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Uzak $arkta harb 

tehlikesl gittikc;e ar

tlyor 

Telefon: 24240 (ldare) .. 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Filistinde ihti/BI . art1yor 
ltalyan dt§ politikas1nda miihim 

degi§iklik olacakm1§ 
nezareti b1rakarak M. Mussolini yedi 

yaln1z ba9vekil kalacak 
Paris 10 (Aksam) - M. Mussolini 

~desJ.nkedi yedi nezaretten ii9i.inii 
~ un b1rakm.i~ti. Bugiin haber almdl
g_ina gore dahiliye nezaretine de par
~1. llmurni katibi gelecektir. Zecri ted
b lrle~ kaldmldlktan sonra harbiye, 

a.hriye, hava nezaretlerini brrakacak 
Ye Yalmz ba~vekil olarak kalacaktir. 

. IIarbiyc, bahriye, hava nezaretleri
tun milll mudafaa nezareti seklinde 
:tn.~re~al Badoglio tarafmda~ idare 
edilmesi muhtemeldir. 

Londra sefiri M. Grandi ve Paris 
Sefiri M. <;erotti degi~eceklerdir. Pa
rts sefaretine M. Aloizi tayin edile
cektir. 

Paris IO (A.A.) - Gazeteler ital· 
Yan th~ i~leri bakanhgma basb bir 
2ati~ getirUmesini ehemmiy~tli bir 
hadise olarak telakki etmektedirler. 
.Journal gazetcsi divor ki• ··"*tat b 

.. • " • <u. ya U• 
gun bir donem~ noktasmd bul 
maktadir. Yaptlan de~· i .a un
yasada bir de v. ikli gi~ klik, d111 sl· 
vi in "' · gi_~. k demektir. Su-

~ de degi~tinlmesinin ayn bir Yeni italyan hariciye nazm M. Ciano 

Ks1mpa~ada . Gedikapti 
camiinin tamiri bitti 

Evkaf idaresi secde 
esnas1nda ba~1n daya
nacag1 yerlere s1ralar 

yapt1rd1 
~asunpa~ada Gedikapti camii bir 

lnUddetten beri evkaf idaresi tarafm· 
dan tamir ediliyordu. Tamir bit~ 
'7e canu dun a~1lmi~t1r. 
k Evkaf idaresi camii tamir ettirir· 
v en nanraz esnasmda secdeye varilch· 
;1 sirada ba~m gelecegi yere al~ak st· 
alar yaptirrru~tir 

Cilah t ht . · u . a adan olan bu s1rarun kai• 
es1 . Yerden bir, en yi.iksek klsrm 3 

santunetre m. 
n Y 1.U>Sekliktedir. Secde es-

as1nda ba~ bu 
suretle cami . . raya dayamyor. Bu 
de edil it;mde gelip gidenler sec-

en yere b 
inaatin fazl asam1yacaklar ve ce-

a oldugu 
ka saf ta na ki zamanlarda ar-
saftakiie . maz laniarm bru;lan on 
cakt nn ayaklarma dokunnuya-

1r. 
D" un ilk defa olarak ikindi nama-

zmaa mi.ih' . 
im bir cemaat bu camlde 

~amaz kilmi~tJ.r. Diger camilerde de 
u tarzm tatbik edilmesi dil~ilnilliiyor. 

Canrlde lklncU naman klhmrkeQ 

Dun" Gedikapti eamiinde ikindi namazmda cemaat secdedt! 

ehemmiyeti vardrr. 
ZECRi TEDBiRLER KALDIRILMAZSA 

Roma 10 - M. Mussolini zecrl 
tedblrler yakmda kaldmlmadlgt tak
dirde ttalyanm kati surette Milletler 
Cemiyetinden !;ekilecegini Royter mu
bahabirine soylemi~tir. 

Bu takdirde M. Mussolini bir ital
yan • Alman - A vusturya - Macar blo
ku te~kiline ~all~acak ve Lchistan da 
buna yardun edecektir. 

Lonrlra 10 (A.A) -. italya sefirl 
M. Grandinin bugiln haliciye daiml 
mustel?an M. Van Sittarta bu aym 
nihayetinde zecri tedbirler kaldml
madl~ takdirde italyamn Milletler 
Cemiyetinden !;ekilecegini bil~ ol
duguna dair bir l?ayia dola~makta
dlr. 

M. Eden, diln Fransiz sefirl M . 
Corblnl kabul etmi~tir. Zannolundu
guna gore 1ld devlet adami, Cenevre 
ictimamdan evvel Fransizlar ile in
gillzler arasmda goru~meler yap1lma
st imkamru mi.izakere etmi~lerdir. 

Yeni polis 
k1yafetleri 

Nizamname $Ura
yldevletten gec;erek 

katT $eklini ald1 
Ankara 10 (Ak~m) - Yeni polis 

kiyatet nizamnamesi ~firayi devletten 
gecerek katt ~eklini alml~t1r. Nizam
name yeni polis klyaf etlerini l?Oyle tes
blt ediyorx 

Pollslerin yakalan kapall ve onden 
tk1 taraf1 10 santim uzunlugunda klr
rinzl !(uha olacak, bu ~uha iizerinde 
memurun derecesini gosteren i~ret
ler bulunacakt1r. Ceketler iki yandan 
yutma<;hchr. Nizamname emniyet mii· 
dilrlerini de vazife basmda resmt 
Ilni!orma giymege mecb~ tutmakta
chr. Yalmz bunlarm yakalan a~lk. 
ceketlerl arkadan tek yirtma!(ll ve 
ceplerl koriiklil olacaktir. 

Polls memurlarmm suuf ve dere
celerlni gosteren i~aretler §Wllarchr: 

Polls namzedlerl yakalarmda sade
ce larnuzt guha, polis memurlan klr
IlllZl guha iizerinde bir yilchz, U<;iln· 
cft komiserler nikelden yap1lnu~ def· 
ne dah bi<;iminde kabrtma bir IAvha 
ye bir yilchz, ikinci komiserler ayni 

(Devami 4 uncii sahifede): 

Tepeba,1ndaki 
aile facias1 

Mecruli Yunus Katll hset 
[~ina,yctin Wtill!! i aQ !•~iiciflllrl 

Milli tak1m1n sec;imi meselesi 

Zeki Riza, se~ici 
heyetten istif a etti 

"BugOn dunyan1n her taraf1nda tatbik edilen 
ve 1y1 neticeler alan teksec;ici 

usulune taraftarim., diyor 
Olimpiyada gonderilecek mil1i ta

kun namzetlerini se!(mek i!(in ~eari

mizde tertip cdilen futbol turnuvasi 
mac;lan bitti. Bu ma!(larda istanbulu 
temsil etmek ic;in ortaya ~1kanlan 

muhtelit taklmm, ic;inde milll takl.ma 
girebilecek bazi oyuncular bulunmak
la beraber taklmm istanbul futboltl· 
nil temsil edemedigine ~i.iphe yoktur. 
Bu noktada herkes mi.ittefiktir. C}iln· 
kii milli taklma girebilecek evsaf ve 
kabiliyette olan bir ~ok klymetll fut
bolciiler her nedense ~ag1nlmarm~ ve 
denenmeml~lerdir. 

istanbul takurumn fena bir surette 
te~kilinden bi.itiin istanbul futbol he
yeti mesuldi.ir. <;i.inkil denenmege IA- 1 
yik gordil.gii oyuncular1 ~agirmak ve 
taklrm te~kil etmek vazif csl bu heye-
te tevdi edllmi~ti. Fakat futbol fede
rasyonunun da son mac;ta, istanbul 
muhtelitinin on ki~i olarak oynatll
masmda ve Istanbul - izmir mac;rmn 
yarida kalmasmda mesuliyeti varchr. 
Zira futbol federasyonu, Istanbul fut
bol heyeti tarafmdan gagnlmarmi;1 
olan Necdet!n istanbul - First Viya-

Zeki Riza 

na ma~mda oynatilmasma mi.isaade 
ettigi gibi Istanbul muhteliti i~in 
~agnlan oyuncular arasmda isml 
bulunan Be~ikt~lI Hakk1y1, son m~-

(Devam1 yedinci sahifcdc) 
-•11111rrn1n11r1...,.,11111111uun11111111111111111HIUlllllllHHHHlllllllHl"lflllllllllUIHlllllllllttUlllllllHHIUllllllltlllr111111111111rn1n.1111111u11n1un-

f Yeni tefrikam1z 
------------------· ..... KARA YELKENLi KADiROA 

ve KRALiCE ELiZABET 
Yazan: lSKENDER F. SERTELLI 

NiL ~OCUKLARI bir ild gilne kadar bitiyor. Onun yerine daha merakll 
ve daha cazip yeni bir romana. b~hyoruz. iskender F. Sertelli tarafm

dan yazllan bu romanda deniz muharebeleri, ihtilfilJer ve a~k macera· 
Ian biribirini takib ediyor. 

Y eni tefrikam1z1 sab1rs1zhkla bekleyiniz .. 

kermesinde istanbula gelecekmi~. Geldigini 
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Son d akika Bu. 
lngiltere, Bogazlar1n tah- A I N b A • • 

kimine itiraz etmiyecek. rap ar1n a lus karargah1na hucum 
Montreux konferans1n1n temmuz ba~1na B ir ln gil iz m Ufrezesi pusu ya dU~Uruld~ 

tehiri talebinden de vazge~ti gizli arap c e miyetlerifaaliyete ba;;lad1I 
Londra 11 (Ak~!lm) - Londra siyasi mahafilinden Sizan haberlerc gore, 

Londra ile Ankarn arasmda vaki olan teatil efkar iizerlnc ingiltern hiikume
ti, Bogazlann tahkimi hakkmdaki Tiirk talebini tetkik etmek i~in Montreux 
~ehrinde toplanncak olan konferansm geri b1rakllmas1m talepten vaz ge~
mi~tir. 

ingiltcre, Milletler cemiyeti konseyile Asamblenin toplantl tarihlerinin de
gi~esinden dolayi, Montreux konf eransmm temmuz b~ma tehir edilmesi 
fikrini ilcrl silrmil~til. ~imdi bu noktai nazardan vazge~mi~tir. 

Salahiycttar 1ng iliz mahafilinden alman haberlere gore ingiltere h iiln'imeti 
.l\fontrcux konferansmda Bogazlann tahkimi bakkmdak~ Tiirk talcbine csas
h hi~ bir itiraz dcrmcyan etmiycccktir. 

Avam kamaras1nda M. Edenin beyanat1 
Negusun mustakbel tasavvurlan - Almanya, 
sorulan suallere ne zaman cevap verecek? 

Londrn 11 (Ak~m) - Dlin ogledcn 
sonra harlciye nazm M. Eden Avam 
kamarasmda sorulan bazi suallere 
ccvap vcrmil?tir. M. Eden, bir mebus 
tarafmdan sorulan suale cevap vere
rck Habe~ imparatorunun mtistakbel 
projclerlndcn maltlmati olmad1gm1 
soylemi~tir. Gene aynl mebus tarafm
dan Almanyanm ingiliz sualnamesi
ne ne zaman ccvap verecegine dair 

Gar bi H abe§istan
da vaziget kari§zk 

Gallalarla Amharikler 
aras1nda muhim hadi

seler olmu!j 
Londra 10 (A.A.) -Avam k amara

emda lord Cramborne, sorulan baz1 su
allere ccvaben §U beyanatta bulunmu§· 
tur: 

«Biiyiik Britanyanm Milletler cemiye
ti asamb]esinde takip edecegi s iyaset hak
kmda §imdiden daha bir §CY soylenemez. 
Habel}istandaki vaz.iyete gelince, Adis
Ababa, Harrar ve Diredaua'nm zaptm
dan sonra, ltalyan i~galinin miihim suret· 
tc geni§ledigi hakkmda ingiltcre hiikii
meti hi!; bir haber almam111t1r. 

Garbi HabC§istandan Londraya gelcn 
haherlere gore, Gallalar ve Amharik balk 
arasmda olduk~a miihim kar1§1kliklar vu
kua gelmi~tir. lhtiyaten Mega ve Maji
deki lngiliz konsolosluklan kapatilm1§• 
tu. 

40 saatlik hafta 
M. Herriotnun gazetesi 
bunu tehlikeli buluyor 
Paris 10 (A.A. ) - M. Herriot ile s1-

lu miinasebeti olan E.re Nouvelle gazelcsi 
40 saatlik ~ah§ma haftas1 hakkmda yaz
d1g1 bir maknledc diyor ki: 

c40 saatlik hafta, ordu i1rin 850 mil
yon, donanma i1rin bundan daha fazla 
bir masraf kap1s1 a~acakt11. Oigcr devlet 
i~leri ile birlikte kaydedilecek fazlahk iki 
bu~uk milyan bulacakttr. Oemiryollan 
idaresi de i§';ilerini fazlala§tlracak vc bu 
da y1lda bir bu!ruk milyar bir fazla mas
raf1 badi olacaktu. 

Biitiin bunlarn ragmen acaba bu ted· 
bir, il!sizligin oniin~ ge~cbilecek mi? ~u
nu da goz oniinde tutmak liiz.im gelir ki, 
i§Sizlere verilen tahsisat bugun yalmz bir 
milyar franktu. 

Netice olarak 1unu diyebiliriz ki, 40 
aaatlik hafta, biitiin miistahsil memleket
ler tarafmdan hep birlikte tatbik edil
medigi miiddeti;e ~ok tehlikeli bir tecrii
be te§kil etmektedir.> 

Italyada iki kaza 
26 ki§i oidii, 220 ki§i 

yaraland1 
Roma 10 (A.A.) - Pazar giinii ka

nunu esasi bayram1 milnasebetile ya
pllan ~nlikte agzr top ~eken bir trak
tOriln diger bir traktbrle vuku bulan 
mi.isademesi esnasmda alt1 ki~inin ol
mil~ ~ yirmi kadar adamm yaralan
m1~ oldugu anla~1lm1~hr. 

Napoli 10 (A.A.) - Bir tren yol
dan ~1kml~1r. 15 olii ve 200 ya.rah 
Yard1r. 

sorulan suale de ccvap vererek 23 ma
yista Berlinde ingiliz sefirine Alman
ya hariciye nazmm gorerek bilyiik 
Britanyanm 6 mayista Herline gon
dermi~ oldugu sualnameyc biran ev
vel cevap vermesini bekledlgini tebli
ge memur etmi~ oldugunu, Almanya
run da Fransada yeni kabine te~kkill 
etmedik~e rnukabil cevap veremiyece
gmi bildirdigini soylemi~tir. 

Uzak $arkta 
harp tehlikesi 

Harbin her an ba§lamas1 
bekleniyor 

~angbay I 0 (A.A.) - Heng§ov ile 
telgraf muhaberah kesilmi§ oldugundan 
cenub kuvvetlerinin oraya vanp varma
d11r.lan b elli d egildir. 

~anghayda Japonya aleyhindeki ga
Jeyan ziyadele§mektedir. Kunngsiden bir 
~ok talebe, umumi bir grev 'tasarlamak
ta olan arkada§larma gayret vermek 
iizere baraya gelmi§lerdir. • 

c<;in kavimlcri selamct birligi~ ad1m 
ta§lyan yeni bir gizli cemiyet, J aponla
ra kar§J komiinistlerle elbirligi edilmesi 
i~in hararetli suretle propaganda yap
maktadtr. 

Nank in hava donanmnsma mensub 23 
tayyare Hankovda topl.marak, buradan, 
ccnub istikametinde ke§iflerde bulun
maktad11. 

Di.in biraz yati§ml§ gibi goriien umu
mi vaziyet tekrar gerginle§mi§tir. Kanton 
daki banka mahafili muhasemabn ya
kmda ba~lamasma, asabiyctle muntaz.ir 
bulunuyorlar. 

K vangsi hiikumet makamlan, kag1d 
para iizerinc spekiilasyon yapacak olan
lar hakkmda idam cezaa1 tatbik edilecc
i ini ilan ctmi§ ve yabanc1 d ovi.z ahp sat• 
mak inhisanm Kvangsi b ankasma v er
mi11tir. 
~anghay 10 (A.A.) - Kanton klta

t1 ~lale dogru ilerilemektedir. <;ankay
~ek Hunanm cenubunda bulunan hii
ktlmet lo.taatma, temastan ka~mmak 
i~in geri ~ekilmelerini emretmi~tir. 

Kantonun pek yakmda muhtar bir hil
kfunet te~kil edecegi vc <;ankay~ki 
devirmek igin silel harekctlere ge~cce
gi zannedilmektedir. 

Kent Ciano 
Berline gitmesl 

ihtimali var 
Berlin 11 (Ak~m) - ingiltere ile 

anla~ taraftan olan Kont Ciano
nun italya hariciye nezaretine tayinl 
burada uzun uzadlya tefsir edilmek
tedir. Binaenaleyh Kont Cianonun 
bu makama getirllmesi, Sir Samuel 
Hoann ingillz bahriye nezaretine ta
yinine bir mukabele suretindc vc in
giliz - italyan milnasebatmda bir iyi
lik alameti olarak telakki edilmekte
dir. 

Kontes Ciano hali haz1rda Berlinde 
bulunuyor. Ycni Jtalya hariciye nazi
nnm zevcesine iltihak etmek i91n 
Berlinc gelmesi ~ok muhtemeldir. 

Roma 11 (Ak~am) - Kont Ciano
nun hariciyeye tayini, italyamn hari
ct siyasetinde hi~ bir degi{iiklik dogur
rmyacaktir. 

Kudiis 11 '(Ak~) - Nablilste 
askeri karargah, grevci araplann hil
cumuna ugrarm~tir. 

Trenle seyahat eden bir ingiliz 
milfrezesi de Estrum bogazmda silah-
11 araplann pususuna dU~il~tilr. in
glliz milfrezesile araplar arasmda sa
atlerce siiren ~iddetli bir milsademe 
olmu~tur. iki tarafm zayiati me~hul
diir. 

Kudiis - Yeriho - Nablus arasmda 
telefon ve telgraf hatlar1 yeniden ke
silmi~tir. Estralumdaki Siyonist kolo
nisi araplann hilcumuna ugram1~;, iki 
saat silren ~arp1~ma, inglliz imdat 
kuvvctlcrinin gelmesi ilzcrine kesil
mi~tir. Gazze, Telaviv ve Yafada yenl
den bir ~k bombalar atllnu~br. 

Kudiis 10 (A.A.) - Filistin tren
lerinde lokomotifierde makinistlerin 
yamna ingiliz bahriyc neferleri kon
mu~tur. Bunlar, lilzumu takdirinde, 
makinistlerin vazifelerini gorccekler
d ir. 

Filistinde baz1 miislilman gizli ce-

A vusturga miista
kil kalmak istigor 

• 

Ba~vekil M. ~u!jnig yeni 
bir nutuk soyledi 

Viyana I 0 (A.A). - Ba§Vekil M . 
~U§nig, M. Mussolini ile g~en hafta yap
t1g1 miilakattan sonra ilk nutkunu soylc
mi§ ve manidar telakki edilmesi lanm 
gelen 1u beyanatta bulunmu§tur: 

cRoma protokolu, Avusturya, siya
aetinin temel ta11 olmakta berdevamdir. 
Avusturya, Dolfusun !rizmi§ oldugu yol
da sadakatle yiiriiyccektir. Avusturya, 
Almanya ile olan miinasebatim normal 
bir §ekle sokmaga ~ali§acaktir. Avustur
yah olmak a1fatilc Cermen camiasma 
mcnsup oldugurouzu kabul ediyoruz, 
etraf1m1za bir duvar ~evirmek istemiyo
ruz. Fakat istedigimiz bir 1ey vardir: Ser
bestligimizc vc istiklalimize riayet cdil
mek. ~ 

M. ~u1nig, bu nutkunu belediye dai
resi oniinde soylemi1tir. Vatansever
ler ccphesine mensup 100,000 ki~i ha· 
ZJr bulunmu§ ve kendisini alk11lam1§l11. 

Ba~vekil, bundan ba§ka Avusturya
nm Saint Germain muahcdenamesi ile tes
bit cdilmi§ olan hududlanna riayet edil
mek icab cttigini soylcmi§, Habsburg ha
ncdanmm tekrar saltanat makamma ge
tirilmesine aid hi~ bir te]mihte bulunma
m1§ VC sozlerini §U suretle bitirmi~tir: 
cAvusturya, Avusturyahlarmdu.> 

Biikre~teki f acia 
Bir habere gore 121 ki§i 
olmii~, 2 bin yarah var 

Biikr~ 10 (A.A.) - Reuter ajanSI 
muhabirinden: Ge~en gun yapl.lan 
merasim esnasmda y1kllan tribilnun 
enkazt altmda kalarak olenlerin mik
dan resmen uc ve resmi olm1yan me
nabie gore 121 dir. Mecruhlarm mik
dan ise 600 ile 1ki bin arasmda teha
ltif ctmektcdir. 

Zab1taya gore kaza kurbanlannm 
mikdan 84 dilr. 

Konsey 26 haziranda 
toplamyor 

Cenevre 10 (A.A.) - M. Eden, Mil
letler Cemiyeti konscyinin relsi slfa· 
tile konseyin ontimi.izdeki toplantlSI
run hazirarun 26 smda yap1lmasma 
karar vermi~ir. 

Yunusa ameliyat yap1ld1 
Beyo~luncla arknda~ izzet tarafm

dan kar1silc beraber bir yatakta ya
kalandlgi cihetle, beyninden kur~
la yaralanan Yunusa dun Beyoglu 
Zilkur hastanesinde arneliyat yap1la
rak kur9un kafasJ.lldan ~1kanlm1~trr. 
Yarabnm slhhi vaziyeti ~ok agirdlr. 
Katil izzet te sulh hakiminin karari
le tevkif edilmi~ir. 

miyetleri t~ekkill etmi~tir. Bunlann 
gayelerl, grev tesanildilnii klrmaga 
tel?ebbils edenleri cezalandlrmak, oto
mobil nakliyatm1 durdurmak i~in yol
lara ~iviler dokmek ve buna miima
sil hareketlerde bulunmakt1r. 

Di.in gelen tabur ile birlikte bugiin 
Filistinde bulunan ingiliz askerleri
nin mikdan 7 tabura ~knu9tlr. 

Biitiln memleket dahilindc, asked 
ve polis mlifrezelerine karl?l kur~un 
endaht1, bomba atmak suretiyle sui
kast yap1lmasi ve mahsuliln yakll
rnas1 hareketle1ine devam olunmak
tadlr. 

Kudils - ~eria yolunda bir arap po
lisi Oldilrillmil9ttir. Eski Kudiis paza
nnda yaralanan koylillerden ikisi de 
ill mil~~ I 

iNGiLiZ MUSTEMLEKAT NAZffil 
NE DIYOR? 

Londra 10 (A.A.) - MiistemelkAt 
nazin, M. Ormby, avam kama
smda beyanatta bulunarak deml~

tir ki: 

Suikasd davas1 
Bir habere gore 

temyiz mahkeme
si beraet karann1 

bozmu$ 
Atatilrke suikast maddesinden do

layi Ankara agirceza mahkemesince 
duru~malan yapilml~ olan Urfa say
lavi B. Ali Saib ile diger maznunlar 
hakkmdaki bcraet karan miiddelu
mumillk tara:fmdan temyiz edilmifti. 
cKurun .. refikimizin g~ vakit Anka
ra muhabirinden ald1g1 fakat resmi 
makamlardan tahkikine illlkAn bula
mad1g1 bir habere gore evrakl tetkik 
eden Temyiz mahkemesi ceza dah·esl, 
aglr cezanm vennill oldugu beraet 
karanm nakzctmi~tir. 

Bu haber dogru ise dava dosyas1 
tekrar Ankara ag1r ceza mahkemesine 
gonderilecektir. Eger mahkeme eskl 
kararmda 1srar ederse beraet karan 
usulen Temyiz mahkemesi heyeti 
umumiyesince tetkik edilccekti~. 

Muhterem 
rrii!5afirirriiz: 
B. $evki Behmen 
Afyonu ziyaret etti 

Afyon 10 (A.A.) - (Gecikmi~tir) -
Yugoslav nazm B. $cvki Behmen lzxni· 
re ge'Werken trenin §ehrimizde yanm eat 
kalmasmdan istifade cderek otomobillc 
bir gezinti yapm1§hr. Nazir ~§1y1, hali 
gezmi~ §ehirde gordiigii baymduhk escr
lerinden takdirlc bahsetmi§tir. 

Jlbay ve vehir miimessilimiz nazm is
tasyonda karo1lam1§lar ve gezintisine re
fakat etmi~lerdir. Naura 1ehir namma 
bir sand1k maden suyu hediye cdilmi!!
tir. 

Balkan matbuat konferans1 
Biikre§tc topfanacak olan Balkan mat

buat konferansmda memleketimizi tern· 
s il etmek iizere dunkii Romnnya vapurile 
mebus Falih R1fk.1, matbuat umum mii
diirii Vedad Ncdim, Ahmed ~Ukrii, mat
buat miid iirliigii mii§&virlerinden Sadri 
Etem, RC§ad Nuri d iinkii Romanya va
purile Kostcnceye hareket etmi~lerdir. 

Berberler cemiyeti Ankaraya 
bir heyet gonde~ecek 

Berberlerin hafta tatilinden istifade ii;in 
medise verilen takrir Dahiliyc enciimc
ninde miizakere ediliyor. 

Berberler cemiyeti, tatile dair dileklc
rinin mcclisin bu ii;tima devresindc bir 
neticeye baglanmas1 i~in leJebbiislerde 
bulunmak iizere Ankarnyn bir heyet gon· 
dcrmcge karnr venni§tir. l-leyet bugiin 
se'Wilecektir. 

Erzinzan civarinda daglara 
kar yag1yor 

}~rzincan 10 (Ak9am) - Burada 
birdenbire havalar sogudu. Daglara 
kar yag1yor. 

Filistindc vaziyetin salllh bul 
oldugu selefim tarafmdan beyan c 
mi~ti. Maatteessilf bu salah, dev 
etmemi~tir. Yeni milstemlekat n 
n, Filistindeki memurlarm memlc 
tin bir ~ok yerlerinde miltemadiy 
bir taklm cebrii ~iddet rnuamelel 
ne kar~ koymak mecburiyetinde k 
makta olduklanru soylemi~tir. 

Hiikumet, Filistinde nilfusun <' 

val ve emlakin ve milnakalatm 
mayesi icin almmas1 milmkiln ol 
biltiln tedbirleri alml~tlr. 

TEVKiF EDiLENJ,ER 
Kudiis 10 (A.A.) - Resmi blr me 

badan bildirildigine gore 19 nisand 
beri 1276 arap tcvkif edilmi~tir. Bu 
Iardan 750 si rnahkum cdilmi~, 300 
niln muhakemesi henilz yap1lm< 
ve 226 SI da beraet kazannul?tlr. 

Ayni tarihtcn beri 182 yahudi te 
kif edilmi~tir. Bunlann 104 u ma 
kitm edilmi~, 61 inin muhakemele 
henilz yapllmarm~ ve 17 si de bera 
ctmi~Ur. 

Talime ~ag1r1lan 
ihtiyat zabitleri 

Verilecek tay1n1n maa~ 
iblag1 kabul edildi 

Ankara 10 (Telefon} - Meclisin b 
giinku toplanllsmda Istanbul ve Izmir Ii 
man i§lcri idarelerinin lktisad vekalctin 
devri hakkmdaki knnun layihas1 mi.iza 
kere ve kabul edilmiljtir. 

Bundan sonra maa!} kanununun 1 3, 
24, 25 inci maddelerini tad1l eden kanu 
)ayihasmm miizakeresine g~ildi. Gener 
Ali Hikmet soz alarak 25 inci madded 
hiikme temas edcrek 45 giinliik askei 
hizmetc i~tirak cdecek serbes meslek er 
babmm riitbelerinin mna§t olan 5 4 liray 
alamamalanm dogru bulmad1g1m ve mu 
deleti tcmin ic;in d1§nndaki maaljl askeri 
riitbelerinden az olanlara asker taym1 
yerine bunun tutan olan paranm nnkden 
verilerck maa§lnnnm bu suretle 54 liray 
iblagm1 teklif etti. 

General ~iikri.i Naili encumen namma 
verdigi izahatta talim maksadile silah al• 
tma dnvct edi1ecek ihtiyat zabitinin I 000 
e ynkm oldugunu ekserisinin bulunduk• 
lan §ehir civannda tnlim gorcceklerini, 
hnri~teki gnmizonlara sevkedilecek olan 
Jann dn I 000 kadar tuttugunu vc bun• 
Jann ~ocunu da muallimler te§kil ettii:,rini 
soyledikten sonra dedi ki: 

- Bunlara verilecek asker taym1 tu• 
tan a§ag1 yukari 7 buc;uk liradir. Encii• 
menimiz bu ciheti nazan dikkatc alarak 
nefer taym1 vermegi miinasip gormii§
tiir. Ali Hikmct nrkada~m1zm teklifine 
gelincc bu daha §iimullii ve alicenabane• 
dir. Fakat biit~eyc taalluk ettiginden bir 
fCY soyliyemem. Heyeti nliyeniz muvaft1' 
bulursa ~iikranla kabul ederim .. > 

Bazi mebuslar enciimenc karv1 Ali Hik 
metin teklifini mi.idafaa ettiler bu arada 
mebuslardan Enver bir tak1m vatanda~
larn askcri riitbelcrinin man§J vcrilmemc• 
sinin devlet mevzuabna da nykm olduit1• 
nu gamizon haricinde tnlim gorecek ihti• 
yat zabitlerine nefer taym1 verildigi tnk• 
dirde muvazzaf zabit ve ihtiyat zabit era• 
smda bir fork husulc gelecegini ve bunun 
askeri disiplin bak1mmdan da hoi1 bir fC'/ 
olm1yacagm1 soyledi vc maddenin A li 
Hikmetin teklifi ve~hile degi§tirilmcsirJ 
istedi. Neticede taymm maa§a iblag1 hak
kmdaki teklif rcye konnrak kabul cdiJdi. 
Uyiha maddenin bu surctlc degi1ti:i}me
si ii;in enciimenc havale edildi. 

Bundan sonra Van golii i~letmesi k•• 
nun layihas1 miizakere ve kabul edildi. 
Mcclis )ann saat 15 de toplanncaktir. 

Bulgar ba~ mOftu kaymakarfll 
bu mevkiden uzakla§tmld• 
Sofya (Akoam) - YJllardenbcri 9ol~ 

gnristan Tiirkiiniin bll§maa bir kara bc:li 
gibi ha§ miiftu kaymaknmhg1 yopm•f 
olan, Turk mekteplerinden Turk barf
lcrini kald1rtarak A:ap hn .. fkrile tedriJ 
sat yaptirtan ve uynmk munllimleri a:t• 
lettirerek yerlerine mcdrese ~omezleri~ 
getirten Huse)in Hiisnii (Ahmedof) B 
gar hiikumctinin i) i ve yerinde bir c111" 
rile ka) maka .l1kt u ukla§bnlm1§bl~ 
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Haz:tran 1938 

AK~AMDAN AK~A::MA: 

Belediyeye dair 
Belediyemizde aks1yan bir taraf 

bUlundugunu zannederim ki hep his
sediyoruz. Fakat bunun ne oldugu 
hakk:1nda a c;Ik bir fikrimiz yok gibi
dir. Eksigimiz para m1? ~ilphesiz 
~i belediyemiz c;ok s1kmtl i<;indedir. 
lhtiyac; fazla, varidat ise azdir. istan
buI gibi hemen medeni ihtiyaglanmn 
hie; birini tatmin etmemis bulunan 
b~r biiytik ~ehri yeni ba~ta'n modern 
b1r te$kilata ve umrana kavu9turmak 
ic;in milyonlarca lira lazrm. 

Bu btiyiiK parayi senelik biltc;e igin
den temin etmek akla bile gelmez. 

· F~kat belediyemizin paras1zhg1 bu 
feykalade imar tel?ebbiislerinde degil 
her gilnku belediye vazifelerinin ifa
sinda bile kendisini hissettiriyor. Pa
ra bahsinde as1l f enallk bu noktada
chr. Eide mukayeseli istatistikler bu
lunsayd1 milsbet hakikatlere istinad 
ede!'ek bazi mtitalealar yiirtitmek ka
bU olurdu. Bizde idare masraf1 ve 
rna~t varidata nisbetle ne tutuyor? 
Vergi ve resiml~ri tahsil igin yapt1g-I
~z masraf ne nisbete ~1klyor? Halk 
nUius ba~ma belediye vergisi olarak 
ne Vetiyor? Ba$ka memleketlerde, me
Sela Balkanh kom$ularuruzda bu milc
tar neye balig oluyor? Bunlan goriin
ce, belediye te~kilaturuzda m1 bozuk-
,1uk var, i$i masrafa boguyoruz, yok
sa kafi derecede para vermeden sade 
icraat m1 istiyoruz? Bu bapta bir fikir 
edinmek kabil olurdu. Sim.di ne soy
lense tahrnin kabilinde~ kahyor. Bu 
karanlik ortadan kalksa c;ok iyi olur. 

Fakat oyle dil~tiniiyorum ki beledi-
. Ye meselesinde bizi as1l tizen cihet pa
ra bahsi degildir. Bir Frans1z darb1 
m:se~ni tekrar ederek para yaras1 
lntihlik degildir diyebiliriz. 

~u halde, belediyemizin eksigi 
nedir? Bilgi mi? Zannetmem. Beledi
yemiz erkam ic;inde cidden vukuflu 
meslekleri~e merbut zatlar gorily~ 
ruz._ 1:3e~ediyemiz kafi derecede vukuf 
sah1b:d1r. Hlisnu niyet mi eksik'> Gay-
ret m1 yok? Bunla1 k . . 
yiz. :i. a la bile getirme-

Oyl · · 
1 d' e ise nedir bu vaziyet ki bizi be-
e iyeden arada s1rada ~ikA t bur di "'( aye e mec-
.. ..e yor? Son gilnlcrde blr sokakta 

yurume talimatnamesinden bahso
lundu. Ui; dort giln gec;meden, beledi
ye bunun tatbiki imkansiz oJdugunu 
anhyarak vakti ahare talik etti de
nildi. 

i~te sinire dokunan esasl1 noksan 
~udur. Yap1lanuyacak ~eyleri yapma
ga kalkmak ve yan yolda durmak. 
Yahut, yapabiliyoruz zannile kendi
mizi avutmak; koydugumuz usul ve 
kaideleri bir istihza mevzuu haline 
di.i$U.rmek. 

Belediyemiz realist bir dil~tince ile 
Va. ziyeti kavramak ve bunu 1slaha 
azmile c;ah~mak ister. Her ~eyden ev
ve1 mesuliyet prensibini kabule ihti
~~c; vardlr. Fakat yalmz en kilc;iikler 
ic;in degil; umum ic;in. Parasizllktan 
Yapxl~miyan i~lerden dolayi kabahat 
belediyemizin degil bizimdir. Fakat 
iradesizlik Yilziinden, filai takib ol
niamas1 yu·· ·· m . zunden, kati ve ~mil bir 

esuhyet prensibi h•~1.·· .. k yiiz.. d u..r..um surmeme 
i~in ~ en tevelli.id eden vaziyetler 

azcret kabul olunamaz. 

Gumr"k " . k u mufett1~lerinden bir 
ismi Anadolu gumruklerine 

. gidecekler 
lstanbul ·· .. v.. d b . k gumrugun eki miifetti~lerden 

fir . ism1, Anadolu vilayetlerindeki mii
~ etti~lerle becayi!l etmi~lerdir. 
~ 

Sat1~ ve ipotek 
Ayba§zndan 

evvel muamele 
yapilam1gacak 
Arazi ve bina vergilerinin idarei hu· 

susiyeye devri muamelesi heniiz tamamile 
bitmemi~tir. DeVTin ay sonundan evvel 
neticelenmi~ecegini alakadarlar temin e-

diyorlar. . 
Bu devir muamelesi, yalniz verg1 ta-

hakkuk 've tahsil i1lerile alakadar degil· 
· dir. Gayri safi iradlan -muhtelif sebep• 

lerden dolay1- heniiz kati su;ette tayin 
edilemeyen emlike aid gerek sah§, gerek 
ipotek muamleleri de bu devir muame
lesi neticelenmedigi i~in tamamile dur
mu§ gibidir. Tapuda muameles.i olanlar 
-gerek sah§, gerek ipotek i~in- tahakkuk 
§ubelerinden ruhsatiyc alamadiklart gibi, 
heniiz vergi tadil komisyonlan da idarei 
hususiye tarafmdan yeniden te§kil edile· 
mediklerinden vergi itirazlanna ve tadil 
taleplerine aid muameleler de yilz iistii 

kaliyor. 
Devir muamelesi neticelenmeden bele-

diye muhasebesi tadil komisyonlarmt 
§imdiden tC§kil edememektedir. Devir 
muamelesinin ay ba§mdan evvel bitme
yecegine gore vergi tadil komisyonlart da 
bu tarihten evvel i§e ba§!ayamayacaklar 
ve tapuda, emlak ipotek i§lerile ugra§an 
miiesseselerdeki satt~ ve ipotek muame
leleri de ancak bu tarihten sonra tabil 
mecrasma girecektir. 

Orta mekteplerde 
Muallimlik i~in 170 ki~i 

imtihana talib 
Orta mektep muallimligi evsafm1 ka· 

zanmak iizere yakmda yap1lacak imtihan 
ic;in lstanbul ilk mektep muallimlerinden 
yiiz yetmi§ ki~i imtihana talip olmu~tur. 

Bu taliplerden ellisinin matlup evsaf· 
ta olmad1klan anla~1ld1gmdan miiracaat• 
Jan reddedilmi1tir. Mi.itebaki yi.iz yirmi 
muallim imtihana girecektir. lmtihanlara 
15 haziranda ba~lanacakt1r. F akat iini
versite konferans salonu kurslarla i~gal 
edildiginden imtihanlar Istanbul k1z Jise
sinde yap1lacakttr. 

Oniversite talebesi iyin kamp 
Oniversite talebesinin tatil zamamm 

ge~irmek iizere kurulmast kararla~tmlan 
leyli kamp bugiin a~1lacakt1r. Kampa bii
tiln iinivcrsite talebcsi devam edecektir. 

Sanayi birligi reisi Ankaraya 
gitti 

Sanayi birligi reisi B. Vas1f, fabrikala
nn muamele vergisi hakkmda tc~ebbiis· 
lcre devam ic;in diin ak§am tekrar Anka· 
raya gitmi§tir. 

Bir hamal demir ta~1rken 
dO~to, yaraland1 

Galatada Kalafat yerinde bir magaza· 
dan dcmir ta~1makta olan Mustafa adm· 
da bir hamal diin sutmda sac; demctlcrile 
giderken ayag1 kay1p dii~mii§ti.ir. Sntm• 
daki sa~lar Mustafanm bacagma c;arpa
rak agu surette yaralam1~tJr, 

Balta ile babasm1 bacagmdan 
yaralad1 

Fatihtc oturan bakkal Nuri ile oglu Ta· 
hir diin bir para mesclesinden kavga ct
mi~lerdir. Kavgada Tahir balta ile baba· 
smm bacagma vurararak yaralam1~hr. Va
kaya polis el koymu§, Nuri hastaneye 
kaldmlm1§t1r. Tahir yakalanarak tahki· 
kata ba§lanmt§hr. 

- Nereden anladm Bay Aroca? .. I 

sahlfe 3 

tSTANBUL llAYATl 

lkramiye bekliyenler 

Bir mezarl1kr Uskudar tramvay1 
Tayyare piyango gi~csindcn biri

nin onilnde kadm, erkek, ~oluk, ~o
cuk biribirlerini ite, kaka ile1iye so
kulmaga ca11~1yorlar. 6nde beyaz ei
divenli, beyaz elbiscli iki geng bayan 
gi~eye dogru igildikc;e uc;urtmay1 an
d1ran geni~ kenarll ~apkaian biribiri
ne taklllyor. Bir ellerile tuvaletlerini 
dilzeltiyorlar, bir taraftan da parala
n uzabyorlar: 

Kad1koyUnde al tr 
yol agz1ndaki eski 
mezarl1k 

ye ye 
beledi

gec;ti 
Kad1koyiinde Alt1yol agzmdaki Erme

ni kilisesine aid metruk mezarhgm vak1f 
mah oldugu tapu kay1tlanna gore anla· 
01lm11t1r. Belediye, vak1f mezarliklann 
belcdiyeye devri hakkindaki kanuna gore 
tapu idaresine miiracaat etmit, Alhyol 
agzmdaki metruk mezarWc namma tapu 
senedi ~1karmak istemittir. 

Tapu idaresi, eldeki tapu kayttlan ~ok 
sarih oldugundan belcdiye reisliiinin bu 
miiracaattm yerinde bulmu§ ve mezarlt
gtn tapu senetlerini belediyc namt~a tan
zime ba§lam1§hr. Bclediye mezarltitn 
senedlerini ald1ktan sonra burasm1 ifraz 
ederek arsa halinde satacakttr. 

Oniversiteden bir heyet 
Uludaga gidiyor 

Aym on dokuzunda giincf tutulmas1 
hadisesini yakmdan takip etmek lizcre bir 
~ok ilml heyetlerle beraber rasct.thane 
miidiirii bay Fatinin de Uludaga gitti· 
gini yazrm§tik. Bu hadise, ilim alemini 
c;ok alakadar ettiginden iiniversite fen 
fakiiltesinden de 2 2 ki§iden mi.irekkep bir 
heyet bugiinlerde Uludaga harekct 
edeccklerdir. 

Yeni t8.hrir 
EminonUnde de tat
biki i<;in emir geldi 

Y eni yap1lan emlak tahriri neticeeinin 
Beyoglu kazasmda tatbik edilmesi i~in 
emir verildigini yazmt§hk. Eminonii ka
zasmda da tahririn tatbikine dair emir 
gelmi§tir. Bu suretle Sanyer, Be§iktq, 
Fatih kazalanndan sonra bu sene de Bey• 
oglu ve Eminonii kazalannda yeni tahri
rin tatbikine ba§lanm1§tlr. 

Kad1koy, Oskiidar kazalan i~in de §U 
gi.inlerde emir gelmesi bekleniyor. Y cni 
tahrir iizerine biitiin vergi ve resim nia· 
betleri degi~eceginden alakadar 1ubeler 
bu vergi ve resim nishetlerini hazulamak
la me1,1guldiirler. 

Kadm ilk mektep mallimlerine 
kurs 

ilk mektcplerde bulunan kadm ilk 
mektep muallimlerinin ev idareei dersi 
ogrenebilmeleri i~in ~ehirmizdeki sanat 
mekteplerinde kurslar a~1lmas1 muvafik 
goriilmil§tilr. Bu kurslar bir ay miiddctle 
devam edecek ve kadm muallimler kurs· 
Iara devama mecbur olacaklard1r. Bu su· 
retie kadm muallimlerin her biri ev ida
resi dersini ogrenmi§ olacaklardtr. 

Vapurlara so vermek 
1stinye tamir havuzlan girketinden diin 

vu mektubu aldtk: < 10/6/936 tarihli 
gazetenizin ii~iincii sahifesinin iic;iincii sii· 
tununda (lstinye Dok virketi vapurlara 
gizlice su veriyormu~) ba,ltg1 albndaki 
yaz1 hilah hakikat oldugundan tashihini 
rica ve taleb ederiz. 

Miiessesemiz gizli olarak hi~ bir io iOI· 

mez, binaenaleyh tamir ic;in gelen vapur· 
Iara verilmekte olan su o geminin smai 
mahiyette olan ihtiyac1 i~indir ki, tamiri 
iktiza eden kazan ve sairenin provalanm 
icap ettircn bu nevi suyu vermekte daima 
serbestiz, yoksa liman idaresinin imtiya
zt ciimlesinden olan vapur tanklarma lii
zumu olan su ile alikadar olamay1z. ni
tekim gazetenizde iddia ettiginiz Dac;ya 
vapurunun ihtiyac1 olan su da diin liinan 
idaresi tarafmdan temin edilmi§tir. 

(Bu mesele hakkmda Llman idaresinin 
tahkikat yapmakta oldugunu haber ald1k. 
Tabii bu tahkikat neticesindc hakikat 
meydana c;1kacakhr.) 

Nafza vkaleti 
zam istegini 

reddetti 
Oskiidar - Kad1koy tramvay §irkdi yap

t1g1 yeni tesisat masrafm1 kar1J1lamak iize
re bilet iicretlerine zam yapmaga karar 
vermi§ ve §irket idare meclisinden ge<;en 
bu karar tasdik edilmek iizere Nafta veka· 
letine gonderilmi§ti. 

Naf1a vekaleti biitiin nakJiye vas1ta
lannda iicretlerin indirildigi bir zamanda 

1
' Oakiidar - Kad1koy tramvay bilet iicret

lerine zam yap1lmasm1 dogru gormemi§ 
ve 1irketin bu miiracaatm1 reddetmi:1tir. 

Halk, gene eski bilet i.icretlerile bi.itiin 
tramvay 1ebekeainden iatifade edecektir. 

Belediye bOt~esi 
Belediye biitc;esi heniiz Dahiliye vekii

letinden tasdilc edilerek gonderilmedigi. 
ic;in temmuz ayi i~in de ge<;en eeneki 
bi.it~enin esaslan tatbik edilccektir. Be
lediye kadrosundaki mi.inhallere yeni hilt· 
~e gelmediginden heni.iz kimse tayin e· 

dilmemi§tir. 

Yerli mallar serg1sme i§tirak 
i~in muracaat\er 

Y erli mallar sergisine i§tirak ic;in Bur
sadaki bazt miiesseseler sanayi birligine 
miiracaat etmi§lerdir. Bunun iizerine bir· 
Jik, serginin in~aat planmda gosterilen 
ragbeti kar11layacak !!ekilde tadilat yap
ml§hr • 

Parasiz hamam 
Hamamtn camlar1 k1rild1, 

2 ki~i yaraland1 
Fatihte oturan Abdiilkadir ve Hamdi 

adlarmda iki ki§i o civarda bir bamama 
gitmi§ler, y1kand1ktan soma hamam pa• 
ras1m vermeden savu§mak istemi§lerdir. 

Hamamc1 paray1 isteyince mii§teriler 
hiddetlcnerek kavgaya tutu~mu~lard1r. 
Bunlardan Hamdi b1<;agm1 <;ekerek ha
rnamc1 Hasanm i.izerine hiaum etmiftir. 
0 sirada hamamda bulunan Hasan ve 
Ahmed adlannda iki ki§i araya girmi~lcr
dir. Buniar bogu11urlarken hamamm kap1-
smdaki camlar kmlnu§ Abdiilkadir ile 
hamamc1 Hasan muhtclif yerlerinden ya
ralanm1~lard1r. 

Kavun, karpuz halde muamele 
gorecek 

Bclediye, kavun ve karpuz mcvsimi 
yakla§ttii i~in ~ehrimize gelecek kavun 
ve karpuzlann da behemehal halde mua
melc gormclerine karar vermittir. Bele
diye, hal d11mda ve Y emi§ civarmdaki 
sokaklarda kavun, karpuz toptan sah~1-
m menedecektir. 

Vari§ ve sergilerde verilecek 
ikramiyeler 

Yant ve aergilerde verilen ikramiye
lerin kazan~. buhran vc muvazene ver
gilerine tabi olmad1klan Maliye vekale· 
tinden alakadarlara bildirilmi§tir. Bu su· 
retie yan§ ve sergilerin umumt ragbeti 
celbetmeleri bu suretle temin cdilmi§ ola· 
cakt1r. 

Bor~lu, alacakhy1 yaralad1 ! 
Malatyadan ·istanbula gclen Den·i§ a

dmda bir adam dun kcndisine borc;lu olan 
Miirtezamn evine giderek alacagtm iste
mi§tir. Miirteza bundan hiddetlenerek ka
pmm oniinde Dervi11in iizerine atilm1:f, bi· 
~akla viicudiiniin birc;ok yerlerinden ya
ralamJ§llT. Yaral1 Dervi1 hastaneye kal· 
dmlm1~, Murteza yakalanarak tahkikata 
ba§lanmi§trr. 

«- Haydi matmazel, ~abuk bize iki 
bilet. 

«- Aaa, ben bu numarayi istemem. 
Sempatik bir numara degil. Oyle bir 
bilet istfyorum ki, ic;inde 3, 5, 9 bulun
masm .. 

Onlerindeki bilet destesini kar1~tlra 
kan~tua uzun tetklkattan sonra birer 
bilet begendiler. Kalabahk arasmdan 
c;1karken konu~uyorlar: 

c- Benim biletime muhakkak bil
yilk ikramiye ~lkacak. Ne yapacag1m 
biliyor musun?. Evvela bir otomobil 
alacagim. Paris modasm1 giinU gi.inU
ne takib edecegim. Otomobilimle do
la~1rken seksapelli bir gence ras ge
lince evlenecegim .. 

Oteki atihyor: 
«- Ben de oyle amma evlenirken 

dil~ilnmck IaZlln. Oyle rasgele blr 
gencin emrinin altma giremem dog
rusu. Oyle bir hayat arkada~1 isterim 
ki, benim hie; bir i~ime kan~masm .. 

Yan taraftan koca gobekli bir bay 
gozliiklerini bumunun ucuna indirc
rek gi~eye sesleniyor: 

«- Kil~iik bayan, kendi elcegizinle 
bana bir bilet se~ bakalrm. Eger bu
ytik ikramiye g1karsa sana bir tepsi 
baklava hediye ederim .. 

Arkadan pejmfu-de layafetli bir ka
dlncag1z elinden tuttugu c;1plak ayak-
11 bir ~ocugu si.iriikliyerek sokuluyor: 

«- Aman lozun. Bana iyi bir bilet 
ver Allah a$kma. ~imdiye kadar hi~ 
bir ~ey ~ikmadl. Bu sefer alrruyacak
tim amma, iimid dilnyas1 i~te. Gene 
dayanamadlm. Ayakkab1 paramdan 
yiiz elli kuru~~agiz aymilm. iyi bir 
bilet se~ te bu sef er bir ka~ para ~Ik· 
sm bari .. 

Aldlg1 bileti i;ocugun yi.i.ziine gozii
ne siirerek nunldaruyor: 

c- Hadl evlA.chm. Bunu senin tall
hine ald1m. in~allah be$ on kur~ ~1-
kar da b~1rmzi sokacak bir knliibe 
uydurur, ustti.miizu, bal?1m1zi diizel
tiriz. 

Kalabahk arasmdan bir afacan 
barbar bagmyor: 

«- Abla, hadi bir bilet ver be .. Eger 
para c;Ikarsa annem bana b1siklct ala
cak .. 

Arkadan bir gencin sesi duyuluyor: 
«- Eh azizim. Bu sefer ikramiyeyi 

ahrsam Avrupanm ortasmda dilgiin 
yapacagim. :;>imdidcn seni de davet 
ediyorum .. 

c. :a. 

lki arkadailnl olduren bek~i
nin muhakemesi 

Aksarayda bir ~e§me ba§mda rekabct 
yiiziinden Ali ve Ahmed adlannda iki 
bek~i arkada~m1 olduren bek<;i Cemalin 
muhakemesine dun ag1r ceza mahkeme· 
sinde devam edilmi§tir. Miiddeiumumi 
iddinamcsini okumak iizere muhakeme 
ba1,1ka gune b1rak1lm1§ttr. 

Kur~un boro ~a1an ~ocuklar 
Kuzguncukta Vitali, Marko, Bohor ve 

Nesim adlannda on alt1 yqlannda dort 
c;ocuk bir olarak o civarda iki evin kur
~un borulanm sokiip c;alm1§lard1r. <;o· 
cuklar borulan orada bir bakkale satar· 
ken ciirmii me§hud halinde yakalanm11-
lard1r. Zab1ta tahkikata devam ediyor. 

==--
Bay Amcaya. gore •.. 

1?.lf_ ________ _ 

19JS ---·-

• .. Bir grafikten mi? .• 

l ... Yoksa ilrn.t bir makaleden mi? 
B. A. - Hayt1·, bir kil~iik ilandan: l . . . Bir adam cKopriide bir elmaa 

yilzilk buldum, sahibi kimse gelsin 
alsln .. > diyor! .•• 



Snhife 4 

Devlet demiryollar1 ve 
inhisarlara ge~en memurlar 

Bunlann tekaUdlUgu hakk1nda bir 
layiha haz1rlanarak Meclise verildi 

Ankara 10 (Telefonla) - inhlsar
lar ve Devlet dernlryollan tekalid ka
nunlanndan ayn olarnk, fakat gene 
bu idarelerde ~allfj<lll mtihlm bir me
mur kitlesini alftkadar eden bir lft.yi
ha hazirlanch. Bu kanun Ia.yiha.sI, ev
velce ctekaiid hakkm1 haiz m~ll 

devlet memurluklannda> bulunmu~ 

olup da sonradan bu idarelerde c;a
ll~~mlann tekaudlliklerine dairdir. 

Meclise verilen bu lflyihaya naza
ran: M~h memuriyet milddetini 15 
seneyi dolduranlann bu 1dare1erde 
iicretle gec;irdlkleri hizmet mi.Iddetle
ri tekaildlilk mi.Iddetlerine ilave edi
lecek, bunlara veya yetimleline 1683 
numarah kanun mucibincc, tckaude 
tabi son memuriyet maa~lan iizerin
den hizmetleri mecmuuna gore teka
ud ma~ tahsis olunacaktir. 

Bu mernurlar, Devlet demiryollan 
ve inhisarlar urnum mildi.irltigti teka
iid sanchgma aidat vermiyecekleri gi
bi, bunlar hesabma bu idarelerin bilt
c;elerinden de sand1ga para verilmi
yecektir. 

Layiha kanunlal?mca, ~imdiye ka
dar idarelerin tekaiid sanchklan lc;in 
ayh.klanndan kesilen paralar kendile-

Polis k1yaf etleri 
(Batt taraf1 1 inci sahifede) 

defne dall 2 y1ld1z, birinci komiser
ler 3 y1ld1z, merkez memurlan iki 
denfe dall, emniyet memurlan iki 
defne dall ve aralarmda dcreceleri
ni gO.steren yildizlar, emniyet mii
dilrleri yakalarmda klrm1z1 ~uhadan 
blr rnilstatil ve iki tarafmda iki def
ne dah vc derecelerine gore yild1zlar 
~1yacaklarchr. 

Uniforma Ile vazife ba1?mda bulu
nacak polis memurlan bai;;lanna el
biselerinin renginde bir polka giye
cekler, bunun on tarafmda nikclden 
ay ytld1zll bir gun~ bulunacaktlr. 
Vazifc d1~nda kasket giyeceklerdir. 

Ath polisler vazif eleri ba~mda kill~ 
ve icabmda rmzrak, komiserler ve 
daha yiiksek derccede bulunanlar res
mi gfullerde pilskilllii apulet, klbg, 
mrrnah palaska takacaklardir. 

Tayyareli polislerln kollannda klr
m1zi ~uha iizerlnde bir kanat, atblar 
iki nal, rnotosikletliler bir ~arh, sey
rii seferde ~l.llanlar iki ok takacak
lardir. 

Nizamnamede mahalle bek<;ilerinin 
de koyu kur~ renkte elbise ve i~a
retler ta{;1yacaklan kaydedilmektedir. 
Nizamname yakmda tatbik edile
cektir. 

OLOM 
lstanbul giimriigii istematorliigiindcn 

miitcknid Bny lhsanm haremi Haridye 
vekalcti dordiincii daire rniidiirii Mii~fik 
Sclami, Edirne hiikumet tahibi Vedii ve 
Atinn sefareti ikinci kntibi R~adm Kain 
valdesi bayan Samiyc dm;ar oldugu has· 
tahktnn kurtulnm1yarnk vcfat etmi~tir. 
Cenazesi bugun Erenkoyiinden kaldmla· 
rak ikindi namazm1 muteakip Beyazit ca
miindc cenaze namaz1 k1lmd1ktan sonra 
Merkez Efendidcki nile kabristanma def
nolunacakt1r. 

AK~AM 
Abone iicretleri 

Tilrktve Ecnebt 

SENELlK 1400 kul'Uf 2700 kW'Uf 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
~so • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccvebi memleketler: Seneligi 

3600, elt1 ayl1g1 1900, ii~ 
ayl1g1 I 000 kunlftur. 

Adrc• tebdili i~n yirmi beJ 
kurutluk pul gondermck liz1md1r. 

Rebiulevvel 21 - Ruzuh1t1r 37 
S. lmaak Glhle, Ojle lkindl Akpm Yei. 
F.. 6,28 8,48 4,33 8,33 12,00 2,3 
Va. 2.9 4,28 12,13 16,14 19,41 21,43 

rine geri verllccekt!r. 
Maa~ll hizmet miiddetlerl 15 sene

yi doldurmamI~ olan rnemurlara gelin
ce, bunlann iicretli hizmetleri tcka
ud hesabmda sayilm1yacaktlr. Bun
Iardan arzu edenler, sene kesirleri 
tamam sayilmak lizerc, filen ma~h 
memuriyette ge~en her hizmet sene-
si i~in, son memuriyetlerlndeki asU 
m~n iki misli tazminat olarak ve
rilecektir. Tazminat alanlann, ge~en 
maRl?h hizrnetlerlnden dolay:i tekaild
lilk haklan sak1t olacakt1r. Fakat 
Devlet demiryollan vc inhisarlan u
mum mtidilrlilgilni.in tekatid sand1k
Ianndaki haklan mahfuz tutulacak
tir. 

M~h hizmet miiddetleri 15 sene
yi dolduranlar, eger isterlerse, bu rn.
ylhadaki hiikme tabi tutulm1yncaklar-

<hr. Kanunun ne~rinden itibaren il~ 
ay zarfmda bir beyannamc ile mensup 
olduklan umum mlidUrlilge bti"'~
ta milracaat edenlerin, 1683 numara-
11 kanun hilkiimlerine gore haklan 
mahfuz tutulmakla beraber, idareler
dekl tekaild sand1klnnna i~tirakleri 
de devam cttirileccktir. 

Bel~ikada kabine buhram 
Bri.ikscl 10 (A.A.) - M. Van Ze

land yeni kabineyi te~kil i~in goril~
mele1ine devam ediyor. Sosyalist, li
beral ve katolik f1rkalar1 bir program 
etrafmda birle~mi~lerdir. ~imdi ne
zaretlerin taksimi kalrru~tir. Yann bu
nun da neticelenmesi umuluyor. 

Queen Mary Avrupaya dondO 
Londra 10 (A.A.) - Queen Mary 

transatlfi.ntigi Nev - York ile Cher
bourg arasmdaki mesafeyi saatte va
satt 28,74 mil silratle dort giln on 
be~ saat, on be:;; dakikada katetmi~tir. 

Yugoslavya, Almanyadan 
demiryolu malzemesi ahyor 
Bclgrad 1.0 (A.A.) - Baz1 nazir

lardan milrekkep ekonomi komitesi, 
Alman fabrlkalanndan 400 milyon 
dinar klyrnetinde demiryolu malze
mesi satm almaga karar vermii;;tir. 

Lehistan ve ku~uk antant 
Varfova 10 (A.A.) - Baz1 Romon· 

ya gnz.ctelerinin guyn Lehistnnm Kiic;uk 
antant1 parc;alamnk, Frans1z - Yugoslav 

ittifakm1 bozmnk vc Almon ittisnma yo) 
ac;mak iizere bir Polonyn - Macaristan 

Yugoslavya bloku viicudc gctirmeye ~a-
- li§bgma dnir yaptJklan ne§riyati mevzuu 

bahis eden Ekpress Poranny diyor ki: 

Usu) malumdur: Evvela uydurma plan· 
lar atfolunur. Sonra bu planlar tenkid e· 
dilir ve nihayet bunlann akim kald1g1 
muzaffer bir lisanla ilan olunur. 

Tarihi ~ocuk vc 
halk romanlan serisinden 

TAHTLARI 
DEVIREN COCUK 

Yazan: Jskender Fahreddin 

I 6 nc1 formas1 ~1kh I 
TAHTLARI 

DEVIREN COCUK 
Romanini her aile babas1 
~ocuguna okutmahd1r. 

Tevzi yeri: Istanbul, Ankara 
caddesi - fnkilap kitap evi -

.-:- Birinci formas1 bedava 
dag1tilm1~tir. Bayilerden araym1z. .. , 
YENi NE~RiYAT: 

P~EMBE GAZETESI 
Pertembenin 63 ncii say1SJ giizel bir ka

pak i~inde ve dolgun miindcrecatla ~·k

b. 

Zayi - Selimiyede Tiimcn rnuhasebe· 
1ine 7 /8/935 tarihinde tavuk ve pili~ ta· 
ahhiidiimuze yat1rm1~ olduiumuz -451. li· 
rahk 696319/75 numarah makbuzumu
zu kaybcttik. Hiikmu olmad1gmdan ilan 
eyleriz. 

Zindanbpa 10 No. Belrir •e ~ 

MEVLOD 
Ziimre zade ~akir T1pa fabrikas1 §e

hidleri i~in 13/Haziran/ 936 cumartesi 

giinii saat ikide Haskoyde Turvucu camii 

§erifinde bay Hafiz Kemal, Hafiz Riza 

tarafindan mevlud kuaat edileccgindcn 

arzu cdenlerin gelmeleri rica olunur. 
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A~1k Artt1rma 

Haz.iramn 14 iincu pazar giinii 8abah 
saat I 0 d ~i§lide Etfnl hastnnesi )olun· 
da Saman yolu sokagmda I 1 0 No. lu 

Dimitriadis aparhmanmm 2 No. lu daire· 
sinde ~ehrimizde f;;ok tnmnm1§ ve mute· 
her bir aileye rnensub f;;Ok k1yrnetli vc na· 
dide e~alnr a~1k artt1rma suretile satdn· 
caktir. 

Masif rne§edcn ve lngiliz. Maple fabri· 
kasmm mnmuliiu iizeri oymali vc nmpir 
stilinde gorlilmerni§ nadidc komp]e ye· 
mek oda tnk1m1, biife dresuar, masa ve 

12 adet sandnlyn iizeri lngiliz rnarokeni 
kapla 15 pall;ndan ibaret, nyni maldan 
2 divan, 2 koltuk Berger usulii, 1 §omine, 
keza I yaz1hane ve koltuk, asri yatak 
oda takum 6 pnrf;;adan ibnret kadife ve 

tUI perdeler. Kristal kadeh tak1m1, im· 
zah k1ymetli yngh boyn ve su boyas1 rc
simlcr, ~ok cski ikonalnr, portatif gramo
fon plaklarile, 80 pnrc;a Kristofl c;ntnl b1-
c;ak takinu f;;ok iyi halde, elektrik siipiir
gesi Vampir A. E. G. Bohcm vc Viyana 

k.ase ve knhve tabmlan. <;in ve Japon 
duvar panolan, ~am etajerlcr ve kandil, 

ampir elcktrik avizelcr, mineli aaatlcr, cs
ki levhalar, kriatal ve rnadcn yemi11lik ve 
1ekcrliklcr, c;ini aoba, havasaz1 ocag1, 

port manto vesair birc;ok kiymetli ~ya1ar 
ve biblolar. Rozenkranz markah bir Al
man piyanosu. 

Hami§: Miizayededen evvel qyay1 gor· 
mek arzu cdenlerin Halaskar Gaz.i cad
deai Osmanbeyde 176 No. lu mobilyac1 
Mamigona miiracaatlarL 

I 
I 

I 1 mutrnn 1936 

TAKSiM BAHCSiNDE -
Her a~am 21,45 ve pazar matine 17 de 

Dunyaca tanmm1~ buyiik san'atkarlar 

MORFESSi - VATKINS - ADA MORELLI 
3. ESMANOF - POL - RIRt GEORGES - MARTiNI ve 

20 bOyOk numero 
Masalarm1z1 §imdiden ay1rbruz. Tel. 45703 

KARAMBA'y1 goriiniiz. 

Biiyiikada'n1n en temiz haval1, en 
giizel manzaral1 yerinde sat1l1k ev 
Biiyiikadada Nizam cihetinde ~amlar i~inde en temiz havah ve 

en miikcmmel manzarah bir yerde biiyiik bah~eli, genit tara~h, 
i~i d1f 1 boyah, mutamba dof.eli bir ev sahhkhr. 7 oda, ban yo, 
akar soguk ve steak au tertibati, bol suyu, bina d1tmda ayr1ca mut· 
fak ve af~I odas1, ii~ bin metreye yakm ~i~ek ve yemit bah~eleri, 
bin kok kadar yetitmit bag1, bir ~ok yemit aga~lar1 vard1r. Fazla 
tafsilat i~in (Aktam) gazetesi ilan memuru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en gUzel sayflyeslnde lyi blr 
yer sahlbl olmak lsteyenler l~ln mUs

tesna blr f1rsat I 

Istanbul Liman i§leri Genel 
Direktorliigiinden : 

Vaziyet ve numaralari farlnamede yaz1h 38 par~a hurda vesait 12/. 
6/936 cuma giinii saat 10 da Sirkecide Liman hamndaki idare merke-o 
zinde miidiirler enciimenince pazarhkla sahlacagmdan ve muhammen 
k1ymet 1385 lira oldugundan isteklilerin 200 lira teminat vermek su• 
re tile arthnnaya ittirak edebilecekleri ve f azla malumat almak iste-o 
yenlerin Levaz1m tefligi ile Galatada Haydar Hanmda fen heyetine 
miiracaatlar1 ilan olunur. (3225) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlan 

Eksiltmeai 11/Haziran/936 pertembe giinii yap1lacag1 evvelce ilan 
edilmi, olan (3) kalem galvanize oluklu sa~, galvanize sa~ ve tene-o 
ke levhalarm miinakasas1 26/6/936 cuma giiniine talik edilmittir. 

(3217) 

I BORSA I 
Istanbul 10 Haziran 1936 
(AK~Al\I KAPANI~ FiATLER1) 

Esham ve Tahvilat 

fst. dnhil? 96,50 I~ B. Hamilinc 9,90 
Kuponsuz 1933 ,. Muessis 87 ,50 
islikrnzi 95,25 T. C. Merkez 
Onitiirk l 21,40,- Bankasi 67,50 

,. 11 20,20,- Anadolu hisse 24,60 
.. JI[ 20,25,- Telefon 8,50 

Miimessil l 43,85 Terkos 12,75 
,. 11 51,90 Cimento 10,70 
,. III lttihat de~ir. 8,50 

lt Bankasi 9,90 Sark ,. 0,70 

(Para (Qek fiatleri) 

Paris 12,03,- Pra~ 
Londra 633,75 Berlin 
Nev York 78,95 Madrit 
Milano 10,06,33 Belg-rad 
Atina 84,85,90 ZJoti 
Cenevrc 2,44,90 
Briikscl 4,68,63 Pengo 
Amsterdam 1,17,20 Biikr~ 
Sofya 63,20,80 Moskova 

19,12,-

1,96,68 

5,80,83 
34,84,34 
4,20,65 
4,28,63 

107,45,38 

25,01,30 

BULMACAMIZ 
Solllan saga: 

I - insam k1zd1rmak i~in bns1lan tel ,, 
(3) Kemigin i~indeki (4) 

2 - Almak istemek (7) Nida (2) • 
3 - Aptal denen hnyvan (3) Yap- b 

mak (4) 

Cag1rma 
Fatih AskerJik §Ubesin 

316 - 330 bnkaya ve 331 dogumlu 
deniz eratmm 15 6 936 giinii sevkcdi• 
leccklerindcn bu dogumlulann yevmii 
rnczkurdc §ubcde ha21r bulunmalan ve 
mezkur dogumlulann nakdi bedellen 
14 6 936 giinii ak§nmma kadnr kabul 
cdilecektir. Mez.kur giinde §Ubeae haz1r 
bulunm1ynnlann hakkmda askcrlik kn• 
nunun maddei mahsusu mucibincc tee• 
ziyc edilecckleri ilun olunur. 

Eminoni.i askerlik §ubesinden: 

Mndde I - 316 ila 331 dogumltJ 
dnhil baknya ve firnri deniz cratl 
15 6, 936 giinu sevkedilccektir. 

Madde 2 - ~ubeye davet edilen bu 
crlcrden hedel vermck istcyenlerin 
15 6 9 36 dan evvel §Ubeye miirncant• 
Jan iliin olunur. 

Oskiidar Askerlik ~ubesinden: 

331 dogumlulardan Deniz sm1fma ay• 
nlm1~ olnn genc;ler sevkedileceginden 
ictima gunii 15 6 936 d1r. l'\akdi hedel 
vcrmek isteycnler i~timn giinundcn bir 
gun cvvcline lrndar bedelini verebilirler. 

Q 111 

4 - Ku~lan u~uran (5) Kumm (2) <> 

5 - <;alg1h meyhane, yiik (3) Oturt• , t--+---t-+-_. 
ma (5) 

6 - ~uh, mC§rebi hafif (5) Kum121 ll 

(2) Q 

7 - Ayud eden alamet ( 4) Bir uim 
(4) Ill 

8 - Artan, geri kalan (5) 
9 - Ayakla vurma (5) Sofra ( 4) 

10 - Sual· (2) KopCk (2) 

Yukardan a~g.: 

1 - Tcnde nokta (3) Dolu degil (3) 
Nida (2) 

2 - K1rmizi ( 2) Kliit para ( 6) 
3 - ltalyanlann me1hur yemegi (7) 

Edat (2) 
4 - Glinc1le agaran ( 3) Dinlenme 

(.if) 
5 - laim yazma ( 4) ~imal geyigi ( 3) 
6 - Nota (2) Boru nidua .(2) Ka· 

aabm aathg1 (2). 

7 - Bir rnkkam (3) KanunuevvcliO 
sekizi (5) 

8 - llgi (5) 
9 - Yemek (4) Nota (2) 
10 - Hilckar (6) Tnbaka (3) _A 

GECEN BULMACA!\"IN BALLt 
Soldan saga I • Kispet - Ta~ 2 • Of " 

AWta 3 - Rakkasc 4 - Ateh S - AroV " 
Uz.un 6 .. Nale - Emin 7 .. It - Im • Yi., 
8 - A~k 9 - Ncfyctme I 0 - An - Et • l.,. 
~ukardan qagi 1 - Korsan - Ara 2 " 

lfa .. Rai~ 3 .. Altm 4 - Pakizc - Ket 5' 
Eli 6 - Tasa - Emaye 7 - Ketum - ~ 8" 
:Ta • Eziyet 9 - Huni - Mi· I 0 - ~n • Ell-
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DU~UNCELER: 

Rami ve EyUp otobUsleri 
Rami ve Eyiip otobiisleri Sirkeciye 

kadar inmezler. Sultanahmedde durur· 
lar. 

. . Rami ve Eyi.ipte a§ag1 yukan on bin· 
den fazla §ehirda§ oturur. Ve oyle sam· 
Yorum ki Rami ve Eyiipliilerin i~inde hu· 
susi otomobili olanlann sa}'ISl parmakla 
gosteri1ecek kadar azd1r. Buna kar§ihk 
bu semtler ahalisinin «;ogu istanbula iner· 
Ier. Kimisi talebe, kimisi kii~iik memur, 
kirnisi esnaf ve i§<;idir. Mektebleri, dai
releri, atelyeleri, diikkanlan lstanbulda
d1r. 

:rramvay ~irketinin mi i§ine gel~Iyor'>. 
Bu boyle bile olsa, mademk1 Rama 

ve Eyiibe kadar tramvay hattl yoktur. 

Nazari itihara almmazl 
()yleyse ni~in Ramili ve Eyiiblii §ehir• 

da§lar ille Sultanahmedde otobuste~ in: 
diriliyorlar} Sirkeci taraflannda ·~len 
olanlar bir par~a da yiiriiyii§ idmam 

yapmab diye mi} 
Sordum soruvturdum ve haber ald1m 

ki bu semtler halk1 otobiislerin Sirkeciye 
kadar inmeleri ve ordan hareket etme• 
Jeri i~in miiracaat etmi§ler. 

Mi.iracaat edilince ne olur} 
T etkik, tetebbu ve mi.izakereye ko· 

!?imdi bana merak oldu. Bu semtle· 
rin halk1ru istanbula ta§1yan otobii!ller 
ni~in Sirkeciye kadar inmiyorlar da Sul· nulurf 
tanahmedde stop diyorlar~ Bir i§ te tetkik, tetebbil ve miizakere· 

S . k · k"' ye konuldu mu, Ramililerle Eyiibl.iilere, 
1r ecide otobiis durak yeri rru yo ' b 

Var I Eyiib sabn dilemekten ha§ka ir .~ey 
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Al\IERiKADA iHTiYARLARA MAH· 
SUS Bllt l\IERTEP V ARMli;I 

Amerikanm Oklahomo City ~ehrin
de Ya§1 iO den yukan olan erkekler ve 
kadmlar i.;in a<;1lm1§ bir mektep vard1r. 
Bu mektebin en ya§h erkek talcbesi l 11 
Ve en yash kadm talcbesi I 0 2 ya!2mda 
iniis,. 90 mnda olanlar 40 kadar ve sek· 
senine yaklafianlar 300 kadar imij. 

Bu mektehe devam edenlerden bir iic· 
ret almm1yor: mektebin rnasrah bir hayir 
iiileri miiessesesi tarafmdan temin edili
Yor. Bu mektebin as1l gayesi: ihtiyarlara 
Yaln1zhklarm1 hissettirmemek hayata ala· 
kalanm <;ekmek ve uzun omiirlii olmala· 
lint temin i<;in onlara iyi bir rejim og
retmek ... Ayni zamanda ihtiyarlann zi· 
hinlerini me~gul etmek ic;in muntazam 
dersler veriliyor Ve baza eli1leti yaptm· 
~·y~r. S~lon oyun ve eglenceleri kendi· 
k~nne ~ore sporlar ve piyeslerle ho~ va· 
. it ge<;1rmelerine dikkat edili 
lhtiyarla b k yonnu~··· r u me tepte d"' d I 
olup bittigini ·· v • I unya a ne er 

1 I . . ogreniyor ar, miihim me· 
~e e ~r~I miinaak§a ediyorlar, aralannda 
.
1 
ost u ar peyda ediyorlar has1h hayat 

1 e lAk I ' a a a ann1 kesmemit bulunuyorlar. 
Bu mektebi ac;an Kansas kollejinin psiko· 
loji profesorii Mr. Me Keeves' dir. Bir 
Amerika gazetesinin yazd1gt bir ediidde 
prof es or bu tecriibeden ~olc. iyi neticeler 
ald1gm1 soyliiyor ve: ~dhtiyar talebelerim 
ic;inde iiiirler ve §Brk1lar yazanlar, bahc;e• 
sile me~gul olanlar, orgii orenler var. He
le 98 ya§mda biri var ki 80 ya§mdaki 
oglunun evini idare eder. Talebimizin 
her birinin kabiliyetelrini, kudretlerini ay
ri ayr1 takip eder ve onlara yapacak bir 
§ey bulur, bu suretle hayatle olan rab1ta• 
larm1 kesmemelerine dikkat ederiz. 

lhtiyarlar insan sm1flar1 ic;inde en zi. 
Yade ihmal edilmi§ olam idi. Bunlar ta• 

bit oliimden degil baloms1zhktan ve ha
Yata kar~1 alil:as1 kalmamarun neticesi 
Peyda olan hastahklardan oliiyorlardi. 
Bu rnektebin gayesi ihtiyarlan yiiz sen• 
Ya~atrnaktir, diye mektebin maksacb· 
n1 anlattyor. 

Dort heroi nci yakaland1 
Coztepede 39 oda11 bir kookiin bir ki•

rnim kiralyarak heroin kullanmak ic;in 
toplanma . h 1. _1 M ... d Yen a me getirmekten su-ru 

.. ul 1 at adh birisi ile bu i~te alakala go· 
r111 en Cahid M 

f d 
• ustafa. ve As1m zab1ta ta-

ra in an yak I . . . 
I d

. a anarak adliyeye venlmt§• 
er 1r. 

d 
.i§e dokuzuncu ihtisas mahkemesi miid· 

e1umu A1·v· 1 . m1 1g1 e koyrnu!! ve su~lulann he· 
roine .. )A l . . mupte a o up olmad1klanm tesbjt 
ic;in hepsini mii~ahede altma ald1rm1ottr. 

_lbrahim adh hir mektep talebesi he· 
ro10e miiptela olduiundan alta ay tedavl 
altinda bulundurulmas1na karar verilmit• 
tir. 

So satan esnaf maayene 
edilecek 

~ehrimizde su satan seyyar esnaftan 
?ir .k1srnm1n vaziyetleri §i.ipheli olduiu 
den siiriilmii1 ve belediyeye bir~ok §iki· 
Yetler yap1lm111a. 

Belediye halkm s1hhatile yakmdan ala• 
~adar olan bu vaziyete nihayet vermek 
uzere sucularm mutlaka muayene edile· 
rek sthhat vesikas1 almalarm1 rnecburi 
tutmu§tur. VesikaYJ hamil olmayanlara 
suculuk ettirilmiyecektir. 

Bulgaristandan go~men 
geliyor 

Edirne (Ak~am) - Son giinlerde 
gene Edirne yoliyle Bulgaristandan g~· 
men ak1m ba~lam1(}hr. Dun Kap1kule 
~oliyle I 00 hane goi;men daha g<-lmi§· 
tir. Bunlar K1zanhk hav,ilisirdendi.r. 

iNGiL'l'EREDE GUZELLiK 
lngiltere hi.ikumeti, pudra, boya. la

vanta gibi maddelerin vergisini arttm• 
yor. Devlet hazinesine ~ok para girecek 

demektir. (:iinki.i: 
Her sene ingiliz kadmlan 15.vanta ile 

kuafOr masrafi olarak 1 milyon iic;yi.iz 
elli bin frank sarfederler. Bu paranm 
900 bin frang1 pudra ve krem masraf1-
dir. ingilLerede yuvarlak .hesab 47,000 
berber diikkam vard1r. 

<.;ali~1p kazanan ingiliz kadm1 si.isiine 
kazancmm yi.izde onhe§ini verir. En .az 
kulland1g1 §CY dudak boyas1dir. Bir 1n· 
giliz kadm1 - vasati • senede iic; dudak 
boyas1 kullamr. 

BUZLARDA SANATORYOM 
Me~hur kutuplar ktt§ifi ~akeltonun 

oglu bir kitab neiiretti. Bu eserinde, ~l· 
mal kutbunda sanatoryomlar ac;mak la· 
z1m geldigini iddia ediyor ve diyor kl 1 

- Buzlu diyarlar yer yi.iziiniin en 
s1hhi yerleridir. Oralarda tek mikrop 
yoktur. May1stan eyliile kadar §imal 
kutbunda her cins ku~ ve hatta an bile 
vard1r ve giinC§ o kadar s1caktu, ki teni 
yakar, karartir .•• 

TUHAF KEJ.\'IAN 
John Sviatrovski admda bir adam tam 

yirmi ii~ sene ~ah§tnl§ ve bir keman yap· 
ml§: Kiirdanla kibritten bir keman. 

MiitehasS'lslar, bu ta.hta parc;ac1kla
nndan yap1lan kemanm fevkalade gil
zel sesi oldugunu soyliiyorlar. Kernan· 
da 15,000 tane ki.irdan ve kibrit c;opil 
varml§ ... 

GUNE~ TUTULMASI 
19 hazirandaki giine!j tutulmas1 Sov· 

yet Rusyadan tamamile goriilecek. Bir 
~ok yabanc1 heyetler giineo tutulmasm1 
tetkik ic;in Sovyet Rusyaya gitti. 

Heyetler beraberlerinde sinerna maid· 
neleri de gotiirdiiler, giine§ tutulmasnu 
filime i;ekecekler. 

Niiktedan biri 1 

- Biitiin millet bu sefer hadiseyi sey• 
re gidiyor, ald1 varsa giine1 s1k1 dununl 
demi§. 

Esnaf cemiyetrerine aid 
muamelelerin bir elden 

idaresine ba§lamyor 
Dordi.incii Vak1f hamnda bulunan 18 

esnaf cemiyetine aid butiin muamelele· 
rin bir elden idareai kararla§tmlm1§ ve 
bu maksatla hazirlanan proje Ticaret o· 
das1 idare heyeti tarafmdan kabul edil
mi§tir. 

Alakah cemiyetlere diin tebligat yap.J: 
m111t1r. Yakmda bu cemiyetlerin kadrola
ri birle~tirileceginden rni.ihirn bir tasar
ruf temin edilmio olacaktir. Maamafih her 
cemiyetin manevt §ahsiyeti eskisi gibi ka
lacakbr. Diger cemiyetlerin kadrolarmm 
da boyle birle§tirilmesi dil~iini.iliiyor. 

l§e yaramayan eski evrak 
Mulga Bab1ali hazinei evrakmda sene· 

lerdenberi ~ahl)makta olan bir komisyon 
evrak1 tasnif etmektedir. Bunlar i~inde 
~ok k1ymetli vesikalar vardn. Ancak ta
rih bak1mmdan k1ymeti olmayan bir~ok 
evrak da vardir. Bunlan ayirmak ve ha· 
kikaten i~e yaramad1klan anla~1hrsa yak
mak iizere Ankaradan bir heyet gelmi1 
ve diinden itibaren ~ali§maga ba;ilam1:!hr. 

lzmirde ·~mi bir oli.im 
1zmir (Ak§am) - Memleket has

tanesi oni.inden ge~mekte olan Kiitah
yah Mustafa oglu Hiiseyin, ansmn yere 
du,mii§ ve olmii1tur. Ozerinde 45 lira 
para bulunmu;1tur. 6Iiimii §iipheli gorii
len Hiiseyinin cesedine otopsi yap1la
cak ve oli.imiiniin sebehi tespit edilecek
tir. 

lpekli kuma~lar 
ve ~oraplar 

lnhitabn oniine ge~mek 
i~in tedbir ahnacak 

ipekli kuma~ piyasasmda c;ok ~id
detli bir rekabet htikiim siirmektedir. 

Alakalllann miihim bir klsnu harc1 
alem ipeklileri ucuza mal edebilmek 
igin kalitelerini bozmu~larchr. Bu va
ziyet iktisad vekaletinin dikkatine 1· 
lif?mii;; ve ipek k~ imalA.tmda. inhl
tatm oniine ge~mek ic;in miidahale e
dilmesine karar verilmi~tir. 

Enci..imen bu hususta tatbikata gec;
meden alAkalI milesseselerin de dilek
lerini ogrenmek uzere haztrlanan 
formilller ticaret ve sanayi odasma 
bildirilmi~tir. Bugiln odada ipek ku· 
m~ fabrikatorleri narmna sanayi bir
Uginden sei;ilen mtimessilin i~tirakile 
bir toplant1 yap1lacaktir. 

Vekaletin furmilllerine gore, ipek 
kuma~lar i~in asgari evsaf tayin edl
lecek, bundan a~ag1 kalite kuma~ c;1-
kar1larmyacaktir. 

Vekalet bundan ba~ka boya mese
lesine de ~ok ehemmiyet vennl~tir. 
Boyalarm hashgt tcmin edilecektir. 
Mevcud boyahalerin ihtiyac1 ne dere
ceye kadar kar~1Iad1gt. bugi..inkii top
lant1da tesbit edllecek noktalar ara
smdad1r. Btitiln kuma~ fabrikalan 
igin vekaletin milzaheretile bir boya 
santrah ac;1lmas1 ihtimali vardlr. Oda 
rapomnu silratle tanzim ederek vekA
lete gondcrecektir. 

<;orap piyasas1 da ayni vaziyettedir. 
Veka.Iet c;oraplarm da kalitelertni ta
yine ve standardizasyonun yapll
masma karar vermi~tir. 

Ticaret odasi bu hususta da alaka· 
IIlan dinliyerek vekalete rapor gonde
recektir. 

<;orap i~leri igin odada toplanacak 
igtimada sanayi birligi idare heyetl 
basmdan Halip Dilber haz1r buluna
caktrr. Sanayi birligi idare heyeti 
di.in bu meselelerle me~gul olmu17 ve 
vekAletin bir kls1m sanayiimizi inhitata 
ugramaktan kurtarmak yolundald 
tedbirlerini <;ok yerinde bulm~ur. 

R1ht1mlar 
yiikseltilecek 
Bunun i~in 200 bin 

lira sarfedilecek 
Limamrn1zdaki nhtimlarda miihim c;o• 

kiintiiler husule gelmi~tir. istanbul cihe· 
tinde giimriik binalanndan Eminoniine 
kadar olan k1srm1arla Calatada Deniz ti
careti miidiirliigiinden Karakoye kadar 
yerde r1htim normal seviyeden 1,20 met• 
re ~ag1ya iruni§tir. Nafia miiteha.ss1slan ta· 
rafmdan haz1rlanan projeye gore, bu nh· 
ttm1ar bir buc;uk rnetreye yiikaeltilecektir. 

Bu maksatla earfedilecek tamir para· 
smm 200,000 liray1 bulmas1 muhtemel· 
dir. R1humlarm muattal kalmamat11 ic;in 
tamirler kmm kl8lm yap1lacak ve hepsi 
9 3 7 senesi ba~ma kadar tamamlanacak· 
ttr. Bunu yeni rihhmlarm invas1 takip 
edecelc.tir. Liman idaresinin yeni biit~e•i 
c;1kmcaya kadar tamirata mahsus plan· 
lar bitirilecek ve im,1aat geciktirilmiyecek
tir. 

Kas1mpa~anm imari i~in 
bir toplantl 

Kas1mpa§a semtinin imar ve gi.izellef• 
tirilmesi, ic;timai yardun ve spor iolerinin 
tanzimi. tarihi )uymeti haiz ma.bedlerin 
iyi bir vaziyete getirilmesi ve muhafaza· 
s1 ic;in diin Kas1mpa§a Cumhuriyet halk 
partisinde bir toplantl yap1lm1istu. Top· 
lantida bu i1ler hakkmda bir~ok miihim 
kararlar tesbit edilmi§ olup bunJan tat
bik etmek ic;in bazt kollar te1kil edilmi1· 

tir. 

lstanbulun tayyareden 
almacak resimleri 

~ehir planma esas teokil edecek plan 
ve haritalar s1rasmda 1stanbulun tayyare 
ile ku1 bakJ§l fotografmm ahnacag1ru yaz
mu1t1k. 

Haritalar umum miidiirli.igi.iniin bu i§e 
tahsie eltigi tayyare ile haritay1 tanzim 
cdecek olan memurlar §ehrimize gelmi~
lerdir. Bunun ic;in belediye harita !}Ube· 
sinde bir bi.iro te1kil edilmi§tir. 

lie ba1lamak i~in Avrupaya sipari§ e
dilen filimlerin gelmesi bekleniyor. Fi
limler, bugiinlerde gelecektir. Harita a· 
lmmas1 iiiinin kai; gi.inde l:-;tecegi malfun 
degildir. 
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TEPEBA~INDAKI A1LE FAC A I 1 

11Annene.gldersin ha1 •• 
Git fimdi annene ••• ,, 

~ofor lzzet, bir arkadatile yakalad1g1 
kar1s1n1 nas1l oldiirdii? 

Qok ag1r yaralanan Yunusun iki kar1s1, 
be!? c;ocugu, ikl torunu vard1r 

Evvelki gece Tepeba~mda kil~ilk 

kabristan sokagmda bir cinayet vu
kua geldl~ini, izzet admda bir ~ofl>
rtin kansuu t:ildiirdugtinil ve kansile 
beraber yakaladlg1 Yunus achnda di· 
ger bir ~torn agir surette yaralad1gt.
ru yaznu~tlk. Bu hlidlse hakkmda diln 
tahkikat yaptlk. a1d.lgim1z malumat1 
~agiya yaziyoruz: 

1Kt ARKADA~ 
izzetle Yunus, dokuz seneden beri 

arkadai;;tirlar. izzet, dokuz sene evvel 
bo~ta bulunan Yunusu tramvay ~lr
ketine yazd1rm1~ ve ilk iyiligint bu su
retle yapnu~1r. Tramvay i,lrketinin 
Taksim ile Be~ikta9 arasmda i~lettig! 
otobiislerde ~ofOrlilk yapan iki arka
das ekseriya beraber gezmekte ve he
m~n hemen her ak~m izzetin evin
de toplanarak rakl i~mektedirler. 

Yunus izzetin kans1 Fatma ile, i~te 
bu gece 11lemlerinde tam~nu~lardlr. 
i~ki sofrasma hizmet eden Fatma, 
Yunusu sevmi~, Yunusta arkada~mm 
kans1 olmasma ragmen Fatmayi sev
mege ba~lam1i,;tµ-. 4 aydan beri Fatma 
haftada iki gece kocasmdan ka~arak 
Yunusa misafir gelmekte ve sabaha 
kadar kalmakta idi. Kocasmdan ka
~arken de sebep olarak Uskiidarda 
bulunan annesine misaflr gitmekte 
oldugunu soylernekte idl. 

Kans1111Il bu daimi misafirliklerin
den :;iilphelenen izzet, Fatmanm tJs
kildara gidip gitmedlgini tahkik et
mege ba~larm~tir. Bu tahkikat1 ~ilp
helerini teyid ettiginden Fatma, can
neme gidecegim.~ dedigi zaman bizzat 
vapur iskelesine kadar getirmekte ve 
vapurun hareketinden sonra iskele
den aynlmakta idi. 

Sall gilnil, Fatma gene annesine 
gidecegin1 sl>ylemi~ ve izin istemi~tlr. 
Son giinlerde Fatmanm halinden bils
bUtiln ~Uphelcnen izzet, 

0

kans1m biz
zat vapura koymu~tur. Aradan bir 1-
ki saat ge~tikten soma fzzet yolda bir 
arkada~ma tesadi..if etmi~ ve arkada
~ma, kansmdan ~ilphelenmekte oldu
gundan bahsetmi~tir. Arkada¥ da, 
karlSllll bir ka~ daklka evvel Yunusla 
beraber Cumhuriyet gazinosunda gor
dilgilnft saylemi~tir. 

Bu s0zlerden i:zzet fena halde mii
teessir olmu:;1 hemen vapura atlayip 
Uskiidara Fatmamn annesinin evine 
giderek Fatmayi sormu~tur. Burada, 
Fatmamn ild saat evvel gelip yar1m 
saat kadar kaldlktan sonra tekrar git
tigini 6grenmi~tir. 

YUNUSUN EViNDE 
Hemen tstanbula donen izzet, Yu

nusu aramaga ba~lam1~tir. Ak~m ge~ 
vakit, Yunusun Tepeba~mda ki..igti.k 
kabristan sokagmda Cemil oglu apar
t1manmm bir numarall dairesinde o
turdugunu haber alm1~, buraya git
mi~tir. Bu s1rada saat on bire gelmt.,
ti. izzete kap1yi ac;an kap1c1 Saide Yu
nusu gormek istedigini ve kendisi· 
nin, Yunusun arkad~ Mehmed ol
dugunu soylemi~tir . . 'Kap1c1 Said, Yu
nusun hakikaten Mehmed isminde bir 
arkada.,i oldugunu bildigh1den izze
tl i~erl alnul?br. 

Bir numarall dairenin kap1sm1 ~a
lan tzzete, kap1yi, ayni dalrede Yu
nusla yanyana biti~ik bir odada yatan 
Kft.zun a~nu~br. izzet, hemen Kazt
mm odasmm yanmdaki odanm kap1· 
sma ko~m~ ve i~erisini dinlemi~tir. 
i~eriden Fatmanm sesini duyan iz
zet, kap1yi zorlamaga ba~lam1~tir. 

Kaz1m: 
c- Yahu ne yap1yorsun? Vur ~ 

kap1yi a~smlar demi~tir. izzet buna 
sert bir cevap ve~ kap1yi omuzlayip 
i~eri girmi~tir. Kadln kocasmm sesi
nl duyunca hemen yataktan atlaya
rak karyolamn al tma saklanrm~tir. 

izzct odaya elinde tabancasile gire
rek Yunusa bir el ate~ et~ sonra 
odada Fatmayi aramaga b~lanu~tir. 
Bu s1rada Yunus a~I.k kap1dan d19a
r1ya f1rlarw~ koridora dogru ka~maga 
b~l~tlr. 

Cinayetin n1kubuldugu Cemiloglu 
a1>artunam 

U~ ELATE~ 
izzet karyolanm altmda saklanan 

Fatmayi sol elile bacagmdan yakala
yarak ru:;;an c;ekml~: 

«- Ben namahrem dcgilim. Sak
Ianma .. dem41 ve iki el ate~ etmi~tlr. 
Kur~unlardan biri Fatmarun midesi
ne digeri de karmna isabet etmi~tir. 
Katil, karism1 saglanndan yakahya
rak: 

«- Annene gidersin ha?. Git ~imdl 
annene! demi~ bir el daha kaf asma 
ate$ et~tir. Bu son kur~un tam bey
nJne isabet ettlginden Fatma derhal 
olmii~tiir. izzet bundan sonra taban
casm1 konsolun ilstiine koyarak bir s1-
gara yakrm~t1r. 

Bu s1rada Yunusun kom~usu KA.
z1m ta~l!ga ko~u~, kanlar iginde in
liyen Yunusu yerden kf'ldlrrm~tir. 

Hadiseden haberdar edilen Perapalas 
ba~mdaki polis noktas1 ilk olarak va
ka yertne yeti~~. cinayetin i9lendlgl 
odaya girerek katill s1gara i~erken 

bulm~tur. 

BUYRUN EMRiNJzt BEKL1YORUM 
izzet, polisi gorunce, yerinden kal

karak: 
c- Buyrun.. i9te bu yerde yatan 

namussuz benim karundlr. 
Konsolun ilstiindeki taba.ncayi da 

gostererek: 
c- Bu da kendlsini ve ~lklm 61-

diirdugum tabancam. Emrinizi bekll
yorum.> 

izzet, polisle apartimandan ~1kar
ken, yerde baygm bir halde inliyen 
Yunusu gormil~: 
c- Bu topal hfilA gebermedi mi? 
Dcmi~tir. Heniiz olmedfgi, agrr ya

rall oldu~ soylenince: 
«- Vah. Vah .. yazlk bana ki. 01· 

diiremedlm yolunda izhan teessill et
mi~tir. 

Yunusun yaras1 b~mdan olup ga
yet agJ.rdlr. Yunus, ~ibinkarahisartldlr. 
Burada iki kansi, bu ild kansmdan 
be9 ~ocugu ve iki torunu vardll'. 

Vaka etrafmda tahkikata milddeiu
mumi muavinlertnden bay Feridun 
el koymu~ ve evvelkl gece sabaha ka
dar vaka mahallinde tahkikat yapnuir 
trr. 
FATl\'lANIN HE:\U;iiRESt NE D1YOR? 

Olen Fatmanm hem~iresi bayan 
Atiye de diln bir muharririmlze ~un
lan soylemi!?tlr: 

«- Ablamla izzet yedl sene evvel 
Bebek bah~esinde tam~tilar ve evlen
diler. Beno zaman ~ocuktum. Sonza
manlarda ablamla aras1ra kavga edi
yorlardl. izzetin ~ok defa ablama, 
«Seni Oldilrecegim, artlk senden 
b1kt1m.» Dedigini i~itmi~tim. Bir mlid
detten beri ben de cni~temlc dargm 
oldugum i~in evlcrine gitmiyordum. 
Vakayi haber almca ~k milteessir 
old um .. 
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~iinkii Habe1lerin elinde ~ok eski gra 
tiifeklerinden ba1ka 1ilah yoktu 

f Atina 9 . (Huswd 
muhablrim1zden) • 
Habe~iatanda Ce
nup cephesi ku
mandaru ras Naal
bunun eski asker! 
mti~viri Veh!b pa
fa yarunda yaveri 
Yunanll eski zabi~ 
Jerden Kehayadaki 
bulundu~ halde, 
tic; giin evvel mdl
viye kumpany881-
run cHidiv ismail> 
vapurlle Atinaya 
gelmi~tir. 

Vehib p~ 
buraya gelme.si, 
Yunan rnahafilln
de bliyilk bir alAka 
uyand1rrn1~tir. Bir 

~ok Yunanh mes
lekda~Iar, sablk Ba
be~ sekeri mil~vi
rini vapurda zlya,.. 
ret ederek Habe!JI 
ordusunun ma~lft
biyet scbeplerlni 
sorrnu~Iard1r. Bu
rada ~1kan Ellini

kon Mellon gazete
sine Vehip p~ ~ 
beyanatta bulun
mu~tur: 

- Bana italyan -
Habel? harbin- Vehib Pa~ ve yaverl esld Yunanh zabit Kehayadakl 

den ba'hsediyorsunuz. Fakat siz Habe
~istanda hakiki bir harb cereyan et
mi~ mi samyorsunuz? Rica ederim 
italyanlara kar:;.1 koymak i<;in ellm1z
de ne silfililar vard1? italyanlann elin
de zehirli gazlar, tankla.r, tayyareler 
bulundugu halde bizirn elimizdeki si
lahlar Gra tilfeklmnden ibaretti. Gra 
tilfekleri daha siz dogrnadlgimz bir 
zaman,......, ordularda kullaruhyordu. 

Bu s:.iz· rirndcn oralarda na.sil harb 
ettigimizi anllyabillrsiniz. Elimizde 
milhimmat, nakliye va&talan yoktu. 
Her ~eyden mahrum bulunuyorduk. 
Vak1a Habe~ ordusu cesurdur ve 
azimkardlr, bunu kimse inkar ede
mez. Fakat bugiin maaleset rnak.ine
le~mi~ harp vas1talan, cesareti ve fe
dakft.r1Ig1 y1kar. 

Tasavvuru imkans1z kahramanhk 
sahnelerine ~d oldum. f?unu soyle
mege mecburum ki, Habell mllleti 
kahramanca ~arp1~~tir. Habe~ mti
saraasmm tarlhte mlsli yoktur. Ha
b~Ier, tanklara saldmyorlardl. Tank-

lann her tarafa savurdugu at~ten 
sag kalanlar, onlari zaptedlyorlar ve 
ellerile ~elik levhalanm kmnaga ug
r~1yorlard1. Habe~lstanda nti!usc;a 
yap1lnn fednkArhk mlsilsizdir. Gogi.is 

gogiise yap1lan muharebelerden Ha
be~ler muzaffer ~lklyorlard1. italyan
lann zayiata ugramadl.klanm rm sa
ruyorsup.uz? Habe~istan se!erl, .ital
yanlara binlerce telefat ve zayiata 
mal olmu~tur. 

Ben, rnaglO.p oldugumuzu zannet
miyorum. Zira ugradlgmnz aklbet, 
maglt1biyet dcgildJr. Zira ayni silAh-

larla ve vns1talarla miicehhez degil
dik. Habe~ feHiketine italyanlann vic-
danlan satm almak i~in sarfetti.kleri 
paralar da amil olmu~tur. Bu sahada 
dil~anlarimiz, bilyilk bir faaliyet 
gosterml~Ier ve bir ~ok vicdanlan sa
tin alarak blr silril hainler ve casus-
lar temin etmil?lerdir. Bilfiltis Habe~ 
ordusu, size bahsetti~ gibi bir ~ok 
cesaret ve fedakarllk misalleri goster-

YE$iL ELM-----
Yazan: '? 

Kadlnm ilsttine atillr atilmaz bir 
loyamet giirilltilst1 kopmu, ve birden 
btre ba~ma inen blr ~ baltayla ye
re yilolm1~tim. 

Sonra? 
Sonra, bayil~ olmallyun: Ve ~te 

burda ayiliyorum. 
BuraS1 neresi .. 
Upuzun yattigim sedlrin i.istilnde 

dC>truldum. Evet \izeri kaplan de
risiyle ortillii bir sedirde a~~tlID 

gt>zlerimi. Etraf1ma bakmdun. _ 
Agac dallanndan, ka~dan ve 

~ok kahn, ~ok bilyilk yapraklardan 
yap1lml~ geni~ bir kuliibenin icinde
yirn. Buras1 aclk kap1dan giren i~a 
aydmlaruyor. tc;erde, ilsttlnde oturdu
lum sadirden ba{lka hi~ bir effa yok. 

Yukan tavana baktirn. Ve bagmna
mak i~tn zor tuttum kendimi. Tavan
da, hevenk hevenk, yeni kesilml~ zen
cl kaf alan asil1. 

Sedirden indim. Kap1ya dogru yil
rUdiim. Fakat birdenblre geri cekll
dirn. Kapmm onUnde sirtlan kulilbe
ye donilk iki insan kafasl RVClSl nobet 
bekliyor. Eger benim ajrild1gmn gorur
lerse belkt hernen ilstiime atillrlar. 

Telrika No. 55 

Halbuki biraz olsun d~ilnmege muh
tac1m. En iyisi tekrar sedire uzarup 
hA.IA. baygmm1~1m gibi yatmak. 

Sut tistti tekrar uzandlm sedlre. 
Tavandan sarkan kanh tezyinatl gor
mernek lc;in gozlerimi kapadnn. Dii
~iinmege ~ah~yorum. ilk aklJ.ma ge
len Ay~e oldu. ic;im SlZladl. Aghyacak 
gibiyirn. Ay~e nerde? Ne halde? Onu 
nereye goUirdiller. Ben dag altmdan 
~Ikanllp nereye getirlldim? Burast 
neresi? 

Sonra biitiin bunlan bilsem bile ne 
~lkacak? O kadm kimdl? 

Kulilbenin kap1smda bir giirfilti.i 
oldu. i~eriye birisinin girdigini hisse
dlyorum. 

ic;eriye giren bana dogru yakl~
yor. 

Kulilbenin kapIS1 kapanch. GOzleri
mi aral1k ettim. Kulilbenin dal ve ka
mi~lardan yap1lmi~ duvarlanndan s1-
zan i~kla kuliibe alaca karanhktl 
~di. 

Gozlerim yari arahk, bana yakla~1p 
iizerime egileni gordiim. Bu, o kachn
ch. 

Yiiztinde yine alll mavill pe~esi var. 

Pazar gunleri 
harc1n1n 

ac1k kalan muesseseler ruhsat 
artt1r1lmas1ndan ~ikayetci 

Pazar tatilinde dilkkanlarm1 a~an 
esnaftan ahnacak ruhsatiye har
Clillll arttinlmas1 i.izerine alA.kalllann 
tel~ dillltilklerini yazmi~tik. 

Belediye, diine kadar bu harem de
gi~esini icap ettirecek emrin veril
medigini ve bu itibarla esnafm itiraz
lannm varid olmadlgm1 bildirmi~ti. 

Halbuki berberler cemiyeti reisi B. 
ismail Hakkl ay b~mdan beri harem 
arttmldlgm1 ve bunun ~ikayetlere yol 
a~bg1ru teyid ederek diin bir muhar

. rlrimize ~u izahatI vermi~tir: 
- Eminonti kaymakamhg1, pazar 

gilnlerine rnahsus belediye ruhsatiye 
harc1 ic;in mtiracaat eden esnafa dtik
kAnlannm yeni tahrirle tesbit edilen 
gayri safi iradlan tizerinden harem 
almacagm1 teblig etmi~tir. Bu husus
ta ccmiyetimize bir ~ok ~ikayetler 
vaki olmu~tur. 
~hzadeb~mda l?imdiye kadar har

c1 be~ lira olan bir rnilesseseden 13 
lira, Gedlkp~ada gene be~ lira yeri
ne 90 lira har~ iste~ti. Sirkecide bir 
berbere de harem A.zami had olan 50 
llraya c;Ikanlacai?;l bildirilmi~tir. 

Har~ rneselesi yilzilnden dilkkan
lanm kapayanlar yalruz berberler de
#ildir. Berberler, harca dair dilckle
rinin naz 1 itibara almrnas1 1c;in ~e
hir meclisinin te~rlnisani toplant1 
devresine kadar bekleyemezler. <;iin
kti bu takdirde ~imdiki esasa gore 
bir senellk har!;lan verrnek IAzlm ge
llr ki alakahlann zararlanru muclp 
olacagmdan dilkkaruanm kapamaga 
mcebur olurlar. 

Bu yilzden belediyenin hare; geliri de 
azahr. 
Ge~en sene Be~ikta~ ve Fatihte de 

ayni vaziyet olmu~ ve ~ikayetler nazan 
•HHllllfllllfltlttllllllflHlllftllllllflllffllfltllllllllllltllJlllllllllllUltllllflftll 

mi~tir. 

- itaiyan - Habe~ harblnin blttlgt
ne kani rnisiniz? 

- BilA.kis ... Habe~ harbi bitmedik· 
ten ba~ka kap1 e~iginde bulunan ci
han harbinin rnukaddernesini te~kil 

eder. Bu yeni cihan harbinin be~eri
yet i~in ne tahripkar neticeler dogu
racagm1 kimse tahmin edemez. 

Vehib pa~ vapurdan <;1karak Atina 
otellerinden birine inrni~tir. Yunan ha
riclye nezareti memurlanndan biri 
kendisini ziyaret ederek gazetecilere 
beyanatta bulunmasm1 Yunan ba~ve
killnin arzu etrnedigini teblig etrni~, bu 
sebepten dolayi gazetecilere otelde ikin
ci bir randevu ve~ olan Vehib pa
~ yeni beyanatta bulunmaktan imti
na etmi~tir. Eski Osmanll p~nm 
burada kalmasma ·Yunan hilkftrneti
nin milsaade edecegi ~ok ~ilphelidir. 

*** 
Usttinde beyaz harrnaniyesi. Pe~esinin 
deliklerinden bana baklyor. 

Gozlerimi kapa~ 
Ornuzlanmi tutup sarsti beni. 
- Uyanm, diyor, korkmayin. Em-

niyet tesiniz. 
Gozlerimi actim. 
Dogruldum. 
Yan1rna sedirin klyisma oturdu. 

So rd urn: 
-Ay~ nerde? 
- Ay~ ml? 0 da kim? 
- Benimle beraber esir edilen gene 

kadln. 
- Onun ach Ay~ mi? Oda Ttirk 

mu? 
- Evet. 
Gozleri, o korkun~ ve gilzel, slmsi-

yah gozleri tutu~tu. Sordu: 
-Kanruz nu? 
- Kanm sayillr. 
:Ayaga kalltt1. Bagtrdlm. 
- Nereye gidiyorsunuz? Ay~e ner

de diyorum size? Yoksa Oldiirttilnilz 
mil? 

Agtr agir cevab verdi: 
- Hie bir yere gitmiyorum. :Ay9e 

olmedi. Y~1yor. 
- 5yleyse ni~in bizi b1rakm1yorsu

nuz? B1rakln gidelim burdan: 
Cevab verrnedi. Tccrlibemle blliyo

rum ki o cevab vermeyince f.Srar et
mek bo~unadlr. !?imdilik bliyiik bir 
tehllke yok gibi. Madero kl Ay!}e ya~-

itibara almmarm~tl. Berberlerin ta
rif eleri srmf esa.si tizerinden yapllch
gma gore har~ baklrmndan da otelci
ler gibi sm1flara aynlmaSI zarurl.dir.> 

Ogrendigimize gore, ruhsatiya har
c1 hakkmda lokantac1lar cemiyetine 
de bir c;ok ~ikayetler yap1l~tir. 

Bunun i.izerine cemiyet idare he
yeti, vilA.yete mtiracaata karar ver
mi~tir. Cemiyet reisi B. Mustafa ~
Ian soylerni~tir: 

- Ruhsatiye harcmm lzarni had
di 50 lira oldugundan Beyoglunda
ki en bilyilk mtiesseselerden bile da
ha fazlas1 almamiyacaktir. 

Halbuki yeni tatbik edilen esasa 
gore, Sirkecide bir kebapcrmn pazar 
gtinleri ic;in .verecegi bar~ mikdan 45 
Uraya ~1kacaktrr. Gene Sirkecide 
kilc;ilk bir rnanavdan 48 Ura istenil
mi~tir. Biltiln senelik kazan~ vergisl 
100 lira tutan bir diikkAn yalruz pa
zar giinlerl ac;1k kalmak i~in bunun 
yanSiru veremez. 

Zaten rnesire yerlerile ~ehrin kala
bahk caddelerinden b~ka yerlerde 
bulunan esnafm pazar gilnleri i~lerl 
diger gilnlerden azdlr. Hari; indiril
mezse dtikk~nlanm kapamaga mec
bur kalacaklardlr. Bundan belediye 
de kaybedecektir. 

Trakya umumi mOfetti~i 
Canakkalede 

~anakkale (Ak§am) - Trakya umu
rni rniifetti§i general Kaz1rn Dirik lstan
buldan gelmi§ ve vapurda vnli, parti, 
belediye ha§kanlan tarafmdan kar§1lan· 
rn1§tir. Cenci mi.ifetti~ vilayet, koy kal· 
k1m1 i§lerini incelemektedir. 

Vilnyette koylere 405 fenni an i o
vam dag1hlm1§hr. iki y1l zarfmda biitiin 
kovanlarm fennile§tirilmesi husu:m tc
rnin edilecektir. 

Canakkale 
k1yafet 

Halkevinin 
balosu 

~anakkale (Ak§am} - Halkevinin 
verdigi k1yafet balosu ~ok alaka ve tak· 
dir uyand1rrnt§t1r. Baloda §ehrin biiti.in 
rni.inevverleri haztr bulunmu:ilard11. Milli 
k1yaf etleri kendilerine yara§llran bi.itiin 
bayanlanm1z alki§lanm1§lard1r. (Bayan 
~azimend, ~ayegan, Nimet Demet, Rev· 
nak Koknar) m elbiseleri bilhassa bege
nilmi§tir. 

Eregli civarinda 
harabelerinde 

Erekliyos 
tetkikat 

Eregli (Ak§am) - Tarih enst•t isl.inc 
rnensup I 2 ki§ilik bir kafile pwfesor 
M. Luisin refakatinde Erckliyos ha· 
rabelerinde tetkikatta bulunmu§tur. Pro· 
fesor, Ereglinin cografiyay1 tnbii, ikti 
andi vc be§crisine aid giizcl bir konfc
rans vrrni§tir. Bu konfransta Ercgli o~· 
retmenlerinden bir ~ogu bulunrnu§tur. 

yor. Madem ki kar91mda, bilttin aca-
1bligine ragmen, konu~bildigim ve 
vah~ilerin ilzcrinde hudutsuz nilfuzu 
oldugunu gordilgum bir kadm var. 
Her halde bir kolayrm bulup burdan 
kurtuluruz. 

Ben btitiln bunlari dilJ?ilndiim. Ve 
saygilI bir sesle kar~1rnda ayakta du
ran kadma: 

- Kimslniz, bilmiyorum, dedim, 
:fakat her halde bize fenallk etrnezsi
niz. Qiinkii biz hi~ kimseye !enahk et
memlJ? insanlanz. Memleketimizden 
buraya kadar geli!}imizin sebebi ne al
tm aramak, ne de cennet ~ evla
mak i~indir. Biz buralarda kaybolmu~ 
bir insaru aramaga geldik. 

- Blliyorum, dedl. 
- Blliyor musunuz? dedim. Muh-

tan taruyorsunuz degil mi? Ya~1yor 
mu? Sa~ nu? 

Cevab verecek yerde sordu: 
- Muhtar, Ay~nin babas1 degil 

mi? 
- Evet!. Fakat ... 
Elini kaldlrch. Sustum. 
Yava~ yav~ bana dogru yakla~

yor. i~e yine geldi yaruma oturdu. 
Arna bu sefer o kadar yakln oturdu kl 
ipekli harmaniyesinin altmda ~ml 
c;1plak olan vilcudunun &cakhgm1 
duyuyorurn. 

Parrnagmdaki klrnuzt t~ <;1kard1. 
Bak1yorurn. Bu ta~ kii~iiciik altm bir 
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K0$ESI 

Siyah krep 1 saten ilzerine kahn bt' 
yaz ipekliden klsa rnanto. Elbiseni' 
parla.kllgma uygun olmas1 i!;in eldi' 
ven ve c;anta siyah krep satendelli 
~kpa siyah parlak has1rdand1r. 

lllUlfl 011111 tllUltlllUfll lllllll II ltUUll 1111 I I I Ill UI lfll 

Ti caret 
anla~malarz 

Bu sene Al manyaya 
ihracat1m1z artacak 

Almanlarla yap1lan yeni ticaret aJt' 
l~as1 piyasada ~k iyi tesir yap~ 
tir. Anla~maya gore, Almanya, ihr" 
cat~llanm1za prim hususunda dall' 
zlyade kolayllk gosterrnegi kabul el' 
rni~tir. 

Fiati, Alman kontrolil dairesinin t' 
yin ettigi azami fiatten yukan 01m1~ 
mallam ithalinde hi!; gilc;lilk !;Jkaril' 
rmyacak, tacirlerlrnizin e~ya bedell' 
rini vaktinde alrnalan temin edil' 
cektir. 

Yumurta ic;in eskisinden fazla kt 
tenjan aynlm1~1r. iki tarafta karf 
11kh olarak en geni~ ithal rejirnlni ti 
blk ettiginden bu yil Almanyaya ihrf 
catim1zm degeri gec;en senekinde' 
yilzde elli fazla olacag1 umuluyor .• _. 

ihracat mevsimi heniiz b~lama(lll' 
halde Almanlar mernleketimizden tJ 
~k ~ey almak istiyorlar. Bir mtidd 
evvel azalan barsak ihracat1 da c9' 
lanm1~br. ingilizlerle rnevcud tica." 
anlasmas1 milddeti bitmi~tir. Fakat 
ki ay evvel miiracaat edildigi takdit 
de feshedilrnek ~rtile bila mudd 
uzatilm1~tir. J 

Bu itibarla yakmda yap1lacak Y 
milzakereler neticeleninciye kadar el 
ki anla~m~ meriyette kalacaktl~. rl 

Ti.irk - ltalyan muvakkat tica 
mukavelesinin bitrnesine bir bu~uk II 
kalm1~1r. 

mahfazamn kapagi ustilnde duruY~ 
Hani romanlarda okuruz, i~inde ze 
ta~yan yilzilkler vard1r. i~te bu k1rJ1ll' 
z1 ta91I yiizi.ik onlara benziyor. 

Kachn yilzilgii a!;tl. i!;inden Jllll' 
mini bir yuvarlak ve siyah blr $eY ~ 
kardl. Bana uzatti: 

- Bunu birdenblre yutun, dedi·
1 Bana uzattigi ~yi aldlm. EiiJJl 

evirip ~evirdim. 
- Korkmayin, dedi, zehir de" 

Yorgunsunuz. B~1ruz yanld1 b~ 
Kan kaybettiniz. Mini mini hap 
kuvvet, slhhat ve ne~e verecek. _,i 

Elimdeki hap1 agz1rna atbrn. T\JP"' 
bir kokusu ve ~ok act bir tadt vat· 

- f?imdi J?Oyle uzanm, dedi. 
Uzandlrn. 
0, yammdan kalkti yine. 
- Gidiyor musunuz? dedim. 
- Hayir, dedl. 
Kar~1mda ayakta duruyor. Su~ 

ruz. Yalruz gozlerini goriiyorurn. _, 
~m donuyor. Tuhaf bir donil~ bl.1, 
oyle bir sarho~uk ki.. A 

Damarlanmda kan daha h1zl1 ~~1 

maga b~adl. 
Gilne~ altmda yabyormu~urn ~ 

biltiln viicudumun 15md1gm1 duyiir 
rum. ~ 

Onun hakk1 varrn1~. $imdiye ltfl 
olrnad1i?;lm gibi kuvvetliyim. ,tif) 

(Arkast' 
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- Bu sirada giililniir mil! 
- Ne yapayun, bahklar ayaklarmu 

~khyor! ... 

VERECEGi 
Salamon can <;eki~iyordu. 
Doktor kansma: 
- Artlk timid yok, son nef esini ve

recek, dedi. 
Bunu duyan Salamon kansma ses

Iendi: 

- Mademki bir ~ey verebilecek ha
le geldim, c;ag1r alacakhlan ... 

~A~MAMALI 
Sayih tecimden bay Ali Vermez kA-

tibine bir mektup uzatti: 
- Oku bakahm ne diyor? 
Katip okudu: 
•G?ndereceginizi vadettiginiz para

Yl elan almadignmz i<;in hayrette
yiz .. . '> 

Saym tecimen k!tibine emretti: 
- Yaz: Bunda 

i;tink .. ~a~acak bir sey yok 
u parayi gondermedimi .:,, ' 

BASiT .•• 
Doktora telefon ettller: 
- Hemen bir otomobile atlayip 

Bilyiikdereye gellniz ... 
Doktor gittl, hanlile olan bir kaduu 

dogurttu. K.adma kocasmm kim oldu· 
gunu sordu: Demir Ahme~. 

Doktor o gtin, tstanbulun ilg muh· 
telil semtine daha ~grucb ve ii9 ka· 
dm daha dogurttu. 

Bu ii9 kadmm kocas1 da Demir Ah· 
met ti. 

Doktor merak etti, Demir Abmedi 
buldu. Adam altnu~rm g~gindi, dok· 
tor biitiln biltiin ~~t1: 

- Sahiden bu ~ocuklann babas1 
siz misiniz? .. 

- Evet. 
- Peki ama bu ya~ta ... 
- Bunda l!la~cak blr ~ey yok dok· 

tor, hususi otomobllim var. 

-Siit danasicbr ... 
- Oyleyse bana boynuzu tesadiif 

etmif .. 

. 

- ~afak nedir? .. 
- ~ey ... Giin~in dogdugu bir vili-

yettir ... 

PALAVRA 
Bahktan, bahk<;lhktan konu~lu

yordu. Biri: 
- Bizim denizde oyle bahk vardir, 

ki elimizi sokup tutanz, dedi. 
MaryilB omuz silkti: 
- Bu bir ~ey degil, bizim Marsllya 

korf ezinden su almak i<;in, ballklan 
itmek 18.z1mdrr! .. 

KAPANMA 
Baym fena bir huyu vardJ., odasma 

kaparur, saatlerce yalruz otururdu. 
Bir sabah bayan gozlerini a~ti, hiz
met~isini <;agmp sordu: 

- Bu gece bay gelmedi galiba. 
- Kapand1 ... 
- NaSll olur, ben dymadun, sen 

nereden blliyorsun? 
- Biraz evvel tevkifhaneden tele

fonla haber verdiler ... 

- 0 seksen ya~mdaki adama ne diye vardm? .. ~mriin olduk~a onu nastl ~ekeceksin? .• 
- Dikkat et, benim degll, onun omril olduk\!a ... 

Kan GOZLER 
lardi. koca Tokathyanda oturuyor-

~adJn uzun bir mUddet, kar~ilann-
1 masada oturan gi.izel bir kadma 

bakti, bakti da kocasma usulca: 
- ~u kadmm gozlerinden okuyo

nun, kocasI muhakkak ona bol bol 
para vermi~tir; ben boyle seye hasre-
tizn. • 

- Eger sana da Cenab1 hak ona 
verdigi elft gozleri verseydi ... 

- Evet, iki meslegim var: Sabahlan 
llan daittir, a~mlari daiJttlklanml 
toplatnnl 

BE SAP 
Rebeka biiyii.k bir bakkal diikkftDJ-

na girdi: 
- Bir kutu sardalye v~iniz, dedi. 
Kutuyu alcb, sonra geri verdi: 
- Bunu geri veriyorum., yerine bir 

kutu kay1s1 r~li veriniz, dedi. 
.Kayisi re~ellni alcb, onu da geri 

verdi: : 
- Yerine ~ek r~eli veriniz. 
Kavanozu alcb, yiiriidii. Hakka] 

seslendi: 
-Paras1? 
- Bunun yerine ka)'JSlyt verdim ya. 
- Ya kayisuun parasi. 

- Onun yerine babj:t verdim ya. 
- Ya bahgm parasi. 
- Amma yaptm, bahjl almadun 

kl ... 

IX>rlu~ 
c;ocuk nefes nefese, ko~de nokta 

bekliyen polisin yaruna geldi. Aghya
rak yalvardl: 

- Geliniz, babanu doviiyorlar, kur
tarllll.Z. 

Polls yiiriidii, biraz otede iki kisi 
dogu~\lyordu. Qocuga sordu: ' 

- Hangisi baban? 
- i~te onlar da bunu halletmek 

icin dogu~i.iyorJar yal •• 

iYi... 
Davac1 anlatt1: 
- Kanm cok masraf ediy,!)rdu, ni

hayet dayanamad1m, aynldim. Ben
den ayrllchktan sonra da benim na
mrma bir ay i-;\nde be~ yµz lira bore 
etmi~. 

- Peki, sizinle evli oldugu zaman 
daha rm ~k ma.sraf ederdi? 

- Bir misli !azla. 
- iyi ya ifte, kazan~tamru.z demek, 

ne di ye dava edlyorsunuz ! 

- Bir bu~uk sene askerlik edecegim 
diyordun, alt1 ayda neye terhis edil
din? 

- (}ok yiyordum, karavana yeti~ti
l'em.iyorlardl. 

Sahife 'J 

Miiii tak1m1n sec;imi meselesi 

Zeki Riza, se~ici 
heyetten istifa etti 

"Bugun dunyan1n her taraf1nda tatbik edilen 
ve iyi neticeler alan teksecici 

usuh1ne taraftanm,, diyor 
(B~ taraf1 birinci sahifede) 

ta oynatmak icin yol ma.sraflanm 
gondererek Ankaradan getirttigi hal
de izmir kafile reisinin itirazi tizerine 
bu kararmdan cayarak Hakkmm oy
natilmasma mi.isaade etmetn4>, istan
bul futbol heyeti de protesto maka
rmnda olmak iizere izmire kar~1 yal
ruz on ki~ bir taknn c;1karm1~t1r. 

izmir - istanbul rnac;mm yanda kal
masmdan futbol federasyonu mesul
dtir. Qiinkti bir mac;ta ya oyuncu de
gi$tirilmesine muvafakat edilir, ya
hud cdilmez, bir oyuncu sakatlanU"sa 
degi~tirilir, diye bir kay1d koymak e
velki gtin izmir - istanbul mat;mm' ya
nda kalmas1 gibi bir netice verir. <;iin
kii, bir oyuncunun oyuna devam e
dlp edemiyecek derecede sakatlandi
gm1 sahada tayin etmek imkans1z 
olmasa bile ~ok gu~ bir keyfiyettir. 

ZEKl RiZANIN BEYANATI 

istanbulda tertip eclilen turnuva 
mac;lanm takip ederek milli taklma 
girebilecek evsaf ve kabiliyetleri haiz 
olan oyunculan se<;mege memur olan 
sekiz ki~ilik sec;im heyeti arasmda mil
ll takmun eski kaptam Zeki R1za da 
vardI. Zeki Riza bu heyetten istifa et
mi~tir. Bir muharririmiz Zcki R1zayt 
gorerek istifas1 sebeple1ini sormu~tur. 
Zeki R1za ~u izahah vermi~tir: 

- Se<;im heyetinden istifa ettigim 
dogrudur. <;ilnkii boyle bir usi.iltin ve 
heyetin matlUp neticeyi veremiyecegi
ne kaniim. On be~ seneden beri tatbik 
edilen bu usul, hie; bir scmere vermc
digi ve sonunda ~ikayetlere ve itiraz
Iara sebebiyet verdigi halde hala bun
da 1srar ediyoruz. ~imdiye kadar ya
p1lan tecrti.be1erin verdigi kotu neti
celeri, hatta bu son muhtelit turnu
vada istanbul mmtakasmm dil~Lilgil 
fena vaziyeti, hep bu tarzda se~im u
sulilntin mahzurlannda aramak la
zimc:hr. 

Ekseriyetle ve heyetlerle yapllan 
milli takJ.m sec;melerinde ooyle hata
Iara di.i~mekten kurtulmak kabil ola
mam1~tir. 

Rey ile ve ekseriyet ile tak1m se~
mek usulu heman heman diinyanm 
hie; bir tarafmda kalmam1~ gibidir. 
Harn. bu usulde devam ve israr etmek
ten ne beklenebillr? 

MUVAFFAKiYETiN iKi ESASLI 
~ARTI 

Esasen rnuvaff akiyet yalmz sei;im i
le bitmez. Bir takl.m, ne kadar muvaf
fakiyet ve isabetle intihap edilirsc c
dilsin iyi idare edilmez, iyi tarzda c;a
ll~tmlmaz ve bir sistem kurmaga 
muvaff ak olunamazsa iyi netice al
mak rniimktin olamaz. Yani demek 
istiyorum ki bu i9in iki miihim safha
s1 vardU": Biri sei;mck, ikincisi muvaf
fakiyctli <;ah9ma usullcrini bulmak 
ve bunda muvaffak olmaktir. Ancak 
bu iki noktada muvaffak olunursa tam 
rand1man alm19 ve hakiki futbol kuv
vetimiz elde edilmi9 olur. 

TEKSE~tct LAzll\I 

- O halde milll tak1m nasll se<;il-
meli? , 

- Ben bugiln diinyamn her tara
fmda tatbik edilen ve iyi neticeler a
bna.n tek sec;ici usultine taraftanm. 
Bu i~ 9ahsma, ihtisasma, bilgisine i
timad edilen ve geni~ selfi.hiyetle mti
cehhez olan bir adanun mesuliyeti al
tma b1rakmanm, heyetle se~mekten 
daha iyi netice verecegine kanlim. Bu 
usill son zamanlarda bir ~ok memle
ketlerde tatbik edilmi9 ve eskisinden 
c;ok iyi neticeler almrm9br. 

lUiLLt TAKll\UN OYUNCULARINI 
SE~MEKTEKi ZORLUK 

- ~ehrirnizde tertip edilen turnuva 
mac;Ianru seyrettiniz, ic;inden hangi o
yunculari begencliniz? 

- Milli takJ.ma girebilecek oyuncu
lan se<;mek c;ok zor bir i9tir. isim zik
retmek istemiyorum: Fakat milli ta
klma kapall gozle konulabilecek bir 

kac; oyuncu mi.istesna olmak iizere 
digerleri ~gi yukan ayni evsaf vr 
kabiliyette ve noksan taraflan biri· 
birlerine yakm oyunculardrr. Asil ma· 
haret, az bir zamanda c;al19malda erj 
ziyade ~f edebilecek ve gosterile
cek vazifeyi yapabilecek kabiliyettc 
olanlan segebilmektir. Bu isc, tama· 
mile goru~ ve kanaat meselesi oldu
gundan heyetle yap1lmamn c;ok zor o· 
lacag1 kanaatindeyim. t~te istanbui 
futbol heyetinln muhtelit taknn te~ 
linde dii9tiigil hatayi bOyle heyetlc 
muhtelit tak1m yapmakta aramahdii 

- Istanbul futboI heyetinden bah
settiniz. Istanbul muhtelitinin kadro
su ~iddetli ~ikayetlere sebep oldu, sh: 
btma ne dersiniz? 

- Muhtelit talo.m kadrosu haricin· 
de bll'ak1lnu9 ve unutulmu9 loymetli 
oyuncular bulunduguna 9iiphe yok· 
tur. 

- Uc; 9ehir muhtelitini nas1l buJ. 
clunuz ve hangi oyunculan begendi· 
niz? 

- Bu muhtelitlerden oyuncu sc~
rnek olduk~a mi.i~ktildi.ir. Zira gordi.i
gilme gore milli taklma girebilecck 
tam evsafta oyuncu adedi azalm1~tir 
Eskiden bizde oyuncu adedi vak1a az· 
d1 fakat milli talo..ma girebilecek ka· 
biliyetleri haiz olanlar ~oktu. Halbu
ki ~imdi futbolcti adedi ~ogalm19, !a
kat buna mukabil milll ta.kl.ma gire
bilecek evsaf1 haiz olanlar azalm1~trr. 
i~in en zor taraf1 da burada yani bt: 
muhtelif kabiliyette oyuncular arasn 
da en fazla rand1man verebilecek o
lanlanm sec;ebilmektedir. 

FutbolcOler 
Olimpiyad kamp1-

na al1nacaklar 
aynld1Jar 

Futbol federasyonundan: 1 - Olim
piyat kampma almacak futbolciilerin isirr 
leri a§ag1da yaz1hd1r: 

Kaleciler: Cihat (Ankara), Safa (ls
tanbul), Cahit (izmir). 

Miidafiler : Ya§ar, Hiisnii, Faruk, Liit
fi (x). (istanbul). 

Muavinler: Semih (Ankara), Cevat, 
ibrahim, M. Re~at, Faruk, (lstanbul), 
Hakk1, Adil, (Jzmir). 

Muhncimler: Ya~ar (Ankara), Nec
det, Niyazi, R_asih (x), Hakkt, ~eref, Fik 
ret, Rebii, (Istanbul), Sait, Fuat, (iz. 
mir). 

2 - lstanbuldan sec;ilen futbolciilerin 
bugiinden itibaren yannki cuma giinii og 
leye kadar federasyon merkezine miira
caatla vaziyetlerini kaydettirmeleri rica 
olunur. 

(x) Federasyonca vaziyetleri tetkik 
edilmektedir. -----
Kimsesizler yurdu bu sene 

geni§letilmiyor 
Bazx gazeteler, Galntada Kimsesiz· 

ler yurdunun tevsi edilecegini yaz1yor· 
lard1. Bizim yapllg1m1z tahkikata gore 
belediye §Undilik buna imkan ~oreme

mi§tir. Yurdun bu seneki kadro~u <la t>S· 

kisinin aymdir. Yurd §imdilik yalmz 
gayri tabii §crait altmda dogup bityiiyer 
yalmz anormal erkek ~ocuklara r.1ah· 
sustur. Gelecek sene k1zlar i~i., de bir 
k1s1m ac;1lmas1 dii§iiniiliiyor. K1z ktsm1 
i~in Galatada ayn bir bina bulunacak
ttr. Kimsesizler yurdu ii~ senedenberi 
faaliyet halindedir. Bu miiddet io;i11<le 
yurda alman 1.<ocuklann k1sa bir zaman 
da nas1l tabii bir hale geldiklerinc dair 
bir raeor ha21rlanmaktadir. Bu rapor, 
maarif vekaletine de gonderilecektir. 

Turk mikrobiyoloji cemiyetinir 
toplant1s1 

Tiirk mikrobiyoloji cemiyetinin 1935 
1936 y1lmm son toplanhs1 iiniversite 
tip fakiiltesi binas1 ( eski Harbiye neza• 
reti binasmda) Mikrobiyoloji Enstitii
siinde 12 Haziran 9 36 cuma giinii saat 
18, 30 dadu. T ebligler: 

I. H. Braun - Basilli dizanterinin eiiyc 
lojisi hakkmda. II. ihsan ~iikrii Aks"'l, 
Oveyz Mazhar - lnsan ve hayvan anse· 
falitleri hakkmda. Alakadar doktor v 
baytarlarm te§rifleri rica olunur. 
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''Biz taz'mini bir hak olarak degil 
mUrUvvet eseri olmak Uzere istiyoruz,, 

Abdillhamldin viicude getirmege 
pek ehemmiyet verdigi eserlerden biri 
Hicaz demiryolu olmu~tur. Fakat Hay
fa hattmm ingilizler, Berut hattmm 
Fransizlar elinde bulunmas1 hasebile 
Hicaz hatb sahilde ecnebilerin kan~a
miyacag1 bir deniz methalinden mah
rum bulunuyordu. Padi~h hattm en 
zlyade Hay!a limamna baglanmas1m 
istiyordu. Bunun i~in Hay!a demiryo
lunun hiikumet~e satm almmasma 
te~ebbiis olundu. 
1891 de Akka ve Hayfadan ~ama ka
dar yap1lacak 253 kilometrelik blr 
hattm imtiyazm1 Pilling isminde bir 
ingilize teminats1z vermi~ti. Fakat 
r lling sermaye bulamami~. imtiyaz 
mururu zamana ugram1~t1. 

HbkC1met iptida zaptettigi on bin 
Iirahk teminat ak~esini sonra lade et
mi~, Pilling ortadan ~ekilerek bir in
giliz sendikas1 in~ata ba~lami~ti. Bu 
sendika agir, agir in~ata devam ile 
be~ kilometre yol vilcude getirdigi 51-

rada idi ki padi~ah Hayfay1 Hicaz 
hattma milnteha liman yapmak ta
s~vvuruna dil~mii~tii. iptida (Pilllng 
imtiyazi feshedllmi~tir) diyc sendika
nm in~aab durduruldu; sendika in· 
giliz hukumctine muracaat ctti. Ab
diilhamid bu i~ ic;;in bizzat ingiliz el~i
sile goril!?tu. Fakat hattm klymetini 
tayinde anla~mak kabil olamad1. 

Said p~anm altmc1 sadaretinde 
Abdulhamidin verdigi emir uzerine 
bu hattm miibayaas1 milzakeresine 
yeniden ba~land1. 

ingiliz se!iri Sir Okonor ~rke~e 
200,000 lira istenilmi~ ise de iradei 
seniye ilzerlne kendisi buna tavassut 
etmekle hattm 175,000 Osmanll lira
sma rnubayaas1 kabil olacagm1 say· 
ledi. Daha ziyade tenzil milmkiln 01 .. 
mad1gindan Hayfa hatt1 175,000 altl
na devlcte mal edildi. (1901) 

Frans1zla1· Hicaz hattl in~asmdan 
dolayi Hama - Rayak hattmm muta
zarnr olacagm1 iddia ediyorlard1. Bu 
fjirket tarafmdan istanbula gonderi
len Kont Vitali tazrninat verilmesinl 
Said pa~adan istedi. Osmanh bankasi 
memurlanndan Pan~iri bey bu i¢ si

klca takib ediyordu. Sonra Fransa el
i;isi M. Konstant da i~in ic;;ine gird!. 
Said pa~ M. Konstanta: 

- Hicaz hattl Rayak hnttma pek 
yakln bir rnesafcden ge~seydi Frans1z 
~irketinin zarar davas1 belki bir de
receye kadar dinlenebilir. Halbuk.1 
arada bilyilk bir mesafe var. Esasen 
~rket rnukavelesinde o havallde ye
nidcn bir hat yap11nuyacagma dair 
devletc;;e bir taahhi.it de yoktur. ~ir
ket israr edcrse bu ihtllafm mukave· 
le mucibince hakem vasitaslle halU 
icab ·eder. Sefaretin tavassutuna ma.
hal goremiyorum. 

Demesile elc;;i resmen m\idahaleden 
!arig oldu. Kont Vitaliye de: 

-istcnilirsc hakeme mi.iracaat edl· 
lir. 

Ccvab1 verildi. 
Vitali - Biz tazmini bir hak olarak 

degil, miirUvvet eseri olmak ilzere is
tiyoruz! 

Said p~a - Devlet emvalinden 
semahatl hiQ bir vilkela hcyeti ihtiyar 
edemez. timid ederim ki mazeretim.1 
tasdik edersiniz. 

Kont Vitali bir ~ey koparam1yaca· 
gm1 anllyarak Parise dondil. Fakat 
sonra Ferid pa~a sadaretinde bir istik· 
raz akcli esnasinda Fransa sefaretinin 
para meselelerine miltealli.k bir ~ok 
teklifleri kabul edilmek zaruri gorill
dii; Hmndan Halebe yap1lacak hat
tm kilometre teminatJ. 17667 frank 
oldu; $am • Milzeyrib hatti icin nak
den tazminat olarak ii~ bucuk milyon 
frangm mukrizler tarafmdan tevkif 
ile ~irkete verilmesl, istanbul nht1m· 
Ian i;;irketinc ayr1lan yerlerin teslimi 
gecikmesinden has1l olmu~ zaran ve
silesile nakden bir milyon nlt1 yiiz bin 
frank tazminat tesviyesi karnrl~ti. 

Hicaz demiryolu ~amdan Mekkeye 
kadar 1800 kilometre olacakti. iptida 
yaptlan hesaplara gore kilometre ba
~ma 45,000 frank sar!edilecekti. i~ 
giri~lince bu masrafm 64,000 frangi 
buldugu gorilldii. 

Avrupa karikatiirle1inden: 
ikinci Vilhelm prens Billovn - Ne 

dersin? Bu k1yafetle istnnbulda iyi blr 
tesir basil edccek miyim? 

Biilov - Oh, hn~mctpenah! Oylc 
mehabctli bir tavn haliniz var ki 
Abcliilhnmid b1yik bag1mz1 takarken 
titriycccktir. 

Abdillhamid bu hat etra!mda ecne
bilerin, hatta gayri miislimlerin arazi 
satm almalanm yasak eden bir ni
zamname tanzim ettirmi~ti. Alman
larm Yafa ve Hayfa tarafiarmda kill
liyetli arazi satm al.nu~ bulunmalan 
padi~hm gozilnu ac;mi~ti; hft.Ia bin
lerce donilmlilk yerleri ~eyhlerden, 

miitene!fizlerden yok bahasina satin 
almakta devam ediyorlardl; bu arazi 
i.izerinde muntazam koyler tesis eyle
mii;;lerdi. Almanlar bu satm alma usu
li.inil i~erilere dogru geni~etirlcrse bu
ralarda kendi kendine bir Alman 
miistemlekesi vi.icude gelm~ bulunn
cakt1. 

Abdiilhamid yaptird1g1 bu nizam
name ile arazi ah~ 'veli~ini Hicaz de
miryolu komisyonunun nezaretine 
vermi~, bu suretle yalmz Almanlann 
degil, biitiln ecnebilerin bu hattm 
glizergalu etrafmda Badiye araplarl
le siyaset dolaplan ~evirllccek mer
kezler te~kil eylemclerinin onilne ge~· 
ml~ti. Hattm in~atma ba~lamlma
dan ~ok itirazlar olmu~tu. 

Suriyeden Arabistana kadar arap
lar rnni~etlerinin hac esnasmdaki 
nakliyattan kazan~lanna mUnhas1r 
oldugunu, bu demlryolunun nZlkla
nna :mftni olacagm1 ilerl siiriiyorlar
dl. 

Bagdad hatti derecesinde olmasa 
da ingilizler Hicaz hattmm in~asm· 
dan da ho~lanmiyorlard1. Arap kabi
le ve a~irctlerine bu demiryollari aley
htnde tahriklerden hft.li kalmiyorlardl. 

(Bu hatlar yiizilnden cski anane ve 
ftdetleriniz bozulacak, her sene hiikO.
metten ald1gm1z a vaidiniz, surrelerl
niz kesilecek, devcleriniz i~lemlyecek, 
tU::aretinizden eser kalmiyacaktir) yo
lunda izlallerde bulunuyorlard1. 

Yalmz sozle kalm1yarak, parayi da 
milessir igfal vas1tas1 olarak kullaru
yor1ard1. 

Mi.incvverlerden bir k1srm c;ollerden 
g~cn vc ancak senede bir ka~ ha!ta 
hac1Ian nakledccek olan bu hattm 
hiQ bir zaman masarifini korum1yaca
{:ruu, daima halka, hazineye agir bir 
yiik tellkil edeccgini soylilyorlardI. 

Abdulhamid ise hay1rperverane bir 
te~ebbils olmak uzcre istanbula ge
tirttigi (Hamidiye) suyundan ziyade 
Hicaz ilc Suriyeyi baghyacak olan bu 
demiryoluna chemmiyet veriyordu. 
Bunu yaptirmaga muvaf!akiyetle uh
desindeki hilafct kudretinin artacag-I· 
m umuyordu. 

Bu hat bitincc hac1lar kendisine ne 
kadar dua cdeceklerdi! Hacca gitmek 
istiyen milsltimanlar ic;in yalmz bir 
emniyet ~arh vard1: Kendilerini Alla
ha sigorta ettirmek! 

Bu sigortamn ise Arabistan ~olle
rinde hie; k1ymeti yoktu ! 

<;iinkii araplar hac yolunda inzibat 
ve asayii;; ne kadar miikemmel ve maz
but olursa hacca gideceklerin miktan 
da o nisbctte artabilecegini hie;; hesab 
etmezler, zavall1 hac1lan buldular nu 
garparlar, her f1rsatta soyarlardlt 
Hele hlikumetin ~yhlere, kabile reis
lerine vcrdigi avaid geoikecek olursal 

Hicaz demiryolu hem isl~mt. hem 
askcri bir te~ebbiis olacaktl. iktlsacll 
~rtlan dil~ilnmegc bile lilzum gorme
yen Abdi.ilhamid ne yap1p yaparak bu 
hatti viicude getirmegi kendisine en 
b~h blr emel edinmiflti. 

(Arkas1 var) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sarho~lu yiiziinden 
miithit bir cinayet 

I 
Paris zab1tasi c;ok feel bir cinayeti, 

bir tesadilf neticesi olarak meydana 
clkarnu~ ve katili de yakalanu~t1r. 
Paris zab1trun Leon Kollvyl nammda 
bir sarho~u a.r ve hft.yaya mugayir 
harekctlerinden dolayi, yakahyarak 
karakola gotiirmii~ ve kendisinl sor
guya ~ekmek i~in ayilmasm1 bekle-
mek istemi~tir. • 

Halbuki sarho~, nezarethaneye ko
nulurken yamndaki polislere metre
sini Liyondaki evinde oldiirerek par
~aladlgm1 ve par~alanm konserve 
kutulanna koyarak sakladlgm1 soy
lemi~tir. 

Bu sozler, derhal karakol komiser1· 
ne bildirilmi~, komiser de sarhotiu yar 
mna ~ag1rara.k polislere soyledi~I 

s0zlerin dogru olup olmad1g1ru sor
mu~tur. 

Katil aym oozleri, komiserln oniin
de de tekrarlam1~, bunun iizerine 
mesele derhal Liyon zab1ta51na tele
fonla bildirilmi~tir. Liyon zab1tas1, 
sarhollun evine giderek ara~tmna 

yapmi~, evin karanl1k bir odasinda 
pakete sanlmi~ blr kadln govdesile 
konserve kutularma konulm~ et 
paigalar1 bulmu~tur. 

Zab.1tanm tahkikatma gore, Koliv
yinin oldilrdiigu kadm, 33 ya~mda 
Mari nammdaki metresidlr. Cani cl
nayeti i~Ied1kten sonra viicudil bir 
kcserle parc;;alarm~, Liyonda bulunan 
zevceslne de gonderdigi ik1 mektupta 
cinayetini bilclirmii;;tir. 

Katilin kaI'lSl sorguya ~eklllnce 

6Idiiriilen Marl 

demi~tir kl: 
- Kocam ~ok ha~n bi.r"adamdlr. 

Ondan ~ok korkuyor ve blr giin cina
yet i~Uyecegini tahmin ed.1yordum. 
Bir cok metresleri vardl. Buradan Pa
rise gitmezden evvel, bu karanhk oda
ya ayak basmamakllgmu Slkl Siklya 
tenbih etmi~ti. Kocamdan ~ok kork
tugum cihetle, cmrinden dl~an cllt
mnd1m ve ceset par~lannm bulun
dugu odaya ayak basmadlm.:. Katll 
bu cinayetini alkali.in tesirlle ve se
bepsiz yere yapmi~tir. 

Kolivyi milthi~ bir a~t1r. Bir eok 
de!alar hapishaneye girmi~ bir sab1-

kahdlr. 

11Hazlnm1936 

Haftabk bor • ave p1yasa 
---~~~------------------~~~~ 

Borsada siikiin var - u sen 
yumurtalar1m1za ragbet faz ad1r 

Fransadaki grev hadiselerinin Paris 
borsasmda biiyilk bir tesiri goriilmii§, 
ba§ta frank olmak iizere, Frana1z esham 
ve tahvilltinda diiokiinliik ba§ goster· 
mi§ti. Bu dii§kiinltigiin Istanbul borsa· 
smda, frank iizerinde tesiri hissedilmi§· 
tir. Grev hadiselerinin umumi bir ma· 
hiyet ald1gi giinler zarfmda, lstnnbul 
porsasmda bir lngiliz lirnsJ 76 frank ol· 
mu§tu. Halbuki bu hadiselerden evvcl 
bir lngiliz lirast 75 frankti, son bir iki 
giln i~inde Fransada grev hadiselerinin 
siikun bulmas1, borsalar iizerinde de iyi 
bir te.'!ir buakmJ§hr. Salt giinii, borsada 
75 Frans1z frangJ bir lngiliz lirasma mua· 
dil olarak k1ymet alm1§, yani eski mev• 
kiine donmii~tiir. 

Paris grevlcrinin, Frans1z csham vc 
tahvilatma yapt1g1 tesir, iinitiirk iizerin
de bariz bir surette gorUlmemiotir. Esa· 
sen iinitiirk kuponlan bankalar tarafm· 
dan tediye edildigi i~in, gecsen haftn· 
danberi fiati diitmiitti.i. Paris borsasm· 
dan iinitiirk iizerine 160 frank ile 192 
frank arnsmda fiat gelmi~tir. 

Yerli esham ve tahvilat fiatlcrinde 
umumiyet itibarile bir tahnvviil yoktur. 
Bu hafta i~inde, mi.iteahhid gruplarla ve 
in~nt miiesseseleri tnrafmdan, Merkez 
bankas1 tnhvilat1 iizcrine miihim mikdar· 
da miibaynat olmu1tur. 

<;imetno tahvillcri 10 lira 5 0 kuru§ 
iizerinde durmnktad1r. 

BUGDt\Y FiATI,ERi UCUZLUYOR 

On beo gtindenberi yeni sene mahsulii 
Adnnada piyasaya nrzcdilmivtir. Trak
yada Liileburgazda, ve diger yerlerde 
de yeni sene arpas1 iizerine muameleler 
olmu§tur. Fakat Trakyada daha ziyade 
yeni sene mahsulii iizerine niimune ola· 
rak, ufok partiler halinde muameleler 
olmu§tur. Adana mmtakasmda, yeni sene 
bugday1 ilzerine daha genii i1ler olmak· 
tad1r. Alman bir hnbere gore Adanada 
;yeni sene mahsulii bugday piyasaSJ iize· 
Tine biiyiik bir tesir gostermi1tir. Fiat 
ii<; bu~uk kuru§a kadar dii§mii§ti.ir. Da
ha bugday mahsulii tamamile idrak edil
meden, Adnnada fiatlcrin bu derecede 
diigrnesi, Istanbul boraa8l vc bu":Jny 

ticaretile alakadar yerlerdc biiyiik bir 

alaka ile kar~1lanm1!1hr. Bu vaziyete go· 
re, bir'ka~ hafta sonra, Adanada oldugu 
gibi, her tarafta bugday piyasaamda bir 
dii§kiinltik ha§ gosterecektir. Bu vaziyet 
kar§JSmda Ziraat bnnkas1mn ne gibi ted
birler alacag1 hakkmda, piyasadn heniiz 
bir fikir yoktur. Ziraat bankas1, umumi 
rekolte hakkmda tam bir kanaate vnrma· 
dan, daha bu seneki bugday politikasm1 
tanzim etmi§ degildir. Manmafih her ta· 
rafta Zirnat bankas1 §Ubeleri, bulunduk· 
Ian mmtakalann bugday vaziyeti hak
kmda, merkeze giinii giinline malumat 
vermektedir. Bundan da anla11hyor ki, 
Ziraat bankas1 bu sene piyasaya ge~en 
seneki gibi ge~ miidahale etmiyecektir. 
Ge~en sene bugday fiatleri ihtikar de· 
reccsinde yiikseldikten sonra, Ziraat ban· 
kaSJ piyasaya miidahale etmi1ti. Bu sene 
mahsul boldur. Koyliiyii zarara sokacak 
bir fiat diitkiinliigii olmadan piyaaaya 
kan1acaktir. 

l'.Ul\IURTA iHRACATI 

Piynsada ihracat mallanm1z arasmda 
en ziyade hararetli satio goren mallar· 
dan biri de, yumurtadir. Son giinlerde, 
ltalya, lspanyaya miihim mikdarda ih
racat olmaktadu. 

lspanyol vap~rlan Tiirkiyeden yumur
ta almak i~in, latanbul • Baraelon ara
smda I 5 giindc bir muntazam aef er I ere 
ba,Iam11br. Fakat dlf memleketlerden 

bol mikdarda, sipari:1ler oldugu halde. 
bu senc yumurta nzdir. Bu azl1gm ikl 
sebebj vardir. 

I - Anadolunun muhtelif mmtaka• 
lannda tavuk hastaliklnn vard1r. Bu 
yiizden yumurta istihsalatt azalm1~tir. 

2 - lkinci sebeb de, elde edilen yu• 
murtalann yumurta ihracab nizamna· 
mesine uygun olmamas1d1r. Yeni tatbik 
edilen bu nizamnameye gore, ihra~ edi· 
lecek olan yumurtalnrm iizerinde saman 
~opii, pis lckeler bulunmamas1 lazimd1r. 
Tiiccar, bu §eraiti hniz yumurtalan da 
bulmak hususunda mii!!kiilat ~ekmckte
dir. Nizamnamc §artlanna gore, yumur
ta tedarik etmek i~in, bu i§i kokiindcn 
halletmek lazimd1r. Yani koyliiye tavuk 
bakmak usullerini Ob'Tetmek, ktimes §art• 
Ianni degi,tirmek bu suretle yumurta· 
Ian kiimeslerden temiz olarak topla· 
mak ..• Biitiin bunlar neyle olabilir~ 
Tavuk beslcyen koliilerin ekserisi fakir 
koylulcrdir. Bunlann veraiti dcgi§me· 
dik1;c, ni:za.mnameye gore koyliiden yu· 
murta i~temek ne dereceye kadar kabil 
olabilir~ 

TiFTiK VE YAPAGI SATl~L\RI 

Bu mevsimde en hararetli muamelo 
goren mallardan biri de tiftik ve ynpa• 
g1d1r. Son giinlerde tiftik fiatlerindc ha· 
fif bir du kiinh.ik ba, ostermisti, ala· 
kndntlann soyledigine gore, bu dii§kiin· 
liik ehemmiyetle k lr~11lanacnk bir hndisc 

, degildir. Bu Sl"ne, diinya tiftik rekolte· 
sinin az oldugu tahakkuk etmistir. Bil· 
hassa Kap mahsulu gecsen seneye nis· 
betle pek noksand1r. Dunya rekoltesi 
boyle olduguna gore, fiatlerdeki hafif 
dii!!kiinliik alametlerinden endi~e edil· 
mege liizum yoktur. 

Alrnanlarm yapng1ya nazh dnvran• 
d1klarmdan gccen haf ta bahsetmi§tik, 
bu hafta i~inde Alman firmalan, yapag1 
ile nliikadar olmu§lard1r. Yakmda bii· 
yiik sipari~ler ba§l1yacaktir. A. 0 

Arazi tahrir komisyonlan 
i~e ba~hyorlar 

l lazirandan itibaren faaliyete bntlayan 
ar zi tnhrir komisyon1 rmm k dro ari t • 

mamlanm1 llr. ~ehir dahilinde 4$al1 acnk 
olan komisyonlnnn rcisliklerine eski vila· 
yet mektupcusu Ecved, eski maliye mil· 
fctti§i Nazmi, eski hukuk mii§aviri ~efka· 
ti tayin edilmi§lerdir. 

Mulhakattaki komisyon reisliklerine de 
§U zevat tayin edilmi§lcrdir: <;atalcayo. 
eski emlak kornisyonu reisi Aziz., Yalova
ya eski ernlak komisyonu reislerinden 
I folis, Knrtnla miralnk mlitekaidi T evfik, 
Silivriye eski ~ile koymnkam1 Vas1f, Bey• 
koza askeri miitekaidlerinden Muhiddin, 
Bakirkoyiine miilga Dahiliye nezareti tef
ti§ heyeti sab1k reisi F ethi, ~ii eye askeri 
miitekaidlerinden Ziya. 

Bu komisyonlann reialikleri i1;in iio 
yiiz kioi talip olmuvtu. l~lerinden sneak 
bu zevat se~ilmi§lerdir. 

Biganm Can nahiyesinde 
yeni bir parti binas1 yap1ld1 

Canakkalc (Ak§am) - Bahkesir " 
Biga 11oselcrinin i~inden g~tigi panayir 
ve 1licalarilc me§hur Biga kazasmm <;an 
nahiyesinde yeni bir parti binain ynp1l· 
m11t1r. Binnnm a1;1hm toreninde, umumt 
miif etti~ g,eneral Kiiztm Dirikle, vnli bay 
Nizam Ataker, Tiim general Hiisnii Kil· 
k1§ta hanr bulunmu§ ve general Dirik 
1;ok k1ymetli bir soylev verrni§tir. Na· 
hiycnin ileri hareket i11lerinde onayak 
olan nahiye miidiirii bny Damarla, parti 
kamun ba11kan1 Mehmed Ozkanm bu 
bina iginde canh yard1mlan olmuotur. 

izmitte muva!fakiyetli temsiller veren Eminonii Halkevl temsll kolundan 
bazllan, b~an Agd.h Sim ile blrllkte izmitte istasyonda ~yi edillrken 
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Kamu Kadrinin tuhaf bir hususi
yeti vard1. Daima yaya yiiriirdil.. On
da nakll vas1talarma kar~ - ama en 
-!cilc;iigtinden, en bliyilgi.ine kadar -
bir nevi dli~anllk vard1. Hatta Ada
ya gittigi zaman e~ege bile binmezdi. 

Bir giln c;ok israr ettim: 
- Yahu an lat Allah a~kma ... Ni

i;in nakil vas1talarma kar~1 bu kadar 
dil~mansm?. Herhalde bunun bir se
bebi olacak .. 

Nihayet cbilt'.imum vesaiti nakliye 
d~mam:. soze b~ad1: 

- Nas1l dU~man olrmyayim karde
~m?. Nas1I dil~man olm1yayim?. On
lar benim hayat1m1 kird1Iar, beni 
mahvetti onlar .. nas1l dil~man olm1-
Yayim?. Bak hikayemi dinlc de bana 
hak ver .. 

Omrilmde bir tek kadm sevdim: 
Selma .. Avrupaya ilk defa gitmi.!ltim. 
Onunla zaten Paristc tam~m1~tik .. 
gayet kalabahk bir garda Selma;'! 
kaybettim, yanh~ bir trenc binmi~im ... 
Bu yanh!ii tren yiizilnden bir daha 
Selmayi goremedim .. onu nerede ara
d1ysam bulamad1m. 

Sormad1g1m, aramadlgim yer kal
lllad1. Lakin her ~y nafile idi... Ara
dan y1llar gec;ti. Bir tilrlii Sclmayi 
unutanuyordum. Birgiin bir pamuk 
i~i ic;in Adanaya gidiyordum. Treni
llliz kti9ilk bir istasyonda durdu ... Bu 
s1rada istanbula giden tren de gelmioti
ti. 0 da yamm1zda durdu .. iki trenin 
Yolculan pencerclerden birbirlerini 
seyrediyorlar.. nihayet iki trenin de 
hareket zamam geldi. Kalktlk .. tren
ler ajpr ag1r blrbirlerinden aynhrken 
bir de ne goreyim .. kar~ki trenin ya
takh vagonlarmdan birinde, yatak ye
rine kullamlan geni~ kanepenin ilze
rinde Selma tek b~ma oturmuyor 
tnu? .. iri taotih yiiziikler parhyan hari
kulade parmaklannm arasmda bir 
sigara ... O kadar ~~rm1~hm ki ona 
ba.~r~ak. istedim. Selma da beni gor
mu~tu. Bir anda ikimlz de milthi~ bir 
hcy:-can kns1rgas1 ge~irdik .. Jakin bir-

denb1re trcnler miithi~ Surette h1zland1. 
az daha kendimi trenden a~agi atacak
t~m .. Jakin bu ne fayda verirdi ki? .. 
Oteki trcne yeti~medikten sonra? .. 

Maamafih ilk istasyonda inclim. 
Btitiln i~lerlmi b1raktim. Ilk gelen 
trenle istanbula dondtim. Gene benim 
i<;in milthi~ bir arama fasll ba~lami~
tJ. Fakat gene Selmanm izine bile 
rasgelmek kabil olamadl ... 

Bir giin Kuru~e~meden ge~iyor
dum .. bir de baktim. Yammdan gec;cn 
bir Bebek tramvaymda Selma .. · 
Aman! . Hemen btitiln kuvvetimle 
ko~maga ba~Iadlm. Oyle ko~uyordum 
ki, Tilrkiyc ko~u ~ampiyonu Besim ba
na yeti~emczdi. 

Nihayet kan ter i<;inde tramvaya ye
ti~tim.. athyacagim .. fakat di.inyanm 
en bilyilk f elflketi burada kar~1ma 
1;1kt1. .. Meger tramvaym kaplSl, hal
km atlamamasi i~in yap1lan yeni ka
P•lardan degil mi? Yani basamak de-

&;;;;;--·--- - -

mirle kapah, atlanacak yer yok ... 
<;1ldmyordurn. Tramvay, i~inde sev
gilimle ve biltiin h1zile gidiyor .. ko~
tuk~a benim nefcsim kesiliyor .. arhk 
takatim de kalmad1 ... Durdum .. goz
lerimle etraf1mda bir otomobil ara
dlm .. yok .. yok .. yok ... Delirmek i~ten 
bile degil. .. Tramvay gozden kaybol
du. N eden sonra bir taksi buldum. 
atlad1m: 

- Btitiln h1zile siir ... dedim. 
U~uyoruz .. lRkin tramvaya ancak 

Bc~ikta~ta raslad1k. Atlad1m ki Selma 
yok, biletc;iye sordum: 

- indi.. dedi, ama hangi istasyon
da indigini gormedim. 

Selmaya ilc;uncil raslay1~m Ti.inel
de oldu. Acele ile bilet ad1 turnikeden 
g~ti. Ben de chemen oyle yapayim 
dcctim. Ko~tum, bilet ald1m. Tam tur
nikeye yakla~tnn, cli.idilkler, ziller c;al
dl. Tilnel hareket etti. Beni turnike
nin oteki tarafma gec;irmecliler. He
men ~1kbm. Bir taksiyc atladlm. Tii
nelin Beyoglu tarafmda ~lkt1m. Lakin 
Selmarun bindigi tunel gelmi~ ve 
donmii-titii bile .. 

Ve en nihayet bir giln arkad~Iar 
benim derdimi unutturmak igin Bo
gazda bir sandal gezintisine ~girdl
lar .. sandahm1z Kanllcaya yana~r
ken, iskeleden de bir vapur kalk1yor ... 
Vapura o kadar yakm1z ki gilvertcde 
Sclmanm oturdugunu farkettim .. la
kin vapur Kanhcadan kalkm1~b ... 
Kilrektc oturan ~ocuklara: 

..:.... Aman, dedim, kilrcklere as1lm .. 
vapur Anadoluhisanna gelince ona 
yeti~lim .. 

Kilreklerde dort gen<; vardl. Biltiin 
kuvvctlerile as1Jdllar. Lakin biz Ana
doluhisanna yakla~1rken vapur iske
leden uzakla~ti: 

- Aman, dedim. KandilUde bari 
yeti~lim.. as1lm kiireklere .. 
Bu sef er Kandilliye yakl~hk. Va
pur iskeledcn koptikler i~inde uzak
Ia~ti. Gene goz gore gore sevdighn 
kadm1 ka~myordum. 

Bu sefer vapur kar~1 sahile gegti, 
ve artlk ycti~mek ihtimali de ka1ma .. 
dl ... 

i~te azfzlm, hayat1mda fenal1g1m 
gonnedi~lm nakil vasitas1 hemen he
men kalmad1 .•. 
~imdi a~kuru yikan, sevdigimi dai

ma elimden kac;1ran nakil vas1talan
na oyle dil~mamm ki hep yayan yilrii
yorum ... Benim ismimin cbilt'.imum 
vesaiti nakliye d~maru:. diye ~1kma
sina sepep budur .. sen soyle hakklm 
yok mu? .. 

Bugiln artik cnakil vaSitas1d1r• di
ye e~ege bile binmiyorum ... 

Kamil Kadrinin hikayesini dinle
dikten 20 - 25 gtin sonra gazetelerde 
~u havad.lsi okudum: 

cDiin ~ehrimizde feci bir kaza ol
mu~tur. Kamil Kadri admda bir zat 
bayan Selmanm idare ettigi bir spor 
otomobill ile bir tramvay arasmda 
kalarak ezilmi~ ve Olmti~tiir. 

I 

Nil COCUK~ARI r 
lskender Fahreddin Te/nka No. 171 • 

Gen~ zabit gozlerini ugu~turarak 
bag.rd1: 

- Nara .. nerdesin? 
Manus, gogsiine bir tekme yemi~ 

Ribi birden sarsild1 .. scrsemledi .. pren
ses meydanda yoktu. 

Manus yukanya ko~tu.. ~giya 
indi.. prensesi arad1. 

Ortahk kararm11iitI. Lo~ dehlizl~rde 
lll~lelerle prcnsesi arad1lar. Nara
nm izini bulmak miimkiln olmuyor
du. Manus hadiscyi kraligeye anlat
Inaga mecbur olmu~tu. 

Saraydu gittik~c artan bir tel!~ v;.i_r
di. l-lerkes heyecan iginde prensesm 
1zini aramaga koyulmu~tu. 

l-lelyos yeti~meseydi, saray kap1lan 
da kapanacak ve hcrkesl heyecana 
dil~iiren bu hft.dise belki daha i;ok bii
Yliyecekti. 

lielyos giilerek, Karnakta ~ndan 
gec;;en Olum hft.disesini kraligeye an
lattiktan sonra: 

- Prenses Naramn Karnaktakl 
lne~hur sihirbazdan (g0zoniinde kay
bolmak) SllTllll ogrendigini saruyo
tum. Eger ~ilphem tahakkuk ederse, 
bu kadin Menfise sizi bogmag& gel
Jni~tir diyecegiml 

Dedi. 
Aradan ~ok zaman gcgmeden, kra

ll~, bogazmda bir 1ztirap duydugunu, 
gizli bir elin gu1.lagma sanhr gibi ol
dugunu soyledi. 

Helyosun ~ilphesi bo~na degildi. 
Menfis saraymda gozden birdenbi

re kaybolan Nd.ramn Menfise nigin 
geldigi anla~hyordu. 

Bereket vcrsin ki, Karnakta Helyo
sun imdadma yeti~cn Manus, bu se
fer de krali~cnin imdadma ko~makta 
gecikmemi$ti. 

Titana: 
- Olilyorum ... Boguluyorum ... Be-

ni kurtanmz! 
Diye bagirmaga ba~lanu~tl. 
Manus derhal saraym bah~esindcki 

zakkUm dallanm koparmaga ko~tu. 
Helyos, Kamakta kendi ba~ma ge

len felaketin krali~eyi de tehdit ettl
gini gorerek: 

_ Kamakl1 sihirbaz goziimiln 
oni.inde gebermeseydi, ~imdi Titana
yi da bogazhyan o dur derdim. 

Diye sayleniyordu. 
:Manusun tam vaktinde yeti~rek 

zakkUm dallanm yakmas1 bu korkun~ 
tehllkeyi de ~buk savu¥wmut ft 

rniihim program! 
11 Haziran Pel'§embe 

Istanbul - 18 Dans musikisi (plak) 
19 Haberler. 19, I 5 Muhtelif plaklar. 
20 S1hhi konferans. 20, 30 Stiidyo or· 
kestralan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
ccktir. 

Ankara - 12, 30 Plak yayim1 ve 
ajans haberleri. 19,30 Yara tedavisi hak· 
kmda konu§ma. 19,50 Kan!z1k mi.izik. 
20,30 Ajans habcrleri. 20,40 Dans mu• 
sikisi. 

12 Haz.iran Cuma 
Istanbul - 18 Oda musikisi (plak). 

19 Haberlcr. 19, I 5 Muhtelif plii.klar ve· 
ya retransmisyon. 20 Halk musikisi. 
20,30 Stiidyo orkestralan. 21,30 Son 
habcrler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazctelerc mnhsus havadis scrvisi veri· 
lecektir. 

Ankara - 12,30 Plak yay1m1 ve ajans 
haberleri. 19,30 E.debiyat saati. 19,50 
Hnfif miizik. 20,30 Ajans hnberleri. 
20,40 Knn§tk miizik. 

Nobet<~i eczaneler 
Bu alqam nobetc;i eczaneler ,uniard1r: 

$i~li: Kurtulu~ caddesinde Kurtulu~. 
Taksim: Kumbarac1da Garih, Mis soka· 
gmda Limonc1yan, Galata: Okc;u Musa 
caddesinde Asri lttihnd, Eminonii: Bah· 
i;eknp1da Agop Minasyan, Kastmpa~a: 

Merkez, Haskoy: Halk, Heybeliada: 
Halk, Biiyi.ikada: Merkcz, Bak1rkoy: 
lstipan, Sany er: Asaf, T arabya, Y eni· 
koy, Emirgan, Rumelihisanndaki ecza
haneler, Aksaray: Sanm, Be§ikta§: Nail, 
Oskiidar: Selimiye, Kad1koy: Oc;ler ve 
Sotiryadis, Fener: Hiisamcddin, Samat· 
ya: Emin R1dvan, $ehremini: Naz1m, 
Knragiimriik: Mehmed Fund, Alemdar: 
E~rcf Ne~et, Kiic;;iikpazar: Y orgi, ~eh
zadcba§t: Ismail Hakk1, Bcyaz1d: Ce· 
mil. 

Vaktinde Soyadt ahmz 

Soyad1 secmek ve kiitiige yazdir· 
mak ic;;in konan mi.iddet 2 T emmuz 
1936 tarihindc bitecektir. 0 tarihe 
kadar soyad1 ahp kiitiige yazduma· 
yanlar 5 liradan 15 liraya kadar pa· 
ra cczasma c;arptmlacag1 gibi bun
lann soyadlan dogrudan dogruya 
vali veya kaymakam1ar tarafmdan ta-
1t1lacaktu. Hallum1:un o tarihten on
ce soyadlanm sei;ip niifus idarele
rinc bildirmcleri laz1md1r. 

Bayan Selma kazaya ugnyan bay 
Kamil Kaclriyi c;ok eskidenberi tamd1-
gm1 soylemektedir. Bayan Selma ka· 
za hakkmda ~u izahatl vermektedir: 

- Otomobilimle Taksime ~Ik1yor
dum. Oniimde bir tramvay arabas1 
vard1. Birdenbire KB.mil Kadri sagda
ki kaldmmdan f1rladl. Y1ldmmla vu
rulmu~ gibi tomobile dogru kendisini 
atti. Bu Slrada frenleri klsamadlm. 
Zaval11 otomobilimle tramvay arasm
da kalarak ezildi..:. 
Bi~re Kamil gene bir nakil vaSita

smm gadrine ugrami~ti .. Jakin bu se-
f er son defa... (Bir y1ld12) 

- --
Titannyi bogazmdan s1kan bu gorlin
mcz clin kimin eli oldugu anla~lrm~t1. 

Krali~c birdenbire gogsilne yaslan
m1-ti olan prcnscs Naray1 gordil .. pren
sesin ellcri kralic;enin bogazmda buz 
gibi donup kalnu~fJ. 

Titana: 
- Nara .. bcni Oldilrmek istiyen sen 

misin? 
Diye hayklrd1. 
Helyos birdenbire gok giiriiltilsiinc 

benziycn korkun~ bir sesle bag1rarak 
prensesin kollarmdan yakaladl: 

- Al~ak kadlnl .. Hd.Jfi. Mis1r tah
tmda goziln mu var? Ooze goriinme
mck sirnm sen de sihirbaz Zipardan 
nu ogrcndin? 

Manus tara~ada miltemadiyen zak
kum dall yaklyordu. 

Titana birden muhakeme ve itida
lini tophyarak ayaga kalktl.. prense
sin yilzilne dikkatle bakti: 

- Sana yaptigim iyiliklerln kaq1-
l1g1 bu mu olacaktI, Nara? 

Naranm gozleri donm~tu: 
- Soyumdan olm1yan bir kachrun 

M1sir tahtmda otw·masma taham
mill edcmiyorum, dedi, babanun b1-
rakt1gi M1s1r tahtmda ben oturama
sam bile, senin de oturmaga hakkm 
yoktur! 

Titana taht kavgasi yapacak degil
di. Saraya toplanan Mlslr asllzadele
rini tara~aya ~: 

1 

Sahile 9 

Kapa/1 zarf usulile 
Eksiltme ilan1 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Konya Ereglisi bez fabri.kas1nda yapdacak miiteferrik in
f&at vahidi fiyat esasile eksiltmeye ~1kar1lm1tllr. Tahmin edilcn in
f&&t bedeli 79,261,49 lirad1r. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 tunlardir: 
A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni tartname 
D) V ahidi fiyat ve ketif hiilasalar1 
E) Projeler 
Jateyenler bu evraln 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada Zi

raat Banka11 binaamdaki Sumer Bank Muamelat Miidiirliigiinden 
alabilirler. 

3 - Eluiltme 16/6/936 sah giinii aaat 16 da Ankara Ziraat Ban
kasi binasmda Sumer Bank merk~zindeki komisyonda yap1lacak
hr. 

4 - Ekailtme kapah zarf usulile olacaktir. 
5 -1ateldilerin 5,213,07 lira muvakkat teminat vermesi liz1m

d1r. Bundan batka eksiltmeye girecekler ilan edilen meblig ce
sametinde bir bina intaatm1 muvaffaluyetle yaptiklarm1 tevaik e
derek eksiltme giiniinden ii~ giin evvele kadar Bankaya miiraca
atla bir ehliyet varakas1 alacaklar ve bunu teklif mektuplarma lef
fedeceklerdir. 

6 - Teldif mektuplan yukarda 7az1ld1i1 aiin ve aaatten bir saat 
evveline kadar Sumer Bank Umumi Miidiirliiiiine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektuplar1n nihayet ihale saatinden bir 
saat evve1ine kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapablm1' bu

lunmas1 liz1md1r. 

SATILIK GEMi 
Akay l~letmesi Direktorlugunden : 

Pata bah~ koyunda denizde batm.9 vazi! ctte Jdar-emizin mali bu-
1 unan Fenerb~h~e ve Yakacik vapur)an a~1k Arttuma ile sabhga ~ika
r1lm19br. Artti .. "'llla 16 Haziran 936 Sah giinii Ak:ty ~fler enciimenirf. 
de aaat 15 te bathyarak 16 da ihalui yap1lacagmdan taliplerin ,artna
meyi goru1ek iizere ifletme tefliiinne yiizc:le 7,5 giivenme ve arttnma 
paralarile o gun Enci.:mene gelemele:-i. (3139) 

- Firavun Keilpsiin klZl, MlSir tah
tiru bana ~ok goriiyor. Haydi kendini
ze aramzdan bir hilkiimdar sec;iniz! 

Kurnandanlar, ordu zabitleri, ra
hipler vc o s1rada. Menfistc bulunan 
blr ~ok valiler hep birden bagri~lar: 

- Mtsir tahtma ic;imizde sendcn 
daha rn.yik olan blr kimse yoktur! 
Yurdunu Habe~lilere satmak ve ~ig
netmek istiyen Keiipstin klzma soz 
soylemek degil, ancak bliim yara~r. 

Nara hiddctle hayk1rdl: 
- 0, Asya daglannda biiyiimti~ bir 

kabllenin klzid1r. Damarlannda Turk 
knru vardlr. Ona nasil boyun igiyor
sunuz? 

Manusun tahammiilii ta.pm~ti .. 
birden elindeki dallan yere f1rlatarak 
han~erlni gekti .. ortaya atlld1: 

- M1Sin dil~man istilasmdan kur
taran; hepinizi hilrriyete, refah ve 
saadete kavu~turan kralic;emizi gozil
nilztin onilnde bogmak istiyen bir ka
chru hala neden soyletiyorsunuz? 

Diyerek han~e1ini prenses N!ramn 
kalbine sapladl. 
Tara~ada bulunan kumandanlar ve 

rahlpler ~ad1lar. Manusu yakala
mak istediler. Fakat. ehramlann ba~ 
rahibi olan ve Misirda Firavundan 
sonra en biiyiik ni.ifuz ve kuvvet sa
hibi bulunan rahip Armus, elini uza
tarak Titanamn yanma sokuldu: 

- Manusa, prenses Naramn Oldil-

~ ... -a.. ·--- ---

riilmesini mabutlar emrettiler. Nara 
zaten oliime mahkumdu .. biraz sonra 
cclladm yapacagi if?i Manus yapb. 
Ona dokunmayimz! 

Herkes ba~1ru onilne jgmi~, b~ ra
hibl dJnliyordu. 

Prenscs Nara kanlar i~inde yere se
rilmi ti. 

~1mdi soz saylemek Slras1 Helyosa 
gelmi~ti : 

- Onu Manus oldiirmeseydi, biraz 
sonra krali~emizin oliimi.ine ~it 
olacakbk. Naramn ellerini krali~enin 
bogazma sarilm1~ olarak goren sizler 
degil misiniz? 

Diyerek Titananm 6niinde igildi. 
ii~ kere dizinden optU. 

- Ge~mi~ olsun, krali~eml 
Misnf irler de birer birer kraU~enin 

onilnde igildiler ve Helyos gibi ii~er 
kere Titanamn dizinden optiller. 
~ rahip, aradaki anl~mamazl1-

g1 da ~u sezlerle ortadan kaldlrm1~b: 
«- Mmrhlar, atalan Asyadan Nil 

bo)lanna g~ etm~ biiyiik bir ulusun 
torunlandir. Titana, soyumuza ya· 
banc1 degil .. o da bizim soyumuzdan· 
dll'. Bizim damarlarumzda da onun 
ta~d1gi kan vardu. Mlsmn ilk hU. 
kiimdan (Manas) da Asyadan r~ et
rnU, bir kabilenin ogluydu. Biz buna 
blldiii.miz halde firal'llll1ardan kork· 
tugwnuz i~in, bir Sir gibi saklam1ft11L 

(Arkas1 var) 
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Istanbul Liseler Sat1nalma Komisyonundan: 
Sebzenin adt Cinsi Miktar1 Muh:.mmen 

bedeli 
Teminat Eksiltme 

tekli 
Kapah zarf 

Eksiltme giin ve saat 

Venus Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

bayretlere dii,iirur ve 24 saat dudak· 
larda sabit kal1r. 

Venus Kreml: 
Terkibi, esrarla, giizellilc kremleri· 

nin i~inde en p7an1 emniyet ve itimad 
olamdar. . 
Venus Pudras1: 

Taze fasulya 
Taze fasuly& 
Barny a 
Taze bazelya 
I~ bezelya 
Araka bezelya 
Sink domate~ 
Yer domate6 
Semiz otu 
Bat pathcan 
Orta pathcnn 
Kok kert:viz 

Y aprak kereviz 
Ha vu~ 
Dohualak bil:er 
Hiyar 
M.,.ydanoa 
Derc otu 
Kabak 

Kilo Ad et 
~ah 9600 
Ane kadm 27500 

Yerli 5200 
( { 

<C 

« 
(( 

({ 

(( 

(( 

(( 

« 
« 
» 
« 
« 
« 
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1150 
1000 
1500 
6850 
8750 
5300 

7100 
3050 

13450 
9000 

19500 

76700 
75900 

16600 
26500 
4000 
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« 
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~ik ve kibar fanu1yalarm rajbetini 
kazanan, narin ve nazik c:ildlileri tea· 
hir eden yiik1ek evsafta CfSiz pudra

d1r. 

Venus Rimell: 
Taze yaprak « 1350 « « « « c 
Ince Liber cc 850 13360 25 100~ « « « « c 

Veniis Rimeli ile tuvalet coren kir
pikler kalblere ok 1ibi 1aplarur. 

1-" Komisyonumuza bagh yatah lise ve ogretmen okullar101n muhammen Ledeli 13360 liTa 25 kuruf ve ilk teminall 1002 lira olnn yu

knnda cins ve mikta:-lar1 yaz1h yaf sebzeler kapdi. zarnn eksiltmeye konmu~tur. 
2 _ Eksiltme Istanbul Liseler muhasebeciliginde toplanan komisyonda yap1lacal:t!I'. lsteklilerin tartnamede yaz1h kam:.ni yesikalardan 

batka ticaret odasmm yeni y1l vesikas1 ve teminat makbuzlan ile berabcr teklif mektuplarm1 ihale i~in tayin edilen saatle1·den bir saat 
evvel mnkbuz muk01bilinde komisyon ba~kanhgma vermeleri, ilk teminatlartm bclli g,iin , .e saattcn once komisyon b:t~knnltgmd~.n alacaklan 
irsaliye ile Li:iele:- muhasebeciligi vc1.ne :;ine yatirmalar1. 

Beyoglunda tamnm1, ve manJ Karl. 
man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye maga.zalannda sabhr. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza alat ve itriyat ticaretha
nesi, fstanbul - Bah~ekapa. 3 _ ~nrtnamc komit::}ondan istenilehilir. (3133) 

Istanbul Y edinci icra Memurlugundan: I 
Hayriycnin uhtcsinde olup Emniyet sand1gma bi:rinci derecede ipo

tek olan ve tamamma ii~ ehlivukuf tarafmdan 6980 lira k1ymet tak
dir edilen Bogazi~inde Mirgiin mahallesinde Riifdiye mektebi soka
gmda eski 45 yeni 37 numarah sag tarafa Hidiv Ismail pafa haremi 
arsalar1 sol taraf 1 Demirhat1 Ru pen hanesi oniinden ge~en yol ark a ta
raf1 Katerina Vicrenin arsalari on taraf1 yol ile mahdut, bah~e i~inde 
zemin kati kargir diger katlari ahfap; i~i diti yagh boyah olan merhun 
haneye iistii kapah zemini mozayik camh bir pabu~luktan girilir. Bi
rinci katmda: Bir antre ve bir sofa iizerinde biri dolaph dort oda 
mermer musluklu iki hela. lkinci kattnda: Bir sofa biri yiik dolaplt 
bet oda bir hela zemini ~inko bir abdeshane, ii~iincii kat ~ah kah 
olup hir ~ah odas1 ve bir sand1k odas1 mermer musluklu bir heli. ve 
zemini ~inko tahta korkuluklu tara~adar. Zemin kat renkli karasimen 
doteli bir tathk ve iki mermer aynah ve mermer tekneli musluk zemini 

kara simen yemek odas1 bir hizmet~i odas1 zemini kirm1z1 s;ini iki ki
Ier, iki hela ve binamn haricinde zemini k1nmz1 !rini ocag1 havi bir 
mutfak zemini kirm1z1 ~ini ~amat'1r teknesi ve kazamn1 havi bir -ra· 
maf 1rhk, kurnah ve zemini kara simen doteli ve kii~iik hir kazam o
lan bir hamam mevcud olup bu katta mutf ak ve bah~eye ayrica. kap1 
vardir. Birinci ve ikinci katlardaki deniz cephesindeki biiyiik hirer o
damn tavanlan yagh boya tezyinath ve salon halindedir. Terkos ve 

elektrik tesisah mevcuttur. Etraf1 duvarla ~evrilmif olan bah~ede 
miiteaddit ve miitenevvi meyva aga~lar1 mevcuttur. Umum mesahas1 
754 metre murabhat olup bunun 161 metre murabba1 mezkur hane 
28 m etre murabba1 ges:it mahalli 46 metre murabba1 mutfak ve kalan 

519 metre murabba1 bahs:e olan, bah!reli bir evin tamam1 a!r1k art· 
t1rmaya vazedilmi,tir. 

Arthrma pe~indir. Arthrmaya i'tirak edecek miitlerilerin k1ymeti 
muhammcnin o/o 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn te-

minat mektubunu hamil olmalar1 icap eder. Miiterakim vergi, tanzi
f at, \enviriye ve vak1f bor~lan bor~luya aittir. ATthrma fartnameai 
19/6/936 tarihine miisadif cuma giinii dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci artbrmatn 13/7 /936 tarihine miisadif pazar
tesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci 
arttirmada bedel, k1ymeti muhammenenin o/o 75 ini buldugu takdirde 
i.istte b1rak1ltr. Alui takdirde son arthrmanm teahhiidii bak1 kalmak 
iizere arthrma on be, gun daha temdit edilerek 28/7 /936 tarihine 
miisadif salt giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci 
arthrma neticesinde en ~ok artt1ran1n iistiinde b1rak1lacakhr. 2004 
numarah icra ve iflas kanunnuun 126 mc1 maddesine tevfikan hak

lan tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacaklarla diger alakada
ranm ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarmt ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfm· 
da evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar sabf bedelinin pay· 

latmasmdan hari~ kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye
den ibaret olan Belediye rusumu ve V ak1f icaresi bedeli miizayede
den tenzil olunur. 20 senelik valuf icaresi taviz bedeli miifteriye ait· 
tir. Daha f azla mnlumat almak istiyenlerin 934/954 numarah dosya
da mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu goriip 

anlayacaklar1 ilan olunur. (3216) 

I Istanbul Vak1flar Direktor1ogo llanlan I 
Eyiipte Otakc1larda ah~1bat1 sokagmda eski 40 ve yeni 18 No. lu 

olup vakf iye ile tasarruf edilen imam siiknasma metruta evin tapuya 
bagh olmad1gmdan dolayt senetsiz tasarruf ahkamma tevfikan tah- ' 
kika h mahalliye icras1 suretile tasarruf tesbit olunacagmdan bu yere 
barknca tasarruf iddia edenler varsa on bet giin zarfmda vesaiki ta
sarrufiyclerile birlikte Istanbul tapu idaresine miiracaatlan ilan olu· 
..... •r. (3210) 

Istanbul Ziraat Mektebi Sal1nalma Komisgonundan: 
Erzakm cinsi 

Ekmek 
Koy;.m eti 
S1g1r eti 

S.:uie yag 

Pirin<r 

Sa bun 
eytin yag 

Odun 
Kok 

Mikdan Tahmin bedeli 
Kilo Lira 

20500 2306.25 

3300 
2100 

1600 

2200 

500 
600 

~eki 200 
Ton 50 

1518.-
840.-

1360.-

550.-
190.-
360.-

520.-
825.-

Benzin 3500 1155.-

Teminatl 
Lira 

172,97 

176.85 

102.-

41.25 

41.25 

100.87 

Eksiltme tarihi giin saat 

24/6/936 <;ar~amba 14 

» )) 14,25 
)) )) 14,45 

» )) 15 

» )} 15,15 

» » 15,45 

Mazot 5000 375.- 114.74 » » 16,15 

Mektebin May1s 937 aonuna kadar yukanda mikdar ve cinsi yaz1h ihtiya~lari a~1k eksiltmeye kon· 
muttur. Eksiltme hizalarmda gosterilen giin ve saatlerde Istanbul Kiiltiir Direktorliigii hinasmda Lise
ler Muhasebeciliginde toplanan komisyonumuzda yap1lacakhr. lsteklilerin, 2490 sayth artttrma, ek
siltme ve ihale :kanununun 2, 3 ve 4 iincii maddelerinde yaz1h tartlan ve bu maddelerde zikredilen ve
sikalarla 936 y1h Ticaret Odas1 vesikas1 ve vekillerin Noterlikten musaddak Vekaletnamelerile miira· 
caatlari; eksiltme f&rtnamesini Liseler Muhasebeciliginden ahp gormeleri ve vaktinden evvel teminat· 
le.rm1, Mektep Miidiirliigiinden alacaklan yaz1 ile mezkur muhasebe veznesine yattrmalari ilin olunur. 

KUM BARA 
(3109) 

0 

BIRE, 
1000 
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<;ocuklar1n1z1n di§lerine ~ok dikkat ve itina ediniz: 
kii~iik iken bozulan di§ler sonra diizelmez. 

.......... Resmi tasfiye dolayisile •••••••• 

MECBURi SATI$ 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin k1hnd1g1m1z 

Galatada Borek~I fmna 11rasmda 

EKSELSYOR 
ELBISE MAGAZASINDA 

Mevcud elbiseye miiteallik bilciimle emvali ticariyenin MECBURf 
surctte sah~ma ba~lamlm1~hr. Tasfiye sab~1 5 Haziran 1936 clan 
itibaren ON BES gun devam edecektir. Haz1r ELBISE, PARDESO, 
PAL TO, KADIN MANTOLARI ve her cins Erkek, Kadm ve 
<;ucuk mu~ambalan pek ucuz fiatlarla satilmakta olan mallardan 

almak isteyenlerin her giin 

E K S E L S Y 0 R magazas1na 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar miiracaat etmeleri ilan olunur. Hali 
tasfiyede Ekselsyor K. Plakas ]. Her~kovi~i ve ~eriki Kollektif ~irketi. 

Tasfi e memurlan Avukat I Agah Akkan A••••••••••• ve Avukat. H. SOleyman 

BUZLU 
A MADEN SUYU 
BARDAKLA 

Bahc;.ekap1'da : Emlak ve Eytam Bankasi kar~1 ko~esinde No. 16 
Galatasarayda: Aynal 1 Pasaj ( Pasaj Dorop) yanmda No. 10 

Makinist aran1yor 
Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Miiessese Ziraat makinelerinde ~ahtmak iizere 3 Ziraat makinisti 

al;nacakbr. Almacak makinistlerin Lanz traktorleri ile miistakil ola
rak ~ahfabilmeleri ve diger Ziraat makinelerindende anlamalari ,art
br. Ayhk iicret ayda tevfikats1z 30 lira olup ayrtca iafesi Hara tara
fmdan temin edilecektir. Bu vazifeye girmeye istekli olanlarin ellerin
aeki vesika suretlerini m,tirerek istida ile miidiirliigiimiize miiracaa 
t etmeleri. (3174) 

Edecek Emlak Arsalann1 lfraz 
Sahiplerine Muhim 

ISTANBUL BELEDlYESINDEN : 
llan. 

Yap1 ve yollar kanunu hiikiimle rine gore miistakbel ~ehir planlar1 
yap1ldiktan aonra biitiin ifrazlann belediyenin taadikinden ge~irilme
Clen tescil edilmemesi icabetmektedir. Bu planlar tehrimizde heniiz 
ikmal edilmediginden bu gibi ifrazlar aahiplerinin arzular1na gore 
belediyeye tasdik ettirilmeden tapuca yap1lmaktad1r. Her miilk sahibi 
arsanm ar:zusuna gore ifraz etmekte serbeat ise de miifrez par~alar 
iizerinde yap1lacak infaat kanuna gare bir ~ok kuyud ve fUruta tabi 
oldugundan bu gibi miifrez arsalarm egserisinde belediyece intaata 

miisaade imkam bulunmamakta ve bu itibarla bu arsalar1 alanlar ve 
satanlar pek ~ok zarar ve ziyanlarl a karf11a~aktad1r. lfrazdan sonra 
miifrez par~alar iizerinde in,aat yapbrmak ve o suretle bunlar1 sat
mak arzusunda olan miilk sahiplerinin gerek kendilerinin ve gerek 
miitterilerinin hilahara kendilerine Taci olacak zararlarma meydan 
vermemek iizere arsalarm1n ne suretle ifraz1 muvaf1k olacagma 

Clair belediyeye miiracaat etmeleri ve helediyece kanun ve nizamlara 
ve yerin hususiyet ve ihtiya~larma uygun olarak gosterilecek ,ekillere 
gore arsalarmm ifraz1m tapuda tescil ettirmeleri elzem bulunacagt 
:ve belediyenin miitalaas1 ahnmadan yap1lacak ifraz par~alar1 iizerin-

'de kanun ve nizamlara eymaman d olayuile intaata miisaade edilme
mesi halinde helediyenin bi~ bir auretle mesuliyet kabul edemiyecegi 
ilin olunur. (B.) (3227) 

HASAN 
Tra1 Makinas1 
Tra1 B1oan1 
Tra1 Sabunu 
Tra1 Kremi 
Tra1 Pudras1 
Tra1 Kolonyas1 
Tra1 F1r~alar1 

ll Haziran 1936 

HASAN DEPOSU : iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Sac;lartn koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesine mani olur. Kepekleri 
izale cder. Ne~vuniima1in1 kolay· 
la~hrarak hayat kabiliy.etini artt1· 
nr. Latif rayihali bir sa~ cksiridir. 

lNGtLtZ KANZUK - ECZANESI 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Asipin Kenan 
H1'1is ve hakikl t abletleri s1hbatinizl 

eo~uktan ve bO.lO.n agnlardan korur. 

lSMfNE DiKKA T 

Bayan SAFiYE 
PANORAMA 

Bahcesinde devama ba~lad1 

Sahibi : Necmcddin Sadik 
Umumi n~riyat miidiiril: Enis Tahsin 

Akpm matbaasa 

KRE B LS r ). ~ .. ...._... ~ ', Es mer, san~m. l-umral her tene tcvafuk eden r giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haz1r
Iand1gmdan cildi besler ve bozmaz. <;ii, Leke, Sivilce ve buru~uk

luklari kamilen giderir. 

4 !?ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yaglt gece i~in penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yagsaz gilndUz i~in beyaz renkll 
3 - Krem Balsamin ac1 badem gece i~io 
4 - Krem Balsamin act badem gilndiiz i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klan yegane s1hhi kremJeridir. 

MECC f\NEN NOMUNE : Gazetenin bu par~asm1 alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacagm1z adresinize dort §ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESt, Beyoglu - fstanbul 

STAND-ARD 
Standard marka diinyanm her taraf mda maruf Bruyer pi pol an hem giizel. 

hem zarif, hem ucuzdur. 
Umumi deposu: Sultanhamam Kebabc1 kar~1smda (Sahibinin Sesi 

PIPO PAZARI 
Anadoluda arzu edenlere tediyeli olarak posta ile gonderilir. 

Emlak ve Eytam Bankaszndan: 
Ankarada istasycn {:iftlik asf alt ye lunda Fidanl!k karftStnda buha

nan arsalar iizcrinde Ankara Bahc;eli Evler Yap1 kcoperatifince hazll'• 
lanarak bu ta!'ihten itibaren isteklilerin meccanen alabilccekleri pro
je, umumi ve fcnni tartname ve lal ikalar1 ve taf silat resimlerine gore 
bet tip iizerine 150 bahc;eli evin gotiirii olarak infa&I afag1daki f&rt 
lar dairesinde kapah zarfla eksiltmeye konmuttur. 

1 - lhale 17 /6/936 {:artamha giinii saat 15 ~ Ankarada Emlik vo 
Eytam bankasmda yap1lacakttr. 

2 - Muhammen hedeli 800,000 lirad1r. Teminat 40 bin lira olup pa• 
ra, Milli Bankalar teminat mektuhu, istikraz1 dahili tahvili veya Ban 
kaca klhul edikbilecek k1ymctte bir gayr1 menkul olabilir. 

3 - l~i alan miiteahhid ihnleden bir hafta sonra ikinci maddedekl 
teminah iki misline iblaga mechurdur. Miiteahhid iaterao 
banka teminatmm ihale bedelinin yiizde 10 a iblag1 i~in stiiasyonlar
dan tevkif at yap1lmasm1 kahul eder. 

4 - lsteklilerin evvelce en az 200,000 lirahk bina intaat1n1 muvaff a· .. 
k1yetle batarmtf olduklar1m ve bu viis' atte in~ao.h yapacak mali ve 
fenni iktidari hciz bulunduklar1n1 gO.Sterir vesikalar1 13/6/936 tarihi
ne miiaadif Cumartesi giinii ogleye kadar ibraz etmekri ve bu ekailt· 
meye it-tirak i~in Emlak. Bankasmdan hususi vesika almalari liz1mclir. 

Istanbul 
Tetrih 
Fizyoloji 
Mikrohiyoloji 
Hijyen 

Marazi te~rih 
Umumi emraz 
F armakodinami 
T1b tarihi 
1 inci dahiliye 
2 nci dahiliye 
1 ind hariciye 
2 nci hariciye 

•• 
Universitesinden : 

' Kad1n ve Doium 
Derive Frengi 
Kulak, Bogaz 
Goz haataltklari 
Aktl hastahklari 
Radyoloji 
~ocuk hastahklari 
Fizikoterapi 
~ocuk cerrahisi 
Tcdavi seririyah 
1drar yollara 

,(3158), , 

T1b fakiiltesinin yukar1da yaz1h lahoratuvar ve kliniJderinde • ..,; 
tanhklar a~tkbr. lstekli taliplerle aerbeat talebeden bu y1l mezun ola-
caklar Fakiilteye bat vurmalari.. .(3093). 


