ~ zellik fÖbreti kazanmıt olan nıf&Jllm Miı Kolet de 
"e he ~nün baıı bO§luğu gizlidir buradadır. 

" PsınJen aynı •e.i duyarız: Kaldınm inpatı tirketinin Alıaılı direktörii, 
- Var nu bana yan bakan!,, Niıantaııncla büyük bir aparbmamn sahibi ve Al· 
~ Sall!'t Ertem saılı bir kadınla evli olmaıına rağmen kanaını evir. 1 ~ ., de çoculdarile bırakarak akf&JD yemefini Tatavlalı 
""=. l'\.ONFERANSLAR 1 Rum metresiyle birlikte yemek için buraya geliyor. 
~ Kıştn ba'lamaıile beraber leyleklerin arcak iklim· 

'ıı ~y._ Bay Mazhar trafından lere göç etmesi 1ti'bi Ankanıdıtn latanbulun arcak ef. 
g~ saat 18 de radyoda "Zehirli lence muhitine ı..fc ırk .:öç eden ve IMırada it yor • t' 'lrlevzuu etrafında beşinci kon· gunluğunu dindirip felekten bir kaç gece çalan ıiya- ı 

'Verecektir. ıet adman da 1'a ldü&e miıalir edi1mefe 1-ılaıul. 

2- Saat 14 de Alemdar - Bozkurt 

• ~~~AN 
REFiK AHMltT 

SEVE MGiL. :-::-::-::·::-::-::·::·::-::-::-::·:. 

dıktan ıonra civardaki meıhur oteller ıönükletti ve! 
ancak ikinci ıınıf müıterilerin indiii yerler haline 
geldi. 

Reımi adiyle ıerbeıt vücut terbiyesi cemiyeti • 
nin klübünde yatma, oturma, eğlenme, yemek yeme 
ıalonlarından batka jimnaıtik salonları vardır; Al • 
man antrenörler, burada klüp azaıını sağlam ve gü. 
~el bir vücut ıahibi yapmak için bilgilerini, bütün 
hünerlerini harcarlar. 

Klübün jimnastik aalonlannda günün türlü sa • 
atlerinde gülle kaldıranlar, bileklerini kuvvetlendir -
mek için cop'la çalııanlar, vücudunun alaıtikiyetini 
arttırmak için İp atlıyanlar, kol adalelerini itletmek 
ve kuvveti vücutlannın her t&l'afına yaymak için 
ıandov çekenler, bütün adalelerine idman yapbnnrt 
olmak i~in kürek çekme makineaile oynıyanlar, oda 
bisikleti üstünde ayak adalelerini iıletenler görülür. 

Patinaj salonu ayn bir eğlence alemidir; hele 
Almanlann yanaklanm tiıirerek Eiekunıtlauf dedik.. 
leri buz üzerinde san'atkarane kotu hazıı-hğı hem 
oynıyanlar, hem seyirciler için harikulade zevkli oh•. 
yor. Muıikinin refakat ettiii bu oyun, ayaklannda
ki patenlerle kanatlanmrt gibi duran ıenç kızlann ve 
genç erkeklerin elele tutuıup cinai arzuyu en göz al•. 
cı ıekillerle canlandıran ritmik danalara benzeterek 
kıvrılıp büküldükleri. asfaltın üstünde kayıp biribi·. 
!erinden uzaklatır gibi iken tekrar yaklaııp birleıtik. 
Jeri bir rakı ibadetine benzer. 

Sevim, llhRn, arkadaılan ve o ar11c1a Olker ele 
klübe ve jimnastik kurlann11 ı'evam .-tt=k1eri içi., ı°' rık. 

tor Çetiner burada bir zamandanberi ıık ıık göriilen 
çehrelerdendir. 

11 

Serbeıt YÜcut terbiyesi cemiyeltnin tertip ettiği 
Uludağ ıezintisine çıkan kafile kadınlı erkekli, yerli 
ecnebi otuz kiıiye yakındı; büyÜk memurlar, ecnebi 
zengin ailelerin kızlan, ıerbeıt meılek ~ahibi veya 
rneılekısiz delikanlılar vardı; Bav Oıeo Karagözyan, 
fstanbuldaki klübün ve otellerin idarelerinde en kü • 
çük bir intizameızlıfa idlin veı ınemek için hiç 1ııir 

zaman itinin baımclan aynlmazdı; onun için mtanh 
ıı Miı Kolet, Sevim ve ilhanla birlikte ıeyahat edi • 
yordu; Olker de bu grupun içinde idi. 

Yalovada vapurdan çıkıp da otomobillere tak • 
ıim olurken ilhan, tiyatrodaki vaziyetinin biraz da • 
ha düzeltilmeıi iıini konuımak üzere kafiledeki bele. 
diye büyüklerinden birile beraber gideceğini aöyle • 
mi,ti; bunun üzerine doktor Çetiner, üç kadını bir 
arabaya yerleıtirmiı, kendiıi de toföriin yanına re • 
çip yüzü arkadakileri yandan olıun ıöreıbilecek bir 
vaziyette otunmııtu. Karlar altında uzayıp ıidea 

çıplak, beyaz vadilerin araıından, dönemeçli yollar • 
dan uçar gibi geçiyorlardı. 

Yanyana üç genç kadın. .. Oç iyi dost ki bunlar. 
dan birinin, Sevimin aslı olmadıiı halde doktor Çe • 
tiner tarafından ıevildiği zannedilmiıti; ikinciıi, Miı 
Kolet, doktor Çetinerden hoılandığını ıenç adama 
her fırsatta pek ustalıklı ve gizli kapaklı bir tekilde 
hiaaettirmiıti; üçüncüıünü, Ulkeri iıe doktor Çetin • 
er, kendiıinden geçerek, bütün duygu ve dütünce ka. 
biliyetleri bir noktada toplanıp çotkun bir ael halin
de botalarak seviyordu ve iıte ilk ikiıi hakkında yıı. 
lan yanlıı bir çok ıeyler aöylendiii halde bu mülhit 
doğruyu hiç kimse bilmiyordu! 

Allahım, ıır denilen fey ne mütbiıtir, ne müt • 
hiştir; arr taııyan in .. n kendisini daima dolu hi11e • 
der ve Çetiner ıır olarak kaldığı müddetçe kendiıi • 
ne kuvvet olan bu ıevgi ile dolup tqmıf bir halde 
ic1i; kabına ıığmıyacak gibi idi de yine biç kimHye 
bu hiaaini ıöylemiyor, halini belli etmiyor, ölüyor ft 

ağzını açm1vordu ! Ser verip ırr venniyen derviılerin 
feragatindeki yükaek manayı timdi itte her zaman • 
kinden daha iyi anlıyor ve anlıyor ki ıımnı ıöyliye• 
adam kencfüini herkesin diline düıüren, böylece her
kesin dilinde dağılan, kaybolan adamdır; ha'lnıld 

doktor Çetiner. AnBdolu köylüıünün aali~li ruhiyle 
ruhlanmı,tır; kendi kendiıine duyar, kendi kend'ı:. 

ne düşünür, kendi kendisine karar verir ve ancak 
muvaffak olduktan ıonra beıkalan olup bibr:ı< ko • 
nuf11Ul aafhaaa ıeçmiı olan bidiıeyi haber alırlar. 

(Arkası nr) 
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itizar ·~UGUNKU@J .. ·· · . A. DY O 
lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

S. N. Adı Ticaretgah adresi 
Birinci kazanç 

V. İhbarnamenin 
Yazımaın çokluğundan 

romanımızı de.rcedemedik. Özür dile
riz. , PROGRAMI 

' . Sene Cilt Varak 

1 Dlkemizde 

lzmirde tren 
kazası 

Menderes'te bir kadın 
cesedi bulundu 

İzmir (Hususi)- Evvelki gün saat 

Oda musikisi -
(plak), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif ı 

plaklar, 19,30. Zehirli gazlar hakkın- 2 
da konferans: Kimya muallimi Maz-

3 har tarafından, 20. Keman solo. Stüd 
yo san'atkarlan tarafından. Piyano 4 
refakatile, 20,30. Stüdyo orkestraları, 5 
21,30. Son haberler,. • 6 

. : : 

Yusuf 
Bedri 
Eyüp 
A. Şükrü 

,, 
Körope Ce
lilyan 

Otelci 
Gramofoncu 
Tc. Komis. 

Doktor 
,, 

Halı Komiı. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan

sının gazetelere mahsus servisi verile- 7 
cektir. 

Ahmet ve Hamdi Tüc " ,_ ________________________ ..,. 

BORSA 
28- 5 - 936 

Blı.alannda yıldız lpreUI olanlar, bu 
rtade muamele cörenlerdU. Rakamlar 
aaaı 1% de kapan11 aabf 11.yat.lanur. 

zade Cafer 
8 An don Tokat

lıyan 
Passiyon 
lsrail Jozef 

9 
10 

ve teriki 
11 M. Albert 

Demir tüc. 

Komisyoncu 
Matbaa 

Tüccar 

Hocapafa Hamanı sokak 4 No. 
,, Muradiye 51 No. 

Emir Nur han 34 No. 
Hocapaıa Velore han 12 No. 

,, ,, ,. 12 No. 
Emir Horasancıyan Han 14 No. 

,, Velore hıın 21 No. 

,, Demirkapı 3/ 2 No. 

,, Nur han No. 27 
Hocapafa Retit Ef. H. 13 

Emir Sanasaryan han 20/ 21 

18,10 d& Devlet demiryollan Yedinci 
i~letme müfettişliği idaresindeki Ka
yışlar istasyonundan Manisaya doğru 
geçen ve lzmire gelen 624 numaralı 
otoray bir köylüyü çiğniyerek öldür
müştür. Tahkikata göre, ölen köylü 
Ha.rmandalı köyü halknıdan Zeynel 
adında biridir. Zeynel kazanın olduğu PARALAR 
sırada Kayışlar istasyonu altındaki • Londra 628 • • Viyana ti. -
demir köprU üzerinde yatmakta idi. • Nevyorıı L26 - • Madrtd 16 -

12 
13 

Emin Nur 
Şevket 

T. Komisyoncu 
Tatlıcı 

,, Nur han No. 2 
Hocapaf& Müradiye C. 4 
Karaki Hüdavendigar 23 • Parla Ui6 - • Berllıı li2 -Ansızın virajı dönen otoray köprü • uua-c ...... -

14 Hatice 
..u..... L\16 - • Varvov• '" 

Uzerinde yatan Zıeynel'i çiğnemi§tir. • BrUkael ıı4'.- • Bucıaııe1te 2• _ 

Otorayda 25 kadar yolcu vardı. Kaza- •Atına ııa, - • Bflkref 16 - · 16 
ıs Tanat 

lbrahim 
dan sonra otoray yoluna devam ede- •Cenevre ·00, - • Belgrad 02 - 17 
rek hmire gelmiştir. Manisa mUdde- • Sotya 2-l.- • Yokotıama KC> - 18 
iumumiliğinin ihbarı üzerine kazaya • Aıı:uttaUuı 84',- • AJtm lı68 -

19 
sebebiyet veren otoraym §Oförü Emin =~~oım : : •Banknot \!4.:J -

ile geftren Nurettin yakalanmışlardır. 11----------------ıı 20 
Bundan başka Nazilliye beş kilo- Ç E K L E R 21 

metre mesa!ede pamuk tarlalarında • Londn ısoo. - • Viyana u2:ı1 22 

,, 
Burha.nettin 
Hasan 
Ali 
,, 
,, 

çalı§an amele büyilk Menderes nehri- • Nevyorır u.792b • Hadrfd b s100 23 Hakkr 
nin suları içinde bir kadm cesedi gö- • Pam 12.06 • Beruıı l.971b 

rerelC Nazilll mUddeiumumtliğine ha- • Kll&no tO 084b • v&r'IO.,. t2'ıb7 
ber vermişlerdir. Adli heyet gelinceye • BrOkael t.69C>7 • Budapeete i.26M 

•Atına "~ Mb • BUknıt 108 27H 
kadar cesedi sular alıp götürmüştür. •Cenevre Ub • BeJgraa "6-

Bu kadının Menderese nasıl dUştü- • Sotya tj!:l,7~ • Yokobama ~.7216 

24 
25 
26 
27 

Muzaffer 
,, 
,, 
,, 

ğü hakkında tahkikat yapılmakta ve • Amsterdaro l.176b • Moekova 24 865:1 28 Yako Pinhas 
hlldisede bir cinayet olup olmadığı • Prat tu,1f>OO • Stokholm s O&>S 29 ·--------------------· ar&§tırılmaktadır. E & H A M 30 

Vilayetimizde kaybolmuş kadın mev 
cut olup olmadığı eehrimiz emniyet • !!::uı ~ ~ • :;::;: 1~:~~ ~~ 
müdürlüğünden sorulmuştur. Reji ı 70 tlnyon Del. o oo 

Edirnede bereketli şır. aayr1y 16.cro şart 0et Joo 33 

Hayim Pinhas 
,, Papen 

Hasan 
Haralambos 
Rifat 

Otelci 
Birahane 

,, 
,, 

Lokantacı 

Kebapçı 

Lokantacı 
,, 
,, 

Lokantacı 

Müteahhit 
,, 
,, 
,, 

Hocapafa Aziziye 185 
Karaki Müdavendigir 51 

,, 51 
Hocapafa Mürad1ye C. 34 

,, Hamidiye C. 7 / 9 
Karaki Hüdavendigar 45 

,, 45 
Hocapaşa Hamid;ye C. 21 
Hocapaşa Yangın Ef çıkma . 14 No. 
Hocapafa Kmacıyan Han 32 

,, 
• ,, 
,, 

Tüccar Emir Sanasaryan h:ın 3 
Komisyon ,, Küçük İsmail pa;a han 11 

,, Emir Sanasaryan han 4 
Tütüncü Hocapafa Aziziye C. 143 
BP.kkal Hocapaşa Muradiye C. 48 No. 

Ankara nakliyat anbarı Nurhan 36 No. 

932 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
., 

932 

" 933 
934 
934 
932 
,, 
,, 

933 
,, 
,, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
ı 

1 
1 

11 
11 
11 

11 
15 
16 

24 
27 
29 
31 
32 
33 

36 

39 

40 
42 

43 
47 
48 
50 
55 
58 
59 
62 
66 
67 
68 
69 
72 
74 
75 
76 
77 
65 
86 
91 

71 
85 
82 

38 
696 

1200 
48 

192 
1200 

1500 oO 

720 oO 

1500 oO 
478 63 

1200 
1500 

96 
189 
240 
432 

36 
48 
14 

192 
22 
36 
43 

502 
1010 
2540 
1140 
360 
360 
480 
13 

136 
480 

• Merka Bank 68 2ô BalJa ) OU 
qağmurlar u. Sigorta .00 Şark m. ecza ıou 

Edirne (Hususi)- Dört be§ günden Ponomonb "1.2\ Telefon ı ()ı 

beri türlü aralıklarla yağan yağmur
lar durmuş ve hava açmı§tır. Son yağ 
murla.r toprağı iyice kandırmıştır. 

ilk af1Jon 

tstlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Ikır. J :!2 22i> ıı:tektrtk 

• • • • n 21.blı Tram'l'&J 

Hoca paşa Maliye şubesine 932 933 ve 934 yılı kazanç vergisinden borçlu olup terkj tkaret ede11 
yukarıda adlan ve eski iş yerlerile vergi mikdarlnrı yazılı bulunan mükelleflerin yaptırılan tahkikatt•. 
it yerlerile ikametgah adresleri meçhul kalması dolayısile vergi ihbarnamelerinin biz:rat tebliği mü111· 
kün olamamasından ötürü hukuk usul muhakemeleri kanununun 141-144 üncü maddelerine tevfikıt11 
ilin yolile tebliğat ifasına lüzum " görülmüş olduğundan yukarıda ya " ıh matruh vergilere bu tarihi ilan• 
dan itibaren 30 gün :ıarfmda • itira't edilmediği takdirde katiyet kesb~deceği tP.bl•ğ olunur. (2947) 

d 
il 

Bahke!ir (Hususi)- Kepsüdün Ho
teşler köyünden Nuri oğlu İsmail ilk 
olan af yon mahsulünü elde ederek şeh 

• • " " m ~ı oo ttıbtım 
btlk.DahJl1 119 OU • Anadolu ı 

•Ergeni lstık 95,(;() • Anadolu D 
1928 A M lO (Xl Anadolu m 
S. Erzurum 116 W MUmeuil A 

.AJ,V., 
8\,70 

l~Oö 
U(O 
H.()J 

•7~ 
b2~ 

arolog Operatör 
Doktor 

ı . San dalya ve Mobilya 
rimiz ticaret odasına getirmiştir. ,._ ___ , _________________ _ 

nk afyon elde eden İşnail'e ikra- :---------..------..-----.! 
miye verllimştir. Takvim 

CUMA Cumnt~ai 
9 Mayıs jQ Mayıs 

Yeni E&erler R.EvvP.l R.Evvel 
GllD dottJlu 4 33 4 33 

YENl ADAM - 126 mcı sayısı Gün bab§ı 19,3l 19,31 
çıktı. İçindekiler: İsmail Hakkı, man- Sabah namazı :l.34 3 34 

Ogte namazı 12 J 1 12 1 r 
tıklar değil, olgular. Kısa tetkikler. Dtlndl namazı 16,10 16,10 
Colette. Baltacıoğlu. Telaş. İsmail Akıam namazı 19,31 19.31 
Hakkı, bir öğretmene cevap. Dr. İzzet- Yat.m ııaması 21.27 21,28 
tin Şadan, Aşkla mücadele. Joaquin lmsalı 2.21 2.2U 

Maurin, İspanyada üç nesil. Henri Bar ~:~==: ;~ ~1~ 
buase, Garba karşı Şark. F. Dalsar, .._ ______ .._ ____ .._ ___ .:

1 
Böcekler. E. Henriot, Dostoyevski. 
A. G. Bragaglia, Topluluk tiyatrosu. ----------------""'!! 
H. Cırıtlıoğlu, On bin eğitmen bir ara- Zahire satışı 
da. Pierre Dominique, Dünya içinde ı------------------11 

1's btanbol Ucaret " ulı.lre C>oreaamda dö.a lngiltere. Abonman adresi tanbul 
Yeni Adam. muamele röreu (kilo) maddelerı 

Yeni çıkb 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
No. 53 

Plütark 
HAYDAR RlFAT 

SEZ AR 

Istanbul - 1936 

Eaer eaki çağlann en ünlü tarihçile • 
rinden PlUta.rk'm olup Haydar Rifa1 

tarafından tercüme edilmiştir. 

Fiati 40 kuruş 
Sabt yeri: V AKIT kütüphanesi 

lata.nbul -Telefon: 24370 

Nev'i: 

Buğday yumuıak 

Buğday sert 
Arpa 

Çavdar 
Mıaır beyaz 
Mıaır aan 

Haıhat 

Susam 
lç fındık 
Tiftik mal 
Güz yiinü 
Peynir beyaz 
Peynir katar 
Sansar deriıi çifti 
V arıak derisi çifti 
Porsuk deriıi çifti 
Tav14n derisi adedi 

Kf. P. 
ıı:n .. 

Kf. P. 
ıı:n çolc 

6,25 
5,35 

3,27 
5,9 

5,25 
5,27,5 
13 
21 

42,10 
103 

88 
22,15 

33 
2000 
1400 

600 
18 

6,32,S 
6,10 
3,33 

5,30 

25 
41 

3000 
1500 

660 
20 

iu.ı~I 8tltil,..Uİ 

$ıhir1i'ya t rosu 
Tepebaşında Anfi 

Tiyatrosunda 

ı ım 1111111111 ı 

! iL 111 

IHllllll~ 

Bu akşam saat 
20.30 da 

BALABANAÖA 

Tarihi komedi 
4 perde 

Yazan: 
Mtisahipzade 

Cel!l 

Süreyya 
Atam al 

Muayenehane: Beyoğlu • Parmak· 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15-20 ye kadar. 

Kadıköy I cra Dairesi 9361.492 nu
maralı dosyasından: 

Bahirenin 10/4/934 tarihinde tan
zim edilmi§ Kadıköy Mühürdar cad
desi 58 numaralı hanenin bir senelik 
kiralanmış olduğunu mübeyyin tas-

Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rıza· 
pafa yokuşunda 66 No ASRI MO BiL YA mağazasını ziyaret 

ediniz. 

---AHMED FEVZi Tel. 28407 __ .,, 

--------· R. PEKER'in _______ .. 

inkılap Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelecirde verdiği in· 

kilap derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten 
sonra, ULUS Baaımevince kitap halinde ba11lmıttır. 

124 ıayıfa tutan eser. yalnız baskı masrafının kartılığı ola· 
rak her yerde ON KURUSA satılmaktadır. 

dikli kira mukavelenamesiyle 151101 •••••••••••••••••••••••••••··~ 
9M~n1~5~~ekadu y~iQhk----------------------------~ 

37 buçuk liradan tutarı 262 buçuk ZAYİ Dün ve Yarın -...-: 
liranın maa masraf Kadıköy muvak- 5990 13151930 
kithane caddesinde 33 numarada Mus- 6488 12161930 
tafa Razidan tahsili hakkında verilen 
18141936 tarihli takip talebi üzerine 
gösterilen adrese gönderilmiş olan ö
deme emri muhatabının bir buçuk se
ne evvel dükkanı tahliye ettiği ve ha
li hazır yeri meçhul bulunduğu anla
§ılarak tebliğ edilememiş olduğundan 

Yukarda tarih ve numaraları yaz!
lı ihracat gümrüğüne ait depozito 
makbuzlarım zayi ettim. Zuhurunda 
hükmü yoktur. 

Galata Fcrmencciler 32 numarada 
M. Eskinazi 

(V. No. 16320) 
alacaklının talebi vcçhile ödeme em- ----------------

maralı ve fazla bahçeli ve Emniyet 
sandığına 2 ipotekli bulunan köşkteki 
hissemi dilediği gibi idare ve icara ve 
ledelhace mezkur hissemi tekrar ipo
tek irae ve tesisine ve icabında mez
kur hisseyi üraz ile dilediği bedel ve 
şeraitte satmağa ve saireye mezun 
olmak üzere tevkil etmiş olduğum 
Ercnköyünde mezkur köşkte oturan 
Safi oğlu Asım'ı görülen lüzuma bina
en vekaletten azletmiş olduğumdan 

55 inci Kitap 

Karınca •arın 
hayatı 

Maurice Maeterlinck'in 
21 defa basılan bu eserini Mel-• 
met Naci Ecer türkçeye çevir. 

mittir. 
Fiyatı 7 5 kuruJ 

56 ncı Kitap 

Demosten 
Meşhur Plütark'tn 

tlaydar Rifat tarafından 

cüme edilmiıtir. 
35 kuruı 

_______________________ __.,,,,_ 

Satış yeri V AKIT Matbaası: 
tSTANBUL Ankara Caddesi 

Telefon - 24370 

rinin H. M. U. K. 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. Borçlunun işbu ilanın tarihi 
neşrinden itibaren on ve nihayet yir
mi beş gUn içinde icra dairesine ge
lerek veya bir vasıta ile göndererek 
borcunu ödemesi ve bir itirazı varsa 
şifahen söylemesi ve yazdırması veya 
itirazını istida şeklinde açıkça tahri
ren bildirmesi Iazımdır. Bildirmediği 

ve borcu ödemediği takdirde muayyen 
müddetin hitamında cebri icraya de
vam edileceği tebliğ makamına kaim 

keyfiyetten haberdar olmak ve ana:•--------------_,,, ..... 
olmak fü.ere ilan olunur. 

göre hareket etmek üzere işbu azi1-
namelerden bir nüshasının vekili mu
mailcyhe ve bir nUshasının Emniyet Beyoğlu Vçüncü Noterliğinden: 

Beyoğlu 'ÜçüncU noterliğince res- sandığına tebliğini ve bir nüshasır.ın 
men musaddak 24 Haziran 935 tarih Kurun gazetesile neşrü ilimını ve bir 
ve 51421270 numaralı vekaletname nüshasının tarafıma iadesini ve aslı

mucibince Erenköyünde Bağdat cad- nın dairenizde saklanmasının dilerim. 
desinde eski 3T, 38 yeni 286128611 nu- 28 Mayıs 936 

• 

ZAYİ 

'Üsküdar MalmüdürlUğUnden ~=; 
ğım tekaüt maaşımın resmi serı ill'' 
kaybettim. Yenisini alacağımdan il 
mü yoktur. tJP 

M e§ihat M cktupçuluğıı" 
mütekait Ahmet 

(V. No. 16397) 

il 
l 

1 
~ 

3 
4 
s 
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7 
- KuauN 

29 
MA Yıs 1936 

H Mahallesi Sokaiı Kapı No. 1ımi Sanau Vergisi 
Lira K. 

Senesi 

~il ____ _ 
;i Muratreis 
H Beylerbeyi ii Çengelkoy 

69 
76 
6 

60 

Setrak 
Naci Fehmi 

Kunduracı 

Bakkal 
Hasan Kahveci 
Hayri İsmail Marangoz 

ı2 98 
28 87 
12 16 

:: ,, 
:ı :: ,, 

Yeni mah~lle 
Beylerbeyi 
Mektep 
Çengel köy 
Simitçi 

llOde , 5ıİ ., M ,, · • 
7' ,.,, Alman 11an atı ve Alman d " esçı. 

3, 5, 7/ 1 
2-4 
ıoıı 

Ahmet Sebzeci 
tzzet Oğ. Ahmet Hallaç 
Ahmet Baba Berber 

4 43 
23 20 
33 30 

3 15 
ı8 00 

ı65 38 
432 00 

78 

934 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
935 
932 
932 
932 
932 
932 

lıta.ne:rlncıtı San'atları Sergısi !I ,, Pazarksyığı 
lltJar hul~a Fındıklıda Güzel San- I; Paşa bahçe Sultaniye 

ı 'Yuksek Okulunda 30 Mayıs il Rasimpafa Misakımilli 
ıııııııı ... tazı 8 Hazirana kadar ~ Yalı köy Kundura f ab. Yani 
............_ ~ bulunacaktır. <: 1. . Hamam ------= • .... e ımıye 

ZAYİ Caferağa Ruten 
§ıı.~Us tezkeremi ve Fatih maliye , Muvakkithane meydanı 
ltt~den. ah~.akta olduğum tekaüt Zühtüpafa Fener 
~ ett· a aıt cuzdanımla beratımı za- Caferağa Mühürdar 
leree un. Bulanlar adresime - getirir 
dil'd tnernnun edileceklerini aksi tak
llhı ~· Yeni.lerini alacağımdan eskileri-

Uknıu olamıyacağmı ilan ederim. 
Eyüp, Topçular Altuni bağlan 

karşısında 5 numarada miltekait 
Ahmet 

,, 
,, 
,, 

,, 
.........._ (V. No. 16311) Ç b ki 
~--------- u u u 

ZAY! ,, 

Bahçe 
Celil bey apartımanı 
Fener 
Serasker 
Muvakldthane 
Çubuklu caddesi 

,, 
,, lll~ cUzdanımda kullandığım ,, 

!'a,..,.~ ~ U zayi ettim. Yenisini çıka- ,, n 

11 

1, 3 

33 
22 

6 / 3 
130/ , 

2 

11 

112 

Selim Salepçi 
Tuğla ve kiremit fabrikası Türk anonim •İrketi. 
Jilberman Alalı ziraiye depoıu 
Şükrü ve Muılafı Makineci 
Beki" oğ. hmail Müteahhit 
Vahan Bakkal 
Hasan 
Esat Haydar 
Huluıi Hüsnü 
ve fÜrP.kisı 
Kini 
Ziya 
Eftim Vaıil 
Garabet 
Vahan 
General Abbas Hilmi 

,, ,, 
,, ,, 
,, n 

Kahveci 
Deniz hamamı 
Şirket 

Müteahhit 
Mühendis 
Bakkal 
Müteahhit 
Bakkal 

70 
11 55 
57 47 

114 55 
43 20 

5 28 
80 
85 
30 
20 
36 
38 
36 
80 

172 
30 

1 
1 

2475 
2475 
2475 
2074 

932 
932 
932 
932 
932 
932 
933 
934 
935 

--gnnda:n eskisinin hükmU yoktur. • • • 
Bedriye Yukarıda ısımlerı yazılı mükellefler namına 932, 933 934. 935 ıeneleri için 

(V. No. 16398), hakemeleri kanununun ı23 üne~ muaddel maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 
tahakkuk ettirilen kazanç vergileri liulmk u1UI mu· 

(2954) 

~ll Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif iliç ve tıbbi 
ld zeıııe 25 Haziran 936 pertembe günü -.at 15,30 da Anıkarada 

lre bina11nda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
ile qBu ite girmek iıtiyenlerin (3918,35) liralık muvakkat teminat 
, k nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 

•dar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 
d Şartnameler beheri (265) kunıt mqkabilinde Ankara ve Har 
'rı>a.ta veznelerir.de satılmaktadır. (2926) 

'ti ~ubaaıınen bedelleri muvakkat leminatları ekıiltme ıün ve sa
~rı aıağıda yazılı malzeme kapalı zarf uıulife Ankarada idare bi· 

•nda •atın alme.caktır. 
~, ~u ite gırmek istiyeulerin muvakkat teminatları ile tekliflerini 
"- •nunun tayin ettiği vesikaları hangi eksiltmeye aid iıe o ekıilt· 

0~ •aatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermit 
alan lazımdır. 

li, .Ş.rtnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
~~ar.patada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (279ı) 

lllsı Muhammen Muvakkat Eksiltme 

l bedeli teminatı günü 
...... B ~ ezirler 22380 lira 1678,50 tira 22/ 6 1936 

3 ...... Neft yağı 4800 •• 360 ,, ,, ,, 
4 ...... Vernikler ve sikatif 5965 ,, 447,38 ,, ,, ,, 
S"' Beyaz emaye boya 750 ,, 56,25 ,, ,, ,, 

.....,.. Oıtübeçler Ye sül- ı 1475 ,, 860,63 ,, 24/6/936 
6 Yen 

-... Toz ve anilin bo-
., Yalar. 
-. Grafit ve plom-

3827 ,. 287,03 ,, ,, 

Saati 
ıs 

15.30 
16 
16.30 
ıs 

15.30 

16 ~in. ı205 ,, 90,JS ,, ,, 

Den-iz-li_v_H_a_y_e_ti_d_a_i_m_i_e_n_c_ü_m_e_n_i_n_d_e_n_: 
~Pi ~nizlide Uçancıbatı mahallesinde Huıuıi İdareye ait (PandU" 
i~1 fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane binası, 
1'tı tbanede bulunan ve nevileri ve ne itle kullanıldığı ki.imeye 
l\bl:: cetvelde yazılı olan makinıa ve aletile birlikte 4158 metre mu• 
lii il aı Yeri muhtevi binanın mülki yeti ıatılmak üzere kapalı zarf uıu 
~: '\'e fartnamesi dairesinde 28 gün müddetle arttırmaya konul-

ur. 
S-.ı ~ - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak-

1125) liradır. 
li Vn~ -. İhale 17 Haziran/ 936 çarıamba ıünü saat ıs de Deniz-

;Yetı Daimi Enı:ümeninde yapılacaktır. 
led . - Şartname bedelsiz olarak Denizli Encümen kaleminden 
~~"ık edilir. istekliler teklif mektuplarını ve 1125 liralık muvakka~ 
t~i~itlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin::leki sarahat da·. 
' e aYni günde ve muayyen saattan bir ıaat evvele kadar mak· ı 
~a,:~bilinde. Denizli tlbaylığına teslim elmiş bulunacaklardır.1 
"-ta ~e gönderilecek mektupların nihayet ikir.d maddede yazılı 
l'ltt} adar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumile iyice k1'· 

~1! bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul ,dilmez. ı 
~i karı - ihale 2490 sayılı arttırma, ekıiltme ve ihaleler hakkında-

6 una göredir. 
? - Şartname örneği Denizli Encümen Kalemin.Je-lir. 
& - ihale bedeli üç taksitte ~ir. Yıl icinde ödeneeelçtir. 
-- lli.ıı, ücretile pul ve saire masrafları alana aittir. 

(1372) (2908) 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Aıağıda iıim adresi ve vergi miktarları yazılı mükellefleriu göıterdilrleri adreste bulun•••malan 

hasebile 932 seneıi için namlarına tarholunan vergiye ait ihbarnamenin tebliğine imkin bulunamadı
ğından tebliğ makamına kaim olmak üzere Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan illn olunur. 

lımi 

Mehmet 
Ali 
Nipn 
Paaayot 
Cemil 
lıpiro 

Dimi iri 
Ahmet 
Mehmet .. 
Yani 
Haıim 
Simon 
Bohor 
Petro 
Tanaf 
Vaıil 

Al ek o 

Yorri 
Panayot 
Panayot 
lstirezo 
Cahit 
Paakal 
Sofyadeı 
Ariıtidi 
Dimitri 
Şükri! 

Osman 
Ariıto 

Zihni 
Mehmet 
Aleksandr 
Mıhr n 
Viktcrya 
Delsis 
Tayyar 
Hüaeyin 
Yorgi 
Nikola 
M. Hasan 
Yovano 
Koroli 
Aptullah 
Mama 
Yani 
Hüınil 

Yani 
Arpacyan 
fspirl' 
Korope 

. (2946) 

Kemankeı mahallesi müstemin ikinci kısım müstahdem 
San'atı 

Kahveci çırak 
Kahveci çırak 
Ahçı ,, 
Demirci çıralı 
Kunduracı çırağı 

Mermerci çırağı 
Demirci çırağı 
Kunduracı kalfası 

KundUl'acı kalf aıı 
Kunduracı kalf aıı 
Kunduracı kalfası 

,, 
Terzi kalfaıı 
Kunduracı 

Terzi çırağı 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Bulatıkçı 
Terzi çırağı 

,, 

,, 

Sütçü çırağı 
Seyyar foför 
Marangoz çırağı 
Terzi kalfası 

,, ,, 
,, 

Büfeci 
Şerbet~i 
Tamirci 
Kahveci 
.. 

E. lam. 
Kahveci 

" 
F.skici 
Kunduracı .. 

" 
" T er:r.i 

Kahveci 
işkembeci 
Balcı 

Bakkal 
Terzi 
Umumhane 
TüWncii 

Kunduracı 

Tuhdiye 
F' ~ldci 
Terzi 

Mahallesi 

Topçular 54 
Şerbethane 9/11 
Orta odalar 14 No. 
Halil pqa • 
Gümütlü H. 6 
Kılıç Ali 5 
,, ,, 9/11 

Huan pata ı9 
Hasan paşa ı 9 
Arvanditi ıo;ı 1 
Arvanditi H 10/11 

" 
Haraci 8 

,, 
,, 

" 

ıo 

14 
ı4 

,, ı4 

Mader 20 
Gümrük 46 
Sarniçli H. 2ı 

Kemer altı 
Kemer ahı 16 20/22 

Leblebici ı4 

Haraçi 37 

" ,, 
K. Rıhtım H. 4 
Karaköy 3/ı 

,, 3ı ;33 

Topçular 36 2 
Gümrük S. 58 
Haraçi 23 
Ali Ekber H. 
Şeftali 29/ 31 
K. Mustafa 
Hamit han 3/ 4 
Gümrük 43 
Yıldız han 13 
Sarniçli H. 20 
.Şeftali 19 
Cömlekçi 4 
Melek H. 23 
Rıhtım 75 
Kılıç Ali 12 
SerbP.thanf' 42 
Topçular 36 '2 
1-1 pa,a H. 19 
Tôpçular 68 
Orta. od:ı\lar 3~ 

'" ti 12 

T. Seneıi ihbarname N. 

67 
72 

106 
137 
175 
176 
178 
188 
188 
227 
228 
229 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
255 
288 
329 
358 
364 
369 
370 
371 
551 
555 
601 
605 
608 
613 
614 
616 
618 
624 
625 
628 
ı46 

212 
204 
421 
509 
520 
530 
541 
543 
5ı!4 

549 
627 

932 
,, 
,, 
,, 

'" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
'" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, ,. 
•• ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
., 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
., 
,, 
" 

8/38 
8/41 
8/67 
8/81 
6/35 
6/36 
6/37 
6/47 
6/48 
6/76 
6/77 
6/78 
6/89 
6/91 

·6/92 
6/93 
6/94 
6/95 
6/99 

15/33 
17/17 
17/86 
14/34 
14/29 
14/30 
14/31 
16/ 36 
16/42 
ı7/30 

17134 
17/35 
17/44 
17145 
17147 
17149 
ı7 76 
17137 
17 178 

2 45 
3 '12 
5 '4 
5 2 

6 9 
6 20 

15 66 
16 3 
ı6 5 
16 6 
ıs ·ı 1 
11 ısı 

Verıiı1 

9 00 
9 00 
6 30 
9 00 
9 00 
6 30 
9 00 
9 00 
6 30 
9 00 
9 00 
9 00 
6 30 
9 00 
4 50 
4 50 
6 30 
6 30 
6 75 
6 30 
6 50 

17 00 
2 25 
4 50 
2 25 
2 25 

36 00 
17 32 
24 90 
6 22 

49 32 
28 28 
16 80 
48 60 
12 84 
91 50 
44 10 
68 47 
32 40 
67 50 
?16 
99 
66 
43 20 
54 45 
2 48 

13 68 
57 ?O 
24 65 
38 55 

( Lütlen aa.vıfayı ceoirinqj 



'ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERl: 
Yıllık 6 aylık ı aylık Aylık 

lıt:emleketlmlr.de 7150 '20 2315 110 
Yabcuıcı yerlere 13150 7215 (00 ııso 

Poeta blrug1ne l 180 9~ l500 180 
ıtrmıYen yerlere { 

jld&re: 
l Yazı l§lerf: 21'11 

Telgrat adreal: KURUN latanbul 

Telefon 

TOrklyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutu.su No. (6 

Jım1ıııııı11uıeıllıııuııı1ııııı11 11111ııııı11 11ııııımııı11ıııınıı11111ııııııı11111ıııııı1111111ııııı11111ıııtıl4111111ııııııı111111ıııııı111111ııııı111111ııııııı11111ııııııı111111ıııııı111111ııııı111111ııı111ıuıuıııııı1111111ıııııı11111ıııııııu1111ı11111n1ftlllHlletııııı••nı·;ı1ttll»ı.-,,.,jul.._,111111&1111ıııt11•nıııııııı111uııııııııııı11111ııı11111uı11ııııııın1ııııııııı11111ı•n1tı111111ııııı111111ııııı1111ııııt11~ 

Çok başarat öldOrücü mayiler vardlr 

~:.!!~Fakat, yalnız bir P'LIT 
tenekesi Gzerlnd• asker resmi 1oksa 

F L 1 T deilldlr. 

Fena ve tesirsiz hafarat öldürUeO ma• 
viler almakla paranızı beyhude yere 
•sraf etmeyiniz ve fllT'ln eahtelerlft• 
::len sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FLiT oldu{ı\lftU ve siyah kufaklı 
asker resimli aan tenekeler içerisinde 
satıldığırJı hatırınızda tutunu~ Bu te
nekeler muhürlü olduğundan her türlü 
hlyleden lrldlrler. Hakiki FLiT kullanıl
dıkda bütün ha,aratı öldürebilirsiniz. . . 

Dtlilcln'ı N yanklara FLfT teıa 
Jı17unıız. Haşarat, toıa 1•11UU 
Mkr •l>nn derhal ölürln'. 

Açık arttırma ile satış 

Belediye sular idaresinden: 
Bulunmaz fırsat 
Gayet ucuz acele 

satılık ev 
Fiat Marka otomobil 
Ford Kamyonet 
Detihey Kamyonet 
Fiat 

509 
931 

"hurda,, 
"hurda,, 

Modeli 4 silindirli 1 adet 
Modeli 4 silindirli 1 adet 

1 adet 
1 adet ,,. 

1 - Yukarıda tafsilatı verilen otomobil, kamyonlar açık arttır 

ma ile satılığa çıkardmıtır. 
2 - istekliler satq §artnamesini idarenin Tak.im Merkezinde• 

ki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
3 - Açık arttırma 8 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 de l· 

darenin Feriköy fabrikasında yapılacaktır. (2944) 

Diyonis 
Mehmet 
Muhittin 
Paro 
Vasil 

Şapkacı 

Kahveci 
,, 

Kolonyacı 

Kırmacı 
Ahmet Kahveci 
Hüseyin avnı P. Pazar 8771 
Albert Haraççi S. 15 
Tatnof Fermer.eciler 70 
Ahmet O. Mehmet Zindan S. 4 
Tal\u• F ermeneciler 26 
Bohor Kohen Mahmudiye 108 
Hüseyin Bal. Pazar 31 
Güstav ve Şki Cami ı. 11 
Sava F ermeneciler 68 
Marko Bahar Y enicami 20 
Mi ton ,, 38 
Garabet Zinden ı. 14 
Setrak Mahmudiye 53 
Ahmet F ermeneciler 54 
Ali Kuyumcu S. 32 
Rıza F ermeneciler 9 
Ahmet Pe. Pazar 69 
Hakkı Bal. Pazar 31 
Giresonlu 'Ali /' 31 
Mustafa O. Havyar han 3/ 1 
Mehmet 
Mustafa 
Fazil 
Alimet 

llyadi lian 108 
Bal. Pazar 50/1 

,, " 
Mehmet ef. Kömürcü S. 2 
Hayim 
Badik 
Mustafa 
Murad 
Recep 

F ermeneciler 69 
,, 

Ömer sokak 1 
Yenicami 55 
F ermeneciler 

62 

Gümrük 1 
Daracık 4 

" Yordan H. 5 
Ömer Abiti 17 
Kemer altı 50 
Kahveci 
Terzi 
Bakkal 
Kahveci 
Kunduracı 

Çivici 
Kahveci 
Tamirhane 

Voltaci 
Balıkçı 

Dökmeci 
Hurdacı 
Terzi 
Kahveci 
'.Ahçi 

,, 
,, 

Terzi 

Kaliveci 
Tütüncü 
Kahveci 

" Ahçi 
Balıkçı 

Kahveci 
Şerbetçi 
Ahçi 

I 

• 

628 
629 
630 
634 
635 
636 
480 
.ss2 
''183 

1 

484 
489 
490 
469 
472 
;c74 
"477 
4t78 
4179 
4146 
'147 
448 
4152 
4153 
4155 
456 
464 

"65 
267 
İ134 
439 
414() 

441 
442 
443 
442 

İkinci kısım nezilln"de ınüıtahdem 

Kocamustafapaşa Silivri kapı cad· 
desinde 51 numaralı üç buçuk odalı 
iki hela bir mutbah, miktari kati bah· 
çeyi havi ahşap hane gayet ucuz fi. 
yatla acele satılacaktır. Taliplerin bi· 
tişik haneye müracaatları. Görüşmek 
istiyenlerin de Kadıköy Kurbağalıdere 
Şair Sururi sokağı 9 numarada Bay 
Rıza'yı bulmaları. 

,, 

" ,, 

,, 
,, 
,, . 
,, . 

1 

" i 
" ,, 

,, 
,, 

,, 
1 

"ı ,, 
,, 

" 
,, 

" 

•• ,, 
,, 
,, ' 

t 

l ,, 1 
n 

" . ,, . 
,, 

17/ 83 
17/84 
19/28 
19/ 31 
19/32 

19,123 

8182 
8/84 ·' 
8/ 85 
8/ 90 
8/ 95: 
8/96 
8/is , 
8/72 
8/ 74 

·8/79 
8/80\ 
8/84 

14/ 99 
11/38 

. 10/39 

'11/914 
12/20 

'12/ 37 
12/38 
13/8 

' 13/13' 
. 3/ 68 
7/ 91 

14/ 92 
14/ 93 
14/94 
14/ 95 
14/ 96 
14/97 

"' 

76 12 
00 52 
6 37 

18 24 
56 14 
44 g 
37 oe 
33 
74 50 
28 05 
46 17 
29 16 
23 10 

126 
71 70 
66 

238 55 
48 
27 98 
3 60 

10 81 
11 90 

113 80 
22 20 

7 20 
8 10 

7 68 
39 60 

30 
8 10 

14 70 
30 80 

09 00 
1 5 40 
20 47 

Vahidettin Kalfa Kürekçiler 42/ 1 318 1932 12/ 96 9 00 
Ahmet t,çi ,, 54 334 ,, 15/ 20 9 00 
Dikran Artin Garson Kumru 3 337 ,, 15/ 23 4 50 
Hasan F ermeneciler Bekçi 231 ,, 14/ 71 17 
Sadettin Mahmudiye ,, 236 ,, 14/ 75 17 
Şakir Kürekçiler " 238 ,, 1~/77 . 17 

Muharrem ,, ,, 239 ,, 14/ 78 17 
Kamil Mahmudiye " 240 " 14/ 79 17 
El eni Selanik Han 15 işçi 270 ,, 12/ 8 9 00 
Sultana ,, 20 ,, 275 " 12/ 15 6 75 
Odesia ,, 29 ,, 277 " 12/ 22 9 00 
Ali oilu Mehrr.~t F ermeneciler 45 ,, 2M ,, 12/31 6 30 
Dunan ,, 39 Çırak 286 ,, 12/ 33 6 75 
leon Evkaf han 1 isçi 289 ,, 12/42 4 50 
Marlka Demir han 17 Orta itçl 298 " 12/ 51 3 ıs 

~ 
~ ~ 

" " ı.ııtııt h"d lıab~ tiıft'-l'l!ır ıW• clit~rl 
l'tMtl ftd.;alı '-'!.arı 'Y' Hlıınte._..ı.,tt.ı~ 

'-""d'" dıtıa lı ol" it'• ,., yefııtur. , ... , h 

l"1ı11C1 trMı" Mece' ' " P('."1.00l:HT '" 
.,. "' Rll :Ufl!i ..... d.,. 

., -•--· 
~ ... .,.-1...- .~.C..n::.-•le• #Ct..• ,-.,...--..&.w .... ..,.~ .... .._..._._, 

MPiRiN ol/ 
_.._,'"\4~ .. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
1 .. " 

bulunur. Ambala1 ve komprime
ı, ~ 

lerfn üzerinde hansliOin1 tekeffül 
it1t'1 
eden EB markasını arayınız. -

( 1 
Şehrin sükunetini ihlalden bq ka bir f aidesi ohnıyan motörlii Ol-' 

kil vasıtalarında kullanılmakta olan kli.ksiyonlann tehrin me.ktO ~ 
lan k11ımlannda kullanrlmamaları ve halkın da seyrüsefer usulf~ 
ne daha ziyade riayetkar olmalarını tem inen daimi en4:ümence JI 

mayıs 936 tarihli içtimada karar verilen üç maddelik tenbihi ı,eler 
qağıya yazılmı,tır. llin olunur. 

Tenbihi beledi 

1 - Motörlü )cara v;saitini sevk ve idare eden tofÖTlerin be; 
diye hududunun meskUn olan kısı mlarında klakson kunanoıal 
yuak edilmittir. Lüzumu halinde yalnız el kornası kullanılır. 

2 - Y olcıular sokaklarda git tikleri istikametin sağ taraf rıı~ ~ 
kibe mecburdurlar. Y ollarm orta kısmı nakil vasıtalanna tah•11 I 
dilmit olduğundan piyadeler mevcut olan yerlerde yaya kaldıı1ıolit• 
n üzerinde, olmıyan yerlerde yolların kenarlarından yürüyecekterd fi 
Lüzum ve zaruret olmadıkça yaya larm sokak ortalarında likard 
avare dolatmalan ve durmaları ya saktır. 1' 

3 - Bu tentbihi belediye riayet etmiyenler umuru beledi1~st• 
müteallik ahkamı cezaiye kanunu na tevfikan cezalandırı1acakl•1 

·· · · <2955> es> 

Fmdıklıda Beyoğlu 13 üncü ismet lnönü mektebine a~~ 
ders tedris ve atelye levazımı açık eksiltmeye konulmuttur. ~---
mesi levazım müdürlüğünde görü lür. Bu aletin hepsine 958 1ı;,: 
kul'Uf bedel tahmin olunmuftur. Eksiltmeye girmek istiyenler fi' 
nun tayin ettiği vesikalarla 72 lira Jık muvakkat teminat makbul.;; 
ya mektubile beraber 30 mayıs 936 cumartesi günü saat 11 de d) 
eri:ümende bulunmalıdır. (l) (~ 

Sahibi: ASIM US - VAKiT M•t~ 
Ne§riyat Direktörü: Refık A. sef'W . 


