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Sigorta Edivoruz 

Atatiirk, tayyarelerin 
iştirakiyle yapılan h 

ve biitiin silihların 
• 

kitı takiD ettiler 
Atatürk bütün geceyi tatbikat sahasmd çirdiler 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gece harekatta gördükleri v ffen 
çok memnun olduklarını ifade 

Türkiye çelik 
bir kaledir 

Blytik uker ve kuvvetli diplomat 
1amet lnönttnttn bütçe mil7.akere -
al MDMO'da söylediği kıymetli nutuk, 
her Tttrk ve herkes tarafından tek -
ıv tekrar okunmağa ve üzerinde du
rahnap, deier bir ehemmiyettedir. 
8badlye kadar clalma en ileri lşlrri 

• ...._.., uml ve iradesi karşısında 
.._ mefhumunu bile kendisine ram 
eclm Atatürk 'l'ürklyesinln ku\"Vetli 
Jlatveldll, bu sözlerile, bütün mille -
tin kalbindeki ferahhğı tazelemiş, 
Tttrtdyeye karşı kötü bir niyet besle
meal ihtimal dahlllnde olanlann giz
i lunlarmı, •rt ve keskin iradesinin 
kudretll teahttrlle bir defa daha 
körleftlrerek onlara anlatmıştır ki: 

Tttrklye, bir bllttlndtir. Ona teca
ris etmek gibi bir niyet besllyenlerin 

\ Çetin bir arazi üzerin de yüksek bir idare ile yap•• lla -.vaffa.. 
kıyetli hareketler esnasında en ufak bir noktaJI 
yen Atatürk, askerle beraber yaya olarak bütün taarruz ve mü
dafaa harekcitını çok yakından tetkik etmi§lerdir. 

Zecri tedbirler kallcmazsa 
ltalyan'lar Cenevre'den 
çekilecekl rlnl söylediler 
Almanya ile ltalya arasında bir anlaşma 

yapıldığı haberi kat'i sureffe tabip ediliyor 
Londra 29, A.A. - Grandnin dfln 

Hariciye nezaretinde yapmlf olduğu 
ziyaretten bahaeden Deyli Ekspı'a, 
İtalyan Sefirinin lngütere hükılmeti· 
ne Mussolininin zecri tedbirleri kalcb
nlmadığı takdirde İtalyanın JIDlet• 
ler Cemiyetinden çekileceği auretbacle 
şifahi bir notasmı tevdi etmit olduin
nu yazmaktadır. 
Diğer taraftan Deyli Meyi, diyor 

ki : 
Grandi, MWIBOliniden almı111 olduğu 

talimat mucibince Edene İtalyanın 1n 
giltere ile İtalya arasındaki eski dost 
luğu ve mesai birliğini canlandırmak 
arzusunda olduğunu söypleım,tir. 

Tahmin edildiğine göre Grandi, 
Habeş meselesinin halli için hemen 
müzakerelere girişilmesini teklif et
miştir. 

Almanya ve ltalya 
antantı yoktur 

fty hallne! ... 
BttldUnetlmlz, mlltevazin bir bütçe •dalma istihsal membalamu artır
~ pbprkea. :memleketin müda -
r... Nılmnmdan ea Deri tec1hlrlerl 

· ı Roma, 29 A. A. - Havas ajansın _ 
dan: Siyasi mücahitler, İtalya ile Al

ı manya arasında bir antant yapıl1Jl1' 
! olduğuna dair ecnebi kaynaklardan l UUll haberlere aaWua auari1e bak
ı maktadırlar. 

QRANDI 

etmektedir. 

~· -- IBUCl&faa Vuıbıla
IUDlll ea yeni sl1ihlanma fenninin en 
Jenl leatlarlle teçhiz ettiğimize dair 
lijrlecllll ~r, ve bunu bütün mllle
tla o ldlnüden, kendisinin ağzından 
illfmNlnl arzu etmesi, şayanı dikkat 
Wr ..._ ifade eder. 

hmet lnöntintln millet kUrstlsUnden 
•erdiği bu büyük teminat, Türkiye AtatUrk harita üzerinde harekltı takip edi yorlar 

için oklufu kadar, Türkiyenin bant 1 fa b I 29 (AA ) 
Ve emniyet pollttkumda oynadıjı bö- s n u • • • - Cu. 
1tik rol için de o kadar möhlmdlr. mur Baıkanı Atatürk dün 

O.an için, yurda •ulh ve cihanda gece saat 24 te Harp Aka· 
Mllh preaalblnl kendisine umde edl- demisi tarafından yapllan 
iNii, ve komtalarlle, diğer devletlerle • 
dalma en 1y1 mttnuebatı temin eden tatbikat sahasına teırıf ve 
ftrldym1n ufkunda Türk mD1et1nı gece yapdan tayyare tatbl· 
ll1INtl ha.mlyede tehdit edecek bir kahnı büyük bir dikkat ve 
~~bu ~ u- alaka ile takip etmiılerdlr. 
tameı, dlfer taraftan, kuvvetli o=u- Atatürkün huıurile yapı· 
ille dtlnyuun en Deri ve en basiretli lan bu gece u~uılannda ı 
hletlert ansmda mevki almıştır. kıymetll tayyarecllerbnlz 
&andan dolayıdır ki, eğer ufuk arka- tarfından biiyük bir feda· 
•da da görmedlğlmb bir tehlike •• 
-... ondan da korkmuyoruz. kcirhk ve yuksek bir bllgl 

Ttlrldye fennin en son terakkilerine g_österilmlı olması Büyük 
ıöre teçhiz eclllen, motörtü, munta - Onderln ve kumanda heye
.._ orda.lle ve bUytt Türk tarlhba- tinin bilhassa takdirini mu· 
"- t.eYarUll ettlğt uU kanla ve iman-
la~ bir kale ballnl almıftır. cip olmuıtur. 

"icap edene '1'tlrk mDletinin kadın Atatürk CJ•ceyl tatbikat 
"-erkek bir tek adam gibi nuı1 tah- sahaııada CJ-Sirmlı, dün 
.._,,paı görmek beferlyet ı~ mo - sabah lstlnye sırtlarında 
~ bhidı.e 0~·:~- baıhyan ve tankların, tay· 
----v~ a mou1 1m 1U1U11M:nin bir 1 1 

wn•ı 1aer ttlrltt .ıwıtan yardondaa yareler n, s s tesisatının ve 
tıe hatÜ tetkDittan bUe ~ 01_ bütün silcihların iıtiraklle 
4laia Mr samanda tarihe labat etmlf- devam eden bu büyük aske· 
tir. lllDI mllcadelemlz, Anadolu mü- rf harekatı Metristen sabah 
dataur, Ttlrkttn latlklill tehdit edlldl- saat 5.30 tan itibaren bü· Manevrada bir tayyare topu 
il .._. nMd bir tek vtlcut hallade ük bi d•kk t ı..ı::.k •1 • • 
..._ ıtbl kükreditlnl cihana göster- Y r ı a ve a u a ı e ıntııam ve muvaffakıyetle rekat Müdürünü ve bu mu· 
lblttlr. Ba fehamet duıtam değll uc1e taklbe baılamıılardır. baıardmııtır. vaffakıyetli harekata itti· 
l'lbidy.ı. bUtlln lstlkW '1e medeni- Çetin arazi üzerinde rile· Bilhassa dün Zincirliku- rak eden bütün subaylan 
~~ • parlak •yfalarmdan sek bir idare ile yapılan bu yudan itibaren harekatı ta· tebrik ederek: 
....... aw- lstlklillne bu kadar can- ff le fil ,, le ki r·· t.. merbut olan ve irade azim gibi muva a ıye are etler p eden urk kadın tayya· "G .. d .. .,, .. • t 
leebeıerm minwıu bUe ~etsinde • esnasında en ulalı bir nole· recisl Bayan Sabiha bu sa· or ugum vazıye • 
!::.":tirm '1'tlrk ordmnınon ... bogtin tayı .. bile llırnal .tmlr•• bah tek baıına harekat sa- ten çok memnun ol... •u: .,. ~ gonı teç- Ataturlc, asleerle beraber hası üzerinde u9111•1. taras· 
~ mo:tt k==....~ yaya olaralc bütün taorrur sat yapmıı ve görüıterini dum.0 

'-lieylHılmllel-. kazandığı em- ve müdafaa lıareleltını sole biyik ltir dikkat ve isabet-
~ w itimadı, doetluldan gözönttn- yaleından tetldle etmlıfer ve le Büyük Öndere ve kuman· :~•;:~r:ır. t 

9 20 
d 

bahuadaranamz 0 zaman bo bU- oı•leadar leumandanlaro da heyetine anlatmıı ve 0 am saa • • 
::.:Wıetm herhangi bir tehlike kar- müteaddit sorgularda bu· Atatürkin takdirlerini ka Metristen avdet buyurmuı· 

nelere kadir olabilecetlnl btt- • tu 
~ ı..,meu ne teceıılilD ettlrmlt o- lunaralc lıaltat almıılardır. zanmııtır. r. 
hl ua Bu askeri harekat hem Biyük Önder harekat sa· ......,..._ -..s ....... -....ı 

[A k 3 O 011 ] .. [AT.ı\TURKUN TATBiKAT SA-
r ue ne ..,.• taarruz ve hem mudafaa llasından arllırken Harp HAMNDA ALINAN RESOOJilRl 

TAN noktal naıanndan tam bir Akademisi Komutan1111, Ha· · 9 UNCU SAYFAIOZDADllt.J 

1 
İyi malCimat almakta olan muha

rıı, İtalyanın biltiln harici ıiyaseti
j nin mihveri Cenevre olduğunu beyan 

İtalyanın 15 Haziranda Milletler Ce
.,Uyetine mümeaillerini gönderip 
ıöndermiyeeeji mah\m 4eğildir. l'a
bt kOllN7 mı•amd& bir Habee mu 
rahhuı bulundukça İtalyanın Ce -
nevreye hiçbir murahhas göndereml 

[ Arkıtsı 3 ünciide) 

iki klüp birleşiyor 

Galatasaraylılar ile 
Güneşliler kucaklaştılar 
Galatasaraylılar, dün Galatasaray 

lokalinde saat 18 de Güneşli kardeş
lerine bir mukabil çay verdiler. Bir 
aydanberi çok sıkışık hale gelmiş o
lan samimiyet münasebeti ve dostlu 
ğu takviyesi için yapılan bu çayda 
iki taraf ta büyük bir hüsnü niyetle 
hareket etmiş ve eski Galatasaray
lılar birliği, Galatasaray lokalinde 
teessüs etmiş bir hale gelmişti. 

Galatasaraydan yetiıenfer 
Çaylar içildikten sonra Galatasa

ray - GUneş klUplerinin ayrılığında
ki münakaşalarda epi rol oynamış o
lan Eşref Şefiğin bir söz söylemesi ta 
lep edilmiş, o da kalkarak: 

"- Biribirini seven insanlar biri
birile bitaraf kalmıyarak mücadele 
eden insanlardır.,. mukaddemesile 
Galatasray kaynağından yetişmiş o
lan bu iki kltıbiln mütekabil muhab
betlerinin, eskisinden daha sağlam 
olduğunu söylemiştir. 

Ondan sonra Galatasaray klübU -

[Arkası 10 uncuda] 
Bir Qalatasarylı ile bir GUnefll 

kucaklaşıyorlar 

Calatasary klübünün dünkü ziyafeti nde bulunan llcf klOp BIMWCufan wı 
ve nlnı bir arada 



~ 

GÜNAŞIRI 

iSI""I""1~t irı. Örı. il 
Gökyüzünü kat kat örten hiddetli bulutlar, nasıl bir bahar güneşinin 

ı ıktan kılıclle ımrçalanır ve nasıl altından taze bir mavilik çı.kar.o,a, gün
lerdir ruhlannuzın ~ehresini karartan endişeler de öyle dağılıverdi. Bir 
bayram havası içinde gülen, selinen; bir zafer şenliği içinde, olduğundan 
lıirk~ mi li canlanan in anlara benz.iyoruz .• 

l 'stiinde: "c~er siyasi ufukta bizi tehdit eden bir tehlike Yarsa onaan 
da korknuyonız!,, cümlesi, çekilml~ bir kılıç fütursuzluğile duran gazete
ye bakınız: Bu cılız kağıt parçası, onu tutan mn.\'i damarlı ihtiyar elde 
bile cenga,·er göğsüne iper çekmi5 bir çelik kalkan gibi duruyor! 

Küğıdı çelik ~ apan bu <·timle, eclt>l>i)öat değil, hakilrnttir. Onu, harbin \'e 

feliıketin cehennemlerinden geçmi-; biiy:iik sulh ndamı öyledi ... 
ismet İnönü, meclis kürsüsünde: "bütün milletin, bunu benim at;zım

dan işitm ini isterim . ., demekte haklıdır. On sekiz milyon hafızayı birer 
birer yoklayrnız: Hiçbir aeı hatıra yoktur ki, bize, onun ·özünde dumıa
dığmı fısıldasın! 

lnkılrı.bm I..oznnda yarattığı siyaset adamı, güniin tabii ha\'ası içinde 
bize kendisini urıutturnbilir.. Varsın, kurtlann bile ulumadığı \'ahşi dağ
larda onun azmlle kurulmu!> maldnelerin homortusunu kulaklanmız duy
ma m .. Minareler vatanında, onun irMlcsile l iikselen bacalann tiitüşiinü 
gözlerimiz gömıe,in ... O, tt"hlikenln, diinrayı barut clmnanmdan bir ku
§n.kla. sardığı de.mlerde bizim tesellimi7.dir. 

Bu gece, on ekiz milyon Türk, el·inde rahat ıı)·u)·ac•.ak. Çiinkü, hii;vük 
\"8.tan binasının üstünde, onun bir paratöoer kudretile bütün tehlikelere 
karşı uymuk durduğunu biliyonı~ 

YUSUF ZIYA 

T ::~o~ı:ı Dcyli Telgraf gazetesi- 'Biı;i:i"zi Y ;k;y;n;z -
rıin muhabirine verdiği ,beyanatta 
demiş ki: "ltalya, Yunanistan ve Sorular 
Türkiye ile dostluk misaklarına hür· 
met etmek kararındadır.,, 

ltalya ile dostluğumuzu te~it eden 
bir teminata memnun olmamak ka
bil değildir. 

Türk milletine başka bir teminat 
ta kendi Ba.şvekilinden geliyor. 

İsmet lnönU Büyük Millet Mecli
sinde millet vekilleri önünde dedi ki: 

"BUtün dünya bUyUk bir emniyet 
buhranı içindedir. Ufukta Türk mil
letini tehdit edecek bir tehlike gör
müyoruz. Eğer ufuk arkaııında göre 
mediğimiz bir tehlike varsa öyle bir 
tehlikeden de korkmuyoruz. 

"Her tedbirden evvel Türk vatanı
rın ve Türk milletinin müdafaasını 
kendi silahından ve kendi iradesin
öen bekliyoruz. 

41Bu sözlerim vatandaşlarımın va
zifelerine ve işlerine huzur ve em
niyet içinde çalışmaları için bir temi
nattır.,, 

Ne yalan söyliyelim, lsmet lnönü
niln teminatı bizce. dünyanın diğer 
herhangi bir teminatından daha kıy· 
metli ve daha kuvvetlidir. 

Fırsat 
Berlin olimpiyatlarına bir hazır

lık olmak Uzere Fenlandiya güreşçi
lerinin şehrimizde güreşçilerimizle 
karşılaşmaları temin edildi. 

Fenlandiyalı güreşçiler dün gele
cekler, bugün ve yarın da Türkiye -
Fenlandiya güreş müsabakaları ya
pılacaktı. Fakat misafirler dün gel
medikleri gibi nerede oldukları da 
bilinmiyordu. Kısacası, hiç olmazsa 
~imdilik, Fenlandiyah güreşçiler ka
yıptırlar. 

Bu kayıp güreşçileri bulup mey
C!ana çıkarmak üzere birkaç koldan 
'A vrupaya adam göndermek için en 
güzel bir fırsat zuhur etmiş demek
tir. 

Spor, biraz da Mynhat değil ml
<!ir? •.. 

'Afi§ 

- Meşhur l\loı.ar musiki:re istida,. 
dmı kaç ya.~mda gösterıni~tir! 

-~tozar ilk besteleme tecrübele
rine k~ yaşında başlaımştır? 

- Mozar \'iyana. a.rayinıı Wı~ ya.
şnıda takdim edilmiştir? 

- ~oUU" ilk dört enfonisini nere 
de yazmışhr? 

- tozar kimi cvnıi~, kiminle e\·
lenmiştir? 

Dünkü soruların cevoplarr 
S - A vrupada ahalisi hiç vergi 

vermiyen yer varmıdır? 
C - ~1ontekarlo gazinosunu i~le -

ten o yetenin ı S.iG muahf!<lesi mu
cibine~ ödedi~ para, l\lonako pren iy 
le pren 1iğin biifün ma,~raflanm ö
demeğe yetfiı!i için lonnko..ahn.1isl his; 
bir vergi venne7Jer. 

S - "Fena para, iyi parayı dışa
rıya kaçırır'' nazariyesikimindir. ? 

O - Greshamın 
S - Morfinomani nedir ve kimler 

tarafından ortaya konmuştur'? 
C - Uir ,ah"'ın Morfin kullanmak 

iııtila ıdır ki ilk defa 1874 te Alınan 
doktorları Laehr \'e FiNller tarafla.
rın<lan tc~hts edilml~tir. 

S - Lut denizini iki krnma ayıran 
yarım adanın ismi nedir? 

C - Elli an yarım adası. 
S - Mo1.nyik nedir? 
O - Renkli taş, mermer ve cam 1·e 

)'a muhtelif renklerde mineli küçük 
mik'aıllann ~ime.otolu bir zemin ü -
tünde yan yana getirilmesi ·uretile 
yapılan resim, yazı nya ü~e mozar 
~·ıl{ denir 

kın olurdu. Fakat bu sefer de, bir 
kadın kocasının ve bir koca karısı
hın kendisini sevdiğine inandığı 
müddetçe mesele yoktur. Sevilmedi
ğini -ne suretle olursaolsun- anladığı 
gün de, eğer sevilmediğinden müte
essirse. gözU değil anketi, dünyayı 
bile görmez. 

Türkiye. Fenlandiya güreş müsa- Maar"ıfte 
bakalanndan bahsederken, sokak 
duvarlarında gözilmUze ilişen. daha• i 
doğrusu, sert bir diken gibi gözü- lkmekteplerde bugün 
müze batan afişlere dokunmadan ge· 
çemiyeceğiz. dersler kesiliyor 

Bilmeyiz bu afişleri gördünüz 
mil: Hantal, abullabut, bir gUreşçi
tien ziyade rıhtımlardaki halat baba
lanna benzeyen bir adam; hamhalat. 
bir gUreşçidcn ziyade içi ot dolu iri 
ve kirli bir çuvala benzeyen bir a
'damı sırtlamış götürüyor. Nereye: 
Rıhtımdaki bir vapurun ambarına 
mı, Bahkpazanndaki bir mağazanın 
öeposuna mı... Belli değil ... 

Bu afişleri görmedinizse amnn 
görmeyiniz: ÇUnkU onlar zevkinizi 
tırmaladıkça siz onlarda.ki zevksizli
ğe övUreceksiniz ... 

Bir onket münasebefile 
Bir akşam gazetesi bir anket açtı. 

Soruyor: "Kocanızın, yahut karını
zın sizi sevdiğini nasıl anlarsınız?,, 

Tenkit maksadile söylemiyoruz, 
fakat biz bu soruyu biraz garip bul
duk. Bir kadın, kocasının ve bir ko
ca, karısının kendisini sevmediğini 
- ne şekilde olursa olsun - anlama
dığı müddetçe sevildiğini zanneder. 
Eğer bu eoru: "Kocanızın, yahut ka· 
rmmn sizi sevmediğini nasıl anlar
sınız .. fleklinde olsaydı akla daha ya-

nk mekteplerin birinci, ikinci, ü
çüncü 've dördüncü sınıflarındaki 
talebeye bugUn karneleri dağıtılacak 
ve bu sınıflar için tedrisata nihayet 
verilecektir. Beşinci sınıf talebeleri
nin imtihanlarına Pazartesi günü 
başlanacak, 12 Haziranda nihayet 
verilecektir. llk dört sınıftan ikmale 
kalan talebe Eylul sonunda imtihan 
edilecektir. 

• Re im ve elişi muallimlerine 
mah,sus olmak Uzerc Beyoğlu 13 ün
cü ilkmektebinde bir kurs açılacak
tır. Bu kursa bu işle uğraşan bütün 
muallimler mecburi olarak devam e
deceklerdir. Kurs tatil müddetince 
devam edecektir. 

• Tatilde açılacak muallimler kam 
pına taşra muallimlerinin de kabul 
edilmeleri muvafık görUlmUştUr. 

Valinin dünkü tetkikleri 
Vali Muhiddin UstUndağ, refaka

tinde belediye erkAnı olduğu halde 
dUn Floryaya gitmiş Floryanm imar 
planına ait tetkiklerle meşgul olmuş 
tur. 

- :r. A N 

Muallim ihtiyacı 

Önü"müzdeki yıl için. 
tedbirler ahnıyor 

Maarif Vekaleti ilk ve orta mek
teplerle liselerin muallim kadrolan 
hakkında tetkikat yapmakta, mual· 
lim ihtiyacını karşılamak üzere ted
bi,rler aramaktadır. Halen orta mek· 
teplere müdavim 63 bin talebe mev· 
cut olup bunlar 2100 muallim tara
fından okutulmaktadır. Bu yıl or
ta mektep ihtiyacı daha fazla hisse
dileceğinden zaten mikdarı az olan 
orta mektep muallimlerinin ihtiyacı 
karşılayabilecek şekilde artırılması 

kararlaştırılmıştır. Bu itibarla her 
sene ilkmektep muallimleri arasın
da yapılacak bir imtihan ne
ticesi muvaffak olanlar or -
ta mektep m u a 11 i m 1 i ğ i n e 
terfi ettirilecektir. Bu suretle her 
yıl orta mektep kadrosunun 250 ka· 
dar muallim kazanacağı zannedili -
yor. Bu yıl açılacak imtihanlar için 
1200 muallim müracaat etmiştir. An 
cak bunlar arasından kazanacaklar
ln önümüzdeki tedris yılı içinde ortn 
mektep ihtiyacının tılmnmile karşıla 
namıyacağı anlaşılmıştır. Bu itibıtrlıı 
bu yıl orta mektE>plerde çift tedri -
sat usulü tatbik olunacak, bu su
retle her muallim kadrosundan hem 
bina alınmasından da tasarruf edil· 
rniş olacaktır. Çift tedrisatta eabah
ları dört. öğleden sonra dört ders ol
mak üzere her gUn iki grup talebe 
orta mekteplere ait dersleri takip e· 
de bileceklerdir. 

Belediyede 

ilaçla Sirkelerin 

satışı menedllecek 
Şehir dahilinde ve bilhassa mahal· 

Kadıköy Su Şirketi 

Vergi borcu .49 
bin lira tutuyor 

Uzun zaman~n beri Kadık6y Su 
Şirketi hakkında yapılmakta olan 
tahkikat ikmal edilmiştir. Bu mües
sesenin şimdiye kadar sakladığı ver
gi borcu, cezasile beraber 49 bin li
ra olarak tesbit edilmiştir. Aynca 
yine cczasiyle beraber otuz 
bin lira da beledive aidatından 
belediyeye borçlu olduğu tebeyyiln 
etmiştir. Milfettişler halen t eferrüa
ta ait bazı işlerle uğraşmaktadır. Ev 
kaf tarafından yine bu şirket aleyhi
ne vakfiye resminden dolayı açılan 
20 bin liralık davayı Evkaf kazanmış 
hükmün infazı için icraya milracaat 
edilmiş, fakat şirket t emyize başvu
rarak tehiri icra talebinde bulun • 
muştur. 

Dispanserin nakli işi 
Eyüp 36 ıncı ilkmektcbinin yanın

daki dispanser hakkında Maarif mil· 
dürü Tevfik bir m\ıharririmize de • 
miştir ki: , 

11
- Mahallen tetkiklerde bulun

dUm. Dispanserin mektebe yaKm ol
masının zararlı olduğunu müşahede 

ettim. Sıhhiye ile görüştüm .. Bu gö
rlişmede dispanserin mektebin ya
nından kaldırılmasında mutabık kal
dık. Maamafih işi resmi safhaya 
dökmek için de dairemizden sıhhiye; 
ye resmen bir tezkere yazılması la· 
zımdır. 13u tezkere de Sıhhiyeye gön· 
derilmek 'üzeredir.,, 

' 
Denizyolları mürettebat. 
Denizyolları idaresi, yeni çıkan gc 

mi adamı talimatnamesine göre, mu 
rettebnt kadrosunu genişletecektir. 
Bunun için yeniden 30 tayfa alma -
cak ve bununla beraber bu yıl alı • 
nanların mlkdarı 80 l bulacaktır. 
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Bina ve arazi Küçük Haberler 
"' Fransız konsolosu gidiyor - İs· 

Tahr.lr kom·ısyon- larına· tanb~ıun !4'ransız .. generaı ·konsolosu 
Henrıo, bırkaç gune kadar mezunen 

· memleketine gidecek ve b~katip Eme 

du .. n tebı·ıgat yapıldı ry ke.nd~sine vekB.let edecektir. 
• lem yapılacak radyofarlar -

Tahlisiye umum müdürü Necmettin, 
bu yıl yapılacak fener ve radyofarla.r 
için vekfiletle temas etmek üzere bu
günlerde Ankaraya gidecektir. 

Bina ve arazi vergilerinin Vilayet 
hususi idaresine devri dolayısile Ma
liyeden Vilayet hususi idaresine ge
çecek memurlara tebligat yapılma -
ğa başlamıştır. Tebligat Pazartesi 
günü tamamlanacaktır. Dün ~faliye 
Vekaletinden demirbaş eşya hakkın
da yeni bir emir gelmiştir. Buna gö
re takdir edilecek bedelleri bilahara 
mahsup edilmek ilzere idarel hususi· 
yeye devredilecek şube kasaİarile ya 
zı masaları ve mümasili eşya ve lü· 
zumu olan matbu evrak derhal hu
ııusi idareye verilecektir. Vilayet bu 
emri, dün acele olarak İstanbul, Bev 
oğlu, Üsküdar varidat tahakkuk mU 
dürlerile lstanbul evrakı matbua am 
ban memurluğuna bildirmiştir. 

Arazi tahrir komisyonlan 1 Hazi
randan itibaren işe başlamak üzere 
emir almışlardır. Komisyonlar şöyle 
kurulmuştur: 1 numaralı komisyon 
Eminönü, Fatih. Adalara. 2 numara
lı komisyon Beyoğlu , Sarıyer, Beşik· 
taş, 3 numaralı komisyon Kadıköy 
kazalarına bakacaktır. Bunlardan 
başka B.akırköy, Çatalca. Silivri, Ya
lova, Şile. Beykoz, Kartal kazaların
da da birer tahrir komisyonu teşkil 
edilmiştir. Bu suretle 10 komisyon 
çalışacaktır. 

Muallimlere zehirli gaz 
konferansı 

Universite konferans salonunda 
gelecek salıdan itibaren bUtün mu· 
alllmler için bir zehirli gazlardan ko
runma kursu açılacaktır. Bu kursa 
biltUn muallimlerin iştirakleri ve 
devamları mecburidir. Buna riayet 
etmiyenler şiddetle cezalandırılacak 
!ardır. Kurslar eabah rıaat 9,30 da 

• Hasl'Jd hastnne inde yeni pav • 
yon - Haseki hastanesine ilave edil
mekte olan matbah, çamaşırhane ve 
sair tef errüatı ihtiva eden paviyonun 
inşaatı bltm!ştir. Dünden itibaren 
bu paviyonun tefrişatına ve kalörifer 
tesisatına ait teferrilatla uğraşılma
ya başlanılmıştır. Paviyon haziran -so 
nunda açılacaktır. \ 
• :\luhafaıa tf'şkllfıtmda değişiklik

Gümrük muhafaza teşkilatının yeni 
sene kadrosu tasdik edilerek tebliğ 

edilmiştir. Yeni "kadroda. bu seneden 
itibaren mühim değişiklik yapı!mış, 
teşkilatın deniz kısmı muhafaza ku· 
mandanlığına bağlanmıştır. 

• Büyiik limanda :yapılacak pliij
Şirketi Hayriye, Altınkumun ilerisin· 
deki bilyUk limanda, gUzel bir plAj 
inşnsmı kararlaştırmıştı. Yapılan son 
tetkikler neticesinde, bu yıl için bu· 
nun yapılması mUmkün görülmemiş· 
tir . 

• Finlandiya elçisi geldi - Finlan· 
diyayı Türkiye, Avusturya ve Maca· 
ristanda temsil eden orta elçi Onnl 
Talas dün şehrimize gelmiştir. Yakın
da Ankaraya gidecektir. 

Afyon iıleri 
lktısat Vekaleti fhracatt teşkll~t

landınna bürosu direktBrU Servet, 
afyon işleri hakkında tetkikat yap
mak için, buraya gelmiştir. Servet, 
bir hafta kadar uyuşturucu madde· 
ler inhisarında tetk:lklel' yapacak • 
,tJr. 

başlayacktır. Kursta belediyenin ze
hirli gazlar mütehassısı kimyager 
Necmeddin dere verecektir. 

le bakkallarile eyyar satıcıların sat 
tıklan elrkelerin ilaçlı ve sıhhate 
muur oldukları hakkında vaki şikA· 
yetler Uzerine belediyece .tetkikler 
yapılmış ve bu ihbarlarm d~u ol- ....... 
duğu anlaş4mıştır. Dün şubelere 
gönderilen bfr tamimde memurların 
bakkallarla seyyar satıcılardan sık 

tH_afriyat sahasında iki mozayik meydana çıkarıldı 

sık nümuneler alıp tahlil ettirmele-
ri ve bozuk sirke satanlann şiddet-
le cezalandırılmaları bildirilmiştir. 

• Şehrimizdeki dükkan, mağaza ve 
müessese sahiplerinden istenilen teş 
hır ücreti etrafındaki şikayetleri tet 
kik etmek üzere belediye muha~ebe 
mtidlir muavini Nailin başkanlığın -
da bir hevet kurulmuştur. 

• Belediyenin alakadar şubeleri 
Avrupa.da tatbik edilen nakliyat sis
teminden memleketimizde nasıl isti
fade olunabileceği hakkında mahal
len tetkiklere başlamıştır. Bu tetkik
lerin sonunda şehrimizde hammal
lar kaldırıldıktan sonra nakliyat işi
nin ne suretle idare edilebileceği 
hakkında bir rapor haz1rl11.nacaktrr. 

Adlivede 

Bir ihtilas suçlusu 
dün adliyeye verildi 
Çatalcada, ihtilasta bulunmaktan 

suçlu Maliye memurlarından Hilmi, 
dün Çatalcadan mevkuf olarak şeh
rimize getirilmiş ve ağır ceza mah
kemesine verilmiştir. Hilminin ya -
kında muhakemesine başlanacak • 
tır. 

• Bir firariye ait olan Fındıklıda 
Takforyan apartımanını, sahibi ls • 
tanbulda gibi göstermek suretile, ha· 
zineyi zarara sokmaktan suçlu eski 
emvali metruke mUdürU lsmail Hak 
kı ile Tapu Beyoğlu masası başkati
bi Refiğin duruşmaları Ağır cezada 
dUn bitirilmiştir. Müddeiumumi, suç
lu mem urlarm beraetini ve bu işt 
rol sahibi olan diğer suçlular hak· 
kında ceza kesilmesini istemiş, du
ruşma karar verilmek üzere başka 

gUne bırakılmıştır. 
• Tanzim ettikleri sahte mazbata

ları, deyin ilmühaberlerile tebdil e -
derek 200 küsur bin lira parayı tah· 
sil etmekten suçlu Halim, Mehmet, 
nısan, Hilmi, Hacı Cemalin dün ağır 
cezp.da duruşmalanna devam edil -
miş, gelmiyen f}ahltlere tebligat ya
pılmak için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

• Beyazıtta bir dükkandan soygun 
culuk yapan Tacettin i!mlnde biri, 
dün tevkif edilerek birinci istintak 
bakimiliğine verllmi~tfr. 

Arasta · sokağinda lii~ 

kazılırken ameleler 260 altın buldular 

r 

,I' • .. 

Mozayiklerin bulunduğu hafriyat nırntakası 

Sultanahmet hafriyatı, son gün - ı altına aldırmış, tutulan zabıt vara -
ler içinde müsbet neticeler vermek· kası ile müzeler idaresine teslim et· 
tedir. Dün iki kıymetli mozaik daha miştir. Altınların Uzerlnde 983 hic· 
bulunmuştur. Bunlardan biri kuş et- ri sene yazılıdır. Yapılan tetkikler. 
rafına sarılmış yılan ve diğeri de bir bunların UçUncü Selim zamanında 
çoban resmini taşımaktadır. Mozaik bastmlmış meskukat olduğunu gös· 
lerln resimleri alınmıştır. Henüz Bl- tennlştlr. Yalnız, Bakster bu altınla 
ıans saraylannm duvarlarına kadar rın mahzen ağzına nanı!, ne maksat· 
inilmemi~Ur. Ancak, hafriyat bura- la ve kimin eliyle getirildiği hakkın· 
ya kadar uzatıldıktan sônra daha da incelemeler yapmaktadır. Maama 
birçok yüksek değerli eserler buluna tih, bu mmta.kada bundan yüzlerce 
bileceği tahmin ediliyor. sene evvel birçok ev olduğu için pa· 

Arasta sokağında hafriyat işinde raların evsahipleri tarafından bu 
çalışan amele, bir mahzen ağzında mahıcn ağzına depo edilmiş olmaaı 
külçe halinde birçok altm meskfıka- da muhtemel görülmektedir. Meskfı
ta tesadüf etmişlerdir. Bakster, sayı· klit üzerinde müzeler idaresi de ay· 
sı 260 ı bulan altınların muhafaza rıca etütler yapacaktır. 

• 

Ne dersiniz ? 
Bedava ilaç meselesi 

Sirkecide bir eC7JlC'I ansızın ha t~ 
lanan bir hastal·a lazımgelen ilw 
\'ermedi diye gazeteler aleyhinde yaz
dı ve iş mahkemeye dU~tü. Bu muhaı
kemenin gazetelere ak eden hir ııf • 
ha ında, if;iin bir tnrafmı teşkil eden 
\'6 ee7.acıdan hu ilfıcı i tiyen doktorun 
ifadesini okuduk. 

Doktor diyor ki: 
"Bir arkadaşımla herahP.r Sirkeci• 

den geçerken bir kalabalık tophmmış 
idi. Camdan bal<ınca içeride baygın 
bir adamın yattığım gördüm \·e iço
ri girdim. Hastanın nabzım yokladık· 
tan sonra e<'.zncıclan Ovobain ile bit 
iı':ne istedim. 0\-ahain yoktur dedi • 
ler. O halde (Adrenalin) veriniz el& 
dim. Adrennlin fiati 160 lmro!1tur ,·e
relim amn iğne veremeyiz. Çünkü ili" 

(ık ij;rrıemiz yoktur dediler.,, Siz ku • 
tu açıp bir iğne \'eriniz pa ra~mı ~n· 
ra alırsmrz,, dedim. "Biz böyle olre 
yerlere iğne ilitç ver<lik te parasını ~ 
lnmachk . ., elediler. lğne~·i verseydiler 
b~n ~bokf;a orıula ta.kim edip şırt.n • 
~a ~·apar.aktım ... 
Uzntmıvalım. Sonra hasta~, huta 

ne~·e kaldınnı!;ilar, bereket ki, ölme
mi . 

nız bu dn\ıula famnmen ~abanm • 
yız. \'ıılnııc bir ş~y öğrenmek l tiyo • 
ruz. Doktorun lfa,lf'Sine göre ecza"' 
t 60 kunıc; lO:\'lllctindc.ki Adrenalini 
\'ttml t.e~pa~ını alamamak korıcusl
le l~e w~rmemi . lnsani hassıu lyetJ 
pek fazla olduğu gıu:etelcrdekt ifade
"inclen anla ılım Bal' doktor acaba btı 
ha tavı kurlarmak 'ıçln lin~nln para" 
sını c~hln<len venneyl neden habJ'lll" 
mamış? 

Biz bnnn, ahli\k ve insaniyet dersi 
ve~nlerln sözden dyade harekette " 
rile ha. kalanna emsal n numune ol· 
malarmı daha. müessir telakki ettfJ!I· 
miz için yuıyonız ,.e bunun en doğrtJ 
vol ohlut:;'1lna kaniiz 

Biz b6yle dü UnUyoruz. 

Siz ne derstntı 1 
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Bütçe müzakereleri 
Devlet demir, hava yolları ile 

Cliğer idare bütçeleri kabul edildi 
Ankara, 29 (A.A.) - Kamutay 

bugün Fikret Sılaym başkanlığında 
toplanarak posta, telgraf ve telef on 
Unıum mUdürlüğü bütçesini mlizake 
re ve kabul etmiştir. 

Bundan sonra devlet demiryollan 
Umum müdürlüğü bütçesinin müza
keresine geçilmiş ve bu münasebet
le Nafia Bakanı Ali Çetinkaya şun
ları söylemiştir: 

~li Çetinlcayanın sözü 
"- Bütçe müzakeresinin ilk giin· 

!erinde arkadaşımız Türker bir l!lual 
!Ordular. Biz yeni hatlar yapıyoruz. 
Şirketler satm alıyoruz. Binnetice a
caba varidat masrafı vesaireyi koru 
ror mu? dediler. Bir iymada bulun
dular. Buna cebap veriyorum .. 

Devlet Demiryollan varidatı son 
Senede 21.500.000 kUsur liradır. 

~sgari tarife kullanılıyor 
Devlet liizmetleri, ordu hiznietlerl 

\'e parasız muhacir ve posta nakli
~atı ve daha birtakım iktısadi işler 
Yapıyoruz ki, bunlan da devlet he-
8abma zimmet kaydetmek llzrmge
lir. MUmkün olduğu · kadar asgari 
ta.rite kullanmaktayız,, 

Heyeti umumiyesi üzerindeki bu 
lıahatı müteakip maddelere geçile -
!'ek mezk1'.ir idarenin 1936 yılı mas -
r:ınan karşılığı olarak 23.364.657 
lira tahsisat verilmiştir. 

Fransada 

Hava yolları büf~esf 
Havayollan devlet işletme idaresi 

blitçesinin müzakeresi münasebetile 
de Ali Çetinkaya kürsüye gelmiş, 
evvelce Milli Müdafaa VekA.letine 
mülhak olarak idare edilen Hava yol 
larmm umumi çalışma sisteminden 
bahsetmiş, devren alman eski tay
yarelerin kullanılmadığını ve Türk 
Hava Yollan için dragon sirapit siş
teminde üç tayyare alınarak 25 Mİl
yıstan itibaren seferlere başlandığı
nı söylemiştir. Ali Çetinkaya şimdi
lik bu üç tayyarenin yolcu, paket ve 
gazete nakliyatı yapacağını ve maki
nelerin çok emniyetli olduğunu ila
ve etmiş, daha yeniden iki tayyare 
almacağnu ve Hava yollan seferleri
nin büyük şehirler '. arasında da teş
mil edileceğini anlatarak ileride Ati
na ve Odesa seferlerinin de yapıl~ -
cağını ifade etmiştir. 

Kabul edilen diğer 
bütçeler 

Nafia Vekilinin bu izıihatmdan 
sonra kanun layihası mUzakere ve 
kabul edilmiştir. Bundan sonra. An
kara şehri İmar Müdürlüğü, Van gö 
Ul işletme idaresi, lstanbul ve 1zmir 
liman idareleri bUtçelerile Maliye 
teşkil!tı ve diğer bazı mali kanunlar 
kabul olunmuştur. Kamutay Pazar
tesi günü toplanacaktır. 
• 

Boğazlar konferansı 

Zecri tedbirler kalkmazsa 
• 

italyan'lar CeneVre'den 
Staj için ilk davet çekileceklerini söylediler 

v t t 1 k --- BAŞI 1 iNCiDE agus os a yapı aca yeceği muhakkaktır. Bu müsadere Romadaki Alman se-

Ankar 1h . . / Ayni muhafil, İtalyanın Milletler fırinin protestosu Ur.erine emredil-
a, 29 (Tan) - tiyat zabıt Cemi tind k"lmek ıztır d · ld ğu 

1 · · d b" ö kl · 1.5 ye en çe ı arın a mış o u zannolunmaktadır. 
ermm, sene e ır g rec.e en ' ay kalması takdirinde, muvakkat bir in 
tık stajları etrafında Milli MUdafaa . kil w. • k b k bil lngiliı kabinesinde 
B k 1 ~ al d zıvaya çe ecegını, anca u a " 

a an 16. ç ışmalanna evam et - b" kil . h" b" h"l Al ıecrı tedbirler 
m ktedir H be ald 

w •• ır çe menın ıç ır veç ı e man-
e . a r ıgmınna gore, h · • tt yak Be l" 29 

ha rf d lm iht
. t yaya emen ve samımı sure e - r ın, (Tan) - Ingiliz kabine-

rp em m an o ayan ıya za- 1 k d k 1 w il~ i bitl · kıt' h" t" ~:.b· t tul aşma eme o amıyacagını ave s bugün bir toplantı yaparak, Mus-
en a ızme ıne 14 ı u mı- t ekted" 1 1· · · · be yacaktır. Staj için ilk davet oluna - e m ır er. so ınınm yenı yanatından sonra ha 

cak ihtiyat zabitlerinin ancak Ağus- lngiltere ile ltafya sıl olan vaziyeti gözden geçirmiş ve 
to d 

~ hariciye nazın Edenin, ltalyan elçisı 
s ayın a çagmlacakları anlaşıl - arasında hararetli maktadır. Evvela memur bulunan Grandile yaptığı konuşmalar hakkm-

ihtiyat zabitleri staja tabi tutulacak. müzakereler muhtemel da verdiği izahatı dinlemiştir . 
sonra serbest meslek mensuptan ça- Londra, 29 AA. - Havas ajan - Salahiyettar mahafilde söylendiği-
ğmlacktır. Staja tabi tutulacaklar Sindan: Selıllıiyettar muhafil, 15 Hıv ne göre, zecri tedbirlerin kaldırılma-
310 doğumlulardan başlayacaktır. ziranda toplanacak olan Milletler Ce- sı meselesi kabine milzakeratmm en 

m.iyeti konseyinin şimdiki zecri ted- mühim mevzuu olmuştur. 

Yeni Milli Müdafaa 
birleri muhafaza edeceği mütalaa - Mussolininin beyanatı nasıl 
smda bulunmaktadır. Ancak konse
yin Haziran ve Eylül içtimaları ara- tefsir ediliyor? 

müsteşarı işe başladı sında İngilizlerle İtalyanlar arasında Patis, 29 (A.A.) - Journal gaze-
hararetli müzakereler yapılması tesi, Mussolininin Daily Telegraf ga
muhtmeldir. Bu müzakerelerin neti- zetesine yaptığı beyanatı mevzuu baAnkara, 29 (Tan} - Milli Müda

faa Bakanlığı mUsteşarlığma tayin 
olunan General Abdürrahman Nafiz 
Erzunımdan şehrimize gelmiş ve va 
zifesine başlamıştır. Zat işleri daire
si reisliğine tayin olunan General 
Salim Cevat ta birkaç gUne kadar 
şehrimize gelerek yeni va:rife$ine 
başlayacaktır. 

Polis maaıları 
Ankara, 29 (Tan) - Emniyet iş

leri Genel Direktörü Şükrü polis ma 
aşlan hakkında İstanbul gazetelerin 
de çıkan bir haber için gazetemize 
şunları söyledi: 

.. _ Polis teşkilat kanun projesi 
Finans Bakanlığındadır. Tetkik edil
mektedir. Polis maaşları hakkında 

celeri şunlar olacağı söylenmektedir. his ederek diyor ki : 
1 - İki memleket arasında mu - ·~aksatlarmı bu kadar açık ve a-

karenet husulü, leni bir surette bildiren bir devlet a-
2 - Zecri tedbirlerin ilgası, dammm anlaşmaktan kaçınmak fikri 
Cite muhafilinin ekserisinin - bir- ola.maz. 

çok siyaset adamlarının ve bilhassa Oeuvre gazetesi ise, bu beyanatın 
sol cenah mensuplarının zecri ted - lngilterede ltalyanm istediği tesiri 
birlerin ve bunlardan hiç olm~a katiyen yapmadığı mütaleasmdadır. 
mali olanlarının ibkasmı istemelerine Çünkü lngiliz mahafilinin kanaatine 
rağmen - bu usule taraftar oldukları göre, Mussolini ltalyanın A vrupada
öğrenilmiştir. ki teşriki mesaisi ha.kkmda tasrihat-

Siyaset adamlarmm zecri tedbirle- ta bulunmaksızın gayet mahirane bir 
rin ve bunlardan bilhassa mali olan tarzda zecri tedbirlerin kaldırılma.sı
larınm ibkasına taraftar oldukları - nı temin etmek emelindedir. Esasen 
nm sebebi, şimdi ttıyanm Ha~şis- [talya Avrupadaki statükonun idame 
tanı işletmek için ecnebi sermayele- si hususunda samimiyetle teşriki me
rine son derecede ihtiyacı olduğunu 
bilmeleridir. sai fikrinde olsa idi bunu gazeteler 

vasrtasiyle değil, siyasf yollarla bildi

Grevcilerle patronlar Alakadar murahhaslar hy•nUz kat·ı. hirş•y yoktu• ... 

anlaşacaklar mı? telgrafla cağrıldı unanıstanda tekrar 

Kat•; kararı asamble 
verecek 

Cenevre 29 A.A. - Milletler Ce
miyetinin iyi malümat almakta olan 
muhafili Büyük Britanya Fransanın 
konseyin önümüzdeki içtima devre
sinde zecri tedbirlerin muhafazasını 
istemeleri muhtemel bulunduğunu 

rirdi. 
Bu gazete diyor ki: 
Edenle Grandi arasında yapılmak

ta olan müzakerelerin aradaki ger -
ginliği izale edeceğini zannetmek ha
tadır. Ingilterede henüz Mısır hakkın 
da endişeler mevcuttur. Ve İtalyanın 
Mısır ile bir ademi tecavüz misakı ak 
detmek istemesinin sebebi Mısır gar
nizonlarının arttınlmasıİıa mani ol -

lilpp:r;:;.n~n~~e-m~cı.:ıı'::~~ Ankua, 29, CA.A.) - Bugün ha· grev mi hazırlanıyor? 
bildirmektedir. 

Şehirdeki gürültü 
Belediye, ot-0mobU kliksonlan: 
- Sus un! 
Derdemez hırt.akım meseleler stir 

meye başladı: 
1 - Şehirde gürliltil var mı! 
2 - KJik500 susarsa yol ortasm .. 

dan giden adam ne olacak? 
4 - Satıcılar bağırmazla.rsa DaSll 

para kazanırlar? 
Bir kere şura~ unutmıyalnn: in

san denilen (Capricleux = Maymun 
iştahlı) mahlfık her yeniye işık fa
kat her yeniye mua!'izdir. Şimdi ee -
hirde güriiltU Ue mill'adele başlar ba.,. 
lamaz bunda bir mantıksızlık bulup 
çatmak bir ne·\i zekfi htinerl sayılabi
lir. Bunu bir kalem yazdıktan sonra 
gelelim şu yoka.ndakl dört sualin ce
\'abma: 

1 - Şehirde güriiltu var mı! diye 
şüpheye düşmek l~in şehrin kalatia. • 
lık merkezlerinden !;Ok uzakta kal • 
mı, olmak IUzmıdır. Çünkü !jehlrde 
gllrliltü olduğunu bilmiyen ancak böy 
le varoşlarda oturanlardır. 

2 - Otomobillerin klaksonlan ya
sak edilince yerine koma ikame edi
lir. Eskiden ejder gibi iki atıı araba
lar \'ardı. Bunlarm klUksonlan var • 
dı. Zaten kalabalık yerlerde otomo
biJJerin hızlı gitmeleri yıkcWrttr. Ale
mi ürküterek kaçırbnaya ne hacet?. 

8 - Bir şehrin hayatiyeti gttrilltüsl 
le değil, hareketile anlaşdır. En ha
reketli !rehir olarak gördüğüm Lon • 
drada (çit!) işitilmez diye oraya (ö
lü ~ehtr!) mi diyeceğiz! 

Teneke güriiltüsü, araba tangn1Jsı 
ve klakson dfrilik değil şamata ifade 
eder. 

4 - Satıcılar sabahın sekizinden 
sonra. bağrnrJar. Sekize kadar da kim 
se alış veriş etmez. 

Ben bütün bu kaygulann esassn
lığmı görerek belediyenin tuttuğu yol 
da muvaffalc olacağım umu'.\·or ve mu
\'Offak olma mı temenni ·ediyorum. 
Çünkü bö::\cle bir ~ehirde dinlenmeye 
1mk8.n yoh-tur. 

f ıı;v~te şehir l~lnde horos beslet • 
mediklerini bilmem bundan evvel ~·az
mış mıydım?! Biz de dnha oraya gel
meden klfik'11onlarm c;usmasma ta
hammüI edemiyoruz. Ne tuhaf şey! 

B. FELEK törüşmeler yapmayı kabul etmişler, riciye vekilimiz Tevfik Rüşdü Arasın Atina, 29 (Tan) - Gazeteler, Se
atıcak evelA. amel.enin işe başlaması- alakadar devletlerin hariciye nazırla- Uinilı:: tfitUn işçilerinin tekrar yirmi 

~ı şa_:t ~oş~~~ı~:~v<:fier ~~- rma bir telgraf göndererek 22 na- dört saatlik bfr grev yapmağa ha . 
tll>ıisı h..•C> d "" ...,.~ ıoo>Q aı.nnın<te Montroda. topla- zırlandıklarmı yazmaktadırlar. Bu 

Bu muhafil, konseyin kat'i tedbir
ler elmaktan çekinmesinin pek muh
temel olduğunu ilave etmektedirler. 
Ayni muhafil, nihai kararın Millet
ler Cemiyeti assamblesi tarafından 
ve Habeşistanm İtalya tarafından 

fethi hususunun tanınması ve zecri 
tedbirler meseleleri beyti umumiye 
içtimalarında müzakere edildikten 
sonra ittihaz edileceğini kaydetmek

maktır. ..,._,.ııı:::================-----

d~Ktır. Ma en sanayii amelesi sen- nacak olan boğazlar konferansma 
ık ............ m ahh ı k dil · neşriyata bir cevap olmak üzere f,.. 

._ ._,,,...uu ur as an, en erme murahhaslarını yollamaya davet et- B k "i 
l!I \..-•- ta af d teklü a an Skilakakis beyanatta bulun-. UCLKanI r m an edilmiş miş olduğu öğrenilmiştir. 
0laıı bu hal suretinin ihtilafın halli- muş, Sellnikteki tUtUn işçilerile pat-
lld? tnUsait olduğunu beyan etmişler- ronlar araernda husule gelen itil8.f-
ır. Macaristan tan sonra amelenin fazla yevmiye al 

makta olduklarını, herkesin işi ve 
gilciyle uğraştığını söyliyerek grev 
llanınm imkanı bulunmadığını be • 
yan etmiştir. 

41manyanın harp 
filosu manevrada 

tedirler. 
Lokarno muahedesinin Almanya 

tarafından feshedlıniş olması mesele-
istediklerinin tatmin 
edileceğine kani Türkiye çelik h;~ si de Milletler Cemiyeti konseyinin 

önümüzdeki içtima devresinin müza-

Peşte, 29 (A:.A.) - Hariciye Na. kaledir kerat ruznamesine dahil bulunmak-
zırı De Kanya dün mebusan mccli- tadır. Fakat bu mesele hakkında kat' 
sinde beyanatta bulunarak demiştir [Başı 1 ıncidej i bir tedbir derpiş edilmemektedir. 
ki : Dünya hava.<mım bulanık olmasın- Zira Almanyanm vereceği cevabın 

- Harpten sonra tatbikine başla- dan istifade ederek bulanık suda ba- konseyin toplantısından evvel tevdi 

Elektrik sandalyasın

da idam edilenler 
Nevyork, 29 (A,A.) - 1934 sene

si haziranında Brooklyn'de bir mü
essese patronunu öldürmekle itham 
edilen dört kişi dün gece Singsing 
hapishanesinde elektrik cereyanı ile 
idam edilmişlerdir. ldam hükümleri
nin icrası, yirmi dakikadan fazla sür 
memiştir. tdama mahkum olan ve 
aralarında iki de kadın bulunan di
ğer yirmi ilci müc"rim, mahkumlar 
geçerken "uğurlar olsun" diye ba -
ğırmışlardır. 

oılan ve istatüko ile galip devletler lık avlamak lst.emek gafletinde bulu- edileceği çok şüphelidir. 
hegemonyasmm ebediyen muhafaza ---1-- Bunların haricindeki tahminler, Rusyada tahs·ıldft 

lUUilAC -eğer varsa- ismet lnönünün mevsimsiz olu., çünkil yeni Fransız ~.:; 
smı istihaaf eden siyaset, büyük bir bu gözle görülen ve elle tutulan ha.kJ- hükumetinin hattı hareketi henüz. 
hercümerç tevlit etmiştir. Macaris • katlere miist.enlt sözleri karşısında malfun buunmamaktadır. bulunan Türk 
tan, sulhcuyane V11!3ıtalarla hakild TUrkfyenln nasıl yutulmaz bir bü _ Selahiyettar muhafil, 15 Haziran 
bir sulh elde etmeğe uğraşmış ve bil tün olduğunu bir defa daha anhyacak- içtimamm Farnsa hükUmetinin tale- tayYarecileri 
hassa tekrar silahlanmak yolunda lardır. bl ~l rine tehir edileceği şeklindeki 

aayıa ant kz"p et kt dirl Moskova, 29, (A.A.) - koktebel 
Almanya ve A vusturyaya ı"mtıs· al et- ~ "1 e 1 me e er· 5'urasmı t.ekrar edelim ki, bizim is- • I • planrizın mektebini bitiren yedi Tü-
mekten çekinmek suretiyle uzlaııımak tediğimlz ~Y cihanm devamlı bir sul- Sır talyan gazetesı rk Planöristi Moskova merkez hava 
arzusunda ,bulunduğunun delilini ib- ha kavtı§muı ve lhti.raslarm sönm~ topfafddı kulübünde tahsillerine muvaffakiyet-
raz etmiştir. Macaristan, Milletler sidir. Biz, hiç klm.seye karşı tecavüz Roma, 29 A.A. - Hükfunet me - le devam etmektedirler. Bütün Türk 
Cemiyetinde ihtilifların önüne geç- etmeği ula hatınmızdan geçlrmfyor. murlan, Gazette Del Popolonun bir Planöristleri bizzat · tayyare pilote 
mek çarelerini bahşedecek ve bir ve hatta tecavüzün de aleyhinde bu • nüshasını toplatmışlar ve müsadere etınişler ve şimdi pilot muallim mek-
zecri tedbirleri sistemi derpiş eyliye- !onuyoruz. etmişlerdir. Bu gazete, Almanya aley . 

hine şiddetle hücum eden bir makale tebınede paraşUt kullanmaya da 
HlTLER cek bir reform yapılması taraftarı- Türkiyenln Cenevrede takip edJ • ve Nazi rejiminin tehdidine maruz alışmışlardır. Türk tayyarecileri bü-

~ dır. Macaristan, ımlh muahedelerinin len barış ve kollektif emniyet siyasa- bulunan mmtakalan gösterir bir Av tün deslerden,, iyi,, ve,, mükemmel 
~ ·eı, 29 (A.A.) - Ingiliz - Alman müzakeresi kapısını açık bırakacak smda oynadığı büyük rol herkesin ma rupa haritası neşretmiş idi. notlan almışlardır. 
~~M~m~rin~~ü~~e~lli~hl~~~~·~~ ================~~================ 
~ 01ara.ıt yeni denizaltı filosu, harp- almağa hazırdır. Bununla beraber Bizim istediğimiz eey kuvvetli ve 
Ga bu ana. kadar olan zaman zarfın- Macaristan, kendisini kendi zararına motörltt bir ordunun t.emin ettfğf bu
~ n.pılan en büyük manevraya işti- topraklarını büyütmüş olan bir ta - zur ve emniyet havası içinde lstlh • 
lı.._ etnu!jltir Hitl D ts hl d h kım devletlerin yardımına koşmak 
.~ • er eu c an zır mecburiyetinde bırakabilecek olan sal kovvetıerlmizl artmna.k, kendi 
~ a bulunuyor ve Almanyanm bil- miltekabil yardım taahhiitlerini red- servet membalarmuzdan lstlfade et.. 
~41 l'en.i harp filosunun iştirak etmiş deder. Biz, nikbiniz ve günün birin- mele. ymtt;aşlarm refah seviyesini her 
~ bu manevralan dikkatle ta - de Macar matalibatınm tatmin edi- gttn biraz daha fazlalaştırmaktır. 

•Yordu. leceğine imanımız vardır. ismet lnönUnün ordumuz haklan • 
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k 
da söylediği sözler vatandaşlara ken-

uln Meri Okyanus dl l§lerl ve gttçlerlle da.ha l!IIkı bir ın-
lotı rekorunu kırıyor! Yugoslav siyasasında rette uğrafmalan, hl~ır tehlikeden 

b.t dra., 29 (Tan.) - Diln . sabah d v • •kı•k 1 endfte etmlyerek ~ l~ln kiti 
tilı~fa olarak Nev-Yorka mütevec-- egl§I I 0 mıyacak ve en yüksek bir reminattır. 
~ 1-aıck~ eden dllnyanm en •bil- Belgrat, 29'(A.A.) - Havas ajan- ntrldye Milli Müdafaa bakımından 
~transatlantiği "Kuin Meri,, 24 smda.n: böyle çelik bir kale olunca, bu çalış-
~ ~mda 747 mil mesafe katede- iyi malQmat almakta olan mahafıl . malar, bünyemizi bir kat daha kuvvet 
'~~arm "Normandi,, vapu- Yugoslavyanm politikasında herhan- lendi.recektlr. 
~ tekorunu kırmış bulunuyor. gi bir değişiklik olınıyacağmı Jiaydet Ve Tilrkiyeye saldmna.k, saldıran 

°l"lnandi,, ayni 24 saat zarfına m~ktedir. Yugoslayya, ittifakların& I~ bir in~ olacaktu. 
744 mil katedebilmiatir. cadı~ 

YUksek Sıhhat Şôrası birkaç gUn evvel Ankarada Sıhhiye Vek8.letinde 
toplantılarına başlamıştır. Yukarıki resim, içtimaın 

ilk celsesini gösteriyor 

Necaşi Cebelüttarıkta 

Otelin bütün ltalyan 
hizmetçilerine muvakkaten 

mezuniyet verildi 
Cebeliltt~k. 29 (A.A.) - Bura

da karaya çıkmış olan Necaşi, mU
tenek.kiren seyahat etmekte olduğun 
dan resmi mahiyette hiçbir kabule 
intizar etmiyordu. Kendisini yalnız 
Cebelüttarık valisi istikbal etmiştir. 
tmparator, öğle yemeğini valinin e
vinde yemiştir. Necaşi ile maiyetin
dekiler, Rock Hotel'e inmişlerdir. O
telin bütUn İtalyan hizmetçilerine 
Necaşinin ikameti müddetince mezu 
niyet verilmiştir. 

Kral ve başbakan 
Atinaya döndüler 

Atina, 29 (Tan) - Kral, dün ge
ce Başbakan Metaksas ile birlikte 
Atinaya gelmiştir. 

Gayrifedere klüpler 
ıampiyonası 

Eminönü Halkevi tarafından: Ka
ragümrük stadında yapılmakta olan 
gayrifedere klilpler şampiyona.sının 
31 - 5 • 1936 Pazar gUnü oynanacak 
Uçüncü hafta maçları programı şu -
dur: 

1 - Milsabakalar komiseri Bay 
Sami Karayel. . 

2. - Saat 14 te Alemdar - Boz
kurt. Hakemi. Izzet Apak. 

3 - Saat (16,45) Beyoğlu Halke
vi - Valde spor. Hakemi lzzet Apak. 
Takımlar saat (17) de Karaglim· 

rük takımı bir ekzersiz maçı yapa
r caklardır. 

R. Peker'ln 

NKILAP 
DERSLERi 

Ankara \·e lsta.nbul Universltele 
rinde R. Pcker'in verd.Jği lnkılip 
ılerslerinde tutUJa.ıı talebe notlan 
~özden geçirildikten sonra, ULUS 
Basımevinde kitap hallnde basıJ
nııştır. 124 sayfa tutan eser, yal
ruz ba8ma masrafı ka!'§ıhb ola
rak her yerde ON KURUŞA sa 
tı )makta.dır. 

• 
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No.147 Ziya ŞAICIR 

Osmanlı Hükumetinin vücudundan 
zerre kadar eser görünmüyordu 

Menafii vataniyeye mugayir fa. l bulamadıktan üç mebusu istiyorlar
aliyetleri meşhut olanlar, ve huzur dı .. Bu üç mebus: Edirne mebusla -
ve uayi§i memleketi ihlal eyli- rmdan Şeref ve Faik beylerle, lstan
yenler hakkında, din ve milliyet bul mebusu Numan beydi. Mecliste, 
men811biyetine bakılmıyarak, ahka- gene hararetli bir müzakere ve mü
mı kanuniyenin seyyanen ve şiddet- nakaşa başgöstermişti. t ngilizlerin 
le tatbiki ve hükfımatı mahalliyeye bu talep ve ısrarlanna mukavemet 
itaat ve ve.zaifi tabiiyeti ifada ku- mümkün değildi. Çaresiz, bu arka -
aur etmiyenler hakkında da refet daşlann da teslimlerine rıza göste -
ve şefkatle muamele edilmesini rilmişti. 
ehemmiyeti mahsusa ile arz, ve bu Meclis ikinci reis vekili Abdüllziz 
buausatm tekmil alakadarlara sür- Mecdi efendi, gene meclisin zabıta 
atle tebliğini, ve bütün efradı mille- dairesine inmiş; İngiliz polislerinden 
te vesaiti mUnasibe ile tamimini ri· bir senet istemişti. Polisler, bu tek
ea ederiz efendim. . lifi reddetmişlerdi. O zaman Mecdi 

Müdafaai Hukuk Heyeti efendi de kat'i cevabmı vermiş; 
Temsiliyesi namına - Dün akşam bana gelenler, bu 

MU8tafa Kemal yolda bir senet verdiler. lki arkada-
H.i.diaatm en _g~rip ve en hazi.n şımızı aldılar, götürdüler. Şimdi siz 

noktalarından bın de şurasıdır ki; de böyle bir senet vermeye me .. bur
(Muatafa Kemal Paşa) nın bu em- sunuz ... Ya, böyle bir senet verdik·
ri, yıldırım l!Jilr'atile Anadolunun en ten sonra vazifenizi ısükOnetle ifa 
hUcra köşelerine _kada~ n~~ilir· edersiniz: veyahut bizi şiddetli ted • 
ken; lııtan~ulda _ınısan1yeti d~lhun birler almtya mecbur eylersiniz. Bu 
eden o meş um haıle devam edıyor.. takdirde bUttin mes'uliyet size ait • 
Bir taraftan lzmit, Adapazarı, Düz- tir 
ce, Bolu ~fındaki muhalif unsur· Demişti. 
l&ra; ve Bıgada b~unan_ ~hmet An- tngilizler, Mecdi efendinin bu ce-
za vura haberler gonderilıyor; Ana· lideti karşmmda ricat etmişler; an-

. doluyu baştanbaşa kızıl ~anlara bo- cak - dün akşamki İngiliz poliısle-
Jam&k için emirler veri~ı~?~u. . rinin verdikleri gibi - bir senet 

lstanbulda 17 mart günunun gü - verdikten sonra istenilen mebustan 
nıeti de, gene şeamet içi~? doğu~o:'"" alıp götünnüşle;di. 
du. Ortada, Osmanlı hukfım~t~nın Tekerrür eden bu hadise. mecliete 
varlığından zerre kadar eser gorili • bulunan mebmılarm iliklerine kadar 
milyordu:. Sabahleyin yataklarından işliyen bir teeMUr husule getirmişti. 
kalk~ hukfımet memurl~rmın, ':n - Artık bu şekilde müzakerata devam 
ca~ bır alışkanlı~ ?olayun~le. ~azif e- impnı olmadığı tahakkuk etmişti... 
lennin bqma gıttiklerl .gortiluyor. • va'!iyet, cidden elim ve hazindi. 
du. Bunlardan bazılannın çehrelenn Yalnız (Osmanlı ealtanatı) değil; 
de, hUkfımetin silrüklendiği feci a- (Osm~nlt meclisi mebusant) da ar • 
kıbetin endi.,eleri . hiMediliyordu. tık son günlerine ve hattl, son da
~er ~~ .. kısmın~. ıse, <ı:uuhalefet) kikalarma gelmişti. 

BORSA.-PIY ASA 
29 MAYIS CUMA 

Para Borsası 

A Ilı 

Sterlin 624,-
1 Dolar 123,-

20 Fransa frangı 165,-
20 Beltikl francı 
20 Drahmi 
20 lııviçre fr. 
20 Celr kuron 
~o Ley 
20 Dinar 
Liret vesikalı 
Florin 
Avusturya 
Mark 

şilin 

Zloti 
Penro 
Leva 
Yen 
lsveç kurona 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Pariı üzerine 
İngiliz: üzerine 
Dolar 
Liret 
Bclca 
Cenevre 
I.eva 
Florin 
Celcoslovak 
Avusturya 
Mark 
laveç kuronu 
İspanya pezcta 

EslJam 

80.-
20,50 

812.-
84.-
13,-
48,-

192,-
82 !10 
21,50 
28,-
21-
22.-
22,-
30.-
30.-

968.-
242,-

Sa tıı 

624.-
123,-
165,-
84.-
23,-

820,-
88.-
16.-
52.-

196,-
84.-
24.-
32.-
24.-
24.-
24,50 
34.-
33,-

970.-
243.-

12.06 
629..SO 

0,79,25 
10.08,45 

4,69,57 
2,45,-

63.78 .. ~0 
1,17.55 

19,IS.50 
4,ı2.57 
l,97.15 
3,08,58 
5.81.SO 

11 Banbsı Mil. 87.50 
J N. 0.90 
L L Hamiline 9.90 
Anadolıı 3 60 24.9S 

.. 3100 41,25 
Slrkctihayrlye 17 .50 
Tramvay ı 9.~0 
Bomontl Nektar 8,25 
Tcrkos 12,75 
Aılan Çimento 10.45 
Mcrkc.ı: Bankası 68,-
0.manh Bankası 26,-
Sarlı Merke• lkuııcıl 4,45 

lıfllıraılar 

Türk Borcu l 
" .. Il 
" .. ın 

btikruı dahili 
Erıtanı A 8 C 
Sıvas Erı:urum T 

• • n 

ız.os 
21 ,05 
21.10 
95,SO 
9'>.-
96,50 
G6,50 

Mrırr Tahvlllerl e hot gorunmek 1çın ellenndeld (A- Adedi otuzu geçmiyen mebuslar 
lemd&r), (Peyamı Sabah) gueteleri arasında koridorlarda ve bomboş ------------
nl Ballıyarak o gün hangi (efendi)yi kalan en,cümen odalarında bir mü - :;: h 90.~0 9i:;ö 
.eti.mllmak llzım geldiğt~l ara.ştır • zakere cereyan etmişti. Hemen her 1911 m 8S,so 86,So 
malda mefgul olduktan goze çarpı • mebusun fikri avni nokta üzerinde 
JOrdU. temerkUz eyle~ıŞti: 

Muhalif gazeteler, bir taraftan - Hayır .. Artık meclia, milza'ke-
Kuvayı mllliyeye ve diğer taraftan ratma devam edemeyiz._ Şu halde?. 
da kabine aleyhine ateş püskürüyor- Derhal on yedi mebus tarafından 
lar .. Dün sabah işgal başlar başla - bir takrir imza edilmiş: riyaııet ma
maz kabinenin istüa ederek hüku • kamma verllmt,ti Ve bu takriri mU
meti niçin daha (ehil ve erbap} el- teakıp, (Osmanlı meclisi mebu88.nt) 
lere ter'ketmediklerinl sonıyorlardı. nm son ve tariht celsesinde !!On mü-

Ehll ve erbap .. Hiç filphesiz ki, zakere şu tekilde cereyan etmi,U: 
bundan maksat, damat Ferit paşa Celaeyi, meclisin birinci reis veki
lle onun partisi idi. Ve bu gazetele- li Hüaeyin Kbmı bey idare et -
rin li8anından da; bu met'um parti· mekteydi. 
nin bir an evvel Babıaliyi işgal ve is- Rei8"Ki.zım bey - Efendim!.. Bir 
till etmeleri matlup olduğu açıktan takrir var. Müsaadenizle okuyalım. 
açığa anlqılmaktaydı. lçtlma salonuna gelmlt olan bü • 

HUki'lmetsiz kalan htanbulda, ge- tün mebuslar a.nımıdan: 
ne o hain ve tımank unsurlar, bir- - Okunsun .•. 
denbire haf göstermişti. Bilhassa Sesleri yükselmişti ... Sinop mebu-
Kadıköy muhitinde Ermeni komiteci su Doktor Rıza Nur bey; 
1eri bllyük bir f aallyete geçmişlerdi. - Bendeniz, söz istiyorum efen • 

Sokaklarda tesadüf ettikleri TUrk dlm 
4;0CUkla.rmı derhal yakalıyorlar; ki- Demişti. 
liselere taşıyorlardı. Ehemmiyetsiz Reis Kazım bey: 
bir aebeple .kin bağladıklan Türkle- - Buyrunuz efendim. 
ri. (komitecidir, ittihatçıdır. Vaktiy- Cevabını vennlftl. 
le JU. k~ar Ermeni ~eemift:i._ Şimdi Rıza Nur bey kUratlye gelmif; ay-
de ~llic1 _?lmu_ş ... ) diye lnglhz po • nen şu sözleri söylemişti: 
fıslenne göstenyorlar; Arabyan han - Efendiler!.. Mühim bir inı ta
larma, Krok~r zin~larma.. oradan rihi yaşıyoruz._ Bu devlet, ve bu 
da.. Kızkulesı açıgmd~, bacasından millet; bu zamana kadar böyle bil -
d~man!ar savnılan lngillz vapuruna yük bir musibete duçar olmamıştı. 
gondenyorlardı. Payitahtı Osmani, ve Darülhil&feti 

Galat.ada, Tatavlada, FeriköyUn - fellmiye, bugün ecnebi işgali mUsel
de, Beyoğlunun hücra k<>felerinde llhı altına g~miş bulunuyor. Bunu 
fIDlanklık arttıkça artmış; artık mucip, hiçbir hal mevcut değildir ... 
Türkler için tahammül edilmez bir Meclüıi mebutlanı Osmanl, tecavüze 
bal almlftı. uğradı. Mebus arkadqlanmızdan 

Birdenbire ortaya feci bir rivayet Rauf, Vuıf, Faik ve Şeref beyler ve 
yaytlmıftı. Bu rivayete nazaran, Uç Numan efendi; 
bin Türk tevkif olunacak ve Malt.a- (ArkMı var) 
ya _yollanacaktJ. Kuvayı milliye ile 
yalandan ve uzaktan alakadar olan 
hiçbir Türk lstanbulda bırakılınıya
eaktı. 

Çılgmlık ve f1D1ankhğm takip et
tiği ,ekle nazaran, bu rivayetin ta -
ha.kkuk etmek ihtimali vardı. ÇUn -
kü, yirmi dört saattenberi lstanbul
da üç yüze yakın Türkün evi barkı 
yıkılDUf, kapılan kapanm.ıfb. Ve bu 
üç yüze yakın Türk, KJzkulesi açı -
ğmda. ?'-alta seferine harekete ama
de olan İngiliz vapuruna yollanmıt
tı. 

Bunla.mı f~de memleketin en 
değerli pbmlan ve en maaum evllt
lan vardı. 

Bur mebuslar, aabahleyin erken
den mecliate toplanm~. Reis 
Cellleddin Arif beyin Anadoluya 
kaçtığmda.n ve bar..ı arkadatlarmm 
da tevkif edildiklerinden bahsediyor
lardı. 

Bu mada lngiliz potl81ert gene 
meclliıe dayanmıflar; dıprda arayıp 
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Ajaç çıktı 
Her sayısı bir evvelkieinden daha 

güzel çıkan bu mecmuanın 9 uncu 
sayısı Necip Fazıl, Mustafa Şekip, 

l. Galip, Ahmet Muhip, Selmin Tev
fik, Salih Zeki, Fikret Adil, Cevdet 
Kudret, Miraç ve Cahit Sıtkının ya
zılan ve ~air kronik ve yazılarla çık
tı .. Hararetle tavsiye ederiz. 

Varhk 
Edebiyat ve fikir mecmuası Var

hk'm 1 Haziran tarihli 70 inci ea.yı
sı Yafl,r Nabi, Vufi Mahir, Cevdet 
Kudret, Firuzan Selçuk, Reı,at Ce • 
mal, Cemil Sena. SUreyya Samizade, 
Behiç Enver, Sabahattin Ali, ve Na
hid Sırrmm makale, hikaye ve şiir
leriyle çıkmıştır. 

Türk Şairleri 
Sadettin Nüzhet Eııgunun neşret

mekte olduğu Türk fB.irleri ansiklo
pedisinin yedinci sayısı çıkmıftrr. 
Bu sayıda A hal'finden 15 şair var -
dır. 

Yaz Ortasında Bir 
Gecelik Rüya 

Villiam Shakespeare'in bu eseri 
Nurettin Sevin tarafından dilimize 
~evrilmiştir. Kitap, Hilmi kitap evi 
taraf mdan çok güzel bir baskı için -
de satJp çıkarılmıştır. 

Bayan SAFiYE 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Bugün 

MELEK sinemasında 
2 fılm birden: 

1- Anna Karenin 
Greta Garbo. Frederie March 

2 ·BRODVAY MELO· 
Di Robert Taylor. 

Eleanor Powell 
-yaz fiyatlan: 20-25-35 ku~ 
Hamit: Melek ve ipek sinemala
rmm kuponlar ketidesinde kaza
nanlann hediyelerini almak üze
re Melek sinemasına milracaatla
n. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN: Güzel Giresun un iskelesi 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
icra kasasını soyan bir 

odacı hapse mahkum oldu 
Aydın, (Tan) - Aydın icra dairesi ile tahsil şubesi kasalarmı soy - 1 

maktan suçlu odacı İbrahim.in muhakemesi asliye ceza mahkemesinde 
bitirilmiştir. Suçlular icra kasasını soyduğunu itjraf etmiş. tahsil şube-
si kasasını açtığı hakkındaki iddialan reddetmiştir. Mahkeme, suçu sa
bit görerek tbrahimin 6 sene 6 ay hapsine karar vermiştir. 

Odunla arkadaşını öldürmüş 
Karaman, (Tan) - Çukurbağ köyünden Mehmet oğlu Hüseyin, ve 

ayni köyden Berbat oğulla.nııdan Durmuş Ali, dağda bir kömUr yakma 
meselesinden kavgaya tutUfmuşlardır. Durmuş Ali, arkadaşının sözle
rine bidedtlenerek eline geçirdiği odunu HUeeynin kafasına indirmiş, 
derhal ölümüne sebep olmu,tur. Vakayı müteakip kaçan katil, kısa bir 
zaman içersinde yakalanarak tevkif edilmiştir. 

Bagburdun elektrik işi yakın 

bir zamqnda halledili.qor 
--. • .,..,f(l 

uçnneo umuml 

Bayburt, (Tan) -. Bayburdun u
zun zamandanberi halledilemiyen e
lektrik derdi, üçüncü umumi mUfet
tif Tahsin Uzerln 110n aeyahatlnde 
müsait bir bal çareaine bağlanmqı • 
tır. Belediyenin bir yıl önce elektrik 
imtiyazını 35 sene müddetle aatmuı. 
fakat sonradan imtiyazı geri aJmuı 
ışi kanşık bir vaziyete eokmuftur. 

Tahsin Uzer'in burada yaptıtJ te· 
maslardan sonra, bu meeele gene 
tirkete bırakılmak ıuretyle halledil· 
miştir. Doğu illerinde yapılacak e • 
lektrik işine ilkönce Bayburttan bq 
lanacağmı vaadeden umum! müfet-

mUfetti, Bayburtta 

tiş, tesisat için lüzumlu ofan para 
meselesini de bu suretle temin et -
mi.Ur. 

Tahsin Uzer, elektrik işini üzeri • 
ne al&n un fabrikasında da incele· 
melerde bulunmut ve fabrikanın ha
tıra defterine şunları yazmışbr: 
"Türk ekonomi şuuru ile meydana 
gelen, halkın ve bilhassa ordunun 
hayat ve sıhhati ile ilgili olan bu 
fabrikayı meydana getiren Türk ev
latlannı kutıutamak, çalışkan Bay
burtlulan takdir etmek her düşün -
celi insana bir vazifedir. Ben de bu 
vazifeyi yaptım . ., 

Turcıutluda sürek avı 

. ·' 
i 

Turgutlu. (Tan)' - Turgutlu avcılan btiyük bir ailrek avı yaprm•· 
lardır. Bunda birçok domuz ~ldilrtllmtlftUr. Yukarki resim, avcılan bir 
arada gösteriyor. 

Eskisehirde zehirli gaz 
kursu faaliyette 

ı 

Kur~un çalıştığı bina 

Eskişehir, (Tan) - Gaz k1JrU11l°' 
iki aydanberi faydalı çalışm~ 
devam etmektedir. De~ler •. g~ ~ 
rilmektedir. Kursun müdavımı ~~ 
şidir.Bu derslerden ba,ka, ayı~-. 
gaz evinde hususi halk konferaiıtl' 
rı da tertip edilmiftir. -ti-

Evde bir gaz müzesi vücud~ .~ 
rilmiştir. Can kurtaran teç~. 
mangenler, süzgeçler, korunma işııs' 
ait levhalar halka hergün açıktır· 

Yağmurlar keılldl ~ 
Akhisar. (Tan) - GUnlerde11 

devam eden faydalı yağmurlar :r: 
du. Uretmenler tUtUn dikimine ı6 
vam ediyorlar. Şimdiye ~da!' .tif' 
bin dönüme yakm tütUn dildınıi_':"N 
Bu sene verim itibarile çok ve 1J""" 
tütün yetigeceği umulmaktadır· 

lzmit vapur lıkeleıl ·~ 
lzmit, (Tan) - Vapur i8k~_, 

bozukluğu hakkında zaman IPJ· 
yazılar yazıldığı halde bu ifler~_. 
18.kadar dairelerin dikkate ~~6tı.t 
lan görillmek~r. Vapur ısa-bf' 
ve etrafını çevreliyen yerler pe1' 
knnsrz ve iptidai bir fOkildedlj 

1 Küçük Haberler 

• Gönen, (Tan) - Kaza ~ 
kamı, köyleri teftiı ederek Kö~ ' 
nunu tatbikatı ile y8.kmdaD al 
dar olmaktadır. ~d 

•Balıkesir, (Tan) - Dba~1 
Salinı Gilndoğanın e~ iti ~ 
verdiği önem ve il c;evremııdeld t • 
tinciliğin inkişafı yönünde ~· 
diği ilgi ve çalışma, ta~ eclilııtif* 
ğınca takdirname ile taltif 
ti~ ~ 

• Aydın, (Tan) - GtızellıllS'dSI 1 

okulu öğrenıcileri halkevi eaJoO ,ıo· 
da bir müsamere vermiflerdit#. 
samere her bakımdan bu yıl ~ 
müsamerelerin en iyisi olmtJ!'_.:tll' 
temsil edilerek, numaralar P....,..ol' 
miftir. Küçükler çok m~ 
mutlardır. fJ'IJ-4' 

• Kötk1 (Tan)" - KaJ!lU1l~. 
Parti başkanı hava kurUJll~ ti* 
le köyleri dolaşarak llrl1D ,_ • 
berrtl yazmaktadırlar. ştındiffl ~'8 
dar kamuna bağlı 2S köydell ~ 
kilo teberrtı temin edilsıi~İttst· 
köyler de tnra8iyle dolafds.C8 
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NOTLAR 
Of! 

Bir mual vardır. Hepiniz bDirsi
nia. Sıkıntıda olan bir adam bir of! 
çekmlş, hemen bir dudağı yerde bir 
dudağı gökte bir Arap çrknuf adama 

Tercüme eden: M. Rulm ÖZQEN öç defa "dile benden ne dilersin!,, di
ye ıııorduktan 80nra istediğini vermiş. 

s 

C Gilr.eş - Dıı 
Türk Dili 

ile Yunanca arasında münasebete dair 

J 

Rasputin, sırf kutsiyet kerameti ve 
ibadeti ile saraya girdi 

Geçen gün, böyle dört elif mlktan 
bir of! ta ben çektim ka1"3nna mual· 
dald Arap ~kınadı. Eğer çdmuı ol • 
saydı kendJAlnden bir sallhlyet, umu
mi zevklsellml hiçe sayanlara ~· 
amansız bir ıtfddet göstermek ve me
~Jl, Beyoğlu caddesindeki Loryan, 

[''Gttneş - Dil" teorisinin açtığı geniş ve. verlmU dO karfdattırm. 
lan metodu, yurdumuzdaki dU meraklılarına yeni bir çalııtma ala
nı açmıştır. Türk Dili Kurumu ileri gelenlerinin bu yoldaki yazıla
n, lrunım dı!jllldaki dilseverler üzerinde de izler bıraktığını, buıttn 
netrettlğimb ıtU yazı gösteriyor. lstanbulda dile meraklı bir pa 
hekiminin yaptığı bu dil etüdü, teoriyi kavramanın diller arumda 
mukayesede ne büyük bir faydası olduğunu ~ıkta meydana çıku
ınaktadır]. 

Valide imparatoriçe, daha umumi ziyaret ve dtlalari ile müvazi bir 
harpten evvelki senelerde, gelininin yolda inkitaf ediyordu. Kadın, bu 
akıl muvazenesinde karışıklık oldu • hale dikkat ederek inandıkça inandı 
funu farketmişti. Bu muvazenesiz - ve bu itimad ı:uhuna sükün ve tesel
lik arttıkça, onun, devlet iflerine li verdi. Kendl dualarmin müstecap 
ınüdahalesi fazlalaştı. Romanoflann olmadığını ve kendlaine bir teeelli 
katıl meselesi hakkında yapılan tah· vermediğini g&Ten Çariçe, Rasputi
kikatta, Aleksandranm oda hizmetçi- nln Allahla ket:ıdi arasında vasıta 
at Matm&.zel Zanotti şu ifadeyi ver- olduğuna şUphıeel kalmadı." 
di: lnki.r edilenıiyen bir ,ey var: Ça-

"Bütiin hayatımı çariçenin yanm· riçe ile Çar, bi1r çok defalar, çocuk
C!& geçirdim.. Kendisini tanır ve ee- lannm ölüm hıfüne geldiğini, can çe
'9eri.m. Fikrimce, o, isteriden muzta- kiştiğini zannettikleri anlarda, Ras· 
l'ipti. Son senelerinde, eski tabü ha- putinin, Aleksinin bqı ucuna gelişi 
linde değildi. Onun bir hali, gözüme ile beraber bir aksülamel başladığı
~ıyordu: Sevdiği kimeelerle bu - nı ve oğullanrım tamamile iyileşti
lunduğU zaman kalbinden hiç şikl • ğini, gözleri ileı görmüşlerdi. Hatta, 
Yet etmiyordu; fakat etrafındaki " dostumuz" 1-0. uzaktan telgrafla 
kimselerden hoşlanmadığı, yahut gönderdiği duaamm bile tesir ettiği 
ho,una gitmiyecek bir ,ey yapıldı • de vakidi. 
İl veya söylendiği zaman derhal kal- Bu adamda, ıdeh,etll bir telkin 
hindeki ağndan şikiyete başlıyor· kudreti, bir ipnotizmact1ık, bir man
du. Bu son senelerde, fikrine muha- yatizmacılık bulunduğu, .Uphe gö
Ut hiçbir mUtalea kabul etmiyordu. tUrmez bir hakikatti,. Rasputin ha-
0, herkesin, kendi fikirlerini yanıl- kikaten çocuğuıa hayatını kurtara -
!naz ve hürmete layık bulacağına bilmi• miydi? Bunu, resmi tahkika· 
zalıipti. Onunla ayni kanaatte olmı- ta memur olan ıve kendisi de sami· 
Yarılara yapacak bir şey kalıyordu: mi bir mutlakıye:tçi bulunan Soko • 
ta.rlçeden uzaklaşmak.-,, loftan dinliyelim;; çünkü o, bUküm· 

onun, iyi bir tesir hUBule getirdiğini Parftimörl dö Pera, Rejans, La Jö -
iddiaya bafladılar. Bu, doğru bir new Butondor Vlyenfl'Z Nlsuaz 0-
iddia değildir. Prensin hastalığı as- lio~ dor onz;.on Aletual Pupe: gl
la geçmemişti. Bili ölilm tehlikesi bi isim ~ dükkinl_;.. isimle • 
a!tında yaşıyordu. ~im endi,eler i- rlnJ de~tfrtmek; 
çınde yafıyan, teselliye muhtaç olan Şehrin en göze görtintir yerlerine 
bir anayı bir defa, iki defa aldatmak asılan flinlardald yeni tttrk~e lm
imkanı her zaman mevcuttur. İnsan, li hatası yapmak' lmki.nı olm8.11188ma 
kendi vicdanına hiyanet etmeden ve rağmen dev harflerle yapılan hatala
anaya karşı hürmetsizlikte bt~lunma· n h~men orada, bu hatayı ŞUyenlerl 
dan aldatmakta devam etmıye kal- teşhir ederek dttzelttlrmek; 
kışsa, her halde, bunu, senelerce i - Mahalleblcl dUkki.nlamu tahdit ve 
dameye muvaffak olamaz. Hastalı- hepsinin tabelilarmda yaub "Hacı 
ğın seyri, kendiliğinden, aldan- Recep astalanndan,. kaydinl kaldırt
mak imkinlannı verebilecek mahi - mak; 
yetteydi. Çünkü daima ayni tekilde Kaşlannı traş ederek yerine sarhoş 
tezahür, devam ediyor ve neticele - bir kalemle çizgiler çben kadınlan 
niyordu: Her defasmda, çocuğun bir tabii k&fflan ~kana kadar ha.psede -
yerinde bir bere, herhangi bir yara rek mahpm1 balanduldan her ~ bin 
husule gelmesiyle ba,lıyor.. Orada bir defa "bir daha yapmıyaca • 
bir fifkinlik meydana geliyor.. Bu ğım., ctbnleslnl yazdırtmak, 
~,kinlik katrlqıyordu. Arkasından Umamf yerlerde ytiksek sesle dert-
felç bafbYor ve çocuk şiddetli bir lerlnl anlatanlan susturmak; : 
ıstırap içinde kalıyordu. Onu, Dok- Gibi bunlara benzer ve bu~a Y~ 
tor Derevenko tedavi ediyordu ve zamryaeağım birt-0k şeylere mani ol
fen elinden gelen ,eyi yapıyordu. O nıak iı;in salahiyet tstiyecektim. 
zaman bir aksülimel husule geliyor, Filcref ADIL 
şi• iniyor ve çocuk iyil~iyordu. A • 
nanm, bu iyile,me tesirini, Raspu
tinde bulması. ona inanmasmm neti
cesiydi. O, ruhunun marazi bir te -
,evvü,u ile, tedavinin bütün fayda
sını, doktorlarda değil, duada, kera
mette buluyordu. 

Çiçekçi&k 

(1) (2) (3) (4) 7 - lkitcv - o 
(öğ +öz+ ol+ eğ) Bu da etimoloJice (ötiik) ve (af. 
(eğ+ ez+ el+ ev) te - o) sözlerile eştir: 

Kelimenin yunancada manası: (1) (2) (3) 
"özlemek ,imrenmek, istemek, he- (öğ +öt+ Ukl 
ves etmek, gıpta etmek" ve bilhassa (ağ+ it +eğ) 
"kıskanmak" tır. (ik + it + ev) 

_. - lmeir - o lkitevo) : "Niyaz etmek, yalvar-
Etimolojik şekli eudur: mak, istirham etmek" manalarmd& 

(1) (2) (3) (4) kullanıbyor. 

(iğ + im + eğ + ir) 8 - Glih - ome 
(1) lğ: Ana köktUr. Anlamı "ar- Türkçe "özlemek" sözünün bir va· 

zu' 'dur. riyantı olan (öğle - mek) 8Öztine te-
(2) im: Arzunun "mUlkiyet" ı is- kabili eder. 

tihdaf ettiğini gösterir. (1) (2) (3) 

(3) Eğ: Fikri tamamlar. (öğ +öl+ eğ) 
(4) lr: Fikrin yani istihdaf edi-

len mülkiyetin belli, kesin bir nok- (ig + il + ih l 
tada, bir objede tekarriir ettiğini (1) Oğ, iğ: Arzu anlamına ana 
işaret eder. köktür. 

O halde bu kelime "belli bir nok- 2) 01, il: Arzunun uzaktaki bir. 
tada tekarriir eden mülkiyet arzu- objeye taalluk ettiğini gösterir. 
su" manasına gelir. Bunu başka bir (3) Eğ, ih: Fikri tamamlar. 
ifade ile de tarif edebiliriz: "Muay-
yen bir şeye malik olmak arzusu". Burada, yaptıncılıkla allkUJ ol· 
1'ürkçedeki mukabili (imren _ mekl mıyan, muhitine taşmıyan bir arzu 
orijinal manayı muhafaza ettiği kastediliyor. Bunun tek bir vasfı 

var: Uzaklara taalhlk etmesi. halde yunancası sadece "arzu et- . . .. ,, . 
mek" manasına gelir. .1:'fi~kçesının m~nası has;et tir. 

r Arkam VA r 1 

Çocuğun hastalığına tıpta deva darla karısı ve bütün ailesi hakkın· 
Yoktu. Fakat Aleksandra Feodorov- da en küçük no)ttalanna ehemmi -
il& da,Jtaderin pençesine, mücadele- yet vermek suretiyle, çok derin ve 
Biz kendini teslim eden kadınlardan dikkatli tetkikat ryapb: "Rasputine 
da değildi Dualarmm mUstecap ol • taraftar olan mullaktyetçiler, ~dmdi, 
ına.~. muhakkak gUnahkir bu ~ saltanat varislnim 11ıhhatl üzerinde, 
lunduğuna, Allahm kendisini din • ======================== 
lemediğine hamlediyordu. O, 11abit 

Türkiyeden çiçek 
ihracı mümkündür 

Kelimenin iki dildeki şekilleri a.l' Dılımızde bu kelıme de orijinal m&• 

rasmda ufak bir fark görülüyor. nasını saklamıştır. Yunancası umu· 
Türkçede kelimenin sonunda yu- '?i man.asile "a~'.' demektir. Görll· 
nanCMında bulunmıyan bir (en) eki ~yor kı ~unan dıl~nde aynen buldu· 
var. Bu, süjenin en yakliı muhitini ıpımuz (dil:mek, ıst~ek, özlemek, 
ışaret eder ki, mefhumun noksansız tmrenmek, oksemek. oğlemek, ötilk) 
ifade edilebilmesi için vücudu el· kelimeleri türkçede herbiri kendi 
zemdir. Çünkü imrenilen şeyler da· bünyesine göre tek, diğerlerinden 
ima süjenin çok yakınında bulunan tamamen ayrılmış ve orijinal birer bir kanaatle, imanmm dağlan devi

l'eceğine inanıyordu. Kendisini gü -
!lahklr addedince, kendisi ve çocu • 
h için dua edecek ve duası Allah -
Ça kabul olunacak bir adam, bir za· 
lıtt aramaya başladı. Her ne paha
lllla olUl'll& olsun, böyle bir adam 
\almak Jhrındı; çünkü Aleksinin 
htam&mP ltlzum vardı. O, ya;m -
hcalrtt ve bir ~ baldld mutlak 
......... u..uuör oıaclrm. 

Rasputin Gregori, milletin göbe -
ltnden, ilmld ettiği gibi alçak gönül 
lUier aramıdaki en alçak gönüllü
ler içinden •. safiyetin kaynağından 
Çıkan beklediği mukaddes adamdı. 

Ruputin, sırf kudsiyeti, kerameti 
~ ibadeti ile saraya girdi. Orada, 
hlnız, mukaddes adam mevcudiye· 
tı ile tanındı. Bütün eef ah et dlifkün 
lUğnııü, biltUn şehvetperestliğini 
8-ray dıvarlarmm haricinde bıraktı. 
Onun, hatta saltanat apartmanla • 
~da irtikap ettiği kabahatleri oldu
guna .Uphe yoktu, fakat 1mparato
!içe bunlan görmedi ve görmek is
temedi. 
..._ Çaroviçin bebekliğinde Vişniya
•ova isminde bir dadısı vardı, Raspu 
tlıt, onu bqta.n çıkardı. Bu kadın, 
biıabara nedamet ederek, Imparato
!iÇeye kUnahmı itiraf etti, Çariçe 
bıanmadı; onun "mukaddes adam " 
-ıeyhinde kurulan tuzakta parmağı 
~~uğuna ve iftirad~. bulunduğuna' 
'l&lUO!letti, lmlannm mürebbiyeai Ti 
~ talebile kendi apartıman
-..nna Rupotinin kirmesinin meni
~ rica etmet!ihıe ehemmiyet verme
di, Çar müdahele etti ve memnuiye
tt devam ettirdi, fakat Tiyuçevada 
~den oldu. 

Çariçe, Ruputlnln oğlunu tedavi 
'debilecek ve kurtaracak kudrette 
~duğuna, köril körilne inanmıştı. 
~1Jb.nda. bahsettiğim oda hizmetçi· 
~- Zamotti "O. Rasputinde hususi 
"il' kudret, dua kudreti bulunduğu
lla. onun edeceği dualann muhak
ıt.k milatecap olacağına, bütiln ka
~tile inanmıftı. Çareviçte görillen 
d BihJıl seWıı bllh&88& Rasputinin 
U&larmdaki tesire atfediyordu" dl
~

Aleblnln Isviçreli mürebbisi de 
9'aıııan söyliyor: . 

• Ruputinln aarayda bulunmam, 
~ haatalığr ile sıkı Bikıya ala· 
~- Bana hutalık haber veril
~ zanwı, bu adamm onun -Çariçe
'""111• tlzmndeki ntlfuzunu anladım. 
~putinJ daha ilk görilfümde, ço 
-,un her lıutalıfmda kencliaini 
~"'.,...bn-umı, edeceği dualann Alla
~ _kabul edeceğini l!löylediği zaman 
~~ye itimad vermifti. Onun "mu 
~ adam" a lnanmuı '81'tile, 
;:!Utin nekadar uzun müddet ya
.:..-wa. çocuk da y-.ayacaktı. Kim 
~ denıe desin ve isteyen tesadtlf e 
~~n, hakikat fU kL. ~uk dü
~1'0ldu ve bu iyilefme Ruputinin 

Kudüs kargaşalıkları 

Zabıfia ile halk arasında 
kani çarpıımalar oldu " 

Yafa mahaneterınae yanan Tanucn evıen 

.fCudils, 29 (A.A.)' - Dün Jeııin Filiatin1 ziyaretten vazgeçmelerini 
kazumda klin Quef.tta kuabamı- Alman eeyyahlarma bildirmiftir. 
da askerin mtıd&hal.tne mecburiyet ı L le 
hiaıl ecleıı bldlleler,olmUf, dört A- 40 grev llder uaı a 
rap ölmu,. dört kifi ;de yaralanmlf· ıeltlrlere naldedlldl 
tır. Nabluada ve Be1-nda sabıta ta· Londra, 29 (A.A.) - Kudüsten 
rafmdan yapılan &ra~alar esna- bildirildiğine gare kırk kadar grev 
sında halk, tecavilzkarane bir tavır lideri ,tmdiye kadar bulunduktan 
takmmlf olduğund~ zabıta, aillh yerlerden ı.,ıra şehirlere naklolun
kullanmak saruretinc13 kalm•,Ur Uç mU.flardır. Bu liderler, günde birkaç 
kiti yaralanmıştır. kere polill dairelerine görünmek mec 
· Nura polla mevlUll, yanmıp. buriyeü altında bulunmaktadırlar. 
DUn bir lngiliz polla 111emunınun öl-
dtırUlmMi, btlytlk bir ıgaleyan tevlit Yeni müstemlelcat naıırı 
etmiftir. İngiliz mem11rlannm aile
leri Kqdüaü terketml.tlerdir. Akde • 
nlsdeki lngiliı filoeu kumandam 
"Ba.rham" sırhlmlyle ~yfaya gel • 
miş ve tayyare ne Ku<llee gitmiftir. 
Şimdi orada &U komilerle görtlfllıek 
tedir. 
Yülaıek Arap komit.491 1ekretert 

Avni Ebuhadi, mi1U Yalıuc!i toueyl 
nin bir uzlıpna yaplmiuı için re -
çenlerde vlJd olan da~e fU ceva 
hı vermiftir : , 

.. _Memleket çok ldlıtüktUr. Ya· 
hudl muhacirlerlııl koynuna alacak 
kadar geniş değildir. ~111 Yahudi 
yurdu, Arap muhtariyeW için bir ma 
niadır." 
H~met memlekette lıtlldlm l!lftr

.mekte olan emniyet.ıDUk dolaymile 

Londra, 29 (A.A.) -Orm11by-Go· 
re9un Thomas'm yerine mtt11temle • 
kit nazırlığına tayin edilmiş olduğu 
nun dtln öğleden aonra llln edilmesi, 
hiç bir 11ttrpriz uyandmn&llllfbr. Elli 
Y8flDda olan Ormaby göre, 1932 ee
rıesinde mandalar daimi komisyonun 
da lngUterenin birinci mtımessili ol· 
mu,ıur. Kendisi bUh•- J'lliatin me 
eeleainin halli için 1lmn olan ehliye
ti haizdir. Çllnldl 1918 l!lelleslnde bu 
memlekette politika memuru olarak 
bulunmut olup buralara hu olan me 
selelerin mahiyetine yakmdan ve 
hakkiyle vakıftır. Thomum halefi -
nin lltlratle tayin edilmiş olmumm 
eebebi, Flliatln meeeleslnin hemen 
meeul bir nazıra tevdi edilmesi zanı. 
retlııln bllledilmif olmaaıdır. 

Yeni kurulan ''İstanbul Çiçek ve şeylerdir. O itibarla bu anlamın ta- mefhum ifade ederken, ayni kelime· 
Fidan Bahçıvanlan Cemiyeti" çiçek rifi "süjenin bitişiğinde bulunan mu- ler yunaıncada yanlış anl&11larak, 
çiliği rağbetlendirmek, milli servet ayyen bir şeye temellük arzusu" ol· daha doğrusu inceliklerine nüfus 
haline koymak için çalışmaktadır. mak lazımgelir ki bu mefhum keli- edilmeden gelişigüzel lrullanılml§tır. 
Cemiyet, ayni zamanda bazı memle- menin ancak dilimizdeki şeklinden Bu hal uzun boylu tetkikata mmin 
ketlere çiçek ihracatı i('in tetkikler- çıkabilir. Yunanca şekli eksiktir. olacak ayn bir mevzu teşkil eder. 
de yapmağa başlamıttır. Bu hususta 5 - Aksi - o Ok hekimi 
cemiyetin reisi Mehmet Sadık ile bir Türkçedeki (öksü ~ uıek) kelime- Dr. M@hlllflt AB 
mWıanirrm& g3rllfnıU,tUr. Mehmet ~ t4tkabiU .,, 
Sadık muharririmize şu izahatı ver- (1) (2) (3) 

miştir: (ök + ös + üğ) 
- Çiçekçilik memleketimizde gün (ak + as + iğ) 

den gu"ne inkişaf etmekte üıe de bu Bu kelimelerde kökten sonra ge-
len (ös, as) eki, "istemek" ve "bz

gilzel nebatlan yetiştirenleri mem· lemek" te olduğu gibi, oldukça ge-
nun edememektedir. ni§ bir sahayı göstererek arzunun 

Yüzlerce vatandaşın uğraşıp mey vüs'atine İ§aret eder. Kelimenin 
dana getirmekte olduktan türlü çi - türkçe manası "şiddetle arzu et
çekler, senenin çok zamanlarında mek", yunan dilinde ise "tensip, 
müstahsilin elinden yok bahasına tasvip, talep, arzu, ümit, temenni 

etmek" tir. 
Çıkmakta ve bazan da biç müşteri 6 - Aite - o 
bulamamak yUzUnden bahçelerde c;U TUrkçedeki (ötük) 8Özti ile kar-
rUmektedir. şılaşır. 

Memleketimizde çiçek sarfiyatı. 

muayyen ve mutat gtinlere inbiur 
etmekte olup halkın gUndelik haya
tına bentlz nnfuz edememiştir. 
Ecdadımızm güzel feylere ve c;l -

çeğe kar,ı beelemit olduktan .evgi 
ve allka herkesin malOmudur. 
Şimdi bizde de zinet nebatlarma 

ka111 merak ve allka hiuolunacak 
derecede çoğalmakta üıe de hentız 

18.ylk olduğu mevkii tut&m&mlfbr. 
Ölenlere çiçek göndeririz de yeni 

doğanlan bundan mahnım etmemize 
akıl erdirmek oldukça güç bir key • 
fi yettir. 

Memleketimizin senelik çiçek sar· 
fiyatı Avrupada bir şehrin bir gün
lük sarfiyatı kadar bile değildir. 

(1) (2) (3) 
(öğ +öt+ ük) 
(ağ+ it+ eğ) 

(1) Oğ, ağ: Arzu anlamına ana 
köktür. 

(2) Ot, it: Arzunun dinamik ol
duğunu göeterir. 

(3) Uk, eğ: Fikri tamamlar. 
Bu kelimede arzunun sadece dina

mik olduğu kaydedilmekle iktifa edil 
mit.Demek ki bunda ne "istemek" te 
ki t&§kmlık, ne de "dilemek" teki 
belinizlik ve bataet var. Şu halde 
bunun tam manll!lı "talep" ile "te
menni" arumda yer alan •(rica" 
gibi bir mefhum olması icap eder. 
Filhakika (ötUk) türkçede rica de
mektir. Yunan dilinde "il!ltemek, ta
lep etmek, istida etmek" manasına
dır. 

Poliste 

Bir yemiıç\ bisikletle 
beraber denize düttü 

Kadıköyünde Yemişçilik eden Ki· 
remis adında biri pisikletle Malte • 
peden Kadıköyilne gelirken Tqköp
ril altından geçeceği sırada bisikle
tin fireni tutmamuı yUztlnden de
nize yuvarlanmıştır. Kiremia deniz. 
den çıkanlmıf, yaralı oldu#undan 
hastaneye kaldınlmUJtır. 

Eroin i~erlerken 
İbrahim, Necati oğlu lbrahim. Mu 

rat ve Topal Mustafa isminde dört 
kişi Kuşdili çayırında Eroin içerler
ken zabıta memurlan tarafmdan p 
riilerek yakalanmışlardır. Yakala • 
nanlann üzerinde eroin çıkarmaia 
mahsus bir lastik balık çıkmıfbr. 
Haklarında takibata başlanılD11fbr. 

Ameleler arasında kavga 
Sultanahmette Araata eokağmda· 

ki hafriyat mıntakaamda c;ahtan a
meleler arasında dün hiç ytiztlııden 
bir kavga çıkmıştır. Neticede, &mele 
den Mehmet, Yahya ve Sıtla ismin
deki iki ameleyi bqmdan kazma ile 
yaralamıştır. Kaçan suçlu aranmak
tadır. 

1935 senesi lngilterenin çiçek is - .lflA•••••••-•••••••••••••••-. 
tihlakt 750 milyon frank, yani 62 ~u B U Y AZ iN E N 8 O Y O K H A D l S ES 1 
çuk milyon Türk lirasıdır. Bizde ise 

memleketin senelik çiçek ıstınsaıatı 1 Haziranda BURSA şehrinde 
50 bin lirayı geçmemektedir. 

Hiçliği ve ehemmiyetsizliği mey· ' ' ç E L ı• K p A L A s '' danda olan bu rakamın yüzlerce bab 
çıvanı tatmin etmekten çok uzak ol-

durahtr~:~k sevgis1n1 yaymak ve Otelinin Açılmasıdır. 
sarflyatmı çoğaltmağa çahtmakla 
berabet Romanya gibi bazı dış mem 
leketlere ihracat teşebbilslerlni de 
ihmal etmemek çok faydalı görill • 
mektedir. Cemiyetimiz bu meseleyi 
takip etmektedir. Ali.kadar makam
lara bqvuru1arak hü~etlmizin hl 
mayeai ve yardımı latenecektir. 

Modern bir otel, terualJ bahçeler, banyolu odalar, aynca 
epiz banyo teaiaab 

Otelin oda banyolan ve hamam teslaab için temin ettilf çır;r.tg SU 
romatimıa, alyatik, karaciğer, .böbrek ve daha bir gak h•etalık'1rm 

- gtı7Al devuıdır. 
HER TORLU FENNi TESiSAT - Muör ve Muiiz 
Otel ANKARA P .ALAS Şirketi tarafından ltletilecek ve Vlyanadaa 
gelen sJX ll'UNNY FELLOWS Orkestrası gtlndils ve pce mtıe
terilerimizi eğlendirecektir • 

Banyo - Kahvealtı - Yemekler ve oda btrllkde '9 &. 1 Hrüır. 

Cemiyetin ihracatına muvaff akı -
yet hbıl olduğu takdirde i8tihsall· 
tm birkaç misil artacağı ve bu gü· ı 
zel nebatlan ye~irenlerin Ekono -
mi dunımlan da fiJndikinden daha 

müsait bir seviyeye yükseleceği şUp ••••••••••••••••••••••••rtltl" hesizdir. 
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Bir İngiliz generah çok 
mühim tavsi.yeler yapıyor 

Yazan: General Spears 
1 

• 

Fransız sıyasetını tasvıp edenleı 1 
iddia ediyorlar kı, Uluslar Kurumu
nun magliıbıyetini kabul etmek ve 
ltalyaya kıra üzerindeki roluuiı ıfa 
etmeye davet etmek "realıst" bir si
yasettir. Bu realistler Almanyanm 
korkusundan ltalyanın arsıulusaı a
landa irtikap ettıgı cürmü unutmak 
istiyorlar. Bunlar Avrupanm Alman 
tehlikesini İtalyasız bertaraf ederni
yecegıne ınanıyoılar. Hakları olaoı
lir, fakat Avrupanm karşılaşacağı 
tehlikelere çaresiz tesirsiz bir ulus
lar kurumu tarafından halledilemi -
yeceği gibi istikbalde Almanya ltal· 
yanın yaptığını yapmağa kalktığı 

takdirde İngilizler Almanyayı itham 
edecek mecliste İtalyanın mevki al
masını asla kabul etmiyeceklerdir. 

İngilizler basit, doğrusu şöyle na
muskar tacir insanlardır ve bu mese
lede hisleri şu merkezde olacaktır: 
Kurum bir oyuncaktan ibaretse kal
dırılsın, ve tesirsiz esaslar üzerinde 
idame ettırilmesin. Habeşistanın 
mahvolmasının üzerinde bir emniyet 
sistemi kuramazsınız. Ne de İtalya
nın taahhütlerini reddetmesi arsıulu
Bal adalet prensipinin idamesine ya
nyacaktır. Binaenaleyh, realist siya-
set gütmek gayesinde olanlar bilakis 
çok mahdut gayeler peşinde koşu
yorlar demektir. Oyle ise hakiki re
alıst siyaset ne olabilir. 

Bu son tecrübe gösterdi ki, zecri 
t edbirler ekonomik kaldıkça tesirle
ri çok mahdut kalacaktır. Binaena -
leyh bundan sonra taarruza karşı 

koymak için Uluslar Kurumu arka-
1BJnda muhakkak surette silahlı kuv
vetler olmalıdır. Yani uluslar diğer 
bir ulusa taarruzdan korunmak için 
harbe girmeye hazırlanmalıdırlar. 
Bunun için iki şart lazımdır: a) U
lul!lar kurumunun azaları kollektif 
emniyeti müdafaa için kiı.fi derecede 
silahlanmış olamlıdırlar. b) Hiçbir 
hiikumet halkının kabul edemiyeceği 
taahhütlere giremez. Bunun için Av
rupayı muhtelif menfaat mıntakala
nna ayırmak icap etmektedir. 

Her memleketin iki menfaat mın
takası olacaktrr. Birinci menfaat, ve 
ikinci menfaat mmtakaları. Her 
memleket birinci menfaat mrntakası 
dahilindeki memljketlerin yardımına 
silahlı kuvvetlerle gelmiye mecbur 
tutulacaktır. İkinci menfaat mınta
kası dahilindeki devletlere ise müte
amza karşı sıkı ekonomik tedbirler 
tatbik edecektir. Maamafih hali ha
zırda bu teşkilat meselelerini berta
raf ederek şimdiki müşkülleri halle 
çalışmalıyız. 

Alman tehlikesinden korkan dev
letler Avrupada İtalyan teşriki mesa
isini istiyeceklerdir. Mesela Fransız 
erkanıharbiyesi diyecek ki: ltalyaya 
güvenilmediği takdirde İngiltere 
Alplerin müdafaası için lazım olan 
15 fırkayı temin edecek mi ? Fakat 
cevap menfi olacağına göre en iyı 
niyetli, kurum esaslarına en bağlı 
Fransız kabinesi bile bir uzlaşma yo
lu açacaktır., , 

Bütün bu hakikatler nazarı itiba~ 
ra alındığı takdirde bile Italyan ha
rekatının İngiltere tarafından tasvip 
edilmesi hiçbir zaman mevzuubahs 
değildir. Zecri tedbirleri nihayete ka
dar idame ettirmekte mana yoktur. 
Yavaş yavaş ne kadar müessir olur
larsa olsunlar, İtalyayı Habeşistanı 
terke mecbur edecek kadar müessir 
olmıyacakları aşikardır. Uluslar Ku-
rumu mağlilbiyetinin meydana vu
rulmaması için kaldırılmıyacaklar

dır. Uluslar da muvaffakıyetsizlikle
rini itiraf edip tedbir karannı geri 
almaktansa tedricen kendilerinden 
ortadan kalkmalarına bırakacaklar
dır. 

lngiltereye gelince. yapacak en i
yi hareket zecri tedbirlerin alınma
ımda önayak olduktan sonra şimdi 
ancak Italyanm kurumdan atılma
ıını istiyebilir. Büyüklerin küçükle
ri yuttuğu bir teşekkülde mevki al
maktansa ufak temiz bir kurumda 
yer almak daha iyidir.Şüphesiz Fran
sa itiraz edecektir.fakat ltalya ile ln
giltere arasında bir intihap yapmak 
mecburiyetinde kaldığı takdirde İn
giltereyi tercih edecektir. Paris U -
luslar Kurumunun ölmesine müsaa
de Memiyecektir ki. lngiltere ayrı
lırsa kurum ölmeye mahkftmdur. 

Bu arada Habeş meselesinde kol
lektif emniyetin iflasa uğraması 
Afrikadaki vaziyeti tetkik etmemizi 
istilzam ettirmektedir. Habeş impa
ratorluğunun ttalya gibi kuv
,.etli, mUteamz askeri bir dev-

Fransız siyasetine yeni bir veçhe verecek olan Blunı 

l~tin .eline geçmesi Ingiltere- ı Bu imkanlar bir hayalden ibaret 
nın Hındistan ile hava yolu- olmaktan uzaktır. Bunlan karsıla -
nu ciddi bir suretet tehdit etmek mak için en elverişli siyaset Akde
tedir. Ayni zamanda birkaç sene nizde kuvvetli olup İtalyanın taar -
zarfında istediği takdirde adedi yüz ruza kalkmasına imkan vermemekte
binlere baliğ olan renkli bir ordu çı- dir. İtalyan şehirlerinin kıs -
karabilir. Hem öyle bir ordu ki bi - mı klillisl sahildedir ve ltalya Ingi -
rinci derecede harpc;i kuvvetlerden liz donanması ve uçaklarının tehdidi 
müteşekkil olacaktır. altında bulundurulmalıdır ki, cesa -

Böyle bir ordu lngilterenin cenup ret edemesin. Tam bir emniyet temin 
ve şimali Afrikadaki mtistemlekele- edebilmek için Paris ile anlasma el
ri için tehlike olacaktır. Şarki Afri- zemdir. çünkü Fransa Akdenizde en 
kada mühim miktarda mühimmat de kuvvetli devlettir. 
po ed:lecek ve anavatan ile münaka- lngilterenin cenup ve cenubu şar
lesi kesildiği takdirde İtalya tngilte- k1 Avrupa devletlerinden daha ziya
renin hali hazırdaki şartlar altında de Afrikadaki topraklarına ve ora
Afrlkada bulundurabilecekleri kuv - daki beyaz halka bağlı olduğunu 
vetlerden İtalya ~ok daha fazlasını Fransaya söylemeli ve Londranın Af 
bulundurabilir. fngilte~e Afrikada rikadaki vaziyeti tahtı temine alm
Almanlarla yaptığı harbin ne büyi.ik dıktan sonra A vrupada faaliyete geç
müşkülat icinde bitirildiğini unut - mfye hazır olacağım bildirmeliyiz. 
mamalıdır Hem de Almanların hazır Böyle bir siyaset Uluslar Kurumunu 
olmadıkları anda .. Italyan diktatörü- bır müddet için zayıf düşUrse dahi. 
nUn bir giin ı:ıarki ve şimali Afrika- kollektif emnivetin müessir olabilin
daki kuvvPtlerini hirlc>~irerek Mıs1- ceye kadar bu politikavı gütmek 
n v11tmağa kalkışması imkansız de- lmnaratorluğun emniyeti için zaru-
ğiıdir. ridir. 

Karadenizde güzel ve verimli 
bir nahiye merkezi: Mapavri 

Mapavride hü kCımet konağı 

Mapavri, (Tan) - Mapavri, Ka- dört saatte katedilmesi icap etmek
radeniz sahilinde, zümrüt gibi yeşil, tedir. Bu verimli nahiyenin kaza 
portakal ve . mandarina ağaçlarına merkezi haline getirilmesi köylü ve 
bürünmüş. 32 bin nüfuslu güzel bir halk için çok faydalı neticeler temin 
nahiye merkezidir. Havası ve suyu edecektir. 
itibariyle olduğu kadar, mahsul ye - ,--------·-----. 
tiştirmek bakımından da çok feyizli 8 U L M A C A M 1 ~ 
bir toprağı vardır. Maden damarlan, 
bilhassa bundan yirmi yıl önce işle
tilen manganez ocaklan çok zengin
dir. Mapavrinin yanından geçen Bö
Jükdere çayı, küçük şelaleler teşkil 
ederek denize dökülür. Birçok pazar 
yerleri, ~eniş ve işlek caddeleri, kü
çük ve şirin bir çarşısı vardır. Geçen 
yıl inşası tamamlanan hük\lmet ko
nağı ve mektep binası ile Mapa\rri
nin en mühim ihtiyaçlarmdan ikisi 
daha tamamlanmıştır. Nahiye müdi
ri Faik ile belediye reisi Mak:sut, bu 
hususta büyük yardımlaı:da bulun -
muşlardır. 

Mapavri Rizeye 70 kilometrelik 
bir yolla bağlıdır. Civar lföylerdeki 
halkın denizdeki i,lerini görebilme -
ler! icin bu uzun mP.saf enin virmi 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

ı - Hilaliahmer (7) Kulp (3). 

SAGLIK ~ ~Ş-i-rk_e ___ t_i ----
- OGOTLERI Hayriyeden: 

B Vitamini Muhterem halkımız-. yapılan kolaylıklar arasında Vaniköyü ve Ru-
Vitaminlerin bu türlilsli de insa- melihisan iskelelerine kadar 90 günlük ve bu iskelelerden yukaruu 

na bir çok işler için lüzumludur. B için de 80 günlük ücıet mukabilinde 122 günlük seyahat hakkı veren 
vitamini bir kere sinirler cümlesinin ve ayni günde mükerreren ve paza.r günleri Boğazın her iskelesine se-
intizamına yardım eder. Bundan yahate selahiyet temin eden fevkalade tenzilatlı FOTOGRAFLI 
sonra A vitamini gibi çocuklann bil- KARTLAR satılmağa başlanmıştır. İsteyenler idarei merkeziyede 
yümeleri için lazımdır. Daha sonra kontrol müdlirlUğüne müracaatla alabilirler. 
kandaki şekerin yanmasına, vücu-
dumuzu teşkil eden hücrelerin çalış- Bu kartlar Hazirandan 10 Teşrinievvele kadar 
malanna nizam veren odur. Hazim .. _______ muteber olacaktır _______ .. 
için lüzumlu usareleri çıkartır, mi-
denin, b.ırsaklarm adalelerine kuv- 1 
vet verir, derimizin beslenmesine . t< adı köy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
hizmet eder, mikroplu hastalıklara '-------------------_..:::.__ ______ _. 
karşı koymak için lüzumlu olan un
surlardan biridir. 

Insan bu B vitamininden mahrum 
kalınca ilkönce iştahı kesilir, mide
sı bozulur, bulantı gelir, inkıbaza 

tutulur, daha sonra ishal başlar. 

Kanda şeker çoğalır, şeker hastalı
ğının alametleri meydana çıkar. 
Bundan sonra böbreklerin üzerin
deki küçük guddeler bllyürler, bu
na karşılık başka guddelerden ba
zıları küçüldüklerinden insanın bü
tün bünyesi bozulur .. Çocuklar bu 
vitaminden mahrum kaldıkları vakit 
biiyüyemezler, ağırlıkları azalır. 

B vitamini bütün adalelere de kuv 
vct verdiğinden ondan mahrum o
lanlar dermansız kalırlar, daima 
yorgunluk duyarlar. Mahrumluk de
vam ettikçe en sonunda kalpte yor· 
gun düşer ve gittikçe büyür. 

Bu vitaminden mahrum kalanlar 
da belli başlı iki milhim hastalık gö 
riilür. Biri sinir cümlesinin bozuldu· 
ğunu gösteren Beriberi hastalığı ki 
Japonlar pirinci kabuklarını çıkara· 
rak yedikleri vakit en çok onlardr 
olur. Oteki derinin iyi beslenemedi 
ğine delalet eden Tellagra ki bund 
deri ile birlikte sinirler cümlesi d 
bozulur. 

Bereket versin ki B vitaminind 
mahrum kalmamak giiç bir şev d 
ğildir. Çünkü bu vitamin tabiat· 
haylice çok bulunur. Ondan maı 
rum kalmamak için nerelerde buh 
duğunu bilmek ve gıdalarımıza ı 
nun bulunduğu yemekleri karışt· 
mak yetişir. Onun için, yine arsıuı 
sal \'İtamin kongresinin kabul ett 
cetvele göre hangi yiyeceklerde 
kadar bulunduğunu göstereceğ.iIJl 

SUttc pek ör;, yarım nllıcı.yt:ı; 

ölçü: lop ette 25 - 30; yumurt 
25 - 30; karaciğerde~ne öyle: r 
mekte 5 - 10; pirinçte 25 - 50: f 
sulyede. baklada, mercimekte, bı 
zelyede. soğanda, enginarda. havu 
ta, ispanakta, tomateste hep 25-5< 
yemişlerden ~ilekte 2 - 5; erikt• 
şeftalide 2 - 5: kayısıda, elmadıı 
armutta, muzda, portakalda 5; kes· 
tane ile cevizde ve fındıkta ve ba 
demde 5 -10. 

Bu B vitamininin bUyük bir iyili~ 
sıcaktan kaybolmamasıdır. Onuıı 
icin sebzeler piştikleri vakit B vita· 
mini yine kalır. Ancak bu vitamin 
suda çabuk erlmediğinden yemek 
pişince sebzenin kendisinde kalmaz 
suyuna geçer. Şu halde sebze ye
mekleri yenilirken suyuna ekmek 
banmak B vitamininden mahrum 
kalmamak için hiç te fena bir şey 
değildir. Et te piştiği vakit bu vita
minden et lokmasında hiç kalmaz, 
fakat et suyunun iştah açması bu 
vitaminin suya geçmesindendir. 

Tereyağı ile, Zeytinyağında, incir 
de hurmada bu vitaminden hiç yok -
tur. Kavuna gelince. o glizel kokulu 
vemişte vitaminlerin ancak eseri bu 
h!nur. 

l..okman RF.Kf" 

2 - Göstermek (4). Nota (2). 
3 - Kazanılan harp (5). Kapan 

(3). 
4 - Bir şark vilayetimiz (6). 
5 - Para (4). Uye (3). Beyaz (2) 
6 - Sanat (2). Yerde sürünen 

hayvanlar (6). 
7 - Hayret nidası (2). Müsaade 

(4). Büyük kaza (3). 
8 - Zayıflık (3). Şair Yunusun 

öteki adı (4). 
9 - Nan (5). 
10 - Bir vasrtai nakliye (5). Kor

kak (5). 
11- Katı (3). Kulağa takılır (4). 

Rabıt sıygası (2). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 - Zati Sungur (10). 
2 - Alık (4). Ye (2). At (2). 
3 - Tırnak (6). Saka (4). 
4 - lkna (4). Ufak (4). 
5 - iman (4). 
6 - Uyku (4). Oda (3) Zarf eda-

tı (2). 
7 - Ne (2). Fidan (5). 
8 - Saman (5). Bir hece (2). 
9 - Aka (3). Gemi (4). 
10 - Rakı (3) Nesir (5). 
11 - Tan (3). Me (2). lri (3). 

Alem dağı def neli suyu 
Müteaddit resmi nıdleesesatı sıhhıye mütehassıs etibbası tarafından yl!

pılan hikemi kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edileD 
raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (ko

libastl, anaerop. likeı'fyan) mikroplarla her türlü mevaddı kimyeviye v• 
uzviyeden tamamen iri bulunduğu bildirilen ve emsali arasında en kuv• 
vetll RAD10AKTEVlTES1 bulunan Alemdağı Defneli suyu 10 haziran 
936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) iba
resini havi zımbalı laususi kurşun mühürle mühürlü otuz litrelik kliçilk 
boy damacanalarla )ki buçuk litrelik galon şişeler derununda sııculara 
verilmeğe başlanacaJktır.. 

Yukanda evsafı h.ikemiye, kimyeviye ve bakteriyolojik hassaları ve 
bilhassa RADlOAK!l!EVlTESlNL.~ fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun 
safiyetinden emin ~&bilmek için şişelerin üzerindeki vakfın hususi kurşun 
mühür ve zımbasma dikkat etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tav• 
sıye ederiz. (2965) 

Muvakkat No. sı Dosya 
teminatı Lira K. No: sı 

.<:ıymeti muham
menesi Lira K. 

86 14 6 46 Yeni-14 1481 Kandillide Mezarlık 
sokağında Taşlrtarl& 

demekle maruf tarla 

883 99 66 30 Eski-3,5 1377 
nm 458/1440-payı. 
Kandilli'de Kilise so
kağında evin 4/5payı 

25-5-936 gününde arttırmaları uzatılmaya bırakılan ve 3-6-936 tarihin• 
· ihale edilecekleri yanlışlıkla ilan edilmiş bulunan yukanda bulunduk• 
i"I yerlerle No: lan ve cinsleri ve kıymet ve teminat miktarları yazılı his
li vakıf yerlerin ihaleleri 5-6-936 cuma giinil saat 15 te Kadıköy Vakıf· 
r müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin müracaat eylemeleri. (2964) 

Uevlet Oemiryolları ve 

Umum Id,reai 

Limanları 

ilanları 

itletme · ı 
lşmi, muha.mmun bedelleri aşağıda yazılı malzeme 29-S.:1936 pazartesi 

,uuu ı1t......ıa..ı.u..da. gösterilen sa.atlarda Ankarada idare binasında ayn ay
ve kapalı zarf ~ru.ıu ue t><u.uı d.llil ... ~ ... ,uu. ...'4 "lıl•"· ~ o--- • · • •• - . • ~-ı
ızalarınaa gösterilen muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği v~ 
kalar ve teklif mektuplarını ayni giin Amyant ve Klingrit malzeme için 
ıaat 14-e); Tranımıisyon kayışları için (saat 14,30-a); muşamba ve pe
ımoitler için de (saat 15-e) kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zmı. 

•lr. Bu işlere ait ~~ame Hayda.rpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğün
e, Ankar'lrlrı ra~zeme dairesinde parasız olarak değıtılmaktadır. (2927) 

lsmi 

'.::em'an 6660 kilo ııauhtelif eb'atta) 
amyant ve klingrit levhalarla kord) 
amyanUa.r. ) 

Cem'an 1355 ınetro muhtelif eb'-) 
atta tek ve çift ka.tlı transmisyon) 
kayışL ) 

Cem'an 2030 :metre beyaz ve) 
kahve rengi ınıupmba muhte-) 
lif eb'atta line>leoıh ve be-) 
yaz kahve rengi pegamoit -) 
ler. ) 

muhammen 
bedeli 

6187 lira 

20. 

7431 lira 

Muvakkat 
teminat 

464 lira 

557,32 lira 

Eksiltme 
saati 

15 

.o,30 

16 

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz takım komple Tinıva.r 14-7-938 

salı giinü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 467,05 liralık muvakkat teminat ile kanunUJI 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar ko~ 
yon reisliğine vıermeleri lizımdır. 

Şartnameler Anka.rada Malzeme MüdürlUğilnde, Haydarpaşa tesel'" 
lUın ve sevk müdürlüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. (2923) 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

! Türk Hava Kurumu Büyük = 
= ~ÜW &lM@·@~lUJ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir 
2 el ke9lde 11 • Haziran • 938 dadır. 

Büyük ikramiye 

yelerle (20.000) lirahk bir mükafat vardır ••• 

llllllllllUlllJllllllltHHIUllHlllllllllllftnnmı11r.•n1111111111 
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- .. 101 Yazan: MITHAT l.~ 

4dnanın bugün bu salonda sevimli bir adam olması 
Belklsin IGHen ver~iği bir kararın neticesiydi 

4. d n a n ı t e • e 1 1 i etmek 
içinde hiuizliğini kaybet -

latiyor: '1lsillme Adnan, ne ya
dlyor, birçok llkrrdılar eöy -

, altm tllbakumdan uzun bir 
•tıJordu. 

fAYDALI ---..--( 11erııı:;.,1ı1r ı GIQI hatun l 
~ B(LGILER --'-----11.-P•rlde CELAL_./ 

Bugünkü Program 
lat.anbol 

18: Danı musikisi (plak). Hl: Haberelr. 
19 15: Muhtelif plaklar. 19,0: Çocuk ıaatı. 
Hiki.yeler. 20: Sololar (plak). 20,0: Stüd
yo orkestraları ve bayan Olca de Sanc;es 
(Soprano). 21,0: Son flaberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanıınm ıa
zetelere mahıuı havadiı ıervisi verilecek
tir. 

Ankara: 

12,30: Plik yaynnı ve Ajanı haberleri; 
19,0: Zirall._tçi konuıuyor; 19,50_: Karqık 
plik neşriyatı;20,10: Karpiç tehır loka~
tasmdan nakil: 20,0: Ajanı haber~en; 
20,40: Karpiç ıehri lokantaımdan nakil. 

R(TKREŞ 

18: Süel bando; 19,15: Radyo orkeatra
sı; 20,20: Konserin' devamı; 21,15: (1875 
M.): Danı muıikiıi; 21,15 (36~ M.): Aa
keri bando ; 22,45 : Konaer nakli. 

MOSKOVA 

Hanses gitti 
Elektrik 9irketi umum müdUrtı 

Haneee, dün Belçlkaya hareket etmiş 
tir. Hanee, orada tlrketln idare mec 
liaile temularda bulunacaktir. 

Yu11a11 Krab11111 amca11 
clUn 9lttl 

Evvelkl ıt1n DavlcSa lllmU hususf 
bir yatla phrlmlse plen, Yunan 
kralmm amcam Preu Andrea, dün 
,q.m Umamm&ldu ayrılnuf ve Pi
reye hareket etmlfUr. Kllyoıı• Da· 
vtd llrııllt de sttmlftlr. 
DUıı ık .. m Jıloda Deııbı KlUbfln

ıte Preu AncSru feNftııe bir ziyafet 
veiilmtftb'. 

Yeıl lraı elglıl 
hum y.m Ankara elclll Halil 

Fahimi, dün Ankaradan f8hriınize 
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Londra hava müdafaa sisteminin güneş projektörlerinden biri 

Londra müdafaası 
ııa,·a. silahlan ~ittik~e deh5etleşi

yor. Çeşit ~e~it tahrip, gaz \'e ~·an
gm bombalarının ~·eni modelleri icat 
edildik~e şehirlerin ha\'adan ~ııpıla.
cak hücumlara nasıl ka~ı koyacak
ları hesaplanmaktadır. 

Bu münasebetle Avrupa merkez
lerinin ha\'a mil<lafaalan ehemmi
yetle takip olunmaktadır. 

Hava hücumlarına karşı Londra müdafaasını canlı şek ilde halka anlatmak üzere yapılan son manevralarda ahali 

Askerlik ~·azılariyle şöhret kazan
mış olan bir muharririn son zaman
larda yazdıif mukay~li bir maka.
leye ba.:k,lırsa, .~ .... ., ....... ~•·•·• ~- • · ~··· 
de ha,·a mUdafaası en miikemmel o
lat"ak l..ondra ~österUcliJ':ıindf'n I.on
dra müdafaMına ait hu Tf'.simleri 
toplu bir iddlde neşrediyoru:ı.. 

Yarının en dehsetli hucumları havadan olacak , 
................................................................................................... ~······ 

Hava müdafaası en sağlam Avrupa şehri 
Londranın harbi umumide pek acı 

tehlikeleri vardır. Bir gece birdenbire 
bombalar patlamağa başlayınca halk 
isyan çıktı vehmile uyanmış
tı. Halbuki hakikat hiçte böyle de
ğildi. Şehir üzerinden uçan bir Alman 
jeplini Londrayı bombardımana gel -
mişti. Bereket versin şehir otoritele
ri evvelden muteyakkız davranmış-

lar icap eden tedbirleri almışlardı. E
lektrikler söndürüldü, tayyare pro -
joktörleri yakıldı ve toplar işlemeğe 
başladı. Tehlikeyi sezen Alman jeplin 
cilcri derhal geri döndüler. Mamaafih 
çok geçmeden Ingiliz avcı tayyareleri 
düşmana yetiştiler. Ufak bir mücade
leden sonra jeplin dehşetler içinde bir 
kuyruklu yıldız gibi yere indi. Alman 

lar jeplin hücümunu bir defa daha 
tekrarladılar. Fakat yine muvaffak 
olamayınca Londrayı bombardıman 

etmek sevdalarından vaz geçtiler ve 
böylece sağ salim şehir sulha kavuş
tu. 

Fakat bu oldukça acı ve tehlikeli 
tecrübeler Lo.ıdralılar için iyi bir 
ders oldu. Bilhassa şimdi,harptcn on 
sekiz sene sonra, tayyareciliğin dev 
adımlarile inkişafından lngilizler müs 
takbel harpte Londranm hava hücüm 
l a r ı n d a n m ü s t a ğ n i k a-
1 a mı yaca ğ ı n ı kestir-ı 

mekte ve jeplin hücumları gibi bu 
yeni taarrüzlerin kolayca defedilemi
eyceğine inanarak müdafaa .i~temle

rini son sistem keşfiyat ile tam ve mü 
kemmel bir hale getirmcge çalışmak

tadırlar. Ayni z.ımanda da nsıulusal 
siyaset alanında tayyare kuvvPtlerini 
tahidt ettirmek için büyük gayretler 
sarfetmektedirler. Jngilizlerin Alman 
yaya bir hava paktı teklif etmesi iş
te bu korkudan ileri gelmektedir. 

resimler de işte o manevralarda alır
mLcıtır. 

Tayyareye karşı müdafaa tertibatı 
sahildeki nöb\tçilerin tayyarelerin 
yaklaştığını haber vermesi ile başlar. 
Dinleme merkezlernideki ses alma ci
hazları hususi telefon teşkilatı vası
tasile tayyarelerin yaklaşmasını bildi 
rir, ve erkanı harbiye müteamzlann 
yerlerini ve sefer hatlarını harita U
zerine çizer. B u r a d a n nıaliı
mat müdafaa projektörlerine ve top
lara bildirilir. Haberciler bir taraftan 
öbür tarafa koşarak müdafaa siste -
mi arasındaki irtibatı temin eder. Pro 
jektörler tayyarelere doğru dönerler 
ve ışık verir vermez toplar faaliyete 
geçer .Düşman tayyareleri bir nok -
tada temerküz eden birçok projektör 
ışıklarının ortasında kalır, Toplar a
teş püskürür ve düşman tayyareleri 
ateşler içinde yerlere düşerler. 

Hava mlidafnasına memur a5ker..,. 
üniformalarını giyiyorlar 

Son zamanlarda Ingiliz erkanı har 
,.. biyesi Londra müdafaasını tecrübe 

"""-'"'""~ ·~.-. ._,, için birçok manevralar yapmış ve bu 

Manevra bitmiştir. Londra müda
faası mükemmeldir. Buna rağmen 
Londralılar müdafaa sistemlerinin ha 
kikaten mUkemmel olup olmadığını 
tecrübe için hakiki bir vaziyet doğma 
smı istemiyorlar. 

f'ro)ekt!Srterın dOz olmayan arazıde işleyebilmesi için tertibat vardır 

Keşif projektörü 

MOdafaft ststemJnfn kuhı.kfftn: Seıs a•m11 maklne9' 

:Tayyare mOşahede edildikten sonra yerini tesbite mahsı. llet. Top at .. i 

- ... tanzim ...,i, 

ı.ırtl 
Çok uzun mesafeli ve pek seri ateşli ağır mitrafyezıerfe kU'lUn yal/" , ... , ....... 
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biitiin silihlar Atatürk, tayyarel~rin ve 
istirakiyle yapılan harekatı 

\ 

• 

Evvelki gece Atatürkün yüksele huzurlarında fay 
rarelerin, tankların ve bütün silôhların İJfiralcile yr 
pılan büyük askeri fafbikafa ait resfmfer 

takiD ettile 
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Arpa - Mısır 1Jİ1Jasası 
lstanbulda mısır piyasası 

yeniden yükselmeğe başladı 
lç piyualarda: lltanbul arpa pi -

yansı durgundur. Hazır mallar üze
rine az muamele olmaktadır. Fiat -
lar on hafta 3,87,5 kuruştur. 

Ege mıntakası arpa fiatıan piya
uya az mal gelmesinden dolayı 
1;on hafta içinde bir miktar yüksel -
mittir. Yeni mahıulün piyuaya gel· 
meıi çok yaklatmlf olduğundan bu 
durumun geçici olduğu kaydedil· 
mektedir. Fiatlar aon hafta 4,375 
kuruştur. 
Samıun mıntakaaında arpa piya -

Hıında önemli bir değitlklik görUl • 
memiftir. Diyarbekir ve Karatan 
son hafta içinde de bu piyasalara ar· 
pa gelmittir. Fiatlar: Samsunda 4,50 
Çonımda 4,30 - 4,50; Sivuta 5 - 5,50 
kuruttur. 

Meraiıı mıntakaaı arpa piyaauı 

geçen hattanın ayni durumunu mu
hafaza etmektedir. Muamelelerin a
zalıfı mıntakadaki arpa ıtoklannın 
kalmamı, olmuına atfedilmektedir. 
AnUmüzdeki hafta içinde yeni arpa 
nıahıulUnUn piyaaaya arzına intizar 
olunmaktadır. Fiatlar geçen ha.fta -
nm ayni olarak: 

Mersinde 3,25 kul'Uf, Adanada 2,82 
kuru,tur. 

Dış piyasalarda: Romanyada ilk -
bahar arpa rekoltelinin 1935 aeneıi
ne nazaran yüzde 4.( nispetinde bir 
fazlalık göaterdiği bildirilmektedir. 

Hamburg boraaaındaki arpa fiat • 
tarı 100 kilo ba91na cif Hamburg 
Florin olarak fU fekildedir: Plata 
64 65 kilo 3,30, Plata !7 R8 kilo 
3,40 .. 

Mısır piyasası 
lç piyualarda: htanbul piyasa -

ıında mısır fiatlan yeniden yUksel
meğe devam etmektedir. Bu yükse· 
lifin mevcut mallarm ihtiyaca kif a
yet etmiyeceği kanaatinin piyasada 
hlkim olmasından ileri geldiği bil -
dirilmektedir. Son fiatlar funlardır: 
'5, 75 kuruştur. 
Samıun mıntakuı piyasalarmda 

mısır !iatlan yükselmiştir. lttanbul 
piyasasının yUkselifl bu mıntaka pa· 
zar1;ınna da tesir ettiği bildirilmek
ted . Mmtakanın muhtelif yerle -
rindcki ıon fiatlar 9u suretle göste
rilmittir: Kaatamonuda 7,5 kuru,, 
Trabzonda 5 - 6 kurµş, Orduda 5,50 
kuruş, Samsunda 6,25 - 6 kuruştur,. 

Dış piyasalarda: Araıulusal piya • 
salardı plata mIBırlan üzerinde ge
niş bir talep olduğu bildirilmekte -
dir. Hafta sonuna doğru havaların 
yeni mahsule müsait gittiğin hak
kında alınan haberlerin talebi biraz 
gev,ettiği kaydolunmaktadır. 

İtalya piyaaalannda mmr üzeri • 
ne talep nispeten canlıdır. Arzedilen 
mal kısmen yerli mısır ve kısmen 

Arjantin mahıulUdUr. 
Romanyada yeni ıene mahıulU 

hakkındaki tahminler ümit verici bir 
durumdadır. Ekimin yUzde 75 ini 
normal bir vaziyette olduğu ve yüz
de 25 i hakkında henüz tamamiyle 
netice alınamadığı haber verilmekte
dir. 

Yunanistanda 

Antlvenlıellıt partllerln 
blrleımesl itin cıayret 
Atina, 29 (Tan) - Anti Venize

liıt partilerin birletmesi hakkındaki 
müzakerelere devam edilmektedir. 
DUn, Teotokisin lideri bulunduğu 
milli Ahali partlıl bir toplanıı yap • 
mı9 ve partilerin blrle,me1lni euı 
ttibarile kabul etmi~Ur. lelahatçı A· 
hali partisi lideri de birleşmcğe iti
raz etmemektedir. Ancak siyasi mah 
fellerden ıızan haberler, birlefme 
tekli takarrür etse bile teferrUatta 
uyu,ulamıyacağı merkezindedir. 

Yunanistan ve küçük antant 
Atina, 29 (Tan) - Komünist par 

tisinin parlamento grupu reisi Skla
venu, gazetecilere verdiği beyanatta 
Balkan Antantının daha ziyade tak
viyesi ve Yunani•tanın Küçük An -
tıınt ve Sovyetler ile itilaf imkinlan 
araması zaruretinden bahaetmiftir. 

Ortamektep mualllmllğl 
imi hanları 

Ankara, 29 (Tan) - KUltUr Ba -
kanlığı 15 haziranda batlıyacak or
ta mektep muall!'llliği imtihanına 
girecekler için hazırlanmış bulunan 
açılmak üzere k1.palı zarflar ic;inde 
yazılı imtihan ıuallerini 1~ haziranda 
killtUr direktörlUkle.riıre göndermiş • 
tir. 

lstanbul manzaraları filme ahnıyor 

KöprU UzerindW film alınırken 

Bir yolculuk filminin harici man-1 ri, Halice giderek birçok güzel man
zaralannı çekmek için ,ehrimize ge· ı zaralan filme almlf]ar ve geç vakit 
len İngiliz film 9illketi mUmeuille· dönmilflerdir • 

No. 8'7 

Ademle Havva 
JltlrlauOAJllD 

- Btnim için rahatını kaçırma 
Hayal. Bu çaplan alayının elinden 
kurtulmak kolay olmaz. Ben fıraat 
bulunca hemen kaçmak t.tiyorum. 

- O halde ben garaja gidiyorum. 
Sen takei ile dönersin. Her halde 
on ikiyi geçirmezsin değil mi? 

- Ne mUnuebet. Çok evvel ka· 
çarım. 

- Haydi gül, eğlen öyle ite! 
Elini öptüm. Atladım. 
Ağır ağır merdivenleri çıkarken 

onun manavra yapup döndüğünü 
gördüm, buruı ,ehrin en kalabalık 
yeri, otomobiller, tramvaylar biribl
rini kovalıyor, merdivenleri çıktığı
mı gören bir Ufl,t kapmm iki kana
dını birden açtı. 

Girdim. 

- Bu akşam gelmedi Mösyö. 
- Ya ... ohalde yanm uat '°nra 

releyim. 
Ve ya V&f ya vq yüz geri ettim. 
Bu zamana kadar Hayal herhalde 

bir kilometre maklara gitmlfti. 
Ağır ağır döndüm, pardöeilmün 

yakumı kaldırdım, merdivenlerden 
ellerim cebimde inerek hemen kala
balığa karJftım. 

Alife bu isim gününün hltıruı ola 
rak bir gün evvel aldığım şık bir al
tun 'bileziği ara ııra yemek yediği
miz lokantaya bırakmJftım. Bir tak
ıiye atladım, önce oraya gidip pake· 
ti aldım. Tam sekizi çeyrek geçe 
Alisin kapııında idim. 

Beni kapıda kar,ıladı. 
Biraz geciktiğim için ,Uphelenmlt. 

Göriinee sevincini gtz1iyemedf, hedi
yesini verdiğim zaman bir çocuk ıi
bl netelendi, yukan alona çıktıj'ı
mız zaman bir kaç genç kız gördüm 
arkadaşlan imif, ten, aevimli, biri 
birinden rUzel üç kız. 

lalın günUnUn aile parti9l gündüz 
yapdmıf, timdi gençler aralarmda 
efleniyorlar, bu dört kız arumda 
kendimi pay etmek bana dUftU. Fa
kat o kadar samimi bir hava var ki! 

iki klüp birleşiyor 
[Bafı 1 incide] 

nUn reiıi mukabil bir nutuk söyle· 
miı:ı ve Galatasaray nıhunun her yer 
de ve her zaman bir ve bir ideal u
ğurunda çalışmakta olduğunu ilave 
etmiştir. 

Yusuf Ziya söylüyor 
Birleşme mevzuu etrafındaki bu 

sözlerden eonra Yusuf Ziyadan da 
bu elbirliği üzerindeki noktai naza
nnın hUli.sa edilmesi rica olunmuş, 
o da GUneflilerin kendisine itimadı 
tanımı olduğunu ve bu hususta Gü
ne9liler kadar Galatasaraylılar için 
de bir aöz ıöyliyecek mevkide bulun
duğunu zannettiğini ıöyliyerek Ga
latasaray • Güneı birleımeıl etrafın
daki bütUn lçtimalan tetkik ve iki 
klUbün nizamnamelerinde biribirine 
tearuz eden maddeleri birleJUrecek 
,ekllde Ç&hfacak bir noktal nazar 
beraberliğinin hlkim olmasını temen 
ni etmif ve Galatauray klUbUnün 
ayakta dinleyen ekaeriyetlne demiş
tir ki: 

11
- leteneniz karde,ıer, bu nizam 

nameyi bana itimadınııa güvenerek 
iki taraf namına da ben yazdırarak 
getireyim ve iki taraf kongreıinin 

tuvibine arzedeyim. Yeter ki, bu i
tin ilelebet payidar olabilecek bir 
tekilde devamını temin etmif olalım . ., 

Yuauf Ziyanın bu teklifi, Galata -
uraylılar ve Güneflller tarafından 
ılk1'1arla kabul edilmi9 ve Galatasa
ray idare heyeti tarafından da teşek 
kürlerle tuvip olunmu,tur. 

iki klüp birleıiyor 
Toplantı, fevkalade hararetli bir 

kardeşlik ıa:mimlyeti içinde ıaat ytr 
miye kadar devam ettikten ıonra 
ds.ğılmı,tır. 

BugUnkU vaziyete göre, iki gru· 
pun biribirine eski ııcakhğmı hiç 
kaybetmemiş bir halde muhafaza et 
tiklerini dUnkU içtimaa gelen iki ta· 
rafın yUzlerinden ve gözlerinden 
okumamak kabil değildi. Bu itibar· 
la, bu iki grupun tek bir cephe ve 
tek bir grup binuı içinde yerleşme • 
leri çok kuvvetle muhtemeldir. 

Finlan•yalı güreıçller 

yar111 bekleniyor 
Olimpiyatlara hazırlanan gUretçl • 

lerimizle karşılaşma yapmak üze.re 
davet edilen Fenlandiya güreşçileri 
Helsingfonıt'dan hareketlerini bildir 
dikleri ha1de bugüne kadar şehrimi
~ relmemitlerdir. Güreşçilertn Var
şovada eebebi anlaşılamıyan bir vı
ziyetten dolayı teahhUr yaptıklan 

tahmin edilmekle beraber bu husuı· 
ta Köstenoe konsoloıumuzun ve ,eh 

ı rimizdeki Fenlandiya konsolosunun 
V&.rfOvaya çektikleri telgraflardan 
bir netice öğrenmek kabil olamamış 
tır. Son dakikada Köstenceden alı • 
nan bir telaiz telgrafla Etita otelin
de bulundukları anlLJılan misafir 
gUrefÇllerin ilk vuıta ile hareketle· 
r!.nin temini için bUtUn acentelere 
müracaat edilmiştir. 
Takımın bugün, Köstenceden na

reket edecek olan Romanya vapuri
le ,ehrimize gelebilecekleri tahmin 
edilmektedir. Vapur pazar günü ıa· 
at H de limanımıza geleceğine göre 
gtlretÇllerin yol yorgunluğu üzerine 
hemen müıabaka yapacaktan biru 
ştlpheli görUlmektedir. 

Maamafih allkadarlar, miaafirler 
geldiği takdirde mUıabakalann B&· 

at 17 de Taksim ıtadmda yapılaca
ğı katiyetle temin edilmektedir. İl· 
tanbuldaki mUaabakalan müteakıp, 

ta beni gelip almasını taksiye ten
bih etmi9tim, her halde gelmif ola· 
caktı. Madmazellerden biri de yolu· 
nıun U.tt1nde bir aokakta oturuyor
mu,, Alisi onu da götürmemi rica 
etti, tabii reddetmedim, bu masum 
ef lenceye kanmadan ayrılmak pek 
güç oldu. Bizi kapıya kadar getiren 
Aliı ve arltada9lan bir kahkaha çıf
hğı içinde 9akala,ırken kapıyı aç
tım. 

Ve yıldınmla vurulmu9 gibi tekrar 
çevirdiğim kapmm kanadı arkaaın· 
da yere yıfıldım. 

Bekliyen otomobil bent getiren 
taksi defil Hayalin otomobili idi. 

• 
Her teyi anlıyan Alt. beni ayılt-

mak için arkadqlarmm da yardımı
ile alt kattaki bir odaya ıtlrükleınif, 
kendime ıeldftim zaman kollanm. 
boynum mlak, her tarafım kUlçe rl· 
bi olmuftu, eter, kolonya, nevrol ko
kulan bir birine k&rlfllllf, Jmlar 
bq ucumda tallth, korkulu sözlerle 
bakıfıyorlardı. 

Sabah oluyor, demek ıaaUerce 

ba~n ke.lmışım. 

Buraya biç geldiğim yok. arkadq 
lann burada ara.. aıra toplanıp eğlen 
diklerini biliyorum, okadar, genlt 
bir hol. Şapkamı almak için yanıma 
gelen hademeye Aleluandn sordum, 
• buraya çok gelirdi, herif baş 

•~ladı : 

Saat on bir buçuğa kadar güldük 
eğlendik, yedik, içtik, on bir buçuk· 

Ba,ım çatlayacak gibi ağnyor, vU 
cudum yüksek bir yerde?\ dü9milf 
ezilmiş gibi. 

Şimdi bir titreme başladı, Uşüyo-

Okuyucu 
Mektupları 
Soyadı almalı ff in uıayan 

f)lr muamele 
"Soy adı almak için Eskişehir nü

fus dairesine 8 - 3 • 936 tarih ve 
1095 numara ile bir beyanname ver
dim. Kaydım lstanbulda Hırkaişerif 
te. 7.incirlikuyu Atikalipaşa mahal· 
le~inde Karakol sokağında 24 - l nu
marada olduğu için btanbuht ya • 
zıldı. Fakat mUteaddit mUracaatle· 
rime rağmen cevap gelmedi. Gaze • 
tenizde, Temmuzdan itibaren BOY I\· 

dı almıyanlar hakkında kanunt ta -
kibat yapılacağı haberini ok11dum. 
Bu işin teırii huıuıunda dikkati 
çekmenizi rica ederim.,. 

Devlet demlryolları Afa· 
pınar iltaavon ,eti 

MU bin 
Bu i,te size bir mes'uliyet tevec

cU h etmez. Ancak. cevap gelip gel -
mecliğini ıık 111k ıorunuz, ve tekit 
yazılmasını temin ediniz. 

Bir ölüm hddlsesl halclunda 
Sanyerde Ortaçe9me caddt>ııinde 

15 numarada Süreyya imzHiyle al· 
dığımız bir mektupta deniliyor ki: 
"Çocuğum hastalandı. Hastaneye 

kaldırmak Uzere ilmühaber yaptır -
mak llzımdr. Sarıyer kaymakamlıfı· 
na müracaat ettim. lcap eden mua
meleyi tekemmUI ettirmek üzerey
ken. allkadar bir 1!1emur "Sen fakir 
değilsin!,, dedi ve evrakı polise hava 
le etmedi. Halbuki, muavenete muh· 
taç olup olmadığımı tayin edecek 
makam zabıtadır. Bu yüzden, acele 
tedbir almak lmklnı olmadı ve er· 
teıi gün çocuğum öl<Jü. Bu hadise
nin mes'ulU kim· olmak lbımgelir? 
Alakadarlann dikkatini celbetmenl
zl rica ederim.,, 

federasyonca muvafık görUldüğU tak 
dirde Finlandiya ve milli takıma ae· 
çilen güre9c;Uerimiz, hlaılatı KUltUr 
Parkta yapılması takarrUr eden spor 
ıahasına tahıia edilmek üzere hmir 
de de bir karşı1aşma yapacaklardır. 

ltt•nbul atletizm bayramı 
~ec:en pazar bUyilk blr. ıs.eyirci ka· 

labalığı önUpde_ seç_n:ıelerl yapıla?! 
lstanbul Atletizm bayramı final mU· 
sabakası bu pazar öğleden aonra Be 
bekteki Amerikan kolleji eahasmda 
yapılacaktır. Halkımızın atletizme 
olan allkasmı fazlata,tırmak gaye • 
aile müsabakalar herkese aerbeıt o· 
lacak ve duhuliye alınmıyacaktır. 

Gen~ fuf)olcüler 
arasındaki müsabalra 

Beykoz Parti bafkanhğı ve Top 
spor mecmuaın tarafından genç fut· 
bolcUlerin bilgilerini arttırmak gaye 
aile Topa hakimiyet, kontrol, ,ut ı;ek 
me. muayyen bir mesafe dahilinde 
sUratle topu sürmek gibi faydalı ha· 
rekatı havi olan müsabaka için Gil· 
neş klUbü antrenörU Donelli tarafın 
dan dün Taksim stadında kalabalık 
bir seyirci kütleısl önünde muvaffa· 
luyetle bir göıterif yapılmıt ve mtl-
ıabakalara girecek genç futbolcUle
r. bu hususta bir fikir edinmek im· 
klnı verilmi,tir. Müıtabaka tarihin· 
den evvel bir kere daha tekrar edile· 
cek olan bu göıterişin tarihi aynca 
illn edilecektir. 

rum, çenelerim biriblrine vuruyor 
örttükleri battaniye altında bUzWUp 
kalmıfım. 

Yava9 yavaş muhakemem hareke 
te baijladı, neler olmuştu? 

Afüwn yüzü sararm111, göz altlan 
ıimıiyah, arkadaflan da öyle! 
Anlqılıyor ki beni beklemişler. 
Bu ne fellketati. 
Hangi ıihirbaz izimi haber ver• 

mifti. 
Muhakemem, 9uurum hareket et· 

tikçe yeni krizler geliyor, kan ba91· 
ma çıkıyor, vaziyetin dehfetini hav
salam almıyor, biraz düfünürken 
benim kalamın içinde fırıld1.k gibi 
dönüyor ve kendimi kaybediyorum . 

• 
Oğleye doğru biraz ıinirlerim gev 

,ec:U, bunda yapılan tedavinin de te
ıirt var, Aliain anneıi tanıdıklan bir 
doktoru retirdi, muaj yaptı, koku
lu bir bromtlr verdi, ferahladım. 
açıldım. 

Fakat fimdl ne yapacaktım, ne 
olacaktı. 

Uste daha neler olacakb. 
Alis bir şey söylemedi. 
Ve ben bir şey ıormadım. 
Sefil bir kürek mahkumu gibi a

yağımı sürüyerek sokağa çıkarken 

bir kriz daha geliyordu, ardına ka-
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evitl!e Ar 1 el)Meaef 
Evlenmek istiyorduk, fakat darıldı 

Alacadan P. C. A. Sünmez imza. 
siyle: 

"f8 Ya§tndaynn. 1/enilı evlenme -
dim. tFenç ve güzel bir kızla aevifi
yordum. O da beni ıetJiyordıt, her 
ne sebepten iatJ CÜJrıldı. Ben bu gU~ 
zel gent; km çıldıraaıya aıııııiyorum. 
Ufak bir memurum, !5 lira maa§ a
lıyonım. Ve atid.e memuriyetim ve 
maaftm yfikaelfScektir. Sevdiğim k1 -
zın bunu beklemiyerek ve ıebepıtz 
olaı ak bu danlmaaından ben bir ma
na bulamıyonım. Dargınlağının ıe . 
bebini anlamak için kendııine mUte
addft defalar mektup ya.ıdnn ue de 
kabul etmiyor. Onıuı yaf(lmanın, be 
ni mllthif feld~tlere ailrllkliyece -
~nMn eminim. Her ikimiz de w'lets· 
mek tarafttmyıı. Onun da 1141' vaktı 
orta derececüdir. Buna Mı ne der -
ainiır 

Mektubunu. pek o kadar vazıh 

değil. Fakat anladıfımıza göre HV· 

diğiniı kızı danltmı11ınu. Sebebini 
bilmediğinizi ıöylUyoraunm ve biz 
nereden bilelim? Bize bir ip ucu ve
riyorsunuz ki, ılze bir tavsiyede bu
lunal,~· Yapılacak ıey, kendiıine bir 
tanıdık vasıtaliyle müracaat ederek 
dargınlığın aebebini öğrenmektir. 
Bunu yaptıktan sonra bize yazınız, 
dargınlığın sebebini söyleyiniz, ıize 
ne yapmanız llzımgeldiğini yazarız. 

f fmilı ... ,1ra.ıiti seviyor 
Kumkapıdaiı 1." B~yin imıaıly • 

le: 
''!O yqındayıpı. B~rcuyum. Ge

çen aene aemttmi.ıde bulunan genç 
bir kızla tanı§tım. Kızı atviyordum. 
Kız da bana kar§1 aamimi idi. Ara
dan bir ay geçti, kız benim1" konu
şamıyacağını aöyledi. Ve arkada§Za.

rımdan yük.sek taliailde bulunan bi
ri&iyle aevi§tiğini öğrendim. Bir müd 
det aonra arkad(Jfım tah.rll için Aıı· 
rupaya gıtti. Benım de vaziyetim 
orta derecede. Kta 1'er gün evinden 
geçerkeft görürüm. Fakat benimk 
bu'lıufmak için fıraat vermiyor. Km 
seviy0ntm1 buna ne yapayımr,, 

Sporcu arkadaı. Kaleye gol olduk· 
tan sonra artık kimsenin itiraza hak· 
kı olmadıfını bilinin, defil mi? Se
nin bu genç kızla vaziyetin de böy • 
ledir. Madem ki kız seni artık sevme
digıni söylemiı ve madem ki bir ar
kadaşınl1. seviıiyor, senin için yapı
lacak teY O"'ann sevgilerine hürmet 
etmek, kader denilen hakemin kara -
rını tam bir ıporcu olarak kabul et-

dar açtıklan kapıdan bol aydınlık 
içeri dökUldü, IOkak boftU. 

O yoktu. 
Acaba o bir hayalet miydi? 
Onun otomobili bir klbua muy

du? 
Fakat öyle de olu benimle bu ka· 

dar me9gul olurlar mıydı? 
Senem ve metı<ıç kaldınmlara 

dUttUm. 
SUrUnUyorum. 
Başım uğulduyor, yUzUmden atet 

fıfkınyor. 

Ellerim a vuçlanm alev içinde. 
Nereye gidiyorum, nereye gidece-

ğim. 

Eve mi? 
Buna br ltln var mı? 
Onunla JÖZ röze Jelmek... Buna 

tahammül edebilecek miyim T Bu 
bir facia oldu, bu ona kartı duydu
ğum aevfinin en mUhllk iztirabı ol· 
du, LJktDı en zalim bir teaadtlftln 
gadrine uğradı, öyle bir teaadtlf ki .. 
hiç bir karı lioca bu kadar muum 
bir hadiaenin kurbanı olma1111flar
dır. 

Fakat bu bir gec.enin tarihi o ka· 
dar masum olmasina rağmen başırı-. : 

mektir. Bunu yaparak ıporcu oldu • 
ğunu göıter. 

) • 
Sütkardeılllc ·diye bir 

ıey yoktur 
Şiıliden Melek Kutlu lmıaıiyle: 
•·,.,1 Ytıftttdayım. Ayni Yafta ço• 

yaktn akrabalarımdan bir genç ilol 
aenedenberi beni aeviyor. Bırnim tlf 
az ,&ok ona alakam wr. Fakat 90 • 
cukken annelerimizin ailtanU emm"9 
tik. Kardef aayılmıfhk. HaZDuki ev • 
lenaek 90k iyi bir yuva kurup merut 
olacağımızı ~annediyorum. Bu haW. 
kat en kardeı mi ıaydın.s r SUMll 
akıl iatiyorum. 

"Medent kanunda bizim blldlftml• 
ze göre, ıüt kardeılik diye evlennıe
fe mlni bir vaziyet yoktur. Eter bu 
genci hakikaten Hviyoraanu ve o da 
ıizi seviyoraa, evlenebilirainlz, v• 
mes'ut bir yuva kuraramm. Sia bil 
de bol bol uadetler tememıl ederia. 

• 
Ne yapayım? 

ne yapoyım1. 
Izmir Karoıyakadan Mehmet im • 

zaıiyle: 

"19 Y(Jfındayım, kendim fakiriMe 
Li3elt zengin bir kızla çok bakı.ııyo
nuz, bir türlü konuıamıyoru.ı. AOCI • 
ba ne yapayımr 

Derslerinize çalııınız ve bu gibi 
teYlerle metgul olmayınız. Bir kert 
istikbalinizi temin ediniz, ondan IOll" 

ra böyle eeyleri dUtUnUraUnü.ı. 

• 
lir lcaynananın ıllıdyetl 
Aksaraydan A. H. imzaaile: 
uBir gelinim var. Fakat beni ,er

rine Zônet kaynanalardan aanmayı
nı.ı. Gelinimi aeviyorum. O kadar 
ki, geçen gün oğlum 41" aralannda 
bir. kı&ka~hk dırıltı.tı oldu, omıt1 

tarafıtİdan çıktwı. · Jak4t ıim4'1 
hak&ı;lılç_ ~ttiğimi An1iyorum. o~ 
ıumıüi 1üikkı varm"ii;~nki.i gelin' • 
min bir mektubunu yakaladım. Şim
di aiıf;ınüyonım, banttılar, eakid 
gibt aet>ifiyorlar. Bu mektubu orta
ya · çıkarayım mı, çckarmıya~m 

mır" 

Hakikaten iyi bir kaynana oldu• 
ğunm belli. Fakat m\lekül bir va
ziyetteıiniz ve anladığımıza ıöre bU 
yuvayı bozmak iatemiyoraunus. BuD 
da haklıımıı. Mektubu oflunuu 
göatermeyiniz, fakat gelininisi ça • 
ğırarak bu meeele hakkında izahat 
iıteyiniz. Eğer, mesele ~dece mek• 
tup haddini qmamıe ise, ona nul• 
bat ediniz, akal takdirde, mektubU 
elinizde muhafaza ederek plininisl 
kendiliğinden ve bir gUıilltU kopar 
madan oflunuzu bırakmumı IÖJ • 
leyiniz. _ 

Blr üçüncü ve en iman! çare de, 
mektubu hiçbiriıine göatermedell 
ortadan kaldırmaktır amma, bun11 
yapabilmek için insanın çok yt1kld 
bir ruh 1ahibi olmuı lt.zımdır. 

dan aonuna kadar öyle de yalan.
pllnla dolu ki, hafikati itiraf etmd 
bile bu çirklnlifi pderemu. 

Demek benim o kadar ta.bil r6rilD' 
rek huırladıfım bu Uç 1&&tllk eami" 
mi bir ziyaret pllnum adım adJm ter
kip etmif. 

Aman yarabbi. 
Hatırlama>c t.tcmlyorum artık. 1 

Beynim tekrar ofllfJD&la baf1a" 
dı, şakaklanm terUyot, bu kibar -
halleden tehrin merkezine kadar bit 
aeraeri gibi duvarlara ıürUne .urti" 
ne ge!dim, bUyük meydandaki ,.at 
on ikiyi çalıyor, dUkklrı ı,,.nf"nklerl 
çekiliyordu. 

Oğle! 

Herkeı yemefe rtdlyor. 
Şimdi kUçUk yemek ..ıoıı~d

cla çiçekli sofranm kurulmuttur· 
Her rtın tazeledfll kırmm ı&lflll' 

bWor çiçekllkten b&t vermlftlr• ,. 
tam on ikide radyoda en ıtıze1 aar 
ilkiyi arayıp bulan Hayal. .. 

• • 
, DUfUnemiyorum. 

Gözleri:-• doluyor. 
-ır) 

(Ari. 

• 
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B T h S · Vergi İhbarname eyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünde.n: N~~ İsmi anatı Ticaretgahadresler Miktarı CiltVarak Sene 
Aşağıda isim, adresi ve vergi miktar ve seneleri yazılı eşhasın gösterdikleri ad

reste bulunamamaian hasebiyle namlarına 932 senesi için tarh olunan Vergiye aid 
ihbarnamenin tebliğine imkan 'görülemediğinden tebliğ makamına kaim olmak ü
ıere keyfiyet hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfika nilan olunur. (2967) 

'rarh 
~o. tsmi 

174 Yakomi 
2 83 Ali Cevdet 
323 Fotika 
350 Ağop Kirkor 

3 5 4 Halil Ahmet 
38 5 Al bert Kohen 
386 İbrahim 
388 Veladimitri 
390 Yorgi ve Ale-

KO 
400 Ali Cevdet. 
408 Antiranik 
·404 İsmail 
405 İsmail Ali 
406 Erşavir 
408 Kirkor 
409 Vasil Ooğo. 
410 Yani 
411 Hazaros 
'412 Hasan 
413 Yorgi 
414 Nevzat 
415 İhsan 
416 Sami 
417 İspiro 
418 Mehmet 

419 Alman gu-
rubu 

420 Yani ve Ka
zar 

78 Manoel 
90 Feyzi 

l 14 Ali Mustafa 
oğlu Hato 

'ı 90 Şükrü ve Sa-
lih 

192 Mustafa 
Abdullah 

206 Arif Seyit 
218 Abdussamet 
219 Ali Mustafa 

oğlu Sato 
221 Hatice 
222 Nuriye 
225 Yani 
226 Ropino 
227 Manok 
228 Parsih 
229 Ağop 
230 Mehmet .. e

mal 
231 Fehmi 

·232 Ethem paşa 
·233 İbrahim paşa 
234 Piko 
235 Tevfik 
236 Aleko 
2 3 7 Marastelyo 

5 İsmail 
113 

" 
'132 Nafiz 
'14 8 Nurettin 
486 Yuvagim 
488 Ömer 
~95 Salih 
499 Ali Ekber 
So1 Karlo 
S14 Samoel 
~ 
105 
.
5 
S ıs Haliae hamın 
24 Keğam 
'---
179 
541 Yorgi 

's42 Serkis 
544 Samoel 

545 Boğos 
547 İspiro 
.548 Abdülkadir 
,549 Ali Riza 
.~ S 1 Mustafa 
, 52 Koço 
.553 Yunis i S 5 Nurettin 

55 Mustafa 
S~7 Lc;stn 

Kısım 2 Mahallesi? · 1932 Senesine aittir 
Sana ti 

Kundura eskicisi 
Mezeci 
Yumurta 
Sobacı 

Tavukcu 
Züccaciyesi 
Yumurtaci 
Muhallebid 

" 
Mezeci · 
Sütçü 
Hallaç 
Tütüncü 
Muslukcu 
Bakkal 

· İnekci 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
u 

" 

" 
Demirci 

Berber 
Kahveci 
Garaj 

Kahveci 

Yumurtacı 

Kahveci 

" Garaj 

Manav 
Bakkal 
Kasap 
Terzi 
Sobacı 
Pisiklit tamircisi 
Kunduracaı 

Mandıra 

" 

" 
" 
" 
" Maranğoz 

Berber 
Şapka tamircisi . 
Sebzeci · 

Garaj ve tamirci 
Alıcı ve ka.l?-veci 
Attar 
Araba tamircisi · 
Kasap 
Çaycı 
Kundura-eskicisi 

Bakkal 

Bakkal 

Garaj 

Sütç,ü 
• 

Ticaret adresleri 
Vergi lhbarname 

Miktarı Cilt Varak Sene 

Kısmi 2 Kağ'rthane 178 15,62 10 14 932 
,, Bomonti 91/1 165,00 14 61 ,, 
,, : Dawtoğlu ·2;3 23,54 ıo 61 ,, 
,, Fıraiısız mezarlığı 

: 12/1 
,, Büyükdere 167/ 1 
" . " 163/1 

Davut oğlu 2/1 . 
· Kağıthane 185 

Büyükdere 30) , 

Bomonti 91/1 
Abidei Hürriyet 171/1 
.Fıransız mez.arlığı 12 
Büyükdere 201 

" 235 
" 315/.1 

Çifte Cevizlr 63/1 

" " 69 
Görcü Kilise 104 
Fınn9 

Gürcü kilise 33/1 
İskender oğlu ,, 

· Bahçeli ,, 

'' '' Arpa suyu 25 
Hürriyet tepesi Bulğar . 
hastanesi 
Çift Cevizler caddesi 

Davut oğlu 43/45 

Büyükdere 334 
Depo içinde 
Nigar sokağı 16 18 

" Harbiye 127 /2 

Nigar 3/ 1 

Ahmet efendi 41 
Harbiye 12 7 / 2 
Nigar sokağı 16/18 

Bahçe sokak 8 
Şışan 33 
Büyükdere 304 
Ahmet efendi 64 
Harbiye 109 
Büyükdere 334/0 
Nigar 97 
Vali konağı 

Tıramvay deposu arka
sında 

·21,04 14 74 
3,67 

16,94 
22,99 
16,65 
40,50 

10 86 
12 33 
12 44 
10 42 
10 52 

77,00 10 68 
227,70 14 75 

31,50 14 86 
24,78 14 87 
25,54 14 88 
88,00 14 90 

2.52,00 10 87 
136,50 10 88 
. 84,00 10 89 
105,00 10 90 
63 10 91 
63 . 
42 
42 

126 
84 

126 

76,65 15 28 

18,63 12 2 
12,32 14 63 

200,44 12 3 

2,37 11 98 

46,57 10 71 

14,82 12 91 
22,42 10 97 
14,52 12 04 

10,54 
9,35 

75,53 
12,60 
27,00 
20,25 
1~,70 
42 

29,40 

10 26 
10 27 
10 55 
10 70 
10 80 
10 94 
10 94 

" 29,40 
" 42 
" 42 
" 42 

Hacı Mensur49 36.00 15 26 
Büyükdere 290 105,37 10 27 
Kısım 1 Büyükdere 17 80, 73 11 28 

,, Fıransız mezarlığı 13,20 . 1 77 
133/1 
,, Bilezikci 17 162,00 14 51 
,, Fatin ef. 3 64,80 14 52 
,, Tatavla 132/2 26,40 14 53 
,, Büyükyeni 41 · 8,23 14 5·4 
,, Tatavla 3 49,50 14 53 
,, Eşref. efendi 13/1 6,75 14 13 
,, Fransız mezarlığı 7 7,86 14 44 

,, 

,, 

" 

,, " . 117 77,46 13 47 

Ayazma 166/_1 

Rus 4 

11,50 13 48 

55,12 14 11 

,, 

" 
" 
" 
,, 

" ,, 
" 

" 
" 
" 
,, 
,, 

,, 

" 

" 
,, 

" 
" 
" 

" 

" 
,, 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

,, Fıransız mezar
lığı 13 . 

67,~0 12 25 ' " 

Alıcı ve birahane. ,, Büyükdere 143/1 
,, Fıransız mezar-

13,20 12- 26 
Baxkal · 

Sobacı 
Kahveci 
Bakkal 
Ekmekci 
Aş üreci 
Bakkal 
Manav 
Kahveci 
Yağcı 

, . 

Araba boyacısı 

lığı 119 . 
,, Rus 1/1 
,, Ta tavla 6 7 /2 
,, Ayazma 118 
,, Ayazma 84 . 
" " 112/1' 
,, Tatavla 63 

.. İkinci Baruthane·74/f 
Kostantin 3 
Fıransız mezarlığı 115 /2 
Fatin efendi 17 

96,25 1 o -45 " 
36,72 10 4'6 . " 

47,25 10 61 "' 
2,64 10 62 " 
9,79 10 63 " 

15,52 10 65 ,, 
34,10 10 66 " 
17,60 10 89 " 
t9;8o 14 55 ,, 
61,05 14 81 u 

36,62 l4 82 u 

558 Zoiçe 
5 5 9 Ayşe Sıdıka 
560 Süleyman ve 

Selahattin 
561 Anria 
562 Murat Mem-

duh 
563 Vasi! Vado 
5 6 4 Hiristaki 
565 Bürhan 
566 Manol 
567 Artin 
568 Arif 
569 Koço 
570 Belina 
571 Mehmet 
572 Seyit Ali 
573 Dimitri 

574 İsa 
. . 

575 Manul 
576 Vasil 

32 Yorgi · 
.44 Ömer 
66/ 1 Hakkı 
74 Mehmet 
7 7 Manol Parsih 
95 Dursun 

Cemal 
112 Maks Yanko 
113 Şevket 
114 İbrahim 
115 Dursun 

Cemal Arif 

24 Süleyman 
Kısım I mahal
lesi 

2!49 Herant Ka
rabet 

272 Ermenak 
Mecidiye köy 

2 Demi Ali 
7 Lütfü ve Ali 

33 İsmail 
39 Şükrü 

Mehmet 
44 Abdullah 
48 Asiye 
49 Yakup 
50 Mür;1taz 
51 Korucu EtPm 
52 Bekir 
53 Mehmet 

Mandıra . Rum kilisa arka 93/ 103 168,00 10 92 

"· " " 102 105,00 10 93 

" Kuyulu bağ 93 77,60 10 94 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 

" 

" .. 

" 

" 
" İmalathanesi 

Mezeci 
Kömürcü 
Keten helvacı 
Kundura tamircisi 
Kömürcü 

Elektrik tamircisi 
Sütçü 

L 

. Sakız ağacı 13 

" 
45 

.Rum kilisa arka 2 
Feriköy9 
Kilisa arkası 

" " ,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 
,, " 

III 
III 
III 
III 

103 
II 

Lala şahin 9 7 
Rum kilisa 1 9 
Sirkeci dere liğo 16 
run bahçesi. 
Kurtuluş mezarlık 
arkası 
Çoban çeşme 2 

,, " 23 
Silahhane 47/ 1 

" 30/ 2 
Hacı Emin S. 32/ 1 
Çınar S. 27 
İhlamur 1 
Hacı Emin 32/ 1 

Kavak 29 
r::ağıthane 124/ 1 

,, 7/ 5 Kunduracı 
Kömürcü 
Kasap 

Hacı emin 32/ 1 
Silahhane 47/ 1 

Muradiye mahallesi 
Bakkal 

Baskıcı 

Kunduracı 

Bakkal 
Kahveci 
Aşçı 
Kunduracı 

Bakkal 
Mandıra 

" 
" 
" 

Muradiye Nüzhetiye 35 

Kırağı 82/80 

İzzet paşa 18 

. Hamidiye 3 

,. 

,, 24 
Büyükdere 2/ 1 
Mecidiye 4 / 3 

Sümbül 11 
İzzet paşa Çifliği 

,, 
" ,, 
" 
" 

14,40 
21,00 

105,00 
42,00 
42,00 
50,40 
52,50 
35 ,00 
42,00 
42,00 
84,00 
84,00 
42,00 

42,00 

42,00 
42,00 
37,26 65 14 

113,85 36 7 
53,13 43 7 
15,52 66 14 
61 ,45 6 12 
46,20 52 12 

15,75 33 12 
13,50 45 12 
12,00 49 12 
15,40 53 12 
96,25 24 10 

22,00 25 15 

217,35 29 15 

37,26 30 15 

66,00 93 6 
18,63 83 10 
30,60 85 10 

9,00 63 13 

9,57 
~2 
42 
42 
42 
42 
42 

38 12 

Seyyar Mükellefin 932 senesine aittir 
60 Ali Şerif 
61 Karabet 
62 Vangel 
63 Sitrak 
64 Eleni 

Çırak Meşrutiyet mehtap 32/ 0 6,75 
6,75 
9,00 

13,50 
9,00 

13,50 
9,00 

" 
" Kapıcı 

" 
" 

65 Simon 
71 Lefter Sebzeci kalfası 

72 Hamza 
7 3 Vartan Mı-

Taşçı 
Sütçü " 

ğırdıç 
79 Vasi! 
80 Yani 

Kasap çırağı 

81 Efat Petri 
82 Yorgi 
83 Yani 
84 Tanaş 

8 5 Dominyako 
86 Aleko 
87 Osman 
8.9 Mihran 
9 9 Todori Lam

bo 
1po Lambo 
101 Ahmet Ab-

dullah 
102 Mehmet Ali 
1O3 Şakir Osman 
104 Sadık Satıl-

mış 

,, 
Sobacı çırağı 
Bakkal çırağı 
Berber 
Aşçı 

,, 
,, 

Çift yük arabası 

" Kapıcı 
Kunduracı kalfası 
Tablakar 

Çirak 
Hamurkar 

Yardmıcı 

" Çırak 

1O5 Hiristo Y orgi Pişirici ,. 

108 Todori Karson .. 
11 O Ramazan Ser betçi 
111 Nişan Ağop · · Yumurtacı 
1 14 Varozar Bakkal çIİ'ağı · 
115 Vangel Bakkal kalfa 
12 3 Serkis Artin Kapıcı 
124 Nebi İsmail Muameleci 
173 Armenohi Çamaşırcı. 

Agiya 
174 Malonyefora Ütücü 
17 5 Haçik Ar- Kapıcı 

menak 

" 
,, 

" 
'' '' ,, 

Teşvikiye kağıtane 160 
,, Harbiye 24 
,, Nigar 66 

Kısım I Fıransız 1 1 7 
mezarlığı 

· Kısım 2 Boyacı oğlu 32 
,, Çifte cevizler 70 

Teşvikiye Silahhane 3 2 
,, '' 2 

Kısmı 1 Barothane 6 2 
,, 1 Tatavla 98/2 
,, 2 Büyük dere 397/ 1 
., 1 Fıransız mezar-

~ığı 47 

Neşrutiyet Afitap 
Kısım I Büyük dere 9 3 
Mecidiye Hamidiye 3/1 

• 

" 
" " 

Mecidiye Hamidiye 3/1 
,, ,, ,, 
,, ,, ., 

22 

,, ,, '' 
Kısım 2 Kağrtahane 307 

,, 1 Barothane 7 5 
u 2 Saksı 1 
,, 2 Kağıtane 48 

" ,, " 
Büyükdere 220 - 218 
Teşvikiye Bayır 7 9 
Kısnn 2 bahçe 3 5 

" ,, Fmn 25 

4,50 
13,60 

6,75 
6, 75 
4,50 
4.50 
6,75 
9,00 

20,40 
20.40 

9,00 
13.50 

7,20 

4.05 
9,90 

4.50 
4,50 
4,05 

6.20 
13.50 
13.60 
13.50 

6,75 
13.50 
13.50 
25.50 

13,60 

'! 3,60 

" 1 Tatavla 24 9,00 
'(Arkası 12 incide) 

,, 

" 
" 
,, 
" 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
'' 
" ,, 
,, 

" 

" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 

•• 

" 

" 
,, 

,, 
,, 

" 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

,, 
" 

" ,, 

" 
" 

" ,, 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" ,, 

,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
., 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
" 
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Tarh 
No. İsmi 

l 7 9 Kiğork Ağop 
187 Alsapk 
19 7 Mehmet Ah-

met 
198 Olimpiya 
199 Ahmet 
200 Dora _ 
204 Kazım Meh-

met 
206 Mehmet 
207 Ali Veli 
~08 İsmail 

209 Mihal 
21 O Ali Süleyman 
214 Hıraçya 
21 7 Muteza Mus-

tafa 
218 İslam Şakir 
219 Muharrem 
ızo Kosti Pana-• 

yot 
221 Nuri Ömer 
2 2 6 Ahmet Ali 
~28 Süleyman 

Kamil 
229 Mehmet 

Yusuf 
232 Mustafa 

Mehmet . 
233 Mev}\ıt Meh

met 
237 Abidin Mus· 

taf a 
'?38 Durmuş Sa. 

ban 
240 Mustafa 
241 Hüseyin 

Süleyman 
2 4 3 Hasan Basri 
2 4 4 Sa baş Sakir 
24 7 Margirit 
248 Amelya 
249 Satanik 
250 Vasiliği 
251 Biriyanti 

Murat 
252 Rebaka 
268 Asador 
2 7 2 Bünyamin 

Arşavir 
273 Arşavir 
'?.77 Mehmet Ce

mil 
286 Bekir 
287 Zihni 

· 288 Mehmet Ni-
yazi 

290 Tevfik Raif 
291 Dursun 
292 Jojcf Aspiro 
293 Hüseyin 
295 Arşak Ser-

kis 
296 Bayram Ka-

ranfil 
2 9 7 Ali Mehmet 
298 Hakkı Selim 
299 Seyfi Mah-

mut ıl. 
300 Hüsamettin 

301 Adil 
302 Adil 
303 Halil 
304 Zeki Hüse

yın 

305 Kemal 
306 Muharrem 

307 Kenan Mus .. 
taf a 

308 932 Hakkı 

309 ,, Yaşar 
311 ,, Herant 

Artin 
312 ,, İhsan 
313 ,, Hayık 

Dikran 
·315 ,, Eyüp 
316 ,ı Jozef Ka· 

rağandi 
·31 7 ,, Artin 
318 " Yorgi 
319 ,, Yuvan 

Rayıınon 
·! 2 O ,, Lokarona • 
3 2 4 ,, Veli İsmail 

Sana ti 

Sucu 
Kapıcı 
Bakkal kalfası 

Bakkal çırağı 
Ber her kalfası 

'' '' Şöför 

Mahalle bekcisi 
Sütçü 
Seyyar sebzeci 

Tablakar 
Sütçü 
Şöför 
Merkeble sezbeci 

'' '' Kabzemal 
Elektrikci 

Çift yük araba 
Amele 
Bahkcı 

Hindici 

Sütcü 
...... 

,, " 

" 

" 

" Amele 

Çift yült arabacısı 

" Terzi çırağı 

" 

" " 
Terzi c;irağı 
Aşçi mütehdemi 
Terzi çırağı 

" ~· 
Oto sahibi 

Oto sahibi 2678 
,, 

Şöför 

Oto sahibi 2565 
Çift yük araba 
Betoncu 
Madrabaz 
Terzi çırağı 

Madrabaz 

Sütçü 
Paçacı 
Şoför 

Kamyonet 3763 

Oto sahibi 2387 

" Şoför 

" 
Oto sahibi 
Söför 

" 
Şöför 

2045 
1796 
1585 

1754 
4562 

1466 

1474 

Şöför 1539 
Tellal 

Koço 
Berber kalf aaı 

Balıkçı 
Ebniye kalf asr 

Telli.l 
Ebniye kalfası 
Komisyoncu 

Sıvacı 
Sütçü 

Vergi İhbarname Tarh 
Ticaretgah adresler .Miktarı Cilt Varak Sene N o. İsmi 

" ,, 
1 Büyükdere 49 
1 Tatavla 23 

" 81 

,, 
" 

., 

" " 
75 

'' '' ,, '' 
sicil 

Mecidiye köy 1 9 8 5 2 2 
Muradiye Kağıtane 28 
Çifte Cevizler 104 
Tıramvay deposu arkas.r 
No. 5 
Feriköy yeni yol 20 
Kuyu 32 
Kısım 1 Eşrefendi 130 
Me~rutivet Süğütlü 12 

'' n 
12 

Mecidiye Sivritaş 1 
Kısım 2 fıransız mezar
lığı 78 

,, 1 Doci 
,, 1 Kuyu 33 

,, " " 7 

" 
1 ,, 27 

" 1 Baruthane 131 

1 Doci 3 6 

13,50 
13,50 

13,50 11 77 

4,50 11 78 
9,00 11 79 
9,00 11 80 

25,50 10 96 
11,90 11 05 
13,60 11 06 
25,50 11 7 

25,50 11 8 
13,60 11 9 
25,50 11 66 
20,40 13 1 

13.60 13 2 
34.00 13 6 
27,20 13 7 

10,20 13 8 
4,50 13 24 

13,60 12 26 

13,60 13 27 

13,60 13 30 

13,60 13 31 

Meşrutiyet 5 · 23,80 13 35 

Kısım 2 Büyükdere 269 20,40 13 38 

" 1 Ayazma 84 

" " 2 

Mecidiye Cami sokak 
Meşrutiyet Harbiye 

,, Büyükdere 346 

" 
,, 

" " 
" " ,. '' 

Büyük dere 3 4 6 

" 123 
123 

" 123 
Mecediye cami 4 

,, Sivritaş 5 

" " 
" " 

,, 

" 
" 

" 
Muradiye ikinci yenilO 
2748 Kasımpaşa 43 
Kısım 2 Kağıtane 6 o 
Teşvikiye Küçük çiftlik 
Kısım 1 Büyük dere 12 3 

1 Ferehmak 1 7 

Teşvikiye O 
Feriköy Kible 1 f 
Meşrutiyet hastane 11 

20.40 1 ~ 38 
- 4,50 13 39 

20,40 13 42 
10,20 13 43 

9,00 13 50 
9,00 13 51 
4,50 13 52 
4,50 13 53 
4,50 13 54 
4,50 13 55 
9,00 14 5 
9,00 13 84 

9,00 13 85 
34,00 14 14 

34,00 14 58 

25,50 14 59 
25,50 14 60 

34.00 14 62 
3,40 14 63 

15,30 14 68 
34.00 14 69 
64,50 14 90 

51,00 15 26 

20,40 15 28 
13,60 15 29 
25,50 15 30 

Bozkurt Senpol apartman 5 2, 5 O 
No. 2 

15 79 

Mecidiye Taşocağı 3. 
Mecidiye Hamidiye 40 
Kısım 1 Orta kır 7 6 
Mecidiye Hamidiye 7 

17,00 
34,00 
12,75 
25,_50 

15 80 
15 81 
15 82 
15 83 

Muradiye karakol 25 17,00 15 84 
Meşrutiyet İkinci Ayaz- 12, 7 5 15 85 
ma59 
Muradiye Kağıtane 36 25,50 15 86 

Meşrutiyet Birinci 
Ayazma 17 
K. 1 Ferace Kokino 7 
K. 2 Abidei Hürriyet 14 

Silahhane 3 s / 9 
Büyükdere 3 7 9 

25,50 87 15 

25,50 15 88 
142,80 10 90 

90 
13.75 

Feriköy Demirli soku 18 20,69 
Kostantin sokak 130 144,45 

Türkbeyi 17 
Kuyulubağ arlCa 41 
AhmetJ3. 35 

Avukat C. 5 
Ahmet B. 42 

37,35 
'144.45 

37,30 

·12, 14 
28,56 

,, 

" ,, 

" 
" 

,, 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
,. 

" ,. 

" 
,, 

" 
" 
" 
" 

,, 

" 

" 

.. 

325 ,, Abbasoğlu 
Aloş 

326 ,, Serkis A
gop 

327 ,, Agop Ham 
pars um 

331 ,, 11:--ahim 
Şaban 

332 ,, Kemal 
333 ,, Salih 
336 ,, Mecit Mu

rat 
337 ,, Hüseyin 

Ali 
340 ,, İsmailoğ

Iu Osman 
341 ,, Alaattin 
345 ,, Saim Ba-

hattin 
346 ,, Sabri 
347 ,, Hilmi 
348 ,, Dr. Anas-

tas 
349 ,, İhsan 
350 ,, Mehmetali 
3 51 ,, Manol Am-

bo 
352 ·,, Ferit Ali 
353 ,, Mustafa 

Hilmi 
3 5 4 ,,, Necmettin 
355 ,, Şaban Ab

bas 
356 ,, Ahmetoğ

lu Avni 
3 5 7 ,, Hiristo oğ

lu Marko 
3 6 8 ,, Destan 

Hamit 
359 ,, Manok 

360 ,, Hasan HÜ· 
seyin 

361 ,, Abdullah 
Ahmet 

362 ,, Osman ö. 
mer 

364 ,, Osman 
Mustafa 

365 ,, Bedros 
Vartan 

366 ,, Ali Mehmet 
368 ,, Bekir 

Mustafa 
369 ,, Hüseyin 

İbrahim 
370 ,, Sadık 

Dursun 
3 71 ,, İsmail 

Mustafa 
372 ,, Recap 

Mehmet 
373 ,, Halil 
37 5 ,, Nersen 

Basmaci
yan 

3 7 6 ,, Mahmut 
Ali 

379 ,, Andon Ya
nı 

381 ,, Abram 0-
hannes 

383 ,, Saraton 
384 ,, Arşak Si-

monyan 
385 ,, Eftalya 
386 ,, Murat 
387 ,, Ali Rıza 
388 ,, Koço 
389 ,. Vasil 
394 ,, Kopernik. 
395 ,, Kirkor 

Hamayak 
3 9 8 ,, Hürmüz 
399 ,, Nerses 
400 ,, Andon 
4 O 1 ,1 Hiristo 
402 ,1 Hüseyin 

403 ,, Kemal 
404 ,, Hampar· 

sum 
405 ,, Mehmet 
406 ,, Antuvan 
407 .., Halil 
409 ,, Ronato 
410 ,, Salim 
411 ,, Rızvan 
412 ,, Zarmayer 

Sana ti 

Sebzeci 

Fotoğrafçı 

Sütçü 

Oto sahibi 2237 

Şöför 1828 
ı228 Söför 
Söför 4452 

Şöför 7 51 

Sütçü 

Şöför 
Söför 

Söför 437 
Oto sahibi 1769 
Oto sahibi 1290 

Söför 
Şöför 
Şöför 

Otq sahibi 
Söför 

" Saka 

Amele 

Sütçü 

Sütçü 

Duvarcı 

4358 
1149 

1885 

Merkepli Saka 

,, 

Sütçü 

Sütçü 

Sütçü 

Havuzlu bahçe 
Sütçü 

Merkepli Saka 

Sütçü 

Sütçü 

Sütçü 

Sof ör 
Oto sahibi 2591 

Kutu 

Kamyon sahibi 

Dülger 

Gömlekçi 
Mürettip 

Muameleci 
Otomolbici 
Tellal 
Tellal 
Bakkal Çırağı 
Kulisye 

,, 

Ebniye inşaatçısı 

" ,, 
,, 

Ebniye kalfası 

,. 
,, 
,, 
,, 

,, 

. 
Ticaretgah adresler 

Baruthane 8 

Ahmet B. S. 61 

Eşref S. 13 

Lalaşahin 16 

Hacımansur 85 
Hacı Emin 1 t 
Tayyareci Fehmi 14 

Meşrutiyet Söğütlü 20 

Havuılu bahçe 2 7. · 

B. Dere C. Valde apart. 
Hacı Mansur 4 6 

Cami S. 20 
Afitap S. Gül Apart. 
Kurtuluş Caddesi 33/ 4 

30.5.936 :1 

Vergi İhbarname 
Miktarı Cilt Varak Sen4 

28,56 

30,94 

28,56 

25,20 

18,90 
9,45 

19,45 

18,90 

19,4 

18,90 
9,45 

9,45 
12,60 
12,60 

2 89 

2 90 
2 91 
2 94 

2 95 

2 71' 

2 72 
2 76 

2 77 
2 78 
2 89 

-

Meşrutiyet Çiflik Sokak 18,90 2 80 
Rum Kilise 4 7 18.90 2 81 
Hanım efendi 3 3 18,90 2 82 

Ahmet B. S. 5 
Mecidiye Likör F. kar
şısında 
Ortakır S. 5 6 

. Kaya S. 21 

Vali Konağı C. 1 1 1 

Arpa suyu S. 

Kuyulu bağ arka 17 

Vali konağı C. Söyet 
Apartıman 
Rus S. 79 

" 79 

Havuzlu bahçe 26 

Feriköy Şahmerdan 34 

Avukat C. 

Havuzlu bahçe Bila N,, 
Savaş S. 122 

Saka Kaya S. 21 

Teşvikiye B. Çiflik 

Teşvikiye B. Çiflik 

Ahmet B. S. 6 7 

İkinci Yeni S. 4 7 
Kurtuluş 
Kuloğlu Apartımanı 

Ok meydanı 69 

Kurtuluş C. 44 

Eşref E. S. 118 

Kilise C. 35 
Şahadet S. 2 

Kurutluş 60 
Muradiye Söğüt S. 32 
H. Gazi C. 149 
Baruthane C. 20 
Ergenekon C. 18 5 
Fatin E. S. 101 
Eşref S. 13 

Feriköy 1 1 
Pangaltı 55 
Meşrutiyet 20 288 
Feriköy 5 
Feriköy 2 
Pangaltı 12 
Feriköy 67 

Meşrutiyet 46 
Feriköy 128 
Meddi~ 8 
' 3 
~ " 

" 1/ 143 
,- ,. 1 o 
Pangalti 9.3 

12,60 
18,90 

18,90 
23,80 

6,30 

33,32 

19,4 

18,90 

23,80 

2 83 
2 84 

2 85 
2 86 

2 87 

2 88 

2 99 

2,90 

2 91 

23,80 2 92 

33,32 2 93 

28,56 

33,32 

28,56 
28,56 

23,80 

19,4 

19,4 

19,4 

18,90 
12.60 

30,94 

63,00 

16,38 

6,30 
83,30 

83,30 
25.20 
30,83 
30,83 

7, 10 
144,45 
144,45 

2 94 

2 95 

2 96 
2 78 

3 77 

3 78 

3 78 

2 80 

3 8f 
3 8? 

3 84 

3 87 

3 89 

3 gf 

3 94 

13 16 

22 ıo 
23 ıo 

239,60 25 10 
239,60 26 ıo 
293.60 10 27 
239,60 10 28 
239,60 10 29 
239.60 10 30 
239,60 10 31 

239,60 10 3Z 
239,60 10 33 
239,60 10 35 
239,60 10 36 
239,60 10 36 
239.60 10 38 
239.60 t 0,39 
(Arkası 13 üncUdel 



30-5-936 - IAN 13 
Tarh 
No. 

Sanati , Vergi İhbarname Tarh Sana ti V ersi thba.nıame 
Miktan Cilt Varak Sene lsmi Ticaret adrealeri :Miktan Cilt Varak Sene No. İsmi Ticaret adresleri -

'413 H ,, asan 
Basri 

~14 " Yorgi Gora 
415 ,, Vahram 
'419 o .. " sep 

" Aragel 

~31 ,, Agop 
'432 ,, Yervant 
·434 ,, Muhittin 
·435 ,, Serminati 
436 ,, Yervant 
437 ,, Antranik 
438 ,, Nikoli 
·439 ,, Dimitri 
440 ,, İstilyanidis 
443 " Cemil 
1 Besim 
444 ,, Hopemik 
1 İngilizyan 
445 ,, Hanri 
1 Naum 
44t5 ,, liırant 

1 Mıcırdıç 
447 ,, Abraham 

ı Boğosyan 
448 ,, li~rant Mu-
1 ratyan 
449 .. li.;\nri 

Naum 
450 " Hayım Yu-

da 
~51' ~ Yervant 
1 Alsayan 
452 ,, Muharrem 
453 " İbrahim 
453 ,, Parmaksız 

Leon 
454 " Seminati 
455 H Nitan Al-

yanakyan 
~56 ,, Ali Riza 
1101 Halil 
1102 Nazif 
!103 Tomaağaoğlu 
il 04 Sarraf yan · 
il 05 Arkatidis 
1106 Amançih 

Kado 
~07 Hiristi Ef-

ı tinyadis 
1108 Rami 
1109 Ferari 
il 1 O Artin Aralan· 

yan 
rı 11 Mihran 
il 12 Nihat 
f113 Fuat 
Jl 14 Elkirar 
il 15 Nurettin 
fı U5 Celll 
fl 17 Kemal 
1118 Latif 
il 19 Abidin 
1120 Kadir 
!2/1 Ohania 

4 Salih 
·21 Marihaton ... 
'27/1 ,, ' 
32 Avadiı Zır· • 

vanyan 
32 ,, . 
3 5 Serkis PelC .. 

meqan 
43 Tanq Veoıt. 

das 
43/1 " 
65 Mustafa 
·68 Ömer 
68/0 ft 

71 Harant Qva .. 
kim 

92 Sadettin ve 
Recai \. 

D3 Koço Kostan
tin 

94 Yani Papa-
doplu 

94/1 " 
D5 Masiı 

,, 

" 
" 
" ,. 

Teşvikiye 16/21 

Feriköy 1 56 
Pangalti 2 
Teşvikiye Bançe 26/1 
Meşrutiyet 20 288 
28/30 

239,60 10 40 

239,60 10,41 
239,60 10 42 
239,60 10 46 
239,60 10 27 

,, 
" 

Eıref E. 36/108 239,60 10 58 
Teşvikiye Kağıthane 29 239,60 10 59 

Oto sahibi Mecidiye Osmanlı 26 49,20 
Kalfa Ömer F. Han 239,6() 

,, 
,, 
,. 
932 

" 

·J" ,. 

" 

Minerva Han 

Ebniye lnpatçısı 
, , 

KulisiY.er latavrul 

Fatin ef. 100 
Nipntq 6 

Kurtulue 56 

Siliheor 
Kairthane 168 

239,60 
239,60 
239,60 
239,60 
239,60 
144,40 

144,40 

144,40 

144,40 
144,40 

Nieantaı 6 144,40 
&itli Oıel Tokatliyan 144,40 

Kulisiye 

Manifaturacı 

Söför 
Söför 
Kalfa 

Cabi 1 50 

, 
Bilezikçi 102 

Ehe1nn4 

" BilezikÇi 3 5 

Fatin 72 

Komisyoncu Ahmet Efendi 31 
Mühendis 

" 
" 

" ,, 

" 
Mimar 

,, 

" Mühendis 

" 
" 
" 

Hamamcı Bülriikdere 9 
Mensucat fabrib11 ... ,, 33/35 
Sapkacr ,, . 73/1 

,, ., 73/1 
lakontocu BilNikçi 60/1 

" Mimar 
" ,, 

Patin efendi 96 

Kömürcü Tatavla 20 

" " 20 
Kebapçı t Büyükdere 5 g 
Odun ve kömürcfi Tatavla 20 

" " 20 
Diı tabibi Dolap dere 58 

EmWt idareli~i Fıransız mezarlığı 67. 
1 

Madeni yal fab- 1 Kokino 7 
rik 

"'I. 
uı . 

H H 7 

- " 1 
Mimar 

24,40 

J2,75 
12.;s 

239,60 

239,60 
239,&0 

37,30 
172,80 
172,80 
201,60 
201,60 
201,60 
230,40 

172,10 

144 
230,40 
230,40 
230,40 
201,60 
201,60 
201,60 
201,(50 
201,t50 

ı 72,80 
201,60 
172,80 
ı 72,80 
144,40 10 74 

50,40 6 68 
72,00 2 79 

100,80 10 95 
151,50 14 31 

192,00 14 31 
53,20 7 95 

·42,00 14 58 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" . ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
3(50,00 i 4 t58 :, 

5,00 ı o 1 7 " 
50,40 1 o 08 " 

8,40 10 09 " 
17.50 2 95 ,, 

'10,00 10 12 " 

. . '10,00 10 65 

480,00 1 o 78 " 

'J 5(5,00 1 o 79 H 

96 Piyer H 

172,80 ,, 
230.40 " 

97 Bürhanettin Mühenclia 
Da Mehmet " -· 
Dg lstepan Pa ... 

. pazyan 
ıoo Fikri 

ta..21;1 Mehmet 
Balci ve Sürey-
ya veresesi 

" 
Irmncr 

Fransız muarhir 

230,40 " 
'230,40 . ., 
201,60 " 

201,60 
" 180 15,42 
" ., 
" 

~ 43 
t '( 15,42 43 

11 Kizmı 
12 Kazım ..... 
25 Kolombiya 

Pil ak 
43 Rollaha Mil-... garp 
64 Ant~an 

Kişar 

64 " ,. 
80 Jak Varmi 

veresesi 
82 " tt 

Fırmcı 

Boyanane 

Tuğlacı 

,, 
Mimar 

Büyük dere 251' 
" 251 

455,02 14 29 
56,33 14 30 

,. 
,, 

Fransız mezarlığı 104 
Kağıthane 1-3 
Bahçe 7 

Çifte cevizler 8 9 

,, 89 
Bahçe 11 

" II 

1800,00 15 06 •• 
144,00 12 28 

" 
144,0.0 10 62 " 

108,00 10 63 
216,00 14 21 " 

" 
9 Celalettin Diş tabibi Büyükdere 202/ 2 

151,20 14 22 

43,20 1 30 
127,92 10 67 

,, 
14 Halil İbrahim Enver paşa orta ,, 3 4 2 

" mektebi 
,, 

" " " 342 14/1 Ali Cevdet 
14/2 ,, 

" 
,, 

" " 342 
192,00 10 68 ,, 
64,08 1 o 69- " 

120,00 10 75 •. 
120,00 10 76 • 

S,00 10 84 ,. 

45/1 Muzaffer . Terzi İzzet paşa 2 3 
45/2 ,, " " 23 

Garaj Nigar 5/7 46 Fuat Hasan 
ve Yetasimos 

55 Antimorf Bo
nezli 

Mensucat fabrikası Dere 3 144,00 12 69 

7 5 Lopo Süa
mon 

Asfalt müteahhidi Kır 30/ 32 240,00 14 83 

72,00 15 44 

" 
13/1 Yorgi Ha

cı Dimitri 

9 Raif veresesi 
56 Hasan oğlu 

Ali 
121 İsmail ve 

Seyit 
121/1 ,, "' " 

Meşrutiyet 
54 Andon Cuzi 
77 Hüseyin Ne-

simi 
75 Süren Pa· 

pas yan 

Ekmek satış yeri 

Garaj 
Müteahhit 

Mukriz 

" 
Mensucat Fab. 
Tiyatrocu 

" 

Subesi Mükellefin Mükellefin işi 
Adı ve Sani 

Feriköy Miste· 
Bring . ' 

Ekisper Tubako 
Tütün S. M. 

H. Gazi 322 
Teşvikiye Mahallesi 

Silahhane 4 9 
Teşvikiy 13 

Ayazma caddesi 81 / 1 

" ' , 81 / 1 

Mer - Tarla 26/ 28 
Rus sokak 59/ 61 / 1 

Fatin efendi 145/ 1 

2321,91 14 93 
4,13 15 1 

175,00 15 35 

175,00 15 36 

156.00 15 45 
48 

48 

.. 
" 
,, 

,. 
" 
" 

" 
Mükellefin ticaret Kazanç Buhran Muvazene Sene 

yeri 888 

Maçka Ploder 340 
Apartman 

429 20 325 

ııtam• 

833 1094 20 1/68 
'3 

" " 
, , ,. ,, 238 314 4G 227 50 93• 779 94 4' 

" Kimij Alilebahçesi Müste- Silahhane N. 111 2!> 20 ıs 64 932 21 16 1ııse 

" 
" 
" 

Andoncuzi 
Fuat ve Şeriki 
Edvard 

,, Yani 

" 
Osman 

,, Jan Vrasiç 
,, Mecit 

u Salih 

u Torna Gioha 

ciri 
İpek İmalathanesi 
Karyolacı 
Garajcı 
Marangoz 
Mahrukatçı 
Marangoz 
Kasap 

Türk Atlas 
Fabrikası 
Hasır ve Paspas 
Fabrikası 

Metrutiyet Tarla 52 08 11 43 46 26 932 62 89 1/90 
Muradiye Nüzhetiye 6 30 932 63 00 1/ 60 

K. t. 17 50 23 30 932 25 05 1/12 
K. I. 

K. I 
8 75 11 65 932 12 52 1/ 8-1 

21 00 18 78 932 20 84 1/ M 
lzzetpaşa 1 '3 56 70 
Teşvikiye Silah· 22 40 8 40 
hane 

B. Dere 35 37 38 

Tarla S. 2 ~/4 1 95 

23 30 932 28 97 1/77 
21 62 932 32 3' 1/ 80 

8 37 932 13 02 1/ 81 

4 00 932 5 45 1/ 82 

lstanbul birinci iflls Memurlu§undan: 
lıliltli8 Roberto ve Alberto Şaber masuma ait 1511'& cetvelidir: 
No. Alacaklı Talep olunanKabuJ O. Ret O.nan talep ve ret o- Sırası Ret sebepleri 

T. Liruı T. lirası T. lirası lunan yabancı 

1: P'otonofiçio mUesse -
aesivekiliavukatlaa.k 
Sagez ve Baroku lMe0-86 3735-85 

2: Dina Ovadiya vekili 
awkat Oral Dilek 280-00 00.00 

a: Bc:lvard Manaa vekili 
avukat Oral Dilek 2328-50 00-00 

4: Jorj Şaber vekili 
avukat Oral Dilek 2S36-00 00-00 

IS: Alber Vuçino: Ga
lata Aaigoraaiyoni Je-
nerali han No. 6 200-00 00-00 

6: Ekrem lllıami avukat 250-00 00-00 

7: Jorj Elaienopulo veki· 
li Isak Sagee, Baro-
ku 266-63 266-63 

8: Loiza Boncl vekili 
avukat Oral Dilek 200-00 00-00 

9: Avukat Oral Dilek 325.00 00.00 
10: Ciollni ltatti vekili 

12725-1 

2l50-00 

2328-50 

2535-00 

200-00 

250-00 

00-00 

200-00 

• 

paralar 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

6 lbraz edilen vesaik kanaathllaf 
olmadığından ve milflis fir1- • 
tin defterlerinde kayıtlı olma
dJimdan 

o 

o 
" 
.. 

.. .. 
tf • 

O Henüz bilkefale Uzun edDIMClf· 
tinden ve mUflia Ş. D. kQ1t1ı. 
olmadığından 

O Müflis 11irketin D. K. olmadllm· 
dan 

O Müflis Ş. azalan iflA.I halinde 
ve yabancı memlekette borç ~ 
ahhüt etmif olmalan ve tilcca
ri defterlerinde kayıtlı bullQ14 
maması haaebile 

6 " .. 
O Müflis oirketin defterlerinde b 

yıtlı olmadığından 
o .. " ... 

avukat Oral Dilek 00.00 00-00 00-00 27548-.0 liret o 
" " .. 11: J'lratelll vekili avu-

kat Oral Dilek 00-00 00-00 
12: Mehmet Refik vekili 

00-00 2595- liret o .. • .. 
avukat Abdülhak Ke- , 
mali 333-00 aauo ()().()() 00 6 " .. .. , 

23148-99 4888 f8 18813-51 30143-40 
KUflia Roberto, '.Alberto Şaber Kolektif şirketi masuma on iki Alacaklı gelmiftir. Bunların brtedikleri 23148 

Ura 99 kuıııftan 4335 lira 48 kurut altıncı sıraya adiyen kayıt, kabul edilmiş olup baki 18813 lira 51 kurut rect
dedilmiftir. Keza istenilen 30143-40Italyan liteti wnumen reddolunmuştur. Ret 11ebeplerl her bhinin i8tın l'e 
hesaplan hizumda gölJterilmi§tir. ıu halde maaada 4335 lira 48 ıruru,Ia üç alacaklı kalmlftır. 

ikinci alacaJrltlar toplanmam 23-6-936 salı günü saat 10 da yapılacaktır. Alacaklan kmmen ve ya tamamen 
kabul ec:lilmi§ olan alacaklılar bu toplanmada hazır bulunmalıdırlar. (233 45) 
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- ' . 
Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
İhbarname No. 

3/ 82 
3 84 M. 

3 85 
3/ 87 
3/ 89 
6/ 2 
6/18 
6/ 5 
6/ 6 
6/ 14 
6/15 
6/ 16 
6/19 
6/ 21 
6/ 24 
6 26 
1/ 90 

21 94 
25/ 3 

Mahallesi Sokağı · Kapı No. 
Bayazıt İbrahim Rifat han 13 

,, Kutuhan 10 
,, Ofagimyan 21-24 
,, Linardi 20 
,, Çinili Rıhtım han 2-10 

Karabaş Boğazkesen 84 

,, 84 
Bayazrt Kr.lıçali 113 

,, Ovagimyan 1 · 
,, Arapoğlan 11 
,, Luit han 10 

.• 

" 
,, 3-4 

Molla Çelebi Dolma.bahçe 179, 181 
Bayazrt Kutu han 11 

,, Luit han 9 

" 
" 
" 
" 
" 

Kemeraltı 87 
Nomiko han 10 

Kasaplar 11 
Billbül 17 
Ovagimyan han 27, 28 

'San'ati 
Avukat 

tsıni 

Cevdet 
Kömür Ş. Eksenefon Sideris 
Sosyete jeneral Metelozi 
Otelci Luiza 
Memleketler arası Türk Anonbn Ş. 
Frrmcı Hristo 

Fırıncı Hristo 
U züm kızı rakısı Çelebi Bahar 
Komisyoncu Karl Holfelt 
Otelci !sak Hüseyin 
Tütüncü Hafız Hüseyin 
Tütüncü Hüseyin Avni 

Meyvalı içki !skender Froşen 
Kızak mahallesi J ozef Kostant 
ij:acı Kadir zade !smet 
Depo Fllaklı Galyanidi 
Komisyoncu Edvar Ancilos 

Kayveci Todori 
Şarapçı Anastas Hacı Paraşkova. 

Mühendis Şimit 
, . 

f'ılı 

932 
932 
932 
932 
933 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
932 

Kazanç vergisi 
168.00 
240.00 

20.00 
16.22 
50.00 
27.60 
60.00 

174.60 
233.00 

48.00 
120.00 
120.00 
30.00 

144.00 
36.oo 
96.00 
9.36 

33.00 
51.33 

Ceza 

48.00 

27/ 60 
0

60.bO 

48.00 
120.00 
120.00 

6.00 
28.80 
36.00 
96.00 

(933 takvim yılı beyannamesinin 
(tetkikinde elde edilen 756 lira 95 
(kuruş için 2395 numaralı kanunun 
( 42 inci maddesi mucibince cevap 
(verilmesi 

Tophane şubesi mükelleflerinden olup ticaret "~ -~·-·--e~ adreslerinde bulunmama 1 aı ı hase'üile namlarına tarh olunan vergilere ait ihbarnimele
rinin tebliğine imkan görülemiyen yukarıda isim, adresi, vergi miktarı ve seneleri yazılı eşhasa tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
hukuk usul mahkemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. (2692) 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Kamerhatun Şubesi mükelleflerinden olup aşağıda isim .ve adresi vevergi senelerile vergi mikdarlan ya

zılı eşhasın gösterdikleri adreste bu- lunamamaları ha.sebile namlarına ta rholunan vergiye ait ihbarnamenin 
tebliğine imkan görülememiş olduğundan hukuk usum muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (2958} 
;Tarh Mahal lesi Sokağı "o: San'ati 

63 Kamerhatun Tiyatro 

143 

41 

379 

1 

110 

77 
967 
539 

1 
543 

1 
544 
644 
32 

1 
632 
22 

657 

1 

711 

1 
968 
712 

1 
713 

1 
723 

1 
939 

39 
165 

1 
234 
936 
964 

965 
966 

252 

1 
254 

1 
l58 
158 

1 
230 

239 
576 

577 

" 

" 

" 

,, 

" 
" 

" ,, 

" ,, 
" 

,, 
,, 
" 

" 

., 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

,, 

" 
" 

Serkis 

Dudu odalar 

K;ı.lvoncu 

" 
Tiyatrt. 
Kalyoncu 

Çukur 
u 

" Keçiçi 
Hamalbaşı 

Kanıuvala 

Hamalbaşı 
Tepebaşı 

Manğasar 

" 

" 

" 

Fıçıcı 

Dudu odalar 
Tepe başı 

" lrmak 
Ermeni kilise 

Kalyoncu 

" 

~rmenl kilise 

" 

•t 

Hamalbaşı 

Çakmak 
Kızılcık 

Papatya 

45 

1 
36 

. 1 
25 

1 . 
89 

51 

53 
50 
56 
13 

55 

57 
6 

56 

1 
84 
22 
22 

2 

71 

13 
73 

2 

20 
19/ 2 
28 

18 
63 
6 

1 
197 
10 

1 
4: 

1 
6 

1 
10 
10 

8 

4 
38 
6 

1 
13 

Balıkcı 

Doktor 

Ciğerci 
Attar 

Kuru kahveci 

Kasap 
Tatlıcı ve börekçi 

Bakkal 

Sobacı 

Marangoz 
Kunduracı 

Mezeci 
Kahveci 

Kutu Lokantası 

Alatı musiki 
ve notacı 
Berber 

Kahveci 
Fırıncı 

Kalaycı 

Kasap 

Fanila imalaçısı 
Tavukçu 
Bakkal 

Berber 
Mezeci 
Aşçı 

Kalaycı 

Manav 

Ekmekçi 

Yumurtacı 

Abajor ve elektrikçi 

Mukrız 

Berber kalfası 
Kunduracı 

. lstl1i Senesi 

Yani 932 

Jozef Antunyadis ,, 

Nuri Kahraman 

Yuvana.ki 

Ali Haşim 

Nazmiye 
Fuat 
Liğor 

Yorgi 

Koç o 
Koço Yorgi 

Katina 
Saim Hüseyin 
Osman Ismet 

" 

" 

93:: 
932 

" 

" 

" ,, 

" 
" 934 

Oresti Çalapataki 932 

Hiristo 

Madam Anuş 
Mihal Yani 

Jsmail 

Istirati 

Sukullu 
Ahmet Osman 
Jülpon& 

Miltiyadi 
Necibullah 

,, 
,, 

,, 

" 

932 

" Tanaş Andonyadis ,, 

Kir kor 
Dimitri 

Yani 

Rifat 

Katina 
Katin.& 

Yorgl 

Romoblos Mihal 
Lef ter 

J\ndon Yani 

H 

" 

H 

Günlük 

932 

,. 

Kazanç 
Vergisi 
Lira K. 

399,00 

288,00 

120,00 

46,75 

94,20 

63,00 
45,00 
19,76 

9,81 

11,70 
16,20 

3,30 
43,48 
24,00 

57,75 

8,10 

31,50 
139,50 

13,27 

77,00 

62,10 
5,00 

240,00 

837,76 
63,00 
9,45 

20,25 
6,75 

44,00 

29,70 

183,76 
78,76 

133,14 

9,85 
18,63 

15,75 

Yanko ~2 Günlük 2,45 

Bu cazib tecrübeyi 
YAPINIZ 

PUDRALARI 
dişlerinizle eziniz 

lv.Iilyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmışlardır. Zira; 
ekaeriya yüzdeki siyah noktalar, a

çık mesameler ve her nevi gayrisaf 
maddeler, tane tane olmuş adi bir 

pudradan ileri geldiğini biliyorlar. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife gibi yu -
muşak görünürse de hakikatte kı

smı kısım taneli ve sert olur. Bun
lar, gözüntizden kaçabilir. Fakat 
dişlerinizle pekala hissedebilirsiniz. 
Bir parça pudra alıp dişleriniz ara
sında eziniz şayet cüz'i bir tanelik 
olsa derhal hissedersiniz. Şimdi de 

bu tecrübeyi havalandınlnıış yega -
ne pudra olan Tokalon pudrasile ya
pınız. Bu pudra yeni ve imtiyazlı 

bir usul dairesinde istihsal edilerek 
evvelkinden on defa daha ince ve 
daha hafif kılmak.tadır ve binaena
leyh cildin nazik mesamelerini talı -
riş eden tanelere tesadüf edilemez. 
Bu gibi taneli pudralardan sakını -
ruz ve yalıiız havalandırılmış ve ga-

rantili yegane pudra olan Tokalon 
pudrasını kullanınız. Terkibinde 

krem köpüğü bulunduğu cihetle 
cildde uzun . müddet sabit kalll' ve 

artık parlıyan burunlara nihayet 
verilmiştir. Ve sık sık pudralanma
ğa ihtiyaç kalmamıştır. 

595 

1 
539 

1 
89 
88 
91 
97 
99 
20 

1 
5 

39 
71 

108 
170 

70 
110 
391 
90 

1 

" ,, 
,. 

Yenişehir 

" Kurtuluş 
,, 

,. 

Kurdelya 

Çukur 

Çiçelt .. 
Topçulaı 
Margirit 

" Dere boyu 

1 

,, 
Dereciler 
Papas Oğlu 

,, 
Caddesi 
Papas Oğlu 

----- -- ... 

Mühe_ndis aranıyor 
inhisarlar Um;um Müdürlüğünden: 

İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 
çahştınlrnak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak
tır. 

Mühendis: 

1 - Makine, Madeın ve Nafıa Mühendisi olmak üzere 
dokuz Mühendis alınacaktır. 

2 - .Taliplerin dipwmalı 'mühendis olmaları • 
3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazrmgelen evsaf ve vesaiki 

haiz bulunmalan şar~ır 
Fen Memurlan : 

1 - Nafıya Fen Mektebinden veya buna muadil Av· 
rupa fen mektebinden mezun olmak. . · 

2 -· Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe gör

müş olmak şarttır. 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi

lecekleri mahalle göne 150 - 250 lira arasında ve fen 
memurlanna 100 - ,15 O lira arasında ücret verilecek· 
tir. 

Taliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olama· 
dığı takdirde yazı ile Galata Ömer Ahit han üçüncü kat
ta İnhisarlar Umum . Müdürlüğil Hususi Kalem Müdür· 
lüğiine müracaat etmeleri lazımdır. (2700) _______________________________________ ;._, __________ -! 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünpen: 
30 mayıs 936 tarihine ırdisadif cumartesi günü 80 ton saf kurşun pa,. 

zarlrkla. mübayaa edilecektir. 
Müstaceliyetine binaen ı:azarlık saat sekiz buçukta icra edileceğinden 

taliplerin mezkiır saatte idaremizde müteşekkil komisyona müra.caatıa.n 
ilan olunur. (2968) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlara 

Cinsi 

Ekmek 

Miktarı 

Kilo 
50000 

Muhammen bedeli 
Lira 

5625 

nk teminatı İhale günil 
Lira. 

422 10-6-936 çarşamba saat 
15 te. 

Gureba hastanesi 936 seı:ııesi içinde alınacak olan yukarıda cins ve mik-4 
tarlı ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. İhalesi yukarıda 

yazılı gün ve saatte İstanbul Vakrflar baş müdürlüğü binasında. toplana
cak komisyonda yapılacaktlr. İsteklilerin teklü mektupları ihale saafuı.ı 
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığın& 
verilmiş bulunması şarttır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde gözü.. 
lebilir. Posta ile gönderilecek mektuplar ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş bıilunması la:ıtmdrr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2867) • 

-----------------------------------------------------"' 
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Darülaceze için bir haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 tarihine kads.t 
günde 50 litreden 130 litreye kadar tahminen 40000 litre süt açık eksilt
meye konulmuştur. Sütler.in hepsine 4800 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi levazım müdfulüğünde görülür. İstekliler kanunun tayin etti• 
ği vesikalarla. 360 liralık muvakkat teminat makbuz veya İnektubile bera 
her 5 Haziran 936 cuma günü saat 15 te daimi encümende bulun.malıdır· 

(2756) 

Üçüncü Umumi müfettişlik için 125 - 150 lira ücretle iki memur a.lııı&-
caktır. ı 

Şartlan: 

1 - 35 yaşından yukaı:ı: olmamak 
2 - Seyaha.ta elverişli ve tamüssıhha. olmak 
3 - Herhangi bir mevmu kaleme almak ve daktiloğrafiye valaf olnıak 
4 - MahkUmiyeti olmadığını ve iyi ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek 
5 - Askerliğini yapmış olmak 
6 -:- D~vlet ve mtiesse~tında bulunmuş ise vesikalarmı getirmek 
7 - Lıse ve daha yüksek mektep mezunlariyle Garp lisanların.dan bi• 

rine vakıf olanlar tercih edilecektir. . 
. ~u evsafı haiz olanlanru nüfus -tezkerelerl iki kıt'a vesika. fotoğrafı~ 

diger belgeleri ile birlikte dilekçe ile Vilayete müracaat etmeleri ilin olıı-ı 
nur. B. (2966) 

'. 

Akay işletm:esi Direktörlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa ~attmda 1 haziran 936 tarihinden itibaren tat

bik olunacak yeni tarife iskelelere asılmıştır. (2941) 

6 

1 
13 

9 
7 
7 
9 
18 
79 

91 
109 
109 

1 
73 
49 
67 
67 
172 
56 

Bkkkal 

Boşı oda muciri 

" " " ,, ,, " 
,, ,, tt 

,, " " 
Kömürcü 

l 

Fıırm.cı 
Manav 
Ciğerci 

;yaldızcı 
Ere.kkal 
1$mürcü 
Ki>milrcü 
Kapıcı 
Maranğoz 

Liğor Y~van 

Madam Belaiye 
Elerin Fosko 
Enıanoil Pitink:o 

,, ,, 

tf 

,, 

,, 
tt Makdim Gabuç 

Mehmet Mustafa ., 

Osman 
lstifo 
Apostol 

V asil Dimitri 
Görüpe 
Ahmet 
Cemal Mehmet 
Zühtü Ali 
Sofuklu 

,, .. 
" 

" 
" 933 

" 934 
932 

19,76 

so,16 
240,oO 

48,oO 
48,oO 

ı55.i2 
11,oO 

2,83 
23,10 
6,15 
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En bot meyva 111&1'elerile huır

laıımıetır. Hazmı kolaylaştınr. 

laıabuı lale eder. Kanı temls. 

ltrerek vücuda tuelik ve canlılık 
baheeder. 

INGILIZ XA'NZU1C ECZJ.N'ltSI 
Beyoflu • İ8taııbul 

Dr. lhaan Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

latamokaklardan .mUtevellid Er
hnlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bUtUn cild hu
talıklarma kartı pek tesirli bir 
'Ildır. Divanyolu No. 113 

SATİE ,._ Fr-

iktisat Vekaleti 
~aadin Ge_nel birektötlüğ_~nderi · 

c ..... 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

l'\apah Zart Usullle s 
EKSiL TME iLANI -------
SÜMER -BANK -

-i .... --Umumi Müdürlüğünden: E_ I 

~dın Vili7.Ctininı Hüllli ıtuaimlrtfa"flrOtt-UÇı nilhi
>tsinde kain olup şimalen, Demir tepeden başlıyarak Ka
~a. Kaya 1:epesine doğru hat, Sarkan Kara Kaya tepesin
~rı başhyarak Geriz tepeden bil'murur çeşme sabit nok-
' sına kırık hat, cenuben ve garben çeşme sabit nokta- 1 

~nd~n hudut başlangıcı olan demir tepeye doğru hat ile 
b·~dıt olunan 49, 131 hektar saha dahilindeki mek§ufen 
\U•Cimete aid bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1.- latanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası .. 
silindir dairesi revir inşaatiyle demir anbarı tamiratı E_- ,. 

vahidi fiat esası ile ekaltmeye çıkarılmıştır. İnşaatın _ 
muhammen bedeli 37.091 lira 80 kuruştur. i_t 

2.- Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : _ 
t l - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itiba-
8~rı bir sene zarfında (25.000) lira sermaye ile bir Türk 
d~~keti teşkil edilerek imtiyaz hukuku bu Şirkete devre
~ek, 

~ 2 - Hamam sularının kirlenmeğe maruz kalmamak 
ere tedabir ittihazı 

~.-:-Yıkanma yerlerinde hava değişmesi imkanlarının 
ını, 

ı. 4- Mevcut tesisattan şifai maksatlar için istifade edi
:::_ havuzlar ile diğer her türlü temizlik için kullanıla
~ havuzlan ayırmak, 
\ S - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına 
>tun bir ıekilde yeniden yapmak, 

'-a6 - Yapıla~a~ yeni soy~nma yeri~~ kullanılan in
ı... t malzemesının yıkandıgı zaman kırı muhafaza etmi
·~ek malzemeden intihap edilmesi, 
~'1- Şirketin teşekkül tarihinden itibaren bir sene zar
bt:da vücude getirilecek tesisatın "birinci maddedeki iza
ı; .. tt göre,, ve yapılacak ameliyatın plan ve projeleri İk
--qt Vekaletine verilmek, 
'<it-. & - İkinci sene i;.inde mecmuu (20.000) lira kıyme

de muntazam banyo daireleri yaptırmak 
~ - Bu teahhütlerin ifasını teminen Milli Bankalar

birinin ( 18 7 5) liralık teminat mektubu verilmek, 
ltıt~O - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira veril-

' 
~ı>fa~ıan dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek ta
!ıtı erın 6-8-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
~.beşe kadar kapalı zarf usulile Ankarada İktisat Veka
~1 ~aadin Umüm Müdürlüğüne müracaat eylemeleri 

l'l olunur. (2650) 

~kta, !kinci Sulh Hukuk Mah
~ ~ nden: Sabık Gemlik kaymaka 
~ lt~~vetf a AbdUJganinin yetim • 
~~köyünde Cevizllkte Hasırcı 
~l!Q'°kafmda lJO sayılı hanede lb. 
\ "- •e Allyeye ayni hanede otu
~ .._)t}an Baha Moltay'm vasi ta
~ @ttiınıft oldufu alakadaranca ma 
'ıı;, Ohııak bere keyfiyet illn oJu

(23850) 

İstanbul 6 mcı lcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılması mukarrer muhtelif eb'ad
da üç adet kinap 1-6-938 Pazartesi 
saat dokuzdan itibaren Galatada 
Kurşunluhanında ikinçi açık art~
ma ile satılacağından yevmU mez • 
kt\rda bulunacak memuruna mUra • 
caatleri ilan olunur. (233:S2) 

a) Eksiltme §&rtnameıi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname ve zeyli 
d) Ölçü usulleri 
e) Vahidi fiyat ve keşif hülaıaıı 
f) Projeler, termin planı 

Talib olanlar bu evrakı iki yüz kurut bedel mu
kabilinde Sümer Bank Ankara ve İstanbul Şubeleri 
veznelerinden satın alabilirler. 

3.- Eksiltme 1 1 Haziran 1936 Perıembe günü 
saat 15 de latanbulda Galatada Bankalar caddesin
de Sümer Bank Şubesinde icra edilecektir. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. Ta-
liplerin 2782.- liralık muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. Ekailtmeye girecekler 30.000.- liralık 

: bir tek bina yaptıklarına dair vesaiki eksiltme giinün-

---.. 

i den bet gün evveline kadar Ankarada Sümer Bank 

1 
Umumi Müdürlüğüne ibraz veya posta ile göndere· 
cekler ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektup- E 
larma raptecleceklerdir. !!5 -z 6.- Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve = 

1 saatden bir saat evveline kadar Sümer Bank lıtanbul ! 

i Şubeıi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi edil- j 
miı bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek mektupla- i 

İ rm ihale ıaatından bir saat evveline kadar aelmit i 
! ve zarfların kanuni tekilde kapatılmıf bulunmaıı i 
= fllrttır. : 
~•111 J ııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı"i. 

Bir 
defe 
gelip 
göru-, 
naz. 

=.ı•ıııı•ıııı•nıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ıııı•ıııı•ıııı•ıııım.ıııı•ıııı••ı 

! " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı § 

i abone teklifnameai kuponu 1 
~ No Tarih: 30/ 5/ 1936 i 
- -
! i 
! ! 

Adı, baba adı 

ı soy adı 

1 i -
1 

ı Dofdufu yer ve yıl 

1 i -
1 

= 
1 i : tşl ve cQcO . 
i i Vereseal 
1 = 
~ i 
i i 

kimlerdir? 

-
ı tka.metglh 

Adreai - = 
! ! -
i ! 

Malnllyetl var ! 
mıdır, var ise ne-
resinden malCil· 

~ i dUr ? -
Nekad&r Dm&ıJ ! S&fluııcı : 

1 i 
ic:in abone olduğu I - : 11 Sonu : 

! i -- -- 'I -

- Bu kupona dırcedileçu yuılar ıa1et okunaklı yuılmıe olmalıdır. .-

-1 -= · lıtanbulda Tan gazeteıi ıigorta ıerviıine. 
1 Gazetenizin 2S NiS&D 1936 nüsha - i 
- •mda yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 : 
1 ya karı,ı 1000 I! alık slgortab abone kuruşluk ! 

yazılmak istiyorum. Abonemaa bede- pul ve -
1 U cönderUmittlr. Sigorta muameleel· lmza 1 
: nio yapdmum.ı dUerim. E 

"·ıı ı ı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•'- -

.#~ .. 
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SELÇUK 
Koz Sanat Mektebi 

ATÖLYELERi 
Gerek diki§ ve bıçktnin ve gerek oapkacllJtm en ıntlteklmU derecelerine 

varan bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri için bir 
eksikliktir. 

OkuJun atelyelertne slparlf edilen dlklşlertD yalnız IU1ll'f masrafl&n alı· 
111r ve yekdna yüzde 1 gibi ehemmlyetab bir klr konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını 10.tfen bir defa okuyunuz. 
Huır ppka!ar 88 lruruftaıı 1t1b&reD 
Linet d imi elbiseler 119 " " 
Keten elblaeler M6 " .. 
Yilnlü etekler 317 " • 
ipekli bUlzlar ı~ " .. 
Çocuk elbiseleri '6 " • 
Yapma c:içekler 25 " " 
sutyenler 39 • • 
OnJUk ve bqlıklar 66 • " 
Kombinezonlar 145 • • 
KUlot "bUyUklere11 9:i • .. 
KUlot "küçüklere,, 27 • • 
(Tan) razetutııtn tertip ettılt Ev Kn.Jlc:MI mUaabakaamm dikit ve 

biçki lmtihanmdı yapılan elbiseler de dört Ura gibi cUz1 bir ttyatıa bu • 
atelyelerde ıatılmaktadır. 9467 

• 

ll&çlarınızı Bah4je 
kabıda SALiH NECATi den alınu. Reçeteleriniz 

bUyUk bir dikkat. ciddi 
hh· İ!lltiksımı>tlp hı:ı ,..rrlı>..,n· 

KESKiN · KAŞELERİ Grip, Nezle, bq ve die ağnlanm, 
muaıuıld uncılan bir anr'• kE'Rer. 
"''''"'"'""++ ..... ...._; . ı 1.t .... • . 
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Zeytinyağı istihsal eden memleketlerin bile dünyanın en mükemmel, 

yağı olduğu kat'i olarak tasdik edilm~tir. Bu hususta en büyük mü
kafat ile yüzlerce altın madalye ve zafer nişanlan kazanmıştır. Kum, 

böbrek, mesane, taş ve bütün idrar yolu rahatsızlıklarına bilhassa 
safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilir. Bütün ye

meklerinizde, tatlılarmızda, salatalarda hatta pilava Hasan zeytinyağı 

kullanınız. HASAN deposu: lSTANB'UI ... , ANKARA, BE1·0GLU 

• 

is ta bu r·caret 
ve Sanayi Odasından: 

Bütün esnaf, heyeti vekilece müsaddak esnaf cemiyetleri talimat
namesinin 3 neti maddesi mucibince kendi cemiyetlerine kayıt olunup 
senelik hüviyet varakası almağa mecbur olduğu gibi Ticaret ve Sana
yi Odaları kanununun 4 ncü maddesine ve belediye kanununun 15 nci 

maddesinin 8 nci fıkrasına göre dahi tescile tabi tutulmaktadır. 

Binaenaleyh Otelciler, fırıncılar, ekmek yapıcıları, arabacılar, şoför

ler, bakkallar, berberler, balıkçılar, şekerciler, kahveciler, sucular, 

garsonlar, lokantacılar, sütçüler, terziler, kumaşçılar, şapkacılar, ha
zır elbiseciler, gömlekçiler, kapıcılar, hamamcılar, dokumacılar, yaz

macılar, yorgancılar, döşemeciler gibi hem sıhhi muayeneye hem de 
tescile ta'bi olan esnafın 936 senesi için muayenelerini yaptırmak ve 

kayıtlarını yenilemek üzere kendi cemiyetlerine müracaatları icap 

eder. 

Keza bahçivanlar, kayıkçılar, müskirat amilleri, marangozlar, yapı 

yapıcılar, kömürcüler, musiki san'atkarlan, saraçlar, kunduracılar gi

bi yalnız tesçile tabi bulunan esnafın da yine kendi cemiyetlerine gide
rek 936 senesi kayıtlarını yenilemeleri mecburidir. 

Gerek sıhhi muayene ve gerek tesçil muamelesi gibi kanuni mecbu

riyetlerin yerine getirilerek esnafın cezaya uğramaması için bütün es

naf m 1 haziran 936 dan itibaren vakit geçirmeksizin kendi cemiyetle
rine müracaat edip cüzdanlarını almaları ve yeni i.se başladıklarından 
dolayı hangi cemiyete kayıtlan lilzımgeleceğini ve cemiyetlerinin ad
resini bilmiyenlerle cemiyetleri olmıyanlann 4 ncU Vakıf hanında Ti

caret Odası esnaf cemiyetleri şubesi direktörlüğüne keyfiyeti sorma. 

lan lüzumu ilan olunur. 

Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

PANORAMA 
Bu akşam AÇILIYOR. 

Memleketimizin en yüksek ve maruf artist \'e san'atkarlannı din
liyeceksiniz. Telefon: 41065. . 

BAYAN 

Saz heyeti 
Keman: Cevdet 
Kemençe: Sotiri 
Piyano: Feyzi. 
Udi: Mısırlı lbrahim 
Klarnet: Şeref 

Artistler: 
Bayan Muzaffer 
Bayan Dürdane 
Bayan Süzan 
Bayan Afitab 
Bayan Fahriye 

Okuyucular 
Bay Ya§ar 
Bay Hamid 
Solist Mustafa 

~AN 30 - 5 - 936 5ıi ~ 
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Yaz mevsimi . . 
ıçın 

En zengin ve 
mütenevvi bir 
kol I eksiyonda 
en son moda 
kumaşlarını 

size: 

Terzi 

J. iTKiN 
Takdim eder 
Beyoğlu istik· 
l~H caddesi 

405 Tel. 40450~--..;---1 

3808 

Modern Alman San•atı 
ve Alınan Tezyinatı San'atları 

SERGiSi 
lstanbul'da Fındıklı'da 

Büze] San'atlar Yüksek Okulun
da 30 Mayıs'dan - 8 Haziran'a 

- kadar açık bulunacaktır. -
3881 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hakim
liğinden: Kuruçeşmede Öksüzçocuk 
sokağında 1 numaralı evde oturmak 
ta iken tedavi edilmekte olduğu Cer 
rahpaşa hastanesinde bir ameliyat 
neticesinde ölen Sabık Gemlik kay
makamı Abdillgani'den alacaklı olan 
!arla borçluların tarihi ilandan iti -
baren bir ay zarfında Beşik~ ikin
sulh hukuk mahkemesine müracaat
ları ve işbu müddet geçtikten sonra 
terekeden bir hak talep olunamıya· 
cağı ilan olunur. (23318) 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
lLAN 

Hataratı 61d0rmekden emin 

olmak için yalnız ve yeaAne olan FLiT 
isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve testrslz ha~arat öldürücu mavıler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'ln sahtelerinden sakınınız. Al· 
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusakJı asker resimlı sarı tenekeler 
içerisinde sat-ıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hiy. 
leden arıdlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı oldUrebilirsıniz . 

Dılık/erı n yarıklara FLiT ıozu koyunuz. Ha· 
şura!, to:.u. tmıas Nier etme:. derlıa/ lilıirler. 
Umııınl ffPOIU ı l CllESPlll, htın•ul, Calall, VOJ•Odl Hın 1. 

Kimse lnrk edemez ... 
Işte dans eden Bayan ve Bayların 
e1bise ve tuvaletleri Akif Latü'te 

hem temizlenmiş ve hem de 
boyanmıştır. 

Merkezi: Fatih tramvay durağı 
Şubeleri: Kadıköy, Muvakkrthane Sul 

tanhamam Mesadet han 
No. 2 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprilba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

ı:ade Han. Tel. 22740. 

Trabzon postaları 

R DY Li 

Pazar 12 de Sah, Perşembe 
15 de. 

izmir Sür'at 
Postaları 

Çocuklaranızın aısıerine ._ok dikkat ve itina edinıı: 
kü~ük ıken bozulan dişler sonra düzülmez. 

Cumartesi 15 de Pazartesi 
16 de.. 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diğer postalar 

AADYOLiN 
......... -;·_ ....... -.:~ -~ .... ...-~~· ... _._ ............ --1 1 

. Bartın - Cumartesi Çarşamba 
18 de 

İzmit - Pazar, Salı, Perşembe, 
Cuma 9,30 da 

KIZILAY kolunun 31 Mayıs 1936 Pazar gUnU ve gecesı 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diğer günler 8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar· 
şamba, Perşembe, Cumarte

si 21 de. 
" Bandırma postalan 1 
Hazirandan itibaren saat 

20 de kalkacaklardır." 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 

Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 
Trabzon ve Mersin postaları

na kalkış günleri yük alınmaz 

2961 

YALOVA KAPLICALARINDA 
Uç Kardaşlar Gazinosunda tertip ettiği muhtelif eğlenceli 

Ki BALO u 
NA MUTLAKA İŞTİRAK EDİNİZ 

bu fırsatı kaçırmayınız! Hem Kaplıcayı gezmJş, hem de güzel 
bir gün ve gece geçirmiş olacaksınız ! 

ZENGiN PROGRAM ÇOK UCUZ BOFE 
Davetiyeler YALOVA iskele meydanı TAN Otelinden ve B.AIJ) 
günü kapıda ve gezgin memurlarımızdan tedarik edilebilir. 

Ali MUHiDDiN 
HACO IBrEIKüR 

Taze ~ilek Re~eli - Taze ~ilek şurubll ZAYI - 5334 numerolu maaş cüz 
danım, bcratım, nüfus tezkerem ve 
mührümü zayi ettim yenisini çıkara-
cağımdan hükümleri yoktur. Kasım- Pek Yakında Ali Muhittin HACI BEKİR ticarethanesi 
paşa Sururi mahallesinin Çarkçı K. Ayaspaııada Park Otel karşısında gayet 

Yüzba.sı Faik Sadettin numero 64 Şık bir şube a~acaktlr. ---•-': 
~~~~~-T""~~~~--~~~~~~~~~~~~~__:..~~--~ 

~-Harbiyedeki o 
YENi BiR iDARE 

ALTINDA 

Bugün 
/ 

Açıhyor 
Telefon: 49091 

Bahçesi--...,, 

Sevimli san'atkar Bestekar Tanburi Selahaddin - 1 Haziran 1936 tarihinden itibaren 
ve Sl B. Kanon 1936 tarihine kadar 
olmak üzere tam hamuleli vagonlar
la taze peynir nakliyatına kabili tat.-

oENız KızI Eftalya Sadi ve BESTEKAR Bimen şef1 
Saz Heyeti: 

. KiNOPRiN i ,J(.aıeleri .·· . ' ti~~-ieRoE1!,.uRuş 
B~ • oi -ROHATİZH.A .A~RILARİlE~~RİP VE NEZLEYE K.AR . 1 aiRİcİK İL.AÇ TIR 

Sahibi: Şükrii l\1ELİll - Umumi Neşriyatı ldare eden: S. SALIM 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

bile s. H. No. 101 mükerrer Ui nn.l Keman: Necati Tokyay, Kemençe: 
muvakkat tarife me\•kii rneriyete ko Aleko, Piyano: Yorgi, Cümbüş: 
nula.caktır. (1 Haziran 1935 tarihli Cemal, Klarnet: Ramazan, Kanun: 
\'e S. H. 101 miikerrer No. lı istisnai Ah d T b k H . 
muvakkat tarifenin aynidir. me · a ur a : asan Tahsın 

ı~~~~~ihi~iJ~ 1936 
• SELANİKLI MEŞ°HÜR-- ABDl'yi de 

Okuyanlar: I 

Ağyazar, Celal, Yahya. bİ' 
Bayanlar: Mahmure Şenses, N~\J' 
le, 1hsan Leyla, Ayda, Küçük 
zaffer. 

SAHNEMIZD EDINLIYECEKSINJZ 


