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oğazlar konferansının üçüncü günü 
Üzakerelerin düğüm noktası Türk - Yunan Basketbol 

lngiliz ve Rus tezler.inin telif idir takımları karşılaştı 
levfik Rüştü Aras bugün 

Cenevre'ye gidiyor · 
~ -

Montreux, 24 (Ba§mulaarririmizden, tel•izle) 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü Araı yarın (bugün) 
Cenevreye gidecek ve Milletler Cemi)etinin tc>plan
tı .. ncla bulunacaktır. 
Boğazlar konleransı çalıımasına laıılasız devam 

edecektir. 
Cereyan eden mü::ıkeratan düğüm noktaıı lngili:ı ve 

Rrıı tezlerinin telilidir. 
ASIM US 

........._~----------------------------------------------.. 

b;ı,. 6 ncı ve 7 nci madde /er' üzerinde hararet# iörüş;,,~ler oıd-u 
"°1..~ontreux, 24 (A.A.) - Teknik 
~....._ ~tı, bugün aşağıdaki tebliği neş. 

"llllŞtir • .. . . 

at 16 .da Brucenin riyaseti altında ilk 
celsesini akdetmiştir. Bürosunun te. 
şe!<kUlünd~n sonta reisliğe ikinci Ro. 
men murahhası Conezescoyu seçmiş ~feransın t('knik komitesi sa. 

~at ti merkezinde toplanan valiler 

t-lt.l> t 

~ 's. ~at·nda ilyönkurul başkanlıklarının valilere verilmesi üzerine valile
~~ . ~ya aynlarak Dahiliye Vekili ve C. H. P. genel sekreteri Şükrü 
~~t•d teıslıği altında toplantılara ça ğmldığını yazmıttık; yukandaki resim 
~r{,,0a Yapılan ve Başvekille vekillerin de hazır bulunduğu ilk toplantıyı 

._ r, -

tir.. Komite, müte:ıkiben Türk pro. 
Jeainden kendisine tevdi olunan la. 
sımların tetkikine ge~miş ve mukad. 
dimenin mümkeresini proje müzake-. 
relerinin sonuna bırakmaya karar 
vermiştir. 

·Komite, birinci maddenin ipka, ta. 
dil n:ya ilgasına karar vermek işini 
tahrir komitesine bırak11uştır. 

Komite sıhhiye resimleri mesele. 
sinin tekn:k mü:ıal:erelcrine teves~ül 

(Sonu: Sa. ! Sü. 1) 

Birinciler 

Fenden B. Turgut 
Bu yıl liseyi en 

iyi derece ile bitiren 
gençlerimizi tanıt • 
maya devam ediyo • 
ruz: Fotoğraflarını 

gördüğünüz Bay Mi· 
tat ile Ali Turgut 
fenden v~ Bay Beh -
çet de Edebiyat ko • 
tundan Kabataş lise
sini birincilikle bi -
tirmeye muvaffak ol 
muıtardır. Gençleri 

tebrik ederiz. / 

. 
Maçı 12ye karşı 49 golle kazandık! 

Do.t Yunan baaketbolculaTı takımımızla birlikte. 

Yunan basketbol takımı ile dün ge-f teessür duyduğuniuzu ve nihayet Yg. 
ce Halkevi salonunda Türk Spor ku- nan dost tievletinin basketbol takımı
rumu bqkanı General Ali Hikmet nı çağırdığımızı ilave etti. 
lrdem'in huz\lrile ve kalabalık bir Kaptan bundan sonra Yunan tala
halk önünde ilk kar§ılqmamızı yap- mma bir bayrak verdi. Yunanlılar da 
tık. Uç defa yqa, yqa, yaşa diye bağır-

Basketbol ekibimizin bu ilk resmi dıktan sonra mukabeleten Uz.erinde 
ltarşılaşmada alacağı netice, Berlin basketbol temsili bulunl!.{l bir .Jtupa 
olimpiyadına gönderilmeleri mevzuu verdiler. 
bahia olduğundan bUyilk bir merakla Oyun Yunanlılann bir hücumu ile 
bekleniyordu. bqladı. Yunanlılar çok teknik ve seri 

Saat tam 21 de her iki takını alkış- topu ellerinde hiç tutmuyorlar. Bizim 
lar arasında çıktı. 1Jı:i takım kaptanı takım biraz açılır gibi oldu. Maç çok 
biribirlerinin ellerini sıktılar. Sonra heyecanlı. Halk her gol oldukça cılgm 
takım kaptanı Naili bir kaç söz .söy- gibi alkışlıyor. 
ledi. Ezcilmle: İlk kuatr bizim lehimize bitti. 1 da· 

t Basketbolu en iyi oynıyan milletler kikalık istirahatten sonra oyun tekrar 
Polonya ve civan ile Balkanlar oldu- başladı. Bizimkiler mutlaka kazanmai 
ğunu, Polonya takımını davet için var kuvvetlerile çıi.lışıyorlar. Yu
ettiğimizi fakat olimpiyat için hazır- nanlılar taymaltı istiyerek oyuncu de
landıklarından davetimizi kabul ede- ğiştirdiler. Hakem· hemen hiç dumia· 
miyeceklerini tcessUr duyarak bildir- dan faul çalıyor. Bize bir 'penaltı ol· 
diklerini fak at bundan en fazla bizim du. (Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

Alman güreşçileri ·geldiler 

Yukanda: Çoban Mehmet rakibi Fogedes'le beraber. Aıcığıtloı 

Alman güre§çileT iıtaıyo ntla karıılıyanlarla birlikte 

Oç maç yapmak üzere memleketimize davet edilen Alman güreı. takımı dün. 
şehrimize gelmiştir. 

Misafirlerimizin kadrosu §Udur: 
56 kilo: Şönlben 24 yaşında, 31 kilo: Şönleben 18 yaşında. 

(Not: Bu iki güreşçi kardeştirler). 66 kilo: Güldemsister 26 yaşında, 72 kilo= 
Vike 21 yaşında, 79 kilo: Bottner 30 yaşında 87 kilo: Kollenr 34 yaımda ve &4 

ğır sıklet Fogedes 32 yaşında: 
Misafirlerle ilk müsabaka bu gece ~akaim stadında yaP.ılacak:tır• ' 

-- ---
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Boğazlar konfer~nsının üçüncü günü lngilterenin Hitlerden korktuö~ 
zannediliyormuş! -Milzakerelerin diiğlm noktası Baldvin lngilterenin siyasetini izah edit]D1 

(Uat yanı 1 incide) 
etmiş n Türk delegelen Boğazlarda 
sıhhiye teşkilatı ve tahsil olunan re. 
imlerin mahiyeti hakkında izahat 
'ermişlerdir. 

lngiliL heyeti murahhasnsınca tek. 
nik mahiyette izahat istenmiştir. 

Bulgar, İngiliz, Yunan, Türk, Yo. 
guslav ve Japon mur:ıhhaslarının iş. 
tirakilc no!<tai nazar te:ıtisi olmuş \'e 
bu 1'ürk limanlarında durmaksızın 

Boğazlardan transit olarak geçen va. 
purlardan sıhhiye resmi alınması ü. 
zerinde cereyan etmiştir. 

KONFERANSIN DUNKU 
FAALiYETi 

l\lontre:ux, 24 (A.A.) - Konferans 
tarafından bugün aşağıdaki üç nu. 
maraıı te'>liğ neşredilmiştir-: 

zesco, evvelden haber verme prensibi 
ni teknik komitece tetkikten ı:ıonra 

mühlet hakkında verilecek karar kay
dı ihtiraziyesiyle kabul etmişlerdir. 

Stanhope, tonilatoların tahdidi pren 
sibini de 14.000 den yukarı bir rakam 
tesbitine varabilecek olan teknik ko
mite tarafından tetkik edilmesi kaydı 
ihtiraziyesiyle kabul eylemiştir. 
TAHDİT PRENSİBİNİ B. L1TV1NOF 

DA KABUL ETTİ 
Litvinof dahi, son fıkrası Karade

niz sahiJleri devletlerinin hususi vazi
yetlcriq~n tanınmasını tazammun eden 
- H · fıkrasının derpiş ettiği istisna 
sebebiyle tahdit prensibini kabul et
miştir. 

Romanya heyeti murahhasası, bu 
maddenin ortaya çıkardığı teknik me -
seleler alakadar komitece tetkik olun
duğu ve bütün heyeti murahhasalar 
prensip meselesi hakkında tahtı hare • 
kctlerini tasrih edebilmelerine imkan 
verecek talimatı aldıkları vakit noktai 

Konferans, Yeni Zelandanın kon. 
feralU:!ta kendisini temsil ettirmek 
fikrinde o!madığını ve fakat Lozan 
muahedesi ahkAmının muhtemel bir 
f~hl veya tadiline karşı hiç bir iti. 
razı bulunmadığıaı biJdiren ve m~2 • nazarını bildireceğini söylemiıtir. 
kur memleketin Londradaki f evkalA. Konferans mukaddimeyi ve altıncı 
de komi.seri tarafından gönderi!en maddenin bu noktalannı talik etmiş ve 
mektubum ittflA kesbetmiştir. diğerlerini teknik komiteye havale ey-

Konferans, Tfirk projesinin ikinci lemittir. 
kısmınm tetkikine başlamıştır. YED1NC1 MADDENiN MÜZA 

LITVlNOFUN BiR TALEBi KERESl 
Litvinof, 6 madde şümulünün an. Konferans müteakiben yedinci mad-

cak Karadeniz sahillerinde buJunmı. deyi tetkik etmiıtir. 
yan ~evletlere tatbik edilebilecek şe. Stanhope hilk\lmetinin noktai naza-
kHde tasrihinl :istemi§tir. Mumaileyh nnı bildirmeyi talik etmiıtir. 
keza tahtclbahirler için derpi§ edilen Paul Boncour, 7 inci maddede derpiş 
lstienanın uçak geınflerine de teşmi. edilen rejimin hali harpte bulunan ve 
llnl lstemlftlr. Karadenize ıidecek olan ıemilerin to -

Lord Stanhope, bu maddenin he. nilatolannı tahdit etmek itibarile Lo -
yeti ı.mumiyesi hakkında yeni pren. zan muahedelesi rejiminden ayrıldığını 
sipleri ve yeni bir metni ihtiva etti. kaydetmit ve Milletler Cemiyeti pak • 
ğini Jcaydederek meselenin heyeti u. tından mütevellit taahhütlerin tatbiki 
mumiyesi hakkında Londradan tali. yalnız geçiş ıerbestisinin tahdidi ile 
mat ıstemck mecburiyetinde kaldığı. değil fakat ayni zamanda teımili ile te
m Ye bu talimat henüz gelmediği için zahür edeceği derpif edilmezse bunun 
bu baptaki hattı hareketini talik ey. bir tehlike arzedebileceğini söylemiştir. 
lemel\te olduğunu bildirmlştlr. Litvinof. Milletler Cemiyeti paktın· 

Litvinof, Jstediği tacfil!tm Lozan- dan veya bu pakt dahilinde aktolunan 
da kabul edilen prensiplerin terkini anla~malardan mütevellit yardım ta • 
kat'iyyen tazammun eylemediğini, Ka ahhütlerinin yerine getirilmesi keyfiye
radcnizin husul vuiyetinin La.zanda ti müstesna olmak üzere hali harpte bu
tnnınmış olduğunu çUnkü bu denizden lunan gemilerin Karadenize girmesinin 
cıkacak olan kuvvetler hakkında hiç men'ini istihdaf' eden bir tadil teklifin· 
bir tahdidat derplg edilnıemiş bulun- de bulunmuştur. 
d:.ığunu söylemiş ve esaseıı 6 mcı mad Boncour, Litvinof tarafından yapı -
denin ancak nezaket ziyaretlerine ait lan teklifin daha derin bir tarzda tet • 
olduğunu kaydeyleml§tlr. kik edilmesi kaydı ihtirazisiyle, ilk na· 
lNG!Ltz VE JAPON MURAHHAS- zarda Milletler Cemiyeti paktından ve 

LARININ F.lKRt bu pakt çerçevesi dahilinde aktedilen 
Lord Stanhope, Karaaenlzde yapı· anlaımalardan mütevellit taahhütlerin 

lacak polis hareketleri ihtimalinden yerine getirilmesine ait Fransız düşün-
bahsetmi§tlr. cclerine tevafuk ettiğini söylemiştir. 

Saoo, Japonyanm Karadernze gire- Politis, mukavelede imzalan olmı 
cek harp gemileri hakkında derpiş c- yan devletlere karşı Türkiyenin bita • 
dilen tahdldatr aynen Karadenlzden raflık vazifeleri hakkında, Sovyet Rus· 
çıkacak harp gemilerine de tatbik edil ya tarafından yapılan tadil teklifinin 
mek şartiyle kabule amade olduğunu ortaya çıkardığı hukuki imtiyaza iıaret 
bfldirmi§tlr. eylcmittir. . 

Litvinof, vaziyeti diğer hiç bir de- RUŞTU ARASIN SöZLERt 
nizle mukayese edilemlyecek olan Ka-
radenlzin husust mahiyeti Uzerinde ıs- Araa, TUrkiyenin biltiln beynelmilel 
rar etmiş ve Karadeniz sahillerinde taahbUtlerinl ve bittabi Milletler Cemi· 
bulunan devletlere aft olup Boğazlar
dan çıkacak gemilere mezldir denize 
girecek gemilere konulan tahdidatm 
ayninl koymıya imkln olmadığını kay 
detmiştir. Diğer taraftan mumaileyh 
Karadenlzden Sovyet Ruıyanm diğer 
1lmanlanna gemiler göndermek mec
buıiyetınde kalabilecek olan memle
ketin husus! eartlannı tebarüz ettir
m iştfr. 

Paul Boncour Fransız hUkiımeti 
namına, hakiki harp gem~lerlne konu
lan tahdldatm aynen muavin gemile
re de konulmaeı hakkında en kat'i ku
yudu fhtlraziye dermeyan etmig ve 
bu kuyudu ihtiraziye eUınulilnUn mua 
vin gemiler hakkında kabul edilebile
rck olan tarlte mUtcvakkı! bulundu
f'Unu söylemiştir. 
HARlctYE VEK1LtM1Z1N MUKA-

BELESİ 
Aras, umumi prensiplere müteal

lik karar her ne olursa olsun Boğaz
lar mıntakasmın emniyetini temin 
için derpiş edilen ve öyle kalacak olan 
tnhdidat ve şeraitin konferans tara· 
fmdan müzakere edilebileceğini kay
kt:n!9f;fr'. Aras'ın bundan maksadı 
bnhnssa. e'\'Velden haber verilme, ge· 
~erken malömat verilme ve tonilato
lann tahdldidlr. 

Stanhope, IJitvinof, Sato ve Cent-

yeti paktından kendisine terettüp eden 
taahhütleri yerine getireceğinden kat -
'yyen tilphe edilmemesi lbım geldiğini 
söyledikten ıonra bu taahhiltler mese -
Jetinin huıust bir maddede mevzuu bah-
ıedilmeıini teklif etmittir. Sekizinci 
madde hakkında hiç bir mUtalca der • 
meyan olunmamıgtır. 

Reiı konferanıın ıadece iptidai ma .. 
hiyette ilk bir tetkikte bulunmuı oldu· 
ğunu tasrih eylemiıtir. 

PROJEMlztN İZAHI 
M.ontreux, 24 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi ıurette gönderdiği 

muhabirinden: 
Konferansın dUn sabahki gizli cel

sesi Tllrk projesinin tetkikine hasre
dilmigtir. 

Türkiye ikinci delegesi B. Numan 
Menemencioğlu, projenin tahHllni ya
parak ıu veya bu teklif veya madde
nin esbabı mucibesini izah etmig ve 
projenin tefsiri mahiyetinde olarak 
kırk dakika suren bu izahat çok bü
yük bir dikkatle dinlenmi§tir. 

B. Numan Mcnemencioğlu, beya
natına, Türk projesinin tekrar silfth· 
lanma hakkmda hiç bir kayıt ihtiva 
etmediğini söylemek suretile başlamış 
ve 1923 mukavelesinin askerlikten 
tecrit hakkındaki hUkUmlerinin kaldı
rılmasını icap eden sebepler üzerinde 

durmak faydasız, çünkü bu ilganın ka
bulll üzerinedir ki, konferansın top
lanması mümkün bulunmuş olduğunu 
kaydetmiştir. 

PROJENlN ESASLARI 
B. Menemencioğlu bundan sonra 

projenin birinci klsmmın tetkikine 
geçerek demiştir ki: 

Bu kısmın miimeyyiz vasfı, birinci
si barış halinde, ikincisi. savaş halin
de Tür7dyc bitaraf iken ve iiçiincii8'U 
de savaş halinde Türkiye muharipken 
cilıaıı tecim seyriscfainine en ııygun 
§Ckillerde tam geçme serbestisi veril
miş olmasıdır. 

Savaş gemilerinin seyriseferine da
ir olan ikinci kısım "emniyet· !çinde 
serbesti,. kelimelerile tarif edilebilir. 
Harp gemilerinin lierbest geçme hakkı 
bizzat Lozan mukavelesinde de ~arta 
bağlı bulundurulrttuşlUr. Fakat Türk 
projesinin ihmal edemiyeceği esaslı 

mahiyette diğer bir unsur vardır. Bu 
da, iç Marmara tla dahil olduğu halde 
Boğazlar bölgcııinln emniyeti mesele-
sidir. 

KARADEN1ZlN V AZİYET1 
Ayni surette mühim olan lklnct 

Londra, 24 (A.A.) - Dün Avam 
Kamarasında muhalif işçi partlı;i a. 
dına söz 8Öyliyen B. Dalton ezcün: le 
demi~tir ki: 

"Fikrımizce, Habeş muka\'emeti. 
nin tam surette bitmiş olduğuna ka. 
naat gelmeden zecri tedbirleri kaldır. 
mnk mevzuu bahsolm:ımalıdır. 

lngilterede umumiyet itibarile sa. 
nıldığına göre, bugünkü İngiliz hü 
kQmeti, Bitlerden ~ derece kork. 
maktadır ki, Bitlerin elini Avrupa. 
nın Ş..'lrkmda, cenubu şarkisinde ve 
cenubund~ boş bırakmağa hazırdır.,, 

n. Baldl'in lngilterenin müstak. 
bel dış siyasaı:ıı hakkında şunları 
söylemiştir. 

"Kollcktif eminyet sisteminin flk 
tatbil~inde karşılanan muvaffakiyet. 
sizliğin Milletler Cemiyeti için bir 
ölüm demek olduğuna hiç bir zaman 
inan:nadım. Siyasetimiz daima Mil. 
Jetler Cemiyetine istinat etmektedır. 

---------------------------
Akdenizde 1 

bir nokta Karadcn1zln husul!lt vaziyeti- J "it .. d f 
ne ve bu deniz kıyısındaki memleket- ngı ere mu a aasını nasıl 
!erin emniyetine taallQk eder. Bu de- kuvvetlendirecek 
nize Berbest giri9 ihtiyacı yalnız harp 
gemllerlnin dol!t limanlara yapabile
cekleri cehılfekAr ziyaretlerdir. Fakat 
b1r tek nıethatl olan bu denize, kuv
veti mUdafaasız sahilleri ve :yahut kı
yı memleketlerinin çok az kuvvetteki 
filolarını tehlikeye koyabilecek olan 
bir ecnebi gemisinin serbestçe ginne
sine mfuıaade edilmesi lmkftnsrzdır. 

Buna binaen kuvvet için bir had der
piş edilmigtir. Projenin bu kısmının 
mühim noktası, harp tehdidine dair 
olan dokuzuncu maddedir. 

Bu madde, Türkiye arazisinin her 
hangl yabancı bir devlet tarafından 
ansızın bir darbeye maruz kalmaması 
içinalr. Fakat ayni zamanda muhte
mel 'ınUlearrızr anı hUcumd bulunmak 
Im.kAnmdan mahrum etmiye matuf. 
tur. 

MiLLETLER CEM!YET!NDEN 
fSTED1C!M1z 

Bir harp tehdidi halinde, TUrklye 
derhal hususi bir nizamname n~ret
mek hakkını muhafaza etmektedir. 
Türkiye, cihan efkarı umumiyesini 
temin maksadiyle, harp tehdidi halini 
tayin için tahdidi hükümler ilavesinde 
tereddüt etmek istemiyor. Türkiyenin 
istediği şey, Milletler cemiyeti tarafın 
dan bir yardım değil, sadece harp teh· 
dfdi halinin tarifidir. GörUldUğü veç
hile, harp gemilerin1n geçmesi hak
kındaki hUkUmler geniş bir fikirle 
derpiş edilm!i§tir. Genel makanizına, 
kontrolU hemen hemen otomatik bir 
hale koymakta ve bir Boğazlar komis 
yonunun mevcudü kat'iyyen faydasız 
bir şekil almaktadır. 

üçüncü kısım, sivil ve sUel uçak
lardan bahsetmektedir. Türkiye, tah
kim edilmiş bölgeler ilzerinden uçul
masına mUsaade edemez. 

Fakat u~aklara, Türk hnva seyrU. 
seferi nizamatına uygun olarak ken. 
di arazisi üzerinden t..ıyin edeceği bir 
yolu takip ederek Akdenizle K:ırade. 
nlz arasında geçmeyi temin edecek. 
tir. 

DIGER MUHllJJ NOKTALAR 
DördUncU kısımda, Tiirkiyenin 

hAkimiyett hukukunu husu.si surette 
zikretmeyi lüzumlu gördük. Bu su. 
retle, reçme her halde hu.sumetelz ve 
tecavüz mnhiyetinden Ari olmalıdır. 

Beşine: kısımda, nkdedllen mu. 
kavelenamenin imZMını müteakip 
meriycte gf rmesi ıazım gelecefi ka. 
naatinde bulunduk. Mütaleamtı.a 
göre, Montreuxnün knrarı Boğazlar 
rejimini t~şkil etmeiidir. 

Mühim diğer bir nokta: Yeni mu. 
kal'ele muY:ı.kknt oJmnlıdır. 

:\ihayet diğer hir nokta da beş 

senede bir tadi1 imkanı mesele.sidir. 
Türkiye bu tadil :mkanını şu tek 
farkı~ teltlif etmektedir: 

Bunun hakimiyet hukukunu haiz 
olan devle~ tarafından kabulü bu im. 
kılnın tahakkuku için )Azımı gayri 
müfarik bir şart olarak kalacaktır. 
PROJENiN MÜZAKERESiNDE 

Montrcux, 24 (A.A.) - Anadolu 

İrlgilterenin Akdenızde müdafaa teş 
kilatmı kuvvetlendirmek hususunda al 
nıak üzere olduğu tedbirler yakında 
bUfün tefcrrüatile ilan edilecektir. 

Bunların ba§lıca1arının, Kıbrısta 
deniz ve hava Uslerl tesis etmek olaca
ğı yolundaki havadisler doğru çıkmak 
tadır. 

Diğer mUdafaa tasavvurları, Mal
ta ada.sile Cebelittarık boğazının deniz 
ve havadan mUdaf aalarını klivvetlen· 
dirmek etrafındadır. 

"People,, gazetesinin yazdığına g8-
re, hava müdafaa kuvvetleri ıu Uç 
yolda arlınlacaktır: 

1) Limanların methaline tayyare 
to hu·ile milcehhez kruvazörler konu
lacaktır. 

2) Kara tayyare topları da vazedl
lecektfr. 

3) Fazla olarak yeniden deniz tay
yareletl filotillaları temin edilecektir. 

Bu deniz tayyareleri için Malta a
dası limanlarıntln daha şimdiden terti 
bat alınmağıı başlanmıştır. 

1 

Ajansının husust surette gônderd,ğt 1 
muhabirinden: 

KonferaM, üçüncü celSt'sini dün 
saat 16 da akdetmiştir. 

Konferans başkanlığına ltalyan ve 
Cenup Afrikası hükumetlerinden ıe
len \'e hu memleketlerin konferans 
mesaisine :ştirak etmiyeceklerini bil. 
diren iki mektuptan maJQmnt aun. 
mıştır. 

Hindistan, Boğazlar statüsünün 
muhtemel t:ıdiline !tirazı olmadığını 

bildiımektedlr. 
Konf eraruı, bundan sonra TUrk!ye 

hükQmet!nin mukavele projesini mü. 
zakereye başlamıştır. 

Mukaddimenin müzalı'.eresinde ba. 
zı de.lege heyetleri ikinci fıkrada mu. 
kavelcnin beynelmilel tecim bakımın. 
dan şUmuıUnU tayin için kullanılan 
tabirler hakkında mUlahazalarda bu. 
lunmuşlardır. 

Bunun üzerine beynelmilel emni. 
yet hakkında mUlAhazat tllvesi kabul 
edilmiş ''" ili< iki fıkra tahrir komi. 
teslne göndertlmiştir. Komite, unıu. 
mi heyet tarafından müzakere edile. 
cek katı metni hazırlıyacaktır. 

MADDELERiN AYRI AYRI 
itlÜZAKF:llESI 

Birinci madde hakkında hiç bir 
mUtalea serdedilmemiştir. 

İkinci madde de, lngi!teret Ro. 
manya ve Bulgaristan delegeleri alı. 
nacak resimler hakkır.da bazı müHl. 
h:ıza:arda bulunmutlardır. Bllhas. 
sa Romanya delegesi hu madde ile 
beşinci maddenin metni arıunndakf 

münasebeti kaydetmiştir. 
Dr. Aras, bu mUIAhazalara cevap 

vermiş ve ezcümle B. Numan Mer.e. 
mencioğlu tarafından geçen celsede 
yapılarak zapta geçen beyanatın mu. 
ka,·elenin heyeti umumiyesi için tef. 
siri kıymeti olacağını bildirmiştir. 

Türkiye Dış Bakanı, alınacak bil. 

Koll~ktif ~muiyeti ne derel'e)e1~ııı 
bir nakikat haline koyabilec:~\ı 
bilahare göreceğiz. Bu mesele 

1

~ 
lctler Cemiyetinin eylül toplantJil 
müzakere edilecektir., ili{. 

ZECRi TEDBiRLER KALIJI 
MAMA/,// 

işçi partisi lideri B. AttletY\ 
re, zecri tc:dbirlerln kalctırıJntası 
iyye:ı i.c:ıabi'tsiz bir ıştir. 

lngiltei·enin donanmasının kll r. 
tinden şüphe etmekte olduğu ~. 

· re· deki ~yialara cevap olmak uze 
John Simon demiştir ki: s 

''Emiu!m ki İngiliz dl'naıtll'I d 

asli\ bUtün dünyada meşhur olatı ~ 
,·etinin dununda değildir. Fakat 
heşistanm dnvası yUzUnden bi~ 

' ' L. t' • ' ğı" fil( gemının ua ,ıgını gorme 
istemt!m.,, f 

lş~i parti~i lideri Aıtlee t.1~ ( 
dan kabin~ye ademi itimat takr~~~ı· 
reye !mrşı :l84 reyle redded~ 

Yunan başvekili 
istifaya karar verdi 

Atina, 24 (KURUN) - B. So 
lis, Başvekil R. Metaksasa bir ınei' 
gönderere~ hükQmde ge~medell ~" 
yaptığı bazı \'aitıeri yerine getı 
miş olduğundan şikayet etmiştir·~ 

Ba"vekil bu mektup üzerine of 
fa e'mek istemişse de Kralın :.rt: 
runda B. Sofullsle yaplılı bir f 
meden sonra bu fikrinden vaı -
mlştir. B. Sofulls ve Ba§Ttldl 
la lmhaUa buhınmutlardır. 

PIREDB GREV ~ 
:AUna, 24 tKtlltUN) - l'Jte .. ,, 

ılıer ıret Uln e\mltltt •• poUlif 
ralanndi musa8eme tthtHaıtur, 

C. H. P 
tl~nel Sekrateri 

lzmlr yolunda rt 
A.boh, iM (A.A..) - C. Hı l't _,, 

Genel Siil e\eH ve .baimlye it• ~ 
refakattttül'kl iaylu lırla berıbi'1,f 
sabah ~htİmltden ıe ti. Attt• 1,, 
lspaı ta, Durdur \'alllerl Ilı tsıl 
gittiler. _, 

kP filen yapılaca uı~' 
metlere uygun olacağını ,.e b 111ı 
memleketlttrin gcmiıeri hnkkındll ııı-'1 
savi surette tatbik edil1>ceğini te 
etmiştir. . 
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Konferans başkanının h•klffl •" 
rine, büjün bu meselelerin tek~111 ~,. 
mite tarafından tetkik edllm~ıne 
rar yerilmiştir. ~ 

Üçüncü madde hakkında ı; 
Stanhop, ikinci fıkrasının Tilt'kl) 11ı 
Milletler Cemiyeti azası sıfatile ~~t 
vecibelerinden balısettiflnl ve h~~ 
ki bu me.4'~lenin proj•nln diftr ıııı' 
delertndf' de mevzuu bahsoldU~tıf' 
blldlrmiı ve bu mahiyetteki ıaU ,_J 
terin bir madde f(lnde top1•11lf1ıt 
icap edeceği kanaatini izhar etlll pt4 

Bu tek:if kabul edılmlş ve dc1~ı· 
madde tahrir komıtesin'! gaaıclt,_f, 
mlştlr Komite. ezcümle "bit' 1ıı
tabir:nln oümulU hakkında B fi 41 
tarafındau yapılan mUIA.haza19t1 
göz önünde tutacaktır. f.~I 

DördUncU madde hakkında s. ı 
ze.sko mülahazalarda bulunııııstıııı 
Dr. Aras tarafından izahat "erli 
tir. ,10 

Be!linci madde de, ikinci 111 tif 
ile blrlıkte tetkik ed lmek Uıert 
nik komiteye gönderilmiştir. ye_(' 

Konferans, arzu eden delege 11't;J: 
ler1ne teknik komite celselerine ıf~ 
rak imklinını bırakmak için, tı, 1"'1 

umumiye celselerlle teknik korrıtt,tOl' 
selerinin milnavebe suretile a!C 
mesine karar vermiştir. 

BOCAZLAR VE AKDE~JI:: 
U~SELESt al' 1 

. •r Roma, 24 (A.A.) - Stefanı 
' bildiriyor: ıı!J' 

Stefani ajansının diplomatik ısı "ti. 
biri Montrcux'de baJhyan konfe''il 
Akdenizin ba~lıca meselelerindef1 ~ 

(Sonu Sa. 6 SIJ. ı 



Tefrika: 9 

Bir casusun göz qaşları 
' delikanlının para ile satın alı-''Bu 

hamıyacağına kanaat getirmiştim,, 

"Şu halde, sevdiğim nişanlımı feda ederek bu 
eı1arı mu.hakkak elde edecektim. Fakat kabil mi?,, 

Evet .. Jak, beni ihbar edeceğinJ 
~u. Rengi ve tavn enlkunu 

l'&ka.t ben birdenbire yilbek aee
le IWdtbn. Bu glllUşü tabii göeterebil· 
lbelr için ellinden gelen bütün gayret 
•• Cllaretlml 11.rfetmiştim: 
tıı .... ."::· GtUUnç çocuk, dedim. Beni de 
~ kadar deli eamyonnm herhal· 
' ~ bir kalıt parçunu bile fe
• ..sibllecek iktidarda olma.chfmı is-

~· ba tecrtlbeyl yaptmı. Sen ile 
amm ftnıblleceftnden baheedi· :-a Bana, yahut herhangi diler la 

eamnı feda edebfllrmlpln .• 
La 8'ı 6lerlm tlzerlne Jak, biraz ra
""" Wee aldı. Gözlerini kırpJff;ırarak 
~'ile bakıyordu. Ve ben kendimi lS
:""llClllı kurtulm111 bir adam halinde 
~yordum. Hemen diğer dansöz
"Vl"t Utllıa.k ettik. 

Bıı delikanJmm para ile satm alı
~ b.naat getirmiştim. 

»'akat haldld bir casus, böyle hidi
~en yılmaz ... Kalbim, Jan'a olan 

rtnıle, yapmak U7.ere olduğum bir 
~çfn içimde beliren ve bir tUrlU ye
-'"lllediğim tuhaf azlnı ve karar ara
"ndll parçalanıyordu. 

O akşam, nihayet f cap ederse bu 
~ i~in J'an'ı feda etmeğe karar verdi· 

"" ............ lnantnt7 lci ağlryomnnı 

~eden sonra talih - şayanı hayret ta 
: - hndadıma yetişti. Balodan henüz 
t.ol gUn sonra idi ki nişanlım Jan, bir 
... Pçu zabıtl ve ben bir arada bulunu
"01'duk. 

bir ~ÜJanlnnla topçu zabiti arasında 
lllUnaka.p. açıldı. Son defa "esra

~ga kruvazör,, adı verdikleri yepye
t .ıı:...f.eçhizatile dolu bir kruvazördP- yap
~'u &on seyahati heyecanla anlatıyor r: :'>'apıtan "harikfılade,, manevrayı 

evzuu bahsediyordu. 
, bu hadise nişanlım Kont Jan'ın 
~tınanında geçiyordu. Oraya gtln
l' 

1 
V&.kitleri ekseriya giderdim. Ev

~ l, bu iki dellkanlınm rnUnakaşala
~n ne çıkacağım pek anhyama-

rın. 

lrlftl~~nunıa beraber, biraz nişanlım 
~ Jan'ın ayağa kalkıp da ar
~ ~yle bir teklifte bulunduğu 
ec1 a.n dUştUğUm heyecanı tasavvur 

eblıtrs1n1z. 
ltı: '1nılznn. Jan arkadaşına diyordu 

'1 - Azizim. Biraz benim yatak oda
~ geı. BUtUn vaziyeti sana etrafile 

•taeat bul evrak g6stereceğim. 
Ja.u tonra bana dönerek: 
~ Bir çeyrek saat kadar bize mU
lfıb? e edenin değil mi Lidya; sevgi-

Tekrar pencerenin önündeki koltu-
ğuma yerleemiştim. 

J&n dıpn çıktı. 
Bana dofru yürlidil. 
oturduğum koltuğun ti yanma 

geldi. 
Elimdeki resimli gazete, titriyor· 

du. 
Jan bana hitap ettiği zaman sAkin 

olmak, heyecanımı sezdirmemek için 
nuıl mücadele et1iğiml tahmin ede
mezaupz. 

Bununla beraber yUzUmU görme
dtftnden pek memnundum. 

- Sevgilim, diye söze başladı. Ar· 
kadqmıla birlikte o kadar mUnakaşa
ya dalmlflZ ki, eğer şimdi çıkıp git· 
mezsek vazifeye geç kalacağız. Senin 
de böyle yalnız başına kalmak klmbl· 
lir ne kadar canını sıkmıştır! Beni 
affedersin değil mi sevgilim? Eğer is
tersen, ve eenln için mümkünse, biz 
gelfnceye k&dar burada kal .. Saat se· 
ki?.e doğru geleceğiz. Sonra birlikte 
bir yere nkşam yemeği yemeğe çıka
rı?.. Olmaz mı sevgilim? Ne dersin?. 

.Tan eğ<'r be.ni yapmak istediğim 
işe teşvik etmC'ğe kalkıpaydı - ki böy 
le bir tasavvur da olmadığı muhak
kaktı - doğrusu bundan iyiııini yapa
mazdı. 

Kaprnın dell!Pndcn bıı.ktıim.ı .za
man meydana çıkarılan evrakın gizli 
vesikalar olrluğuna kanaat getlrmi&
tim. 

AraştırdtP,'Im ve getirmeğe memur 
edildi~im planların da bunlar arasın· 
da bulunduğu,nn hemen hemen emin· 
dim. 

Ve şimdi de benim nazik ve hiç bir 
şeyden şUphelenmiyen aıaıkım, bana, 
bu vesikafarla başbaşa kalabilmekten 
canım sıkılıp sıkılmıyacağtnı soruyor
du! 

. Vesikalar. hemen yanıbaşımdaki 
odada. kapalı bulunuyorlardı. 

Hiç şUphesiz muvafakat cevabı ver
dim. Fakat bu sırada takındığill1 ta· 
vır, ne evde kalmağı pek çok istedi
ğime. ne de kalmamak gibi bir hoppa
lığa işaret ediyordu. Orta bir bal.. Ta
bii bir uyuş ... Fakat evin içinde yal
nız bırakıldıktan sonra içimdeki mil
cadelenin asıl ağır safhası bqladı. 

Ben bir casusum. Ve kendi arzum
la casus oldum. Likin nişanlnn olan 
delikanlı ile arkadaşının gitmesi Uze· 
rine kendimi şöyle bir tarttığım za
man sezdim ki, kendisine ihanet et
tneğe hazırlandığun bu delikanlıya, 
Kont Jan dö Forsvil'e hfç olmazsa ya
n aşıknn ..• 

(Yann bu meraklı tefrikanın bir 
bafka parpaatnt okuyacakatttW) 

BELEDiYEYE DEVREDiLEN 
VERGiLER 

Poll• halterleri : 

Şahitlik ettiği 

iki arkadaş Ali'gi 
biçakla qaraladılar 

üskUdarda Silleyman afa mahalle
sinde 22 numaralı evde oturan koltuk 
çu SalA.hattin ile arkadaşı Samim, ken 
di. mahallelerinde oturan Rahime is· 
minde bir kadmm evine taarruz ettik
lerinden dolayı mahkemeye verilmiş
lerdir. 

Ayni mahallede oturan Ali bu da va 
görlililrken iki arkadqm aleyhinde 
şahadette bulunmuetur. Sallhattln ile 
Samim buna kızmışlar, evvelki gece 
saat onda Ali'nln yolunu keserek bı
çakla. sol bacağından yaralamışlArdır. 

tkiSi de yakalanmış, Ali tedavi al
tma alınmıştır. 

Uyurken tabancası 
patladı 

Fenerde Semerci yokU§unda 42 nu
maralı evde oturan Beykoz kundura 
fabrikasında muhasebe kltibi Şera· 

f ettin evvelki gece uyurken yastığı
nın altındaki tabanca patlamış, fakat 
kendisine isabet etmiyerek duvara 
saplanmıştır. 

iki adam karısını ourdıı 
İki adam diln kanlarını yaralamıı 

tardır. 

1 - Ak!arayda Çakırağa mahal· 
lesinde Kuzguncuk sokağında oturan 
Refika, kardeşi ŞUkran'la ekmek al
mak ilzere fınna giderken dargm bu
lunan kocası boyacı Yaşar ansmn lS
nftne çıkmış, ban'1Mlarmı teklif et
miştir. Retika bunu kabul etmeyince 
Yaşar bıçafmı çekmlş, kansmI arka
smm dört yerinden vurmuetur. Retl
ka etraftan yetfeenler tarafmdan he
men Haseki hastahanesine kaldınt
mıştır. Yaraları afır olmadığından 
bir kaç aa&t sonra baatahaneden çıka
nl&rak evine glSnderllm.lttfr. Y&1ar 
kaçmıştır. Aranmaktadır. 

2 - Kadıköyde A.cıbademde Esat 
paşa sokağında 4 numaralı evde otu
ran Bahri yedi senedenberi ayn ya
şadığı kansını kıskançlık ytiztlnden 
diln sabah aokakta tabanca ile sol ko
lundan yaralamı,, eonra karakola gi· 
derek teslim olmuştur. Yaralı kadm 
Haydarpqa hastahanesine yatmlmıt
br. 

DEMİRLE VURMUŞ! - Haskfty· 
de cıvata f abrlkasmda ateşçi Recep 
civatalan bozuk yapt.Jtı için wrtuı 

tarafından kaf asma demir kanca vu
rulmak suretile yaralanmıt, hutaha· 
neye kaldmlmı§tır. Kancayı vuran 
Mustafa yakalanmıştır. 

ÇAMAŞIR YIKARKEN - Samat· 
yada Merhaba sokağında oturan 65 
yaşında Ferah isminde blr kadm ça
maşır yıkarken kazan devrilmiş, vU
cudU yanmış, hastahaneye kaldml· 
mıştır. 

TRAMVAYDAN D'OŞTO - Sulta· 
nahmetten Aksaraya giden bir tram
vay arabasına 10 yaşında İhsan lmnin 
de bir çocuk asılmış, biletçlyl görUn· 
ce atlamış, ağır surette yaralanarak 
hutahaneye kaldmlmlfbr. 

KENDl F.ŞYALARINI KENDi 
ÇALMIŞ! - Yllklek kalcbnmda l 74 
numaralı evde oturan Jlarko zabıtaya 
bq VUl'IDUf, evine hına: girerek ya
tak ve yorpn1anm çalthfmı 'ddla et
ml§tlr. 

Eminönü Halkevi 
denizcilik şubesi 
Eıninönü Halkevl Spor kotu tara

fından bir denizcilik gubeai tesis edil
miştir. Pek yakında · Ortaköyde faali• 
yete geçecek olalı denl.zcilik eubeei 
şimdiden iki iskif Ue Uç çiftelik iki 
"Yollu,, temin etmiıtir. Bir de yanş 
kotrası tedarikine çalışılmaktadır. 

Spor kolunun gesgtncller 1Ube
si de yakında yUrUyUılere başlıya.cak
tır. Köylere yapılacak olan bu gezin
tilerde köy meydanlarında temsiller 
verilecek ve köylüye faydalı konferans 
lar tertip olunacaktY1'. 

Ermeni Kilisesi 
Şıktıyetçiler ger. i bir 
Mütevelli Heyeti 
intihabını da istiqorlar 
Beyoğlu Ermeni kilisesi mütevelli 

heyetinin defterlerinde bazı uygunsuz 
luklar olduğu yolunda Vakıflar direk
törlilğilne milracaat yapıldığım yaz. 
mıetık. 

Vakıflar direktörlUğünden memur
lar gelip evvelki gUn defterleri gözden 
geçirm'işlerdir. 

Mütevelli heyetinin defterlerinin 
tetkik edilmesini istiyenler, yeni mUte 
velli heyeti intihap edilmesi hususun
da da ait makamlara baş vurmuşlar
dır. 

Söylediklerine göre bugilnkil heyet 
1931 senesinde seçilmiş ve muayyen 
intihap devresi olan dört senede g~
miş olduğu halde, ayni mütevelliler 
hala mevkilerini muhafaza etmekte-
dirlcr. 

KERMES 
Kızılay kurumu tarafından 8 ağus

tosta yapılacak Kermet1 için hazırlık
lara devam edilmektedir. Bu işla meş
gul olan heyet bugün saat 17 de Ti
caret odasında bir toplantı yaparak 
eğlence programını hazırlıyacaktır. 

KMltMr itleri 

Parasız talebe 

1500 kadar talebe 
alınacak 

• KUltUr Bakanlıfı her yıl oldufu il• 
bi bu yıl da lise, orta ve öğı'etmen o
kullarına parasız yatılı talebe alacak· 
tır. Bakanlık alınacak taleben.in ayni 
ma iŞi için yeni bir tamim hazırlamak 
tadır. 

Bu tamimde talebenin yafl, para.
sız yatılı olarak glrebllmeel lçln U.. 
zım olan §artlar göeterlleeektir. 

İmtihanlar eylfil içinde her vlllyet
te toplanacak komisyonlar tarafından 
yapılacak ve imtihan sonıları taUm 
terbiye kurulu tarafından teeblt edl· 
lerek kapalı zarflarla okullara g&ıdeo 
rllecektir. Evrak Ankarada tetkik• 
dildikten sonra netice guıetelerle illa 
olunacaktır. Bu yıl 1000 ile l!JOO bt 
dar talebe almacaktır. 

Bulgar mektebi 
Çarşıkapıda kapanan Bulgar ofa. 

tunun binam ldllti!r dlrektörltıftı ta
rafından tetkik edilmektedir. 

Bina durumu uygun gftrtlldftltl tak 
dirde burada. bir orta okul da açılına-
sı dUşUnUlmektedir. --

Türk Kuşu 
Dersler bitti; kamp 
11 emmıızda açılacalt 
Türk kUIU okulunda verilen dem

ler bitmif, bu mUna.sebetle ln&ıtl 
kampına gönderilecek talebeler arama 
da bir seçim yapılarak 2:5 klfi ayrd. 
mıfbr. 

Bu gençler bir temmuzda ln~ 
nüne giderek kampa i§tirak edecekler'i 
dir. 

TürlU vilayetlerden kampa geleceJI: 
talebeler 120 kiti kadar olacakbr. BQ.. 

. rada evvelce göıillen sıçrama usuIJe... 
rinden baeka yelken talimleri de yap. 
tmlacakıtr. Kamp Uç ay attrecek 
eyHU nihayetinde bir imtihan yapl)8. 
rak kazananlara ehliyetname ftJi1e. 
cektir. 

İmtihan asker! heyetler tarafm. 
yapılacaktır. 

TELEFON ŞiRKETiNDE 
ÇALIŞAN MEMURLAR 

Eski telef on eirketi memurlan, l · 
ramtye ve tazmiat haklarmm eirk 
taraf mdan verilmesi için yaptık 

teşebbüslerin neticesiz kalman 
ne dava açmıya karar vermltlerdir. 
Memurlar bir de avukat tutmuıllArıl....-.. 
Ve §imdiye kadar Türkiyede ça 
bUtUn ecnebi milesseselerin memur 
nna ikramiyelerini verdiklerinden 
lef on §irketinin bir istisna teokll 
mesi doğru olmıyacağım söylem 
dirler. 

Anneler Birliği yönetim kurulu 
bir toplantı yaparak kurumun 
ma işleri etrafında göıil§Dltıettlr. 
lik yakında bir deniz gezlntial ya 
caktır. 

BAY IHSAN 
Dört haziranda Viyanada topl 

beynelmilel itfaiyecilik kongres 
giden itfaiye mUdfuii Bay İhsan 
rimize dönmU§tUr. 

lıtr l'!u sırada ben, sahte bir sabırsız
lrle alllnıt göstererek. fazla gecikıne
~nl &ayledlm. Ve beni salonda 
'l'ak bıraktıktan va.kit, yavaş yavae 
~ laııırun ucuna basarak onlann 
ta-~ odanın kapalı kapısma yak 
~~- AıyLlıtar deliğine gözilmtl yer
-~ Nipnlnn bir evrak sandığı 
~ döeenıenın U7.erinde açb. Ve 
~ bir takun klğıtlar meydana 
~ k buıılan yatağın üzerinde 
burıı &file birlikte tetkike başladılar, 
"aıı;1'·. kanaatimce, işte benim almak 
~ esııe ınUkellef olduğum gizli ev-

Belediyeye devredilen idarei huauai· 
yeterin bu 1enekl •uametelerlrıl be
lediye tamamen teslim almıfbr. Geçen 
ve evvelki leDelerln muameleleri de 
peyderpey devredilecektir. Baby& 
vergileri belediye tahsil edecektSr. 

Zabıta tahlılkat yapmie, Marko'nun 
kamı evde yokken çalmcbfmı el\yle- ------ --------------------'""" 

ı. 

h ~a ~erken bu evrakı calma 
a karar verm!ştlm. 
~~ blrdenbt~ nipnlım ile ar
lltrl &rasnıdald konuşmalar durdu. 
Oldu~ lranrtı. Ve ben mUmlriln 
dert tıka.dar Btlrajle ses~izc(' yerim
~ralr bJr fare gibi kapıdan 

YENi GOÇMENLER 

cUlt eoyalan koltukçu Akif'e sattJfı
m meydaft& çıkarm!ltır. kbJtayı kan
dıran Marko yablanmııbr. 

Nazmı vapurile Rom&nyad&n IÜ· DOLAPDERE KANALIZAS. 
rlmlze gelen 1800 g6çmen cloinıca 
Tuzlaya gttmlftlr. Tuzlada ıdıhl mu- YONU 
ayeneleı"l yapılan gaçDıenler oradan Kumıpqa ile Dol.4pdere araamda 
Orta Aııadoluya eevkedilecelderdlr. belediye tarafm4&n yapıimıama ka
Gene Rom&nyadan Hisar vapurile bir rar verilen kanalizuyon teliMtma 
iki gUne kadar yeni bir g6çmen lrafl· bqlanmıt ve Pi.pu köprilaUnden iti· 
lesi daha gelecektir. baren yüz elli metrelik bir me.safenin 

Diğer taraftan Trakyadaki göçmen kanalizasyonu dayapılmıştır. Bu su
lerin yerleştirilmesine de devam edil- retle bir çok hastalıkların sirayet ve 
mektedir. Tekirdağ, Şarköy, ÇA:>rlu, Mu tevessUUnUn önüne geçilmiş olmaktadır. 
ratlı ve Mal karada yeniden 1650 tane lnp.at eon~ara kadar A ~amlana-
modern göçmen evi yapılmıştır. caktır. 

- Baoullarımız çok ağır. Zavallı 
babam! 

- Zararı gak. '"Maıallah rok kuv_ 
mU.ln,, de. B~ ıaini 9Jkarmaz!, 

- Ha biraz daha gagr~tl Şu 
kuıu çıkalım. inerken de pM, 
r.n çeıJ}rir!n_ı _ ~ğılnl. -·-
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~nreı mi, mns~ınlı~ mi1 
Şerafettin Şakir ismi bugUnkU nes

le büytlk bir şey hatırlatmaz . Fakat 
buncian kırk ıııene evvel bu, meşhur 
bir isimdi: Eserleri çok bUyük bir rağ
bet kazanan bir edip. O zaman onu 
'memleketin büyükleri ziyafetlerinde 
bulundurmakta biribirlerile adetA ya
nı ederlerdi. 

Fakat bugün, Şeraf ettin Şakir sa
dece bir B. Şakir'den başka bir şey 
değildir. Sahrayı Kebire dtlşmü~ bir 
yolcu gibi etrafında kimseyi göremi
yor. Otuz eenedenberi hemen hemen 
kendi yqmda olan ihtiyar hizmetçisi 
ile beraber Fatihte, tramvay yolunda 
Jdlçtlk bir apartımanm küçük bir oda
amda otunıyor. 

B. Şakir bu kış birdenbire hasta
landı. Bunun üzerine, şehrimizin en 
~k okunan bir gazetesi bunu halka 
haber vermeği bir vazife bildi: 

"Eski ediplerimizden B. Şeraf ettin 
8akfr'in, dostlarım müteessir eden bir 
hutalığa dUçar olduğunu haber aldık. 
Kendllrine ılhhatler temenni ederiz.,, 

Ertesi gUn B. Şakir'in kapısı önün
de duran tramvaylardan acele ile inen 
1er kapıcıyla konuştuktan sonra yuka
rı çıkıyorlardı. 

Öfleden sonra gelen genç bir adam 
Jiutanm dalreeine dofru ilerledi. Ka
pıyı vurdu, hlmıetçlye bir kart uzat
tı. Biraz sonra Şerafettin Şakir'in oda
llJl& glrtJordu. 

- ~I olsun, tıstad dedi. Hasta 
hfmızı haber aldım, çok müteessir ol
dum. Şüphesiz, ismim ılze bir teY ha
tJrlatmamqtır. Ben, eserlerinizin hay
ranı olan bir kariinizfm Uzun zaman
danberi zatıllinlzi görmek iltlyordum. 
Müsaade ederseıdz slrıe eserlerinizden 
~rint bırakayım, vaktiniz olursa bir 
imza lfltfedersiniz. 

Şerafettin Şakir yatafmda l!olnıl
~uş. bu takdirklrm IÖZlerlni zevkle 
d n)iyordu. Bu genç ondan kencll el ya
-.Ysile bir iki kelime yasmMJ!lı latiJOr
• ı. Aferin doğrusu! Bu zamanda böy-
1,. ~ylere merak saranlar da var de-
mc~. 

TakdirkAr kari artık Usta(!& bakını 
yordu. Şimdi odaya glSz gezdirmeğe 
b"!Şlamıştı: Tavanın ytlkaekllflni öl
çftyor, aralık kapıdan içerld odayı gör 
meğe çalışıyor, perdeyi kaldırıyor, pen 
eereden dışarıya bakıyordu. 

Sonra döndü: 
- Eviniz çok gllsel, btad, dedi. 

Havadar, kullanqlı. Salon oldukça bü
,)ftk. Başka odanız var m1? 

"Üstad,,, -ıakdirklrm,, kendiırine 
,uzattığı eski kitaba dalmı§tı. Yaprak
lan, dalgın dalgın, çeviriyor, onlan 
'7Ud1ğı gtlnleri hatırlıyordu. 

Kareımıdakfnln son sözlen Uzerlne 
ı&Jerini kitaptan kaldırdı, ana baktı. 
Q.mç adam: 

- Afledenılniz, Ustad, dedi. Ben 
-Kuyruklu yıldız,, mecmuası muhar-
rlrlerindenim. Zatıüiniz baklanda bir 
etlkl yapmak istiyorum da. ŞUphe
alz, bir çok eserlerinizin yaratılmlLll
na sahne olan yerler bizi ali.kadar e
der. 

B. Şakir g&lerini gene kltabm be
e indirerek cevap verdi: 
- Bir de yemek odası var. 
- Onu da görebilir miyim! 
- Çıkarken hizmetçi g&ttersin. 
Bu "çıkarken,, kelimesi acaba bir 

~ya davet nJydi? Genç adam bunu 
lllündU. Üstadı fazla rahatsız etmek 

edi. 
- )lllsaadenizle, dedi. Kitap sizde 

~tuWaw, bir imza lutfedersinlz, sonra 
llp alırım. 

• • • 
Gene adamın arkasından daha bir 

k ziyaretçiler geldi. Hepsi de o ağıl 

Anlatan. Vır Guı 
beti anlatırken de, yan gözle, duvarla
ra, tavana, dötemeye bakıyorlardı. 

İçlerinden bazıları üstadın niçin 
Avrupada tanınmamış olmasına şaşı
yor, hatta nobel mükif atını kazanma
sı lazım geldiğinden bahsediyorlardı. 

Şeraf ettin Şakir memnundu: De
mek ki unutulmamıştır, bilakis tak
dirkarları pek çoktu. Demek ki şöhret 
denen şey kendisini, yıllardan sonra, 
tekrar bulmuştu. Veyahut şöhreti hiç 
bir zaman sönmemişti. 

Bu hal günlerce devam etti. Gelen
ler arasında kadınlar da vardı. Hem 
kadınlar daha nezaketli da vraınyor
lardı: Çiçek veya şeker getiriyorlar
dı. 

"Büyük Ustad,, bunlardan hakika
ten haz duyuyordu. Hastalığının Uçün 
cU, dördüncü günleri bütün günü ya
tağında oturarak geçirdi. Eskisinden 
fazla konuştu, eskisinden fazla güldü. 
iştahı yerine geldi .. Yani, oldukça iyi
leşti. 

Bir hafta sonra gelenleri Ustad a
yakta karşıladı. O zaman takdirkarlar 
fazla durmayorlardı: Kitaplarını im
zalatıp veya çiçeklerini verip gidiyor
lardı. 

İyileştiğinin haftasında ise, "BUyUk 
Ustad,. ı artık kimse ziyı,.rete gelmez 
oldu. Şeraf ettin Şakir hayret ediyor
du: 

Şöhret ne olmuştu? "Kuyruklu yıl
dız,, ne olmuştu? Gazeteleri muntaza
man takip ediyordu: Kendisinden hiç 
bahseden yoktu. Halbuki o neler bek
liyordu! Quetelerden, kitapçılardan 

kendi8ine teklifler Yafa.cafmı ümit e
diyordu. Heyhat! 

Onun karileri hep kara gUn dostta
n mıydı? Yalnız onu hasta olduğu za. 
man m1 hatırlıyorlardı? Şeraf ettin 
Şakir buna hayret ediyordu. 

Bir gUn bu bayretlnl hizmetçisine 
açtı. Kadm, onu dln1edlktea IOm"a acı 

acı ~tomsedl. 

- Ne var? -ı--c .... , • g -

- Hiç ... Yalnız, alSylfyece~ şey 
Sizi üzecek diye korkuyorum. 

- Hayır, s()yle. Ozillecek ne olabi
lir? 

- Peki, söyllyeyim: Bugün o ge
lenler sizi görmeğe gelmiyorlardı. 

- Beni görmeğe gelmiyorlar mıy-
dı? Peki kimi görmeğe geliyorlardı? 

- Hiç! Vakit geçlrmeğe. 
- Vakit geçlrmeğe mi? 
- Evet. ÜçUncU katta doktor var 

ya. Bugtlnlerde çok kalabalık. Bekle
me odası kafi gelmiyor. Doktor kapı
cıya söylemi§. O da hastalara vakit 
geçirmek için yukan kata çıkıp sizi 
ziyaret etınelerini söylüyor. 

- Peki, o tekerle, şekerlemeler ne 
oluyor? 

- Onlar da ikinci kattaki yeni ev
lilere gelenler. Onlan evde bulama
yınca gene kapıcı sizi tavsiye ediyor. 

- Acayip! Peki, odalan gözden ge
çirmelerine ne dersin? 

- Basit: Sizin, herhangi bir sebep
le, burasını terekedeceğinizl dUşünü
yorlar ve tutmak için hesaplarına ge
lir mi gelmez mi diye bakıyorlar ... 

"Büyük Ustad,, başını salladı: 
- Tövbe yarabbi! dedi. Şöhret bul· 

duk derken ahalini!\ maskarası olmu
şuz da haberimiz yok! 

Sonra hizmetçisine döndU: 

- Niye bunu bana daha evvel söy
lemedin? 

- Söylemedim de fena mı yaptım: 
baktım ziyaretçiler hoşunuza gidiyor: 
Sesimi çıkarmadım. tıte. bugün de on
larm sayesinde iyi olmuş bulunuyor
sunuz. 

- Evet. maskaralık AavesindP-. 

anıyorlardı: Hepsi B. Şakir'e "Üs- -----------....... ~~ 
, bUytlk Ustad,, diye hitap ediyor
, kendisine karşı duyduktan muhab 

Devamh o;:·v~·~·~~::-· .. Ü 
i•ln kupon il 

Bu kuponlar. kesip l&klıyanlarl 1 
"KURUN,, un açtığı müsabakalara 
lltlrak hakkını kazanırlar. 

Şehir ot.obüsleri 
MııalJene müddeti bu 

akşam bitiyor 
Şehir içinde işliyen otobüslerin 15 

hazirandan itibaren muayenelerine 
bqlanmııtı. Yalnız bir çok otobüsler 
gerek f ennt noksanlan yüzünden ve 
gerek talimatnemeye aykırı bulunma
larından dolayı muayeneye gelmemiş
lerdir. 

Belediye bu gibi otobüslerin mua
yeneye gelmeleri için bugün akpma 

1 ,~vrupa Postası 

Mtz. Frank adındaki 
canbaz kız 

Siy.asi ihtiyaç ve 
isimli atların 

iktısadi kano&l 
sırtında! 

kadar son bir mühlet vermiştir. Bu L 1 G , • • 1. '-0 
akşama kadar gelmiyen otobüslerin ıogd eorge un Fransa,Frank v.e ıstı"o 
işleme ruhsatnameleri sahiplerinden b / "' it J d ... 
alınacaktır. aş ıgı a ınua yaz ıgı gazı 

HAFTA TATiLi RUHSAT 
HARCI iÇiN YENi 

KARAR 

Hafta tatili ruhsatnamesi için ve
rilen mühlet bu ayın sonunda bitecek· 
tir. Belediye berberler, fırıncılar, aş
çılar gibi esnafın şikayetlerini haklı 

bulmuş, daimi encümen yeniden şu 
karan vermişti: 

Yeni kanuna göre yapılan tahririn 
gayrisafi iratlar Uzerindekl tesiri do
layısile harç tarifesi Şehir meclisinin 
ikinci teşrin içtimaında tetkik ~ile
cektir. Meclisçe verilecek karara gö
re hareket edilmek Uzere şimdilik yal
nız yeni tahririn tatbik edildiği yerler 
de iratlara ve eldeki tarif eye nazaran 
tesbit edilecek miktardan dörtte biri· 
nin alınmasına karar verilmiştir. 

HAYVAN AHIRLARI $EHIR 
DIŞINA ÇIKARILAMIYA

CAK MI? 
Şeh1r içindeki bazı hayvan ahırla

rının sıhhati bozduğu civardaki evler
de oturanlar tarafından yeniden şikA
yet edilmiştir. Hayvan ahırlannm te
hir dışına kaldinlması lmkAnı evvel
ce tetkik edilmiş, katı bir karar ve
rilmemişti. Belediye ahırlann temiz 
tutulması içın sahiplerine yeniden teb 
ligat yapılmaııımı bildlrmi§tir. 

IXI" AJY.~ llSKr611Jr. -
Fatihte itfaiye müdilrlüğU yanmda 

inşasına başlanan Jtf aiye mektebinin 
yapısı henüz bitmemiştir. Bu yüzden 
mektebin açılması ancak eylf11e doğru 
kabil olabilecektir. 

SiGORTACILARIN iMTiHANI 

Sigortalan teftıı ve murakabe ka
nununun tatbik suretini gönderen ta
limatnamenin hUkUmlerine göre imti
hana tabi tutulacaklarm imtihan gün
leri 26 haziran ile bir temmuz arasm
da olmak üzere kararlqtmlımştır. 

Bu müddet zarfında imtihana gel
miyenlerin eski karneleri alınacak ve 
işten menedileceklerdir. 

FINLANDIY A !LE TiCARET 
MUKAVELESi 

Finlandiya ile yeni bir ticaret an
laşması yapılmış, dün alakadar tüc
carlara bildirilmiştir. 

PRENS ŞAALAN GiTTi 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Suriye adliye erkanından prens 
Şaalan dünkü Toros ekspresile Halebe 
gitmiştir. 

Ekonomistlerin 
söylediklerine bakı • 
hraa: "Franıada ve 
belki batka yerde 
de demokrasinin is -
tikbali bugünkü gün 
de herhangi fatist 
teıekküllerinin da • 
ğıtılmasından ziyade 
para siyasetine mü • 
tevakkıftır . ., 

Franaanın hak:ki 
bakimi franktır. A • 
caba frank, altın ta
cını batında tutmak
ta daha devam ede • 
cek midir? Yoksa yu 
varlarup toza topra -
ğa mı bulanacak? 
Bunun cevabı çok 
manidardır. Ve bir 

çok hakikatler bu 

cevaba tevakkuf e • 

der. 

Franunın yeni fi

nans bakanı M. Vin- Framız Batuekili Blum ile /inan• 
ıent Oriyel bir ıiya· Oriyel 

~ 
ıet ortayı koymuıtur ki, bunun Frın-ı tın alına kabiliyetini arttırmak ve fi 
su paraaı bakımından tatbiki hariku • pma miyannı yükseltmek iıtiyor. Jtlf 
lide bir maharet ister. onun noktai nazannu milli finanu ktffl 

Franau finanı bakanı, Fransayı bu- vetlendirmek için en mükemmel ve tt1 
günkü hazin vaziyete getiren deflbyon na kadar giden yoldur. 
deftiıte nlhafet vermek tasavvurunda Eğer halk fazla kınrur ve faz1ı t 
o\duğunu ilan etmiıtir. Diğer taraftan ra harcana, eğer bugünkü meıay 
frangın kıymetten diltilrülmesine de faydalı nafia itleri ile giderilirse, el" 
kat'iyyen razı değildir. itıizlik za~anında veya ihtiyarlıkta i(. 

Yaptığım teıbihi değiıtirerek fran - çilerin aç kalmıyacağı temin edilirse "' 
gı yüksek altın taç rolünden daha mil· onlara ücretleri, çalııma saatleri ; 
tevazı bir faaliyet sahasına indirecek şartlan hakkında tatmi9 edici yol 
olursam, Frans:z finans bakanı M. O • elde etmelerine imkAn verilirse, kalıısıa: 
riyel'i öyle bir sirk sahibine benzetece- mak ve canlanmak için büyük bir tet 
ğiın ki, bu sirk sahibi, kamçısının bir vikte bulunulmut olur. _ 
pklayıfile "matmazel frank,, adındaki M. Blum emniyetle kanidir ki caJS 
cambaz kızını, "ıiyaıi ihtiyaç., ve "ik - lanma, hatta frangı da kurtarır. çiJJI" 
tıaadi kanun,, gibi daima o yana bu ya- kil paranın kıymeti, garip surette ke1' 

__ ;t -
n..aallanan iki atın sırtında mlivazene ve ekseriya ıun'i sebeplere mliıtcı .... _ 
bularak, bir ııra pek zor ve bileli ma· tir. Kağıt speklil~ayonlarmdan ve rd 
nialar üzerinden atlatacağını ummak - hi paniklerden mliteeııir olur ki, ~~ 
tadır. • tar milletin hakiki ıervetile hiç muı-

Acaba bu bayan, bu atlann üzerin • ıebettar değildirler. tdl 
de ayağını tutturabilecek bi, yoksa yu - Hakiki ıervet, frangın itibari al ~ 
varlanacak mı t? Aleyhine olan ihtimal- kıymetine değil, belki büyük mikdaf 
ler pek kuvvetlidir. da, faydalı eıyaya sahip olmağa vı ~ 

• • • kın qtın ahp zevkini çıkarabileceti ~-
Fransız baıvekili M. Bhım'iln on metlere vabestedir .. itte M. BIUSO 

'ğ' ·ı ıdyasetinin hatladığı yer buraaıdı~· _. _ beş gün evvel ilan ettı ı teşrı progra· d Pi 

mı. vazifesine yaklatmak için seçtiği Acaba muvaffak olacak mı e 

Yolu ~öıteriyor. Yeni Fransız Başvekili niz? Ben tilpbeliyim. ,.~ 
"' LLOYD GEOR~ eovvell milletin büyük kütlelerinin sa • 

~~~~~-:--~~~~--

Demir - Çelik Fabrikası 
mukavelesi imzalandı 

KONSERVATUVAR KiME 
YAPTIRILACAK? 

Koruıervatuvarm projesini yaptl 
mimar Pölzig'in öldilğünU yaını::: 
Mukaveleye göre Pölzig k~ :il 
vatuvarı bizzat yapacaktı. Bu i~bal'ol
mukavelenin bu kısmı mUnfesib ~ 
muştur. Yalnız proje başka bir 
ra yaptınlacaktır. 

GOZEL SANATLAR SERGiSi 
Evvelki gO.n bllyUk bir muvaff~ 

yetle açıldığını yazchğmıız "Gttr.el.:; 
atlar altademlal,, 1e11elik meaaf ~ 
si temmuzun dördUncU gilnUne k r 
her giln saat ondan on sekize kad&f 
çık bulunacaktır. Sergiyi herkee gel!' 
bilir. 

BAY HASAN SAKA • 
Bir hafta kadar -ıehrtmlzde ~ 

nan Kamutay Asbaşkanı Bay ff~ 
Saka diln akşamki ekspresle~ 
ya dönmtlltilr. 

~LMANYAYA PAÇAVRA
Son hafta iç~ Aimanyaya ~ 

bin lira değerinde 350 bin 1dJ,o ~ 
_ra ihraç edilmiatlr •• 
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Olkemizde 

4,..,,~:!!:!~erliğim bir ltalyada makine ile altın yapacaklar! 
~ b<Uaçui vardır Sabahlan 1 p 1 1 - ı · • t • • b • . 

Bartında kömür 
madeni bulundu 
Bartmda Arıt mıntakasmdaki kö

m üı ler ü.Zerinde hükumetçe yaptırılan 
ilk tetkiklerden bahsedilmişti. 

~giinq, atq o1~adan, küç; o onya ı a ımın son ecru esı Yenı posta 
~ Qrcıbaları, süt köpüğü örtü- yen bir tahta kutunun içinde elektrik 

Azdavay madenlerindeki sondaj 
işlerine bakan, Maden arama enstitü
sü mühendislerinden geolog Dr. Gran
si, Arıt mmtakasına gelmiş ve sondaj 
noktalarını tesbit ve harita üzP.rine 
işaret etmiştir. 

~ İrinde bebekleri oraya geti- transformatörlerile bir Rkumkorff P n 11 arı 
d ... ı"· Beyazlı fİfman dadalar, bo bini bulunuyor. Kutunun altında, 
~ltın göğüJü •Üt nineler mini- makinenin asıl sırrını teşkil eden "pro 
~ l ton,, var: Bu, ışık saçan bir madde-
~ .... 6atik tekerleklerin ardından d. 
:~ ~ ~er. Bu arabaların içleri ı Dunikovski diğer bir kutudan 250 
tır Qrfeden bir vitrini de andı- gram toprak alıyor. Bu, içinde altın 

· Gözleri çapkın bir hayrelle bulunan bir topraktır ve bugünkü sa-
ltılf , ... t · k b b ki nayi usullerile bir tonundan 15 gram 

Q/ır1 as ı e e er, tav~an altın <;ıkarılır. 
~4 ahlı arabalar, toplar: lild;gi Polonyalı alim bu 250 gram top-

fılar ve daha bin türlü adını rağı bir kese kağıdının içine doldu-
'ttecliğim oyuncaklar •ergisi:! ruyor ve makinenin bakır levhası üze-
p 611 arabaların içinde açılır. rine koyuyor. Sonra cereyanı açıyor: 
1i Kutunun aralıklarından içerde ışıklar 

, tihernen hepsinin ağzında birer saçılmıya başladığı görülüyor. 
meme var. Yavruların bo- Alim bundan sonra, cereyanı ke-

GJ'1nJa emifler, nabız gibi vu- siyor. Altınlı toprağı bir kaba koya-
ve yakından dinler•eniz tık rak 1200 dereceye kadar ısıtıyor. Son 

diye tatlı, cana. yakın bir ses ra soğumağa bırakıyor. Suda çıkıyor, 
llJ'Or. Sarı, kumral, esmer Polonyalı alim alıtn makinesinin bir. kilo civanın i<;inde döküyor, karış-

r---•-·- tırıyor, bir derinin içine sarıyor ve 
her türlüsü orada. Kimi başında bütün kuvvetile sıkıyor. Civa derinin 

Dr. Gransi'nin tesbit ettiği sondaj 
noktaları üç tanedir. Birinci nokta, 
Kalaycıoğlu Ahmet değirmeninin ci
varında, ikinci nokta da Çöbbey kö
yünde Mangadaş İsmail'in değ:rmeni 
civarındadır. Üçüncü nokta hı>niiz 

kat'i surette tayin edilmiş olmrımak
la beraber, Söğütlü köyü civarında o
lacaktır. 

Sondajlara Ağustos içinde başlan
mış olacaktır. Dr. Gransi, haritar-:ı tize 
rinde, sondaj makinelerinin gec('bil
mesi için yapılması ve düzeltilmP-si 
gereken yollan da işaretlemiştir. Bu 
bozuk kısımların hemen düzeltilmesi
ne başlanacaktır. 

ARAZI T AHRIRINDE BVLUN
MIY ANLAR Cl!.ZALAND/Rl

LACAK 1111 dalgın gözlerle süzüyor. Dunikovski isminde Polonyalı bir arasından akıyor ve derinin içinde ... 
· dimdik uzun kirpiklerinin alim elektrik cereyanile altın elde et- altın kalıyor zannetmeyin, daha ya- Fransızların milli marşları Marse-

l•ıini yanaklarının üstüne dü- mek için bir usul bulduğunu ilan et- pılacak bir çok şeyler var: illaise (Marseyez) i yapan Rouget -

Vilayet dahilinde arazi tahriri işi
ne süratle devam edilmektedir. Komia 
yanlar, evvela şehir ;çinde faaliyete 
başlamı§ bulunmaktadırlar. Tahrire 
arsalar, bostanlar ve müstakil bahçe
ler de dahil olduğundan çalışma sa
hası nahiyelere ayrılmış ve büyük na-

ek uyuyor. mi!jti. Bu keşif her yerden ziyade !tal- Şimdi parlak parlak küçük parça- de - Lisle (Roje dö Lil) in yüzüncü 
a_ yayı alakadar etti. Çünkü İtalya, Ha- lar elde edilmiştir. Bunlar, yavaşça, yıldönümU münasebetile hatırasına 

ilk melek bölüğünden •onra beşistanı elde ettikten sonra oradan düz bir odun kömürü üzerine konulu- posta pulu çıkanlıyor. Bu pullar iki 
büyücekleri ~elirl~r. Onlann altıi çıkarmağı düşUnilyor. · yor ve bir oksidrik cereyanda.p geçiri- çeşit üzerinedir. Biri san'atkari, diğe-

Q ~ o .• .. zellikleri bQfka. Kısa etek- Polonyalı alimin keşfile Mu!SOlini liyor. zaman ortaya kilçük bir yu- ri de Marseillaise timsalini göstermek 
i uçurarak, rüzgarla balon- bizzat alakadar olmuş ve Dunikovski- varlak çıkıyor: Bu yarım gram ağır- tedir. Yukarıda gördüğünüz pul san-

ftr cık yi davet ederek kendi llimlerinden bi- lığında bir altın kUlçesidir! atkarı göstermektedir . 

hiyeler daha küçük parçalı mmtakalııra 
bölünmüştür. Komisyonların tahrir 
yaptığı yerlerde arazi ve arsa sahiple
rinin bulunmaması müşkülatı mucip 
olduğundan çalışma saatleri evveke 
ilan edilmektedir. Bu saatlerde ara~ 
zisi başında bulunmıyan arazi ve arsa 
sahipleri kanunun tasrih ettiği şekil· 
de cezalandırılacaklardır. 

._,;: koşUfUrlar, civil civil rile beraber tecrübeler yapmağa ça- İtalyalı alimi, emin olmak için, ay- ---------------
ebe rlar, kuı olup öterler, ke- ğırmıştır. Dunikovski'nin ttalyadaki ni tecrübeyi bir de kendisi yapıyor: Yeni Ese T /er 

klqerek çırpınırlar. son tecrübesini gören bir gazeteci şun Ayni neticeyi elde ediyor. 

Oralara bakarken, içimde •ıcak, lan anlatıyor: Dunikovski şimdi Milanoda bu keş- Türk Dil BiJgisi ders]eri 
ı b • Küçük bir radyo makinesine benzi- fi üzerinde çalışmaktadır. 

ır kayna}'l§ duyarım. Gü-
'fte iil •avrı.ılı.ıp par par yanan •aç 
elerirıin kokuları bir ruh bu
"f'c/Gnı gibi gönlümde tüter. 

,;~,adamın tekrar ya,ama
• itaba, ana yavrularının 

e,. kırnudanııında mutlaka bunu 
ll)arlar Ç k .. .. ... • ocu , omur yapragı-
Gtılmq bir imza, çocuk gele
e doğru uzanan bir izdir. Yav
~ ~ odamın, yemif•iz. ağaçtan, 
e,. ltauz kadının kokusuz çiçek-

Q)'rlh yoktur • 

.. !Ö>'!e bir varlıkla hayatın yü
• alıfler, irade zenginler, yüre
ıa , .• 

.,.
1 

rıcü, kalanın, kolun verimi 

Güneşte ne aradılar? 
GUneı dil teori.,:- :n esaslarını göste

ren ve Ankara ta . dil, coğrafya fa
kültesinde okutulan (türk dil bilgisi 
dersleri) nin birinci kısmı çıkmıştır. 

Son güneş tutulmasında Alimlerin 
büyük bir merakla teleskoplara ü.rıl
dıklannı biliyorsunuz. Acap güneşte 
ne buldular? 

Bu sefer ne bulduklannı henUz bil
miyoruz ama, 1868 deki tam güneş 
tutulmasında büyük bir keşif yapıl
mıştı: İngiliz alimi Ram.say gUneşte 

helyum gazının bulunduğunu keşfet

miş ve bundan, hava içinde de bu ga-

cı 

zm bulunacağı neticesine varmıştı. 
Bu ga.ım bulunması çc;>k faydalı ol
m111tur. Bugün sevkedilebilir balonla
n §işirmekte helyum kullanılmakta

dır. ÇünkU bu gaz hem havadan hafif
tir, hem de ateş almak mahzuru yok-

Yazan Türk dil kurumu genel sek
reteri ve fakülte profesörü İbrahim Nec 
mi Dilmendir. 30 kuruş fiyatla her ki
tapçıda bulunur. 

Satış merkezi lstanbulda Ankara 
caddesinde Türk kitapçılığı limited şir-

' tur. ketidir. 
Bu seferki güneş tutulmasında alim ----·=w• aw •• 

ler, bilhassa, boşluğun stratosferin ö- kileler yapmak istiyorlardı. Bakalım 
tesindeki iyonosf er kısmı üzerinde tet ne netice çıkacak? 

DENiZ YARIŞ/ VE DANSLJ 
MÜSAMERE 

Bakırköy Çöcuk Esirgeme kuru· 
mu 'ile tstikliil İdman yurdu taratın• 
dan beş temmuz pazar günü içln bi?, 
deniz yarışı ile gecesi için dansh bir 
müsamere tertip olunmuştur. 
ECZA KODEKS/ KOMiSYONU 

Türk Ecza K~eks komisyonu dün 
Sıhhat direktörlüğünde bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda ecza Kodeks i§
leri etrafında görilşülmüştUr. 

~. B· - b. ır gun avucuma ır yav-
·~" Pembe elini koymui, bir ======:::::::= 

tıltle bir çiçeğin arannclaki lar-

·::-::-·:-::-::-::-::-::-::-::-::·:~ 

~e.Yretmqtim. Şimdi büe da
Li larımda ondan bana geçmİf 
ı...,. tat var gibi. Ama ne yaz.ık 
ıq rii , 
f1.1 

11 aktam oldu. Her kızıl b~ 
'«Q bi 

>tı r çok i.teklerden aynlıyo-
tiı ı. Bilmem niçin çocuklara ök
lii: derler. Dünyada cuıl ök•üz-

bii)'iik ya, ta baıa geliyor. 

......____ S. Gez gln 

l(A.SIMPAŞA YOKSULLAR 
/(URUMUNUN KONSERi 

!( 
f\atil\aıınpa.şa Yoksullar kurumu men-
bult ?le Tepebaşı Asrt sinemasında 
~ ,.'kıarn bir konser verilmiştir. Kon 
1ı ,,ok gU 
~ zel olmuştur. Kurum bu yıl 
ltıebe" den fazla yoksul kimseye ve 

Ye Yardım etmiştir. 

S()Rp AGOP MEZARLIC/ 

~~1ediye ile Ermeni patrikhanesi 
la~ da Surp Agop mezarlığından do 
~Ilı Çıkan ihtiliif ın ikinci safhası he
~ .. 1tıetıcelenmemekle beraber, dava 

"ce 'k· ~dedi 1
. ~ ~~ noktai nazardan da 

llı%ak ldıgi ıçın yeniden kazanılması 
neı k~k görülmektedir. 

U~ İ§ edıye davayı kazandığı takdirde 
~ 01°1arak mezar taşlarından !'lahip
~~ anları bulacak ve taşları kendi
~ ~ tesunı edecek, sahipsiz taşları 
~d~ kıymet koyarak satacaktır. 
~lan Bonra aa arsanın ifl'azr işine 
Clltıı b~Cak ve şimdiden hazırlanmış 
~kroki Uzerinden satılığa çıka-

Devrini yapıp bitirmit eski Türk musikisinin 
dallarında artık yeni bir aiil açmuma belki de im
kan yoktur; musikimiz de edebiyabmızuı geçirdiii 
seyri yqıyacak, önce ıarpldatacak ve sonra kuvvet
li bir aksülimelle ıeri dönerek ıarp tekniği üstün
de yerli ve milli ruhu söyleme yoluna girecek_ Fa
kat Türk musikisinin §Aheserleri vardır ki alaturka 
musiki piyasa çalgıcılannın eline dütÜP günden gü
ne alçalmağa batladı batlıyalı bunlar bilgisizlikten 
ve hünersizlikten unutulmağa yüz tu~ttur; Latifi 
Beyefendinin sofrasını aüslh~n aon üstatlar kla -

aileleri bilen, anlıyan, çalan aon virtüozlardır. Ea~ 
lstanbulun seaini Itrinin; Aptülkaclir Maraginin, 
Hacı Sadullah Ağanın, Telıal Zadenin, Dedenin, 
ve nihayet ZelWnin bestelerinde dinlemek için iıti • 
ha)annı bileyen güzelliğe susamıf ruhlar, geniı bir 
sere doğru uzanan ve saksılarla dolu limonluktan 
geçilince havuzlu bahçeye çıkılan aalonda seni, içki 
masasının etrafında toplanmıılardı. Vak tiyle açılmıt 
kapannuı Beykozdaki Fethi Pata fabrikasının buaiin 
tek tük eski evlerde ve antika meraklılannda kalınıı 
mamulabndan porslen tabaldarda mezeler an-alanı -
yor, billur çeımi bülbüUer içinde rakı içiliyordu. 

..ı.ın.. ehlidil, hot sohbet adamlar, bir nükte, 
b!r tebessüm, iki mısra, iki güzel cümle ile baıla
dıklan konuımayı kesm:tlerdi; Neyzen Şefikin fasıl
daki umumi ahengin üstüne çıkarak ta,lnn bir ilham 
ve heyecan ile yükseldiği ses ve nağme ,ahikalan
na yetişmek için çırpınan tanbur, san'atkar Vecdi
nin pannaklan arasında büyük bir fevkaladelik alı

yor, batlı baıına bir harika oluyordu; keman üsta
dı Nijadın elindeki yay, madc!ilikten aynlmıı, ilahi 
bir varlık halinde gönüllerin üstünde dolaııp taı

kınlıklar doğuruyordu; öteki sazlar ve öteki sanat
karlar da daha aşağı kıymette değildi. 

Çetiner derin bir heyecan ve sennestiyle din -
liyor; rakı dimağına tatlı bir dolgunluk veriyor, 
baıının içinde musikinin ahengine uyarak sallanan 
halkalar açılJP. seniıliJ:or. Lale devri .n'atkin Be-

kir Çavuıun Hüseyni fsahndan bestelediği §vkı, 

usul, ahenk ve ikaın bir f8}ıeseri halinde, büyük bir 
güzellik ve ustalıkla okunuyor: 

Dil, rı2yuna bakmaktan usansın mı, efendim, 
Nezzdrei ruhstirtna kansın nu, efendim; 
Derler ki seni mihr ü vefa semtini bilmez. 
Aşık lnı söze hiç inansın mı, efendim1 

Çetiner, yan sarhoı, kartısındaki serde sak
sılann açıldığını hissediyor; çiçek dallan hayaline 
yol veriyor, genç adam dıtardaki bahçede sırtlarına 
türlü renklerde mumlar yakılıp yapıtbnlnuı kap
lumbağaların lale tarhlan arasın~a dolaııp renkli 
•tıklan gezdirdiklerini görür gibi oluyor, nurıldanı-
yor: 

Çirdgan vakti geldi, Uilezarın didesi rıi..şen! 

Oçüncü Selimin musiki hocası Sadullah Ağa
mn Hicaz hümayun makamından Yörük Semaisi 
çalınıyor. Latifi Beyefendi üçüncü Selim devrinde 
T opkapı sarayında üç köıeli sofada yapılan küme 
fasıllarını bir fmlb halinde anlatıyor: 

- On üç hanende, sekiz ney, dört tanbur, iki 
• santur, üç kerr.an, bir düdük, iki nefir, bir çenk ve 

iki ırWıkaliden mürekkep otuz altı kiıilik ıaz heyeti 
bu semi.iyi çalıp söyler ve bizzat Sadullah kendisi 
idare ederdi! 

Çetiner bir taraftan Yörük Semi.iyi, bir taraf
tan Latifi Beyefendinin sözlerini dinlerken bu ıefer 
gözlerinin önünde Topkapı sarayının duvarlan mi -
neli çinilerle batl•klan yaldızlı sütunlarla süslü, ta -
vanı gül rengi mermerden yapılmrı meşhur H Ün -
kar sofası hatırına geliyor; duvarlarda çerçevelerj 
girift ağaç dallariyle işlenmit aynaları, çefmeleri, 
çinileri, bunhr:n ara1arında hamama, hamam c!ehli
zine ve öteki dairelere açılan sedef kakmalı, hende
si şekilleriyle oymalı kapılan görüyor; fasıl devam 
ederken Hünkar sefasının önünde asılı bilJur topu 
tutmak için sıçratıp oynaıan, bağnııp gülüıen yan 
çıplak kızlar gözünün önüne geliyor, · 

Fasıl devam ediyor: Çetinerin hayalinde itle -
meli bürümcük örtüler albnda saçlan dannadağın. 

kulaklannda uzun küpeler, ıö:deri sürmeli, kirpik • 
}erinin gölgesi yüzlerine düıen, yanaktan al al, pen• 
be ve taze dudaklı kızlar, sırmab çepkenlerin, sarı, 
kırmızı, mor ta!varların içinde kollanndaki bilezik • 
leri tıkırdatarak ve kıvrılıp bükülerek oynuyorlar. 

Çetinerin ainir1eri ve hassasiyeti üstünde mu• 
sikinin her zaman fevkalade uyandıncı tesirleri ol· 

mut tur. Genç adam, Heybeliadada Çıplaklar birliği 
kampında O.kerin insanın ta içine seslenerek oku -
duğu nefesle sarsılıp altüst olarak duygu, inanıı. 

ve yaıayış rahatlığını kaybetmiıti; Çam limanında 
mehtapta denizi, ağaçlan ve bütün muhiti heyecana 
getiren opera parçası Çetinerin ıslah kabul etmeı 
bir haleti nıhiye deiitikr ğine uğramaıına ve Olke • 
rin sesinin arkasından sürüklenip gitmesine sebep ol· 
muştu; en son Loretti pansiyonunda küçük ltalyan 
kızının hafif, tatlı, masum bir sesle söylediği ıarkı 
onu az kalsın yeni bir maceraya götürüyordu; kla· 
sik Türk musik'sinin en güzel parçalanndan birini 
en yüksek sana ıkarlPrın sazlanndan ve seslerinden 
dinlerken bunbn hatırladı ve yerinden kalkarak iç
kinin ağırlığını biraz haf:fletm('k ve hava almak ü~~
re limonluğun bahçeye çıkan iki kanadı açık car.ılı 

kıpısına c!oğru yürüdü; on !ekizinci asnn yÜksek r-·1-

ıiki san'atkarının nağmeleri arasından muztarİ?> _bir 
ruh, Çetincrin arkaınndan ııe,leniyordu: 

Ncyleyinı salını çemen .cteyri>ıi cananını yo~ 
Bir yanımda salınır servi hırcimcinım yo! 

Eksik bir şey vardı, Çetinerin arayıp bulaına. 
dıi;l bir ıey vardı; bu eksik ıey, genç adanun ru • 
huna huzursuzluk veriyordu; bu rahatsızlık gitgi
de büyüyor, içini oyan, delen, ağntan bir ım olu • 
yordu; bu ırzı gitgide büyüyor, bütün varlığını sa • 
ran, hüviyyetini kaphyan, onu yeniden baıtan ba. 
§a ateı içinde bırakan bir ıztırap oluyordu. 

·- ..c..., 

<.Arkalı VCJ!l\ 





1 
. Keşif bedeli 953 lira 16 kurut olan Floryada yapılacak duvar 
ln!ası pazarlığa konulmu~tur. Keşif evrakı ve fartnamesi levazım 
11111dürlüğünde görülür. !steldi ol anlar kanunun tayin ettiği vesika 
~e en az beş yü • liralık ıt yaptığı na dair ih.ıleden bir gün evvel Ba
~rıd.ırlık direktörlüğ_ünden ehliyet vesikası a!maları ve pazarlık i~in 

6 
lırdılt :r:uvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 26 -

- 936 cuma günü saat 15 de daimi encüme11de bulunmalıdır. 
(İ) (3560) ----

.. Beher metre murabbama 2 lira 50 kuruf !tıymet biçilen Kara-
liirnrükte yangın yerinde Karyei Atik Ali pa§a mahallesinde 35 ci 
ldada yüzsüz 25 metre 97 seutim mur.tbbaındaki arsa alikadarlan 
~asında tnhlmak i.izere açik arth rmaya konulmu§tur. Şartnamesi 
~'Va.zrın müdürlüğünde görülür. l stekli olanlar 487 kuru!luk muvak
hat teminat makbuz veya mektub ile beraber 1 temmuz 936 çarıam-

günü saat 15 de d:ı.imi encümende bulunmalıdır.. (B) (3324) 

Keşif ~edeli 1970 lira 87 kuruş olan Karaağaç müeasesatı pay 
._,ha.ilinde yeniden yapbrılacak istinat duvarı açık eksiltmeye konul
t"~tur. Keşif evrakı ve şartname si levazım müdürlüğünde görülür. 
f ksıltrneyıe girmek istiyenler bele diye yollar şubesinden alacakları 
en ehliyet vesikası ile 148 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
ltıektubile beraber 2 - 7 - 936 per~embc günü sae.t 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (3325) 

Senelik 
muhammen 

kirası 

~İr~ecide Hocapa~~ 'maha ilesinin Ebüssuut cad
(\eıınde 11 • 13 N. lı maJbaa binası. 
'Palı çarııda Yorgancılar mahal lesinin Ali pa

~a. ~ol::ağında Ali paşa h:ınının l O N. lı odası. 
t§ıktaşta Sinan paşa mahallesinin ( 4, 7, ve 1 O N. 1ı 

~daları hariç) 20 N. odası. 
, .,_inönünde Reşadiye mahallesin de eski kantar 

300 

24 

240 

1' • , • 

>esı. 330 
tı. t !,öy Cavitağa mahallesinde Cavit ağa rnek
leb· ı .. 

~rna vutköy Lütfiye mahallesinin Ayazma soka
r:ında 5 - 7 N. lı ev. 

60 

72 

Muvakat 
teminatı 

22,50 

1,80 

18 

24,75 

4,50 

5,40 
ı\rna vu tköy ,, ,, " ,, 
29 - 67 N. ev. 48 3,60 
I<oprüniin G:ılata rıhtım tarafında ki!e. 840 63 

Yukarcia semti senelik muhammen ve muvakkat teminatları ya· 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti meı bur ve 
mahalieıi 

Bahçekapı Mehmet Geylani 
Babıali Lala Hayreddin 

Zeyrek Ferhat ağa .-
Ayvansar~y Korucu Meh". 
met çelebi 
Çarııcta 
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Cadde ve sokağı 

Arpacılar 

Tomruk ağa 

Zeyrek c.addeıi 
Ayvansaray caddesi 

Alim ıah 
Emirıah 
Gelincik 

,, 
,, 
,, 

Kazazlar orta 
,, 

Kazazlaıda 

,, 
,, 

" Hazırcıiarda 

,, 
F eracecilerde 

,, 
Kesecilerde 

,, 

" Yarım tat h"an 
Kürkçülerde 

,, 
Kahvehane 

,, 
" Kavukçularda 

Parçacılar 

Ressam basmacılar 
Kolancdar 

" ,, 
Kalcılaı 
Aia 

No. sı 

7 

14 - 120 
1 

6 
11 
25 
28 
30 
24 
25 

52 - S< 
27 
16 
35 
69 

5 
6 
4 
ıs 

5 
91 
46 
9 

26 
31 
12 
11 
14 
12 
18 
25 
11 
13 
14 
30 

Cinsi Muhammen fiatı 
L . K. 

Arpac~lat camii 
Mihriph sultan mek. 
tehi 
Dükkan 

" 
,, 
,, 
111 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, - . . 

DükkAnın nıııl hi,ıeıi 
Dükkan 

" ,, 
,, 

100 
17 

1 so 
1 

5 
2 
l 
1 
ı 

1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
s 
3 
3 
2 
5 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
o 60 
3 
1 25 

ııiı ohm mahaller 937 - 938 ve 939 seneleri mayısı sonuna kadar Sar:çliane Mimar Ayas 
"'!·tı ayn kiraya verilmek üzere pa zarlığa konulmuıtur. Şartnamele- Çarııda 
"
1 levazım müdürlüğünde görüWr. Pazarlığa girmek i!Jtiyenler 3 Tahtakalede Hoca Hamza 

Hacı Memiı 

Uncu oğlu 

Medrese altında 
Keseciler 

51. 53 
20 
44 
37 

150 
52 
54 
56 

,, 
Dükkanın nısİf hissesi 
Peyke mahalli 

o 60 
2 
3 

ternınuz 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulu"'malıdır .• 
(1) '(3356) ,, ,, ,, ,, ,, 

Ard:ye 
,, 
,, 

Deve oğlu yokuıu 
,, ,, ,, 

'' 
,, 

5 
5 
5 

lstanbul Sıhhi Müesse:ıeler Satınalma l)e Eksiltme Komisyonu Bahçekapıda dördüncü Vakıf 1iantn asma katında 
~İYasctinclen: ,, ,, ,, ,, 

4 
30 
29 
31 
58 

Oda 17 
,, 

" 
ıs 

leyli Tıp Talebe Yurdu için o lbabtaki şartname ve evsafına gö- Çarşıda Çuhacı hanı Ült katında ,, 3 
te lOCO metre patiska ve 2000 mel re muhtelif eb'adda Amerikan be ,, ,, 
~i açık ekt.iltme suretile satm alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet 
diirlüğü binasmdaki komisyonda 10 - 7 - 936 ..:uma günü 
l4,30 da yapılacaktır. 

,, ,, 
Mü- ,, ,, ,, 
saat Çartıda Yorgancılarda Ta§handa 

Eminönünde Valde hanı rıhtım üzerinde 

2 - Tahmini fiat: Patiskanın bir Jnetreıi 92 kuruş, 140 santim 

5 
2 

" ,, 
Odanın nısıf hissesi 
Odanın rubu hissesi 
Bir metre seksen san
tim mahal 

4 
4 
3 
o 50 

18 

'nindeki Amerikanın 75 ve 85 santim enindeki Amerikanın bir Çelebioğlu Alaeddin Yeni cami avlus"unda Kahveler arasında 
helalar yeri 

3 
llıetresi de 48 kuruttur. 

3 - Muvakkat teminat: 162 liradır. " 
,, ,, 2 

4 - !atekliler Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi ı<arıısınCla 
'tıp talebe yurdl' merkezinden ~ar tnameyi parasız olarak alabilirler. Şehzadebafı Camcı Ali 

5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası veıSikası ve bu tfe Şehzade 1-ioşkadem 
Vezneciler 
Cami ittisalinde 
Fevziye caddesi 

92 
23 

Kahveler arasındaki' 
aralık yeri 
Arsa 20 

2 
)eter muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte Şehzadebaşı Fevziye caddesi IJ 200 sene• 
l'aktiııden evvel komisyona gelmeleri. . (3555) - Jiği 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Şehremini lbrahi~a~ı 14 - 16 ,, O 80 

fi 1 Yukarc!a yazılı mahaller 937 ıeneıi may11 nihayetine kadar kir aya verilmek üzere açık arttırma)'• l!;:• konmuştur. istekliler ıeneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbe•inde pey akçelerile birlikte 29 - 6 - 936 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- pazartesi günü saat on beşe kadar Çemberlitaf da l~anbul vakıflar Müdürlüğünde Akarat kalemine 

Değeri 
L. K. .......__ 
69 66 

357 60 

979 00 

1375 ()() 

Satılık mahlul emlak 
Pey parası 

L. K. 

6 00 Beyoğlunda Hü~~yi~ ~ğa mahi\llcıinde Bilezik 
~okağında eski 56 yeni 58 No. h 51 metre 66 
satnim arsanın tamamı. 

27 00 Hasköyde Sütlücede Mahmut ağa rnahalle-
ıinde Filibos sokağında yeni 41, 43 45 üç bap 

1 

barakanın tamamı. 
74 00 Tophanede Defterdar Ebülfadıl mahallesinde 

. 

Defterdar yokuıunda münhedim Kılıç Ali 
pafa camii imamına meıruta 178 metre araa-
nm tamamı .• 

104 00 Kasımpaıada Yeni çe§mede Kadı Mehmet e· 
fendi camii 550 metre murabbaı ar~anın ta
mamı . 

Yukarda yazılı malların tamam uun mülkiyetleri peıin para ile 20 
bt.ıiran 936 gününden itibaren açık arUırma suretile satılmaları uza
blırııttl1'. Ostermesi 30 haziran 936 salı günü ıaat 14 le Komisyon· 
dt. Yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğ-
1'. Vakıflar Direktörlüğünde Mahlulit kalemine gelmeleri. .(3482) 

gelmeleri. (3411) 

5 inci icra Memıur1uğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyrun 3/ 7 /36 
tarihine tesadüf eden cuma sa
at 12 den 14 e kadar birinci açık 

Nazif sokak (38) numaralı hanede 
paraya çevrileceğinden talip olanların 
mnhnllinde hazır bulunacak memuru
na mUracaatları illtn olunur. 

(V. No. 16836) 

lstanbul Mlllt EmlAk Mildilrlüğilnden: 
Beyoğlunda Kurtuluş mahallesinin Kurtulut caddesinde ve 

Değirmen sokağında tapu ka yciına göre eski 8, 10, 12, 14, 16, 
15, 19, 21, 23 yeni 271 sayılı 4069 metre ve 31 deıimetr~ murabba· 
mda maa arsa iki bap hane ve iki bap diikkan ve baraka dükkan ve 
tadilat komisyonu raporuna göre Değirmen sokağında esk1 1 S yeni 
19 sayılı baraka dükkan ve eski 23 yeni 29 numaralı maa oda dük· 
kan ve Kurtuluş caddesinde yeni 271 sayılı ahşap ev ve 271/ 1 sayı· 
lı dükkan ve 271/ 2 sayılı dükkan ve Değirmen sokağında eski 1 ~ • 

lstanlnıl Asliye Altıncı H1ıkuk 21 yeni 23 - 25 • 27 ve Kurtulut caddecinde eski 10 ila 16 yeni 259 
llfahkcmesinden: ili 269 sayılı arsadan ibaret emlakin 12 hi.uede 4 hissesi seki2 bin 

Hatice taraf mdan Feri köy Avukat 
caddesi 5 sayılı evde mukim iken ika- iki yüz yirmi bir lira 66 kuru~ mu hammen kıymet üzerinden 21 -
rnetgahı belli olmıyan kocası Ahmet 7 - 936 salı günü saat 14 e kadar pazarlıkla satılacaktır. Satıt be
Hamdi aleyhine açılan boşanma dava- deline istikn.zı dahili ve o/o de beş faizli hazine tahvilleri de kabul 
sında: Müddeaaleyhin ikametgahının olunur. isteklilerin % de yedi buçuk pey akçelerilc hC\ftamn salı ve 
mcçhuliyetine binaen dava arzuhalinin cuma günleri idaremizde müteşekkil satış komisyonuna müracaat-
on gUn zarfında cevap vermek Uzere ları. (F) (3540) 
on beş gün müddetle ilanen tebliğine -------------
karar verilmiş ve arzuhalin bir nüsha- altıncı hukuk mahkemesinin 936 916 verilmesi lüzumu tebliğ yerinde olmak 
sı da mahkeme divanhanesine talik sayılı dosyasına ilim tarihinin ferda- üzere ilan olunur. 15/ 6 936 
kılınmış olduğundan İstanbul asliye sından itibaren on gUn zarfında cevap (V. No. 168315), 



ŞARTLARI ı YAZI VE YONETIM YER/: 
Yıllık e aylık ı aylık A.J1ık 

lıfemlebtlmtsde '1&50 620 236 111 
Yabıuıcı ywlere 1MO '126 '00 150 

Poeta bılrUttne ı 180 950 C100 180 
&irmlyen yerlere J 

jldare: 
lYazı lflerh 21'11 

l'eli?'&f adral: KUBUN bt&Dbal 

:I'elefoo 
141'10 

TQrldyenlD ber poata merkezinde KUBUN'a abone yazdır. Po.ta kutusu No. '8 
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iKTiDARSIZLIK 
V~KiTSiZ iHTiYARLIK 
B i T K i N L i K ... 
i STEKSiZ Li K 

-...eELGEVSEKLlG. 
..... ~YORGUNLU~ 

~a~ 
BULUNDUGU 

a YfRE O G RA YAM AZ 

. -Kc-ça·K 
istanbulun en 

ibar Aile 
uvasıdır 

Her akşam 
mükemmel 
ince saz 

ÇiFJ9L.K PA ·RKI 
Sahibinin Sesi 
kıymetli artist
lerinden BayaP 

• 

Fikriye'yi 
her akşam 
dinleyiniz 

Devlet Demiryo/ları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankası 
20/611936 vaziyeti 

AKTiF PASiF 
Kaaa: Lira 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları af ağıda yazdı 5 grup Al~n safi kilogram ı 7.07 5,24 r l L 24.017.692. 9 l 

malzeme hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpapda gar bi· Banknot . , ı ı • .. 14457.895 -

nuı dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafından açık eksiltme Ufaldık• • • • • " .. .721.101.06 39 l96.688.9l 

Sermaye -·····-·-·-·······-····-······-·--·-······· 
ihtiyat akçesi·-···--···-····-········-·······------········ 

T edavUldekl Banknotl9r: 
ile aabn alınacaktır. İsteklilerin malzeme hizalannda yazdı muvak- Dahildeki Muhabirler: 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 

r 58.748.563.-

maddeai mucibince ite girmeye manii kanuni bulunmadıiına dair TUrk liraaı • ı • • 1 L .3~3.722.63 353 722 6J 

Deruhte edilen evrakı naktiyeıL 
Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfikan hazine tarafın
dan vaki tediyat. beyanname vermeleri lazımdır. Buite ait ıartnameler Haydarpqada Hariçteki Mahablrler: 12 OM 61 T. -

1 inci itletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. Altın Safi kilogram 4.398,494 6.186.833.98 -----Deruhte edilen evrakı naktiye-
1 - 31 adet manyatolu masa telefonu muhammen bedeli 731 li· Altına tahvilikabil Serbest döviz-

ra 60 kurut ve muvakkat teminatı 54 lira 87 kunıt olup 29 - 6 - ler." 266 154 43 
936 pazartesi günü saat 10 da. Diğ~r dö~ler ve borçlu kiliring 

bakiyesi . • , 
Kargılığı tamamen altın olarak 
tedavüle ilaveten vazedilenL 

146 68.1 952. -

2 - 30000 Kg. blimi karbonat dö sut muhammen };edeli 3975 bakiHyeleln • T h 
111 1 

• 1 9.530.888.69 25 983.877 ı O 
. • • az ne • y er: 

lira ve muvakkat temınatı 298 hra IS kurut olup 29 - 6 - 936 Deruhte edilen evrakı naktiye 

r 6 000.000· - 162 68~ g!i~ 

TUrk Liraaı Mevduatı ·······----·· 15.011 981· 

Döviz TaahhUdata pazartesi günü saat 10 da. karplığr. L ısa.748.SU-
Altına tahvili kabil dövizler'! 4 213 776. t 7 

Diğer dövizler ve alacaklı ki-ı 
3 - 20000 adet atet tuğlası muliammen l>edeli 1900 lira ve Kanunun C5 ve 8 inci mad-

muvakkat teminatı 142 lira 50 kurut olup 29 - 6 - 936 pazartesi delerine teviıkan Hazine tarai 
.. .. 

10 
d fından vaki tediyat. .. 1!.064.611.- 146.683 952 -

gunu saat a. -----
liring bakiyeleri . • , .1 22 760.028.31 

Muhtel it -·················································-···-

26.973 8()4...S 
65. l 80.791 ·~4 

4 - 100 M. Kailim teli muhammen l>edeli 189 lin. ve muvakkat Senedat CUzdanı : 
teminatı 14 lira 20 kurut olup 29 - 6 - 836 pasartui sUnU aaat HTl~e bonetlolan • • • ~ L. 3 lal.Ul60 
10 da. cau •en er 1 1 11 ·I .. Z.S64.S5f.15 10.699.587.35 

5 - 52 adet ta};aklı çay fincanı, 102 adet çorba tabağı, 2 adet Eaham v~ TahvllAt CUzdanı ~ 

d b k 75 d .. h" kü" ··k b .. yük. 30 d • • • A tiyenln ka11dığx esham ve . 34.413.328 83 
yuvarlak yemek tabağı büyük, ıoo adet tabaklı kahve fincanı, 400 IDenıhte edilen evrakı na.k-ı 
a et yassı ta a , a et sura ı çu ve u , a ~t ıyı cms tahvilh itibari' kıymetle 
au tabağı, 20 adet rakı kadehi muhammen bedeli ı84 lıra 70 ku· B ·s b E h ahvtı• 

85 ku l 
er est s am ve T d .. 4.177.870.50 38.591.199.33 

nq ve muvakkat teminatı 13 lira rut o up 29 - 6 - 936 gü· ------
nü saat 10 da. :C3ı67) Avanalar: 

M. M. Vekaletinclen: ZAYl 
Altın ve döviz il.zerine avansı • 35. ı 40.39 
Tahvillt üzerine avans. .. 16.463.614 81 16 498 755.20 

4500000-
3 893 929 17 

1929-30 senesinde "Britiş Skul,, 
lngiliz mektebinden aldığım şahadet- Hlasedarlar···---·-· 

Derece Subaylara Erlrre 
Lira Kr. Lira Kr. 

ı 154 50 77 25 
139 05 

namemi kaybettim. Yenisini çıkaraca- MuhteHf 
ğmıdan eskisinin hUkınU yoktur. Yekin j86401.71 l.75 YekOn 286.401.71!;.?J 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
2 
3 ıos ıs 

4 92 70 

61 80 
46 35 
30 90 

'Abdümıhim Saim 
(V. No. 16834) Is kent• haddi yUzcle S 1·2 - Altın L 2eri11e avana yUzde 4 1·1 

s 77 25 lS ,45 
6 61 80 ıs 45 

Bir şehit ailesi öksüzlerine ıs 4S 
1485 Myılı kanuna göre savat .• YILMAZ RAKISI . 

-.katları ile ıehit öksüzlerine veri
lecek ikramiyelerin tevziine baı
lanmak üzere havaleleri Ziraat 
Bankasınca fubelere gönderilmek
tediı. Bu sene bundan baıka tev· 
ziat yapılmıyacaktır. Bu sene 
toplanan paraya göre t9ı sayılı 
tefsir kararma göre harp mal ulu 

Son sistem tesisatı haiz fabrikamızın mahsuıo· · 
olup 45 derecelik Türkiyeniı-1 en nefis rakısıdır. 

Bergama Belediye reisliğinden: 
olanlarla 259ı sayılı kanuna göre H h · 5 E • ha hll hükm" .. d .. er sene azıran 2 de açılan Bergama Hayvan ve mtıa pa· 

rp ma u un e askerı ma- .. ··1 l"" .. • 1 l 9 h' d·ıd· v• 

)Ali · d l . h' .. k nayırı goru en uzum uzerıne 14 ey ü 1 36 ya te ır e ı ıgı ve pa-
u enn erece erıne ve ıe ıt o -

aüzlerinin her birine düıen hisae nayırm 14 eylülde açılıp gene bir hafta. devam edeceği ilin olu-

yukarda gösterilmittir. nur. (3141) , , 1-t,; ~ 
{34) (3461) 

iŞ SAHiPLERiNiN NAZARI 
DiKKATiNE 

Bihımum ferağ, intikal mua
melesi, bonolar tahsili, kazanç, 
veraset ve saire vergileri için bil
umum muameleler gerek An
kara ve gerek latanbulda her tür
lü it takip eder. 

Manuk Viranşabuk 

latan bul: Bahçekap.ı Bergirci
ler sokak, 1 inci Vakıf han kartı· 
amda Şirin han No. 10. Her sün 
aaat 12 - 14 e kadar. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.COO, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükif at vardır. 

Bafra Malmüdür"lüğiinden: 
1 - Bafra kazasında vaki da f ra gölün\;n denizı~ iltiıak ettif 

nokta~a kadar olan kısmında aay dolun~cak balıkların hasılata ••"' 
diye rüsumu maa resmi miri balık avlama h'lkkı 31 - 5 -- 936 ~ 
rihinden batlamak ve 31 - 5 - 939 tarihioıde hitam bulmak üzet• 
üç sene müddetle kiraya verilmek üzere a-;ık arttırmaya konulııı11r 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 12000 on iki bin iiradır. 1ı 
3 - T:ılipler arttırmaya iıtirak için tahmin olunan bedelin o/<" ' 

buçuğu olan dokuz yüz lira muvakkat teminat vereceklerdir. ,.tır 
vakkat teminat veya nakit yerini! banka mektubu, istikraz. dabİlf, 
Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri 2490 sayılı kanuıı.ı' 
17 inci maddesi mucibince kabuJ olunacaktır. 

4 - Bedel haddi layık görüldüğü takdiı de 6 - 7 - 936 paıtt" 
tesi günü saat 16 da yapılacak ihale keyfiyeti Maliye Vekileti eell
lesinden istihzan olunacaktır. 

5 - Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarlıirnda ve bir ,.,,r 
ti de İstanbul Av Vergileri Müdürlüğünde vardır. 

6 - isteklilerin 6 - 7 - 936 pazartesi günü Bafra Malmüd1i,. 
lüğünde !eşekkül edecek Komisyona müracaatları ilin olunur (-) 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Neıriyat Direktörü: Refik A. seJ 


