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! Parasız ı . 
/IAuayene kuponu i 

Bu kupondan yedisini birik· ı= 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye - ı 

ne ettirebilir. : 
(TafsiW.t iç sayıfalarımızda)i 

·-·---··················-· ......... -.......... : 

Boğazlar hakkındaki notamızl Sekizi~ci spor kongresi 
Dün Ankarada Adliye Vekilimizin 

Bütün devletlerce bir nutku ile açıld1 müsait karşılandı 

Hareketimizin dürüstlüğü 
takdir ediliyor 

Yeni spor nizamnamesile Z.,eraber bir de 
gençlik teşkilatı hazırlanıyor 

ispanyada 
B t!§ &:ne evvel IspanyadJ. ha

pıshaneden çıkarılarak halk 
alkışları içinde devlet r•~isliği 

{ 
Atina, 13 (Kurun) - Türkiye elçı • 

si Bay Ruşen Eşref bugün hariciye ne. 
zarcti müdürü Bay Magrubi ile gö -
rüşerek kendisine boğazlar hakkındaki 

Türk notasını bildirmiş ve bu liususta 
Yunanistanm TUrkiycye zahir olacağı· 
nr ümit ettiğini söylemiştir. 

(Sonu: Sa. ! Sil. 1) 

lngiltere zecri tedbirler
de ısrar edecek mi? 

mevkime getirilmiş olan Alcala Zamo
ra talihin garip bir cilvesile Cumur 
reisliği makamından atılıyor ve tek
rar hapishane bodrumlarına tıkılmak 
tehfikesine maruz bulunuyor! Evvelce 
Akala Zamora'yı alkışlıyanlar bu de-

fa çılgın bir hiddetle kendisine karşı Eden bugün kabineden tal:mat alıyor 
Ytımruk sıkıyor!. Alelade zamanlar 
için görülmemiş bir manzara olan bu 
siyasi hadiseye A vrupamn büyiık he
yecanlı gürültüleri arasında hiç kimse 
dönüp de bakmağa bile vakit bulanu
yor ! 

Efkan umumiye Alcala Zamora
ııiıı adını İspanyanın ihtilal hareket
leri içinde ilk defa olarak 1931 sene
sinde duymuştur. Bu adam aslında 
.E!ndillüslü bir avukattır. Madrit baro-

Ankara, 13 (A.A.), - Sekizinci 
Spor kongresi bugün saat 11 de Hal
kevinde toplanmıştır. Adliye Bakanı 
Saraçoğlu Şükrü bir nutukla kongre
yi açtıktan sonra başkanlık divanı 

intihabına geçilmiş ve başkanlığa 

Şükrü Saracoğlu, asbaşkanlıklara say
lavlardan general Ali Hikmet ve Rah
mi Apak, katipliklere delegelerden Şe
rif (İzmir) Osman Müeyyed (İstan
bul) Haşim (Uşak) seçilmişlerdir. 
Bundan sonra umumi merkez ve fede
arsyonlar raporlarını tetkik encümeni 
nizamname encümeni adlariyle encü
menler ayrılmışlardır. 

Başta cumur başkanımız Atatürk 
olmak üzere memleket büyüklerine 
kongre tazimatının sunulmasına müt
tefikan ve alkışlar arasında karar ve
rildikten sonra yarın saat 9 da toplan 
mak üzere toplantıya son verilmiştir. 

Toplantıya nihayet verildikten son
ra Sovyet sporcularmnı memlelteti
mizl ziyaretleri intibamı gösterir bir 
film gösterilmiştir. 

B. Şükrü Saracoğlu • 
Şükrü Saracoğlu kongreyi şu nu4 

tukla açmıştır: 

(Sonıı: Sa. 6 Sü. 4) 

sunda güzel söz söylemekle büyük bir G 1 1 b şöhreti vardır. Müteveffa İspanyol en Ç er e a Ş b a Ş 8 
diktatörü .Primo de Rivera'nın yaptığı ................. - ............ --········----·-·· .... •••••••••• ... 

:~r:~~:~ı:~:;:ne;;;~i ~:y~~~= t• vaşıada dAbller •I 
-----"':;r-4: --· ·~.., .ı.. ............ ,. ..... 1000 .... A J A 
neainde İspanyada krallık rejhri1 eu-

~=~~~~ -y-.-.-.-.~.-.-,-9-8-L-l-ll-ö~ .• -d-I ı tt•oraz7 sı Alcala Zamora yı kendisme reıs yap .. J 
tnıştı. Bundan dolayı bir mukabil ih-
tilAI hareketi neticesinde Alcala Za v , Yazıp satabı·ıeceg"' ·ım herh • b. 
tnora hapsa atıldı. Ondan sonra !span~ 1. enl kabineye fırka/ar aleyhtar gÖTÜnÜgOT angı )f yazı 
yada cumuriyet iliin edilir edilmez ev- e b w d...... ,, . ' ' k 
Velce Akala Zamora'nm reisliği altın- n egen ıgım eserım •" Olaca tır 
da teşekkül etmiş olan ihtilal komitesi Genç muharrir ve hikayeci Fikret 
tnuvakkat hükt1met olarak ;ıan edil- Adil sorgularımıza şu cevapları ver-
di: komitenin reisi de hapishaı ·" 1Pn di: 
çık •nlarak cwnur reisliğine getirildi. 
Sonra yeni kanunu esasi muc!rJıncc 
cumur reisi intihap edildi. 

!spanyol kanunu esasisi bir noktai 
nazardan başka memleketleri:ıı.kine 

benzemez. İspanyada (Cortes) deni· 
len meb'uslar mı>clisindeki hakimiyet 

.QSI~ US 
(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Çeşmemeydanındaki 
kavganın"' tafsilatı 

il ıtte hadi.<;enin (!<'<:fiği ner. alt ta Uiz nursunla ııeğeni 
~!lımet ve yaralı .4ziz 

( Y azısı ;J üncü sayfada) 

Atina, 13 (KURUN) - Başvekil 

Demircis bu sabah odasında ölü ola. 
rak bulunmuştur. Derhal çağmlan 
doktorların muayene<:ıinden anlaşıldı. 

ğına göre. Başvekil, gece birden bi
re isabet eden bir nüzul ile ölmüştür. 

Demircisin cenazesi yarın kaldrrı. 

lacaktır. Merı>simde Kral. veliaht, 

mebuslar, büyük rütbeli zabitan ve 

sefirler hazır bulunacaklardır . 

- Hececiler, kendilerintlen sonra 
yen; bir edebi nesil yetişmediğini söy. 
Iüyor ve eserleri nerede diye soruyor. 
lar, ne dersiniz? 

- Bu iddiayı çok haklı bulu~ o
rum. Çünkü "Hececiler,. diye isim. 
lendirdiğiniz şair ve muharrirlerin en 
ihtiyan bugün kırk beş yaşını dolctuı 
muş olmaktan uzaktrr ve bugünk ii 
edebi nesildendir. Nerede kaldı ki, 
onlardan daha yaşlı olan. ne bile -
yim, mesela Hiiseyin Rahmi, Halit 
Ziya da bugünkü ne.c;;ildendirler Bu 
itibarla "Hececiler,. in kendilerinden 
sonra bir nesil aramalarından tabii 
ne olabilir?. 

Bay Fikret Adil 
Benim bildiğim, bir nesil :.la ge_ 

ne olarak hesap edilir, ve yukarıda 
söylediğim ~ibi hececilerin en ihtiya. yane hir teşlıihll:' güzel v~ genç bir 
rı kırk beş yaşını doldurmadığına gö- kadın olarak bile farz et.sek w onu 
re, kendilerinden sonra bir nesil ol. ihtiyarlığında göı·sek .. cami yıkılmış 
duğunu kabul ederlerse, kar!'ıımızda ama mihrap gene yerinde" deriz. Ondan 
en büyüğü on iki yaşında dahiler öldükten ~enelerle sonra bahsedildi. 
göreceğiz demektir. ğini isitsek, güzelli~inin şöhreti ge-

ESKI VE YENi EDEBIYATIMIZ lle dilden dile dolaşır. 
- Eski ve yeni edebiyat hakkın. NE YAPMAK iSTiYOR? 

da düşünceleriniz? - Sanat hayatınızda ne yapmak 
- Güzelin e~kisi, ;\enisi olur mu? i.stiyorsunı:z? 

Hakiki, canlı bir mahluk ve en ami-(B. Demircis, lıarpten evvel Veni. 
zelos kabinesinde balıriye nazırlığı 

etmiştir. Kral Kor~tantinle J'enizelos 
arasında i/ıtil{if çıktığı zaman B. De- Hazırla nan t ı· t 
mircis libt:ral parti.ııinden ayrılmıştır. a 1 m a name 
P l . .. l ~· .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• anga osun dıktator ugü zamamnda •• •• ................................... ao 

Amiral Kondirııotisin iıJtifası üzerine olulerı•a yıkaam 
~;;:;~~~,;;•;:·;, '~;!i:!;:..:·:~·:,ı_ Si Ve 
zetf~~~n~ koy~W.'U ÜZl'rine kendi nam- go..a• ma· ımesı· ı·şıe • -.:<'tlıgım 1?er1 alımştır l'I 

JlumaileyJı, Atinn üni!.'!!r!it~sf!!. 
de Roma hukuku profe.ııörii idi ve u. 
mumun lıürmet ı·e takdirini kazan
mııtır .) 

(Sonu Sa. 2 Sü. 4) 

Beş sınıf üzer;nrlen qap1 ıan tarife 200 
Liradan baştıyoı, 15 Lirada bitiyor 

.<Yazısı 6 ncı saY,facıar 
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SON '· HABERLER · ANKARADAN 
. . . 

ltalya .Lokarnodan ve Milletler 
Cemiyetinden çekilecek mi? 

Ceza Kanunu layihası geri alındı 

Erkanı harp görüşmeleri ayın on beşinde başlıyor 
ltalya bu görüşmelere girmiyecek 

Londra, 13 (A.A.) - İngiltere ta -
rafından, Alman hllkQmeti nezdinde 

y~~lması icap eden tqebbüs Bay Von 

Hocsch'ün vefatı hasebilc belki tehir e

dilecektir. 

Maamafih, erklru barblyeler arasm • 

dald carilımelcr, ıol cenablann bükü -

metin ttalyaya kartı daha ualapa ta -
raftan bir durum almau yildhıden mil· 
cadelelerini tiddetlendlrmeleri endiıe _ 

üne rafmen, herhalde bu aym on be • 

finde 1'atlıyacaktır. 

ITALYA CENEVREDEN ÇEKi
LECEK Ml? 

Roma, 13 (A.A.) - Gazetta del Po. 
polo diyor ki: 

"Milletler Cemiyetinde kalacak mı.. 

yız? Müstakbel Lokamo için elbirliğine 
devam edecek miyiz? Lokamo ıiıte -
mindc kalmakta, yani esk.i taahhiltlerl
mizi muhafaza etmek ve yeni taahhüt -
lere girmekte hiç bir husuıt menfaati • 
miz yoktur.,, 

Ayni gazete, harp kanunlarına ria • 
yetıizlik edilip edilmediğinin 13 ler ka
mitesl tarafından tahkik edilebnmesi 

için kabul olunan "milsavatsıznK., usu
lüne tahammül etmekte İtalyanın men· 
faati olup olmadığım ıormakta ve "Ce
nevrcde kalacak mıyız?" sualini tekrar 
etmektedir. 

ITAL YA ERKANI HARP KO. 
NUŞMALARINA GiRMiYOR 

Roma, 13 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfeller, ltalyanm erklnı barbiyeler 
arasındaki görilımelcrc iştirak etmiye • 
ceğini söylemektedirler. 

Resmi mahfeller bu haberi teyitten 
imtina ediyorlar. 

Boğazlar hakkında~i 
notamız 

ispanyada 
(Vst yam 1 if1Cid6) 

mvvetlııe karlı muvazene temin et
mek için cumur reisine fesh hakkı ve
rllmlttir. Fakat kanunu eeastntn 81-

( D dl/fllll ı lncid• J 
HAREKETiMiZ TAKDiR OLU. 

NUYOR 
Londra, 13 (A.A.) - Havaa ajansı

nın muhabiri bildiriyor: tngilia mat • 
buatı Lausanne muahedeainin Çanak _ 
kale ve Karadeniz boğulannda tahki • 
mat yapılmasını meneden ahklmmm 
feshmi istiyen Tilrk notaııru müsait 
şekilde karıılamaktadır. Matbuat bil • 
hassa Almanyanm hattı hareketile bir 
tezat teşkil eden Türk talebinin dil _ 
rüst bir tarzda yapılmıt olmaunı ebem· 
miyetle kaydeylemektedir1 

l"ımcs dıyor ki: 

Geçen hAZiranda H ........... ,. • 
pılan istila ile Avrupa •a• ••• wna • 
lan darbe olmasaydı her halde Türkiye 
bu talebi bu kadar ıerken ,,..,....mı. 

balefete u~. inci maddesine göre yeni meclis top-
Daily Telegraph gazetesi diyor ki: landıkt&n aonra cumur reJainin feeih 
Boiazlann s•Jri ukeri bir halde hak1mu yerinde kullamnıe olup olma

hıulunmumm lıüyük bir ehemmiyeti dJjmJ tetkikle bir karar verir. Eğer 
ycıkbar. Çünkü pyri askeri ımntak•mn · meclis aleyhinde karar verine cumur 
dııflnN ıı..,, levuıma IMılunduruluyw. relsl çekllmefe mecbur olur. 
Ve herhansi bir serainlir balincle bun. Bir de lııpanyol kanunu esuls1 cu
lar sür'atle civarlara yerlettirilebilir. mur reisinin partici olmumı kabul et
Boiazlarm ai1I' toplarla ve maynlerle mez. Onun bUtt1n partiler illtUnde blta 
Air'atle tahkim edil.ı,ileceii makul ola- raf bir vaziyette kalmasmı ister. Şa
nık farzedilebilir. Herbalde Türkiyenin yet cumur reisi bitaraflığını bozana 
noktai nazarou büyük bir anla7ıı zib • phun mes'ul ayar. Halbuki Alcala 
ai,.ti)'le tetkik •ııenıi.z Jiznndn-. Zamora cumur reiBllfini yaparken doğ 

ITALYA NA.SiL KARŞILADI? nıdan dofnıya idare l§elrine kant-
~DnMı, l;l (A.I\'..) -11 ••• 0 •Janaı ı.tı auagk1 • B.u.o.U '"'--'• t..ı--.1 ...a.. W. 

diriyor: 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ceza 
kanununun bazı maddelerini değiş. 

tlrmek için Kamutaya verilen kanun 
layihası hükilmetçe reri alınmıştır. 

Emlak figatlaTı niçin 
düıügor? 

Ankara, 13 (Telefonla) - Kamu
tayın bugttnktt toplantısında Derç 
TUrker'ln (Afyon) ~faht sual takri. 
rinin Maliyeye havalesi kararlaştml. 
mııtır. Türker bu takrtrinde Anka
ra müstesna olmak tizere diğer bU • 
yük phirlerin hepisinde emlAk ve 
akar kıymetlerinin yilzde elli dUştU • 
fUnU söylemekte; Emlik Bankası, 
Emniyet Sandığı ve diğer bankalar
ca .satılığa çıkarılan ipotekli em tak in 
çokluğunun da izah edfJmesini Mali. 
ye Vekilinden istemektedir. 

Yeni tahli&ige bütçesi 
Ankara, 13 (Telefonla) - Tabii. 

siye umum mUdürlüfijntin 936 bütçe. 
si llyihası geçen senekinden 10,000 
lira noksanlle 390,000 lfradfl'.. Bu 
noksanın abone usulünttn kaldınlma
srndan ileri geldiği kaydolunmakta. 
dır. Mali sene başında bu muliin 
yeni den tatbik edildiRi de zikredil. 
mektedir. Bütçe &'eçen senekinden 
3558 lira nOksanlle 327065 liradır .. 
Yeni bUtçede Kam deposu bekçisi
nin maqma 10, merkez daktilo me -
muru ve ambar memuru muavininin 
ücretlerine beşer lira zam yapılması, 
Anadolu ve Rumeli mUdUrUUderinde 
altmıpr lira ücretli birer makinistlik 
lhclam, Afva can kurtaran fstasyo. 
nu ile Kefken, Roket istasyonu kal. 
dınlarak Zonguldak ve Salll8unda 
lstuyonlar ihdası teklif edilmekte
dir. 

LAylhanın bOt~e eneUmenlnee ay. 
nen kabul edilen dlrdtlneU maddesine 
crnrp: )lliit~kait evtam ve eramtlin sim. 
«11ye"'1kadar tahsis edilen ve }jundan 
sonra da tah.8is edilecek olan aylık
larından bir nüfusa isabet edecek 
miktar 300 kuruı veya daha aşağı o. 
lursa 10 seneliği tah.c;lsatı fevkalade. 

lerfle birlikte defaten verilip al~ 
ları kesilecektir. 

Kaymakamlıklarda rJtJ 

mektupçuluklard• 
geni tayinler 

Ankara, 13 (Telefonla) - Tor1Jl.ıı 
Iı kaymakamlıfına eski Tefenni kaY" 
makamı Halit, Çine kaymakamlığı" 
na eski Çatalca kaymakamı ~vdet. 
Akhisara Trakya müfettişliği yası 

işleri mUdUrü Halil, Tef enniye / "" 
talya maiyet memuru Bedrettin, Jne
göle Şibin Karahisar kaymakamı Nil" 
ri, Beşiriye eski Eleşkirt kaymak"' 
mı Rahmi, Küre kaymakamlığına dl 
Dörtyol kaymakamı Abdurrah111aO 
tayin edilmiştir. 

Gaziantep mektupçulufuna Di~ 
rıbekir mektupçusu Vehbi, yerirı• 
Orhaneli kaymakamı Nlzım, Çorub 
mektup~uluğuna eski Artvin kaynır 
kamı Hasan, Haklriye Mahmutbe1 
nahiyesi mUdürii AgAh, eski ZongJJLı 
dak mektubçusu Sait SamHna. Saıll~ 
ı:ıun mektu~usu TalAt Çanakkale1' 
tayin edilmişlerdir. 

Nisanda askere 
alınacaklar 
Ankara, 13 (Telefonla) - Şimd11' 

kadar muvazzaflık hizmetini yapma.J%1d 
tam hizmetli ve zamanında yokla.J%1'' 
lannı yaptmnıg olanlardan 316 ~ 
328 (dahil) e kadar; deniz, ~ 
ve jandarmadan 316 dan 330 a kad'1'; 
Muzika ve gayri müslimlerden de 316 
dan 329 a kadar doğumlu olanlar oi' 
san ayı içinde askere alınacaklardır. 1 

• 
Kı&a Ankara haberlerı 

* Emlak ve Eytam bankumnı ır 
kizinci hesap senesi billnçosu yapıl' 
mıştır. Bu bilançoya göre 935 yılı tr 
fi klrı 197.000 liradır. 

* İkfüın t V PJcAletj teftia re.ialifiP' 
vekllette bulunan HUmü Yama.P ııt 
tayini yüksek tasdike iktiran-etiııştit' 

• Hadım kazasmm Pirlerkondu rı•• 
hiyesinin adı "Taşkent,, e çevriJIJlif' 
tir. 

Bu gazete kanuni yollan takip eden 
Türk talebi ile bazı diğer devletler ta -
rafından takip olunan uıul araamdaki 
.... zadı tebaı:üz ettirmektedir. 

İyi haber alan mahafil, Boğazlar re. 
jiıninin yeniden tetkikini talep eden 
Türk notasının resmi İtalyan mahafili
ni hayrete dUıilrmedifi fikrindedirler. 
Bu mahafil, Bay Mussolini'nin zecıi ted 
birci memleketleri alakadar eden diğer 
meseleler karıısında aldtğı ihtiraz ka • 
yıtlı hattı hareketten bittabi ayrılmı -
yacağmı tebarüz ettirmektedirler. 

merkez partisi kurmak için teşebbüs

lere girmiftir. Son defa meb'uslar 
mecllsini feahetmeai bu tefebbUslerin 
bir neticesidir. Fakat Alcala Zamora 
bunda muvaffak olamamış, sol par
tileri kendi aleyhine ~virmiştir. ls- """!"!"''!!""""~!"'!"!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!'!f!!ll' 

Morning Poat guetni de diyor ki: 

panyada ise bugUn bütün kuvvet hemen 
10l partilerin elindedir. Yeni toplanan 
meb'ualar mecliıil 5 reye ve 175 müs
tenkile kartı 338 reyle geçen ikinci 
klnunun yedisinde yapılan teshin IU
zumBUZ olduğuna karar vermiştir. tş
te bugUn bunun üzerine Akala Zamo
ra çekllml§, yerine muvakkat cumur 
reisi olarak meb'Ullar meclisi reisi 

Yunan Başvekili öldü 
Türkiyenin .._ Anlanb mam -

dan bulUlllllUI mll·+ ııel.-i imla~ • 
bncalmr. Diiw tanıftan öyle anlatı • 
byor ki, enelce Kancleniz ile Akden.iz ı 
arumda .. ....,.,_ w,.mc J"Ohm,, müfrit 
tarillfbln olan Rmya im .tından da mu. 

Siyast mahafil, Türk jestini, 1tal -
yaya karşı zecri tedbirler tatb:kinin 
doğurduğu kan§tkhkların yeni bir man 
tıkl neticesi olarak tdakki etmektedir-
1er. 

M. Martinez Barrio geçmif bulunuyor. 

(Vat 11am I incide) ) 

FIR~<AI~AR YENi KABiNEYE 
ALEYH DAR 

lngiltere zecri tedbirler
~ de ısrar edecek mi? 

Fakat rivayete göre Alcala Zamo
ra'nm akıbeti cumur reisliğinden çe
kilmekle kalmıyacatkır: Alcala Za
mora kendi aleyhinde verilen ittiham 
karanın kabul etmiyor, karar aleyhi
ne te§ebbUu.tta bulunuyor. Halbuki 
diğer taraftan aleyfiindeki olan mu
hitler kendisini fqistlik filpheel al
tında bulunduruyor ve bir takım ge
nerallerin Alcala Zamora nemine sık 

Atina, 13 (KURUN) - Kral, 11c
nl kabineyi tcşkile BaıvekU muarini 
B. Metaksasi memur etmlftlr. B ftle
tak&a.ın teşkil edeceği .,,eni kabine 
çarıarnba günil mecliae çıkacak ve iti
mat reyi latiyect>ktlr. 

Kralın kabine teşkilini, kendile1·i 
ile görüşmeden B. Metaksaıa ı~rme. 
si, fırka liderleri tarafından mualıe. 
ze edilmektedir. 

Eden bugün kabineden talimat alıyor Liberal fırka lideri B. Sofuli. . //. 
Jletal.:tıas ile göriişecek re yen{ kabi
neye reyini a11cak mutabık kaldıklan 
takdirde ı~rrcel..·tir. Çalrlariı de ye. 
ni kabineye karıı Uıtigatkar davran. 
maktadır. 

Londra, 13 (A.A.) - Havaa ajan. 
sı blldiriyor: iyi haber alan mahf el
ler, Milletlet Cemiyetinde yapıla. 

cak teceddlidün, Berlindeki Jngiliz 
teşebbüsUnün, erkam harbiyeler gö. 
rUşmcsinin ve Jtalya hakkındaki zer
ri tedbirlerin arttmlma.•nnın, çar. 
şamb:ı veya perşembe günü toplan. 
ması icap eden İngiliz kabinesinin baş_ 
hca münakaşa me\·zularını teşkil et. 
mesini muhtemel görüyor1ar. 

Son zamanlarda, Londarada, zec
ri tedbirler lehinde gene şiddetli bir 
mücadele başlamıştır. Ancak kahine 
erkanından bir kaç muhafazakar, 
zec:i tedbirlerin arttırılmasına mua
rrzdır. 

Resmt mahf eller, yalnız ~ok e
nerjik tedbirlerin müessir olabileceği 
fakat, diğer taraftan. lngiJiz hükG. 
metinin, Süveyş kanalını kapamak 
gilJi yarı askeri zecri tedbirler tatbi
kini tasavvur etmediğini söylemekte. 
dirJer. 

Hattl petrol ambargosunun bile 
tesfrli olahileceğinden şüphe edilmek. 
tetff1'. E!m~, lngflfz hOkiimetinin. 
srrf muhalif tarafı tatmin ~tmek 

maksadile tehlikeli tedbirler ittihazı
nı talep etmesi pek az muhtemeldir. 

Bir çok siyasi mahfeJler, Millet. sık gidip geldikleri söyleniyor. Eğer 
ler Cemiyeti salahiyetinin temdidini zannedildiği gibi Alcala Zamora cu~ 
istemektedirler. Ve hükumet. zecri mur reisliğinden çekildikten sonra bir 
tedbirler siyasetinden vaz geçmeğe de faşistlikle ittiham edilecek olursa 
mecbur olduğu takdirde bu noktai bu hAdise cihan tarihinde ibret alma- ---ıaı===ı:::::m-------=-• 
nazarı kabul etmesi muhtemeldir. cak bir mahiyet alacaktır. Çünkü bir 

Parlamento aza."lından bir çok kaç sene evvel Alcala Zamora'yı ha
kimselerle bir takım muharrirlerin pishancden alarak cumur reisliği ma
hususile ~ol cenahhların, Almanya kamına yUkseltenler bu defa gene ken-

Amerika Milletler 
Cemiyeti 

b kk d ··k b. d ı k di ellerile hapishaneye götürecekler-a ın a enerJı ır urum a ınma · - Vaıinıton, 13 (A.A.) - Dıı bakan-
ı b t dir! a eraber, talyaya karşı uzlaşma hğı, B. Rooıevelt'ln Buen<M-Airea Pan· 
hareketinde bulunmanın aciz olmadı- AS iM US Amerikan konferan11 hakkında muhte • 
°'ını söyledikleri bildirili .. ·or. 11.-itan. _____ ,.,. __ ""'""'"_'_'""'"-- ı·f ı• · A :L h k 
,.. .; µ ı .tın merıaa ü Qmetlerine ıön • 
ya hükumeti, Almanya ile müznke. müddetçe, hiikftmetin böyle bir siya. derdiği davet mektubuna ıelen cevap. 
ratı uzatmak niyetinde ve bu arada set takip edeceğine ihtimal verilme. lan neıretmi9tfr. 
ltnlyan - Habeş anlaşmazhğnın hal mektedir. Çünkii Jngiliz efkarının Kolumbiya Cumurreiıi Lopez, Do • 
edileceği ümidindedir. büyük bir kısmı Milletler Cemiyeti . minik Cumurreiai TrujWo, Guatamala 

INGILTfJREDB ZECRi TEDBiR nin enerjik bir siyasetine bağlı bulun. Cumnrreiıi Ubico bir panamerikan 
TARAFTARLICI KAT.MIJ'OR maktadır. milletler cemiyeti tetkiline ait projeler 
J,ondra, 13 (A.A.) - Ha,·as aJ·an- EDEN YENi TAf,/MAT AL/YOR . l d. 

vermıt er ır. 

sı bildiriyor: l\fuhafaz{lkar parti, ı.ondra, 13 (A.A.) - Deyli Tel- ·----... - .. ,,, ... ", __________ , 
sol cenahı, müfrit zecri tedbir taraf. graf 1~azetcsinin siyasi muharriri, dün yazmaktadır. 

tarhi:rı noktai nazarından terketmiş B. Eden ile B. Baldvin arasında vu. Deyli Telgraf diyor ki: 
ve Milletler Cemiyetinin, Habeş me. kubulan telefon muhaverelerinden "Kabinenin heyeti umumlyesf top. 
selesinin halli hususundaki gayretle- sonra, yarın kabinenin belli başlı !anacak değildir. Britanya hUkftme. 
rinin akim kaldığının kay~edilmr~ini bir kaç azasının toplanmasına ve ar. tf. bu mesele hakkındaki umumi Riva
ve lngiliz hükuml'tinin 'trtık açıktan sıu1usa1 vaziyeti tetkik. R. Edenin setini zaten tesbit etmiştir. Fakat 
açıj?a ve munhasıran Avrupa me~elf'- lt~lya hakkındaki ztcri tedbirler me- Keçen haftaki hadiseler. B. Edenin 
lerile me gul olmaı~ını lstt>mlştlr. selesinde takip edeceği talimatı tesbit daha \'azih talimat alnıasını zaruri 

"l\IHli,, formül muhafaıa edildiği etmelerine intizar olunabileceğini j kılmı~tır.,, 

YUNANTSTANJN HARJCJ sıvı\· 
SETJ ÜZERiNDE 

Atina, 13 (KURUN) - Atina1111 

Fransa ~efiri R. Politi8 huraya gel; 
mis ,.e Yunnnistanın Balkan ve ll' • 
ka~ harici devletlerlt> olan mü11aS'' 
beti iizerinde B. Metaksas ve haricir' 
nezareti müdürü Magrobls ile görOt 
müştlir. 

Belgradda toplanacak olan S•1' 
kan kon~eyinde Yunanistanı n ~,, 
tak.sac; ile B. Magrobi.9 tem~il ed" 
ceklerdir. 
il_..,."""'....,......'""" ________ __./ 

Adisababa 
üzerinde 

Bombardıman 
tayyareleri 
Adisababa, 13 (A.A.) - Ha..,, r 

janaı bildiriyor: .,.-
Dokuz İtalyan tayyareai bu ., 

saat 10 da AdiM.baba üzerinde ut;fP" 
tur. 

••• 
Adisababa, 13 (AA.) - Ha.,ı 

,, 
janaı bildiriyor: ,# 

Büyült bir İtalyan bom~ 
tayyaresi, şimdi, sat ıo.~ de, te 
llsttinde uçmaktadır. . • f1 
ZEHlRLtGAZ BOBARD~-

DEVAM EDİYOR 
olt ıti 

Adisababa, 13 (A.A.) - uG tlot' 
yan bombardıman tayyareei dUD ·_J,,f 

ralu tehrini bombaya tutmut~ 
Habeşler bu eehrin gayri mu.taD'"
oldufunu bildiriyorlar. 

Üç ölll ve be3 yaralı vardır. (._ 
General Ru Nasibu'nun bir rJ d' 

nına göre, beş tayyare Sasabefl~J 
zerine tekrar gazlı bombalar atpılr 
dır. 



İ işaretler 1 
Değişmiyen adam 

Son günlerin edebiyat mesele
lerini çerçeveliyen yazıları, yirmi 
bq senenin bQ.§ döndürücü bir 
hula iıtihaleden istihaleye geçti-
ğini anlatıyor. Mekteplerini bir 
kabuk gibi ardına bırakan nesil· 
ler bir haylıdır. Bu nesillerin ge
ride bıraktıkları kabuklar, bir za

manlar sırtlarına geçirdikleri göm
lekler kendilerine gösterildiği za

man küplere biniyorlar. Hakika
ti, olanı, hayalın seyrini kendi
lerine anlatmak sanki bir cinayet 
İflemektir. Bu yüzden babaları 

tutan nice ehibba hatırlıyoruz. 

Bugün de, dedim, üdeba ve 
§uaradan değişmiyen birini bula
yım da ondan bahsedeyim. Emin 
olun ne yirmi beş yıl önceki plat
lormunda edeb'yat gömleğ'ni mu
hafaza eden, ne fikirlerini, his
lerini ona göre ayar eden bir a
dam bulmakta güçlük çektim Fa· 
kat nihayet buldum. 

* * • 
Liıede talebe idim. Hamdul

lah Suphi, Sultan tepesinde oturu
yordu. Onu uzaktan görmek sö· 
zünii dinlemek bizler için tek ide
aldi. Bir gün onunla vapurda 
tanqhm. Beni Beyazıttaki Türk 
ocağına götürdü. Türk ocağına 
içimde büyük bir heyecan, bir 
korku ile girdim. Genit salonda 
epi bir kalabalık vardı. 

Y o.kup Kadri bir kö§ede, Rı
za T evlik bir pencerenin kenarın· 
da idi. Yahya Kemal bir sedire 
Yaırlıınmt§tı. 

F ahat bu zatler suıruyor. Bir 
iakeml e üs tünele ayak ayak üstü-
'.... ...c .... !t J o:.,.,,,,. ıtlt.JI l ...... 1.. ... ıı., t~J... 

Böz.lüklü, lü6trin iskarpinli biri 
de bir şeyler anlatıyordu. 

Darüllünunlu, askeri tıbbiye
li bir çok gençler onu dinliyordu. 
Ben de bir köşeye büzüldüm. Si· 
Yah sivri sakallı adamın sözlerin
den çok bir şey anlıyamiyordum. 
Yalnız aklımda kalan şunlar ol-
c.:.: .' 

"- Edebiyahmızın çeşnisi Yu· 
nani olmalıdır. Bizim edebiyah
mızda Glasik bir devir böyle açı· 
lır.,, 

* "' • 

' 
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1Gezintiler1 

Buna dayanamayız 

Şehir Meclisinde bir minakaşa 
Dünkü gazetelerde Türk de-

nizcilerinin acı bir şikayetini oku· 
dum. İstandard Oil kumpanyası• 
nin limaııımızla Ak ve Karade
nizler arasında işliyen iiç gemisi 
varmış. işlerin çoğall§ı karşısın
da bir dördüncü gemi daha almış• 
lar. Henüz buraya varmıyan ba 
yeni vapurun tayfası Pireden ge

tirilmiş. Şimdi, Türk rıhtımında 
işsiz Türk gemicilerinin gözleri 
ve çiğnenmi§ hakları önünde iki 
numaralı ~' Sokoni,, yİ bekliyorlar-

Ö.üler 
ıade -

kaç sınıftır? - Seçm ezevat tarafından dini merasim! - Encümene 
Konservatuvaı talimatnamesi - Üsküdar Tramvay Şırketinin dileği 

Şehir Meclisi dün saat on dört bu -ı 
çukta ikinci reis vekili Bay Tevfiğin 
başkanlığında toplandı. Şehir tiyatro -
su, Karaağaç, Dtişkilnler evi, konaer -
vatuvarın 933 ve 934 senelerine ait 
kat't hesapları hakkında daimi encüme
nin kararlan tetkiki hesap encümen -
lerine gönderildi. 

933 yılı kat'i hesabının geri kalan 
kısmı okunarak kabul edildi. Uç sene -
lik nafia yol programı hakkında bütçe 
ve nafia encümenlerinin mil§terek maz_ 
batası da kabul edildikten ıonra ölüle· 
rin yıkanma, gömi.ilme işlerine ait ta -
limatnameler okundu. [Herkesi alaka -
dar eden bu talimatnayi bugün ayrı bir 
sütunumuzda bulacaksınız.] Talimatna
mede ölü gömülmesi beş sınıfa ayrılı -
yor ve her biri için ayrı ücret tayin e -
diliyordu. 

Önceden azadan Bay Şevket buna iti 
raz etti; general Refik Münir de ısöz a
larak ,unları söyledi: 

- ölünün ıınrfı ~tur. Öyle bir ta. 

rife yapdaın ki hundan herkeı ayni ıe
kilde istifade ehin. Biz esaı olacak bir 
tarife yaparız. Cenazeıinde meraıim yap 

ruf kabul etmiyoruz da ölüler araun • J 
da mı 11nıf farkı ihdaı edeceğiz? Tali • 
matnamede birinci ıınıf ölülerin lüks 
otomobille götürüleceği ve kendilerine 
"seçme zevat tarafından dint merasim 
yapdacağr,, kaydı var. Bu ne demek • 
tir.? 

Mefhumu muhalifi murad olununca 
zenginlere ıeçme imamlar telkin vere • 
cek de zengin olımyanlara adi ve ca -
hil imamlar mı telkin verecek? Garip
tir. Bu ''&eçme zevat" kaydının çıka • 
rılrmm lazımdır, Bir de Mülkiye encü ~ 
meni reisi ar-kadatıınız bu i§İn ihtisas 
meseleıi olduğunu söyledi; bu İ§, çok 
ıükür, benim ihtisasım dahilinde de -
ğildir; huna mernnunum. 

Fakat muhterem mülkiye encümeni 
arkadaılanmızın da bu iıte miitehaa • 
ııs olduklarını iddia etmiyeceğim; el • 
bette ölü gömme itini onlar da bilmez
ler! 

ölüler için beı sınıf ayrılmasını doğ'. 
ru buhnuyonım; tek bir ımıf kabul e
delim, ihtiyacı karşılıyalnn; lüks yap • 
mak iıtiyen kendiıi yapıın! 

Belediye reis muavini Nuri, mUlkiye 

encümeni azasından Hasan Fehmi, ta _ 
limatnamenin aynen kabulü hakkında 
tekrar söz söylediler; bu sırada vali 
Muhittin Ustündağ salona gelerek mü

zakereye iştirak etti; şunları söyledi: 
- Bizi bu tarifeyi yapmaya sevke · 

den §ey kaybettiği inıa.nın acısı ile yü. 
reği yananlann bir de ölüsünü gömme 
iıi ile me§gul olmaması gibi insani bir mış. 
hizmet kaygusudur. Bütün dünyanın Çalışacak yer, görülecek İf 
ölü gömme talimatnamelerini gözden yok diye ellerine "bon servi~ •. ve· 
geçirerek bu talimatnameyi yapbk. iz· rilerek çıkarılan ve kendilerine 
tırap tevali ediyor. Bir takım dj)ençiler, ilk fırsatta yeniden alınacakları 
iskatçılar ölü sahiplerini mezar ba§la - söylenenler, niçin aldatıldılar? .• 
rında rahatsız ediyorlar. Talimatname Çalıştığı limanın halkına iş ver
bunlann da önüne •eçecektir; bir an 
evvel çıkarılmasını rica ederim. mek, bir yasa buyruğu iken, / .-

Müzakerenin kMi olduğunu ileri sü _ tandard Oil kumpanymı, buna 
ren sesler işitiliyordu; Refik Ahmet na•d göz yumuyor?. 
tekrar söz aldı, şunları söyledi: Gene gazetenin dediğine ba-

- ölüm gibi aslında hazin olan bir kdrrıa, zavallı denizcilerimiz, li
hadise burada tuhaf tecellilerle kar§ı • 
laıtı; bunun sebeplerinden biri de bel _ man reisliğine bQ.§ vurmu§lar; la-
ki de bu talimatnamenin yazılı§ teklin. kat yüreklerine ru serpen bir kar
deki aarabettir. ölü gömme itinin be • ıılık alamamı§lar. Şimdi, lstan
lediyece yapılmasına itiraz ebniyon.ız. bul llbaylığına sığınmaları da ba 
Bu, hakikaten bir çok kimselere ye - yüzdenmif. 

hrmak iatiyen, çelenk getirmek iıtiyen, --------------
rinde bir yardım olacakbr. Ancak ölü • Davanın resmi yanı nedir, bü-
lerin smıflara aynlmuına ve zengin -otomobil tutn!'ak iıtiyen olursa ona da 

kıarıımayrz, 

Belediye reis muavini Bay Nuri söz 
aldı, dedi ki: 
-" Belediye kanununa 8Öre ölülerin 

gömülmesi iıi dört sene aonra belediye 
tarafından mecburi olarak yapılacak • 
tır. Şimdi de her gün bir çok mümca • 
atlar kar§ııı.rnda kalıyoruz. Bilhana a • 
partnnanlarda ölü yıkama yerleri olmtl· 
dığındn mü~külata manız kahnıyor. Mü j 
racaatçılar ölülerinin belediye tarafın • 
dan yrkamnasmı istiyorlar. Yapılan ta
limatname ihtiyaridir. lstiyen belediye 
vasıtasile gömdürür, istiyen hususi ve -
saitle gömdürür. Be~ sıruf tefriki de 
:zanırtdir. Cenazeıine fazla maıraf et • 
mek istiyenlerin ar:zulanm da karııla • 
marnız lazundır, Talimatnamenin ka -
hulünü rica edeı-im. 

Yaldızlı Mecidiye 
satmaktan suçlu! 

Mişon ve Yeni Cami 
avlusunda olan hadise 
Mişon adlı bir yahudinin lstanbul 

üçüncü ceza hakyerinde dolandırıcılık 
maddesinden duruşmasma başla..rımış
t.ır. 

terin cenazesinde seçme zevat tarafın • mem. Yalnız, örtülmez, silinme: 
dan merasim yıapıl.mıasma itiraz ediyo _ bir gerçek olarak, ortada fU var
ruz: ki yurdumuza gelenler, kazandı

Teklifim ıudur: Bu talimatnameyi rarak kazanmanın güzelliğini an
encümene geri verelim; lutfen bir kere lamıyorlar. Türki}'ede hala bir 
daha tetkik etsinler, düzeluinler; çar • Alrika havası yaıatmak iıtedikle
pmba içtimaımıza da yeti~tirsinler; oy· rini her hallerile açığa varmaktan 
le çıkaralım. 

Bu t~klif kabul edildi. çekinmiyorlar. Bütün kumpanya-
tkinci celsede konservatuvar fçin ha. farın ince yaldızı altında ııntan 

zırlanmış olan talimatnamenin müzake- budur. 
resine geçildi; bu talimatnameyi tetkik Avrupalı kafasının müıbet İ§-

tdd!aya. göre, Mişon YenicamJ av- etmiı olan maarif encümeni namına ra- !etliğini söyler dururuz. Bu ncuıl 
lusunda dolaşan Abdullah isimli bir portörü Refik Ahmet Sevengil, konu 
köylüye rast gelmiş. Bunun yanma lan yeni esaslar hakkında izahat verdi~ müsbet iıleyiştir, ki yerleştikleri 
yaklaşıp kendisini tanıdığım, hemşe- bundan sonra 76 maddelik talimatna _ memleketin bütün varlığını sar
risi olduğunu söylemiş ve don, göm- me okunarak kabul edildi. san koca bir değişmeyi, bu dev
Jek filA.n gibi şeyler satın almak iste- Usküdar Tramvay şirketinin serma- rimin can noktalarını görmüyor
yip istemediğini sormuş. L!fı bu yol- yesinin arttırılması ve belediyece tekef- lar. 

Talimatnameyi tetkik ve tasvip et - da açmış, köylü "isterim,, demi§, ona fül edilen borcuna ait kefalet mUdde - Madem ki gemiler, hangi li· 
miş olan mülkiye encümeni reisi Galip ucuz mal satan yerler tavsiye eden Mi- tinin uzatılması hakmdaki dileğine dair mana gelirlerse, bayrağı n~ olur
Bahtiyar da ayni tezi müdafaa etti; bu §on, bu aralık yaldızlanmış bir meci- müşterek encümen mazbatası okundu 
arada bu işin bir ihtisas meselesi ol • diyeyi, köylüye altın, diye satmış. O- muvafık görüldü. ' sa olsun ° milletin clenizcüerini 
duğunu, bu hususta tevakkuf edilme _ nun beş lirasını dolandırmış. Abdul- Paria belediyesi İstanbul belediye _ kullanmak zorundadırlar. Bu, 
mesini söyledi. Bunun üzerine Refik lah, yaldızlanmış mecidiyeyi bozdur- sine 925 - 929 senelerinde Paristcki bütün milletlerce benimıenmiftir, 
Ahmet Sevengil ıöz alarak ıunları eöy· mak isteyince de, iş meydana çıkmış. umran eserlerine ait bir eaer gönder • o halde niçin latandard Oil, bu
ledi: Abdullah, kendisini dolandıran ada- miş, ayni zamanda Paris belediyesinin na göz yummuf, Pireden tayla 

Anıdan Z!ıman geçti. On beı _Belediyeye ait olan vazife ölülerin mm eşkalini tarife çalışmış, polis de sevgi hislerini bildirmi§ti, vali Paris be· getirtmiıtir?. Yoksa bizim de 
)il[ •onra Salih Zeki adında bir Mhhi ve fenni şekilde kaldırılması ve Mişon'u yakalamış. lediyeıine teşekkür edilmesi için mec- göz yumacağımızı, yurttQflanmı· 
zat ile tanııtrm. Yunani ıiirler hu hususta halkın uğradığı süçlüklerin Mişon, mevkuf değildir. Serbest listen ıatahiyet ietedi. Bu istek kabul 
okuyor, Yunani edebiyatın haki· giderilmesidir. Yoksa §U veya hu ıe • olarak duruşması yapılıyor. Hırsızlık- olunduktan ıonra toplantı nihayet bul- zın haklarının 'iğnenmeıine kar-
ki bir hayranı olduğunu hissettiri- kildeki arzulara cevap vermek ile mü • tan üç sabıkası olduğunu söylemekle du. Çar,amba gtlnü tekrar toplanılacak· fi ıes çıkarmıyacağımızı mı umu-
yordu. kellef d-eğiliz. Ya,ryanlar araımda 11 • beraber, bu işle hiç bir ilgisi olmadı- tır. yorlardı?. 

ğmı, Abdullah'ın kendisini benzettiği- --------------_.:._ E bü "'k d ~ k • • / 
Kendisile Kadıköyde bir hay- ni ortaya attı. n yu ogu mer ezını r 

l hb l k · k Taks·ıer Yenı· netı·r tanbulda kuran bir kumpanya, bu 
1 a ap ı ettı. Bir a §am ıerin· 1 Genel savamanyar Feridun, şahit- ~ 
liğinde Moda caddesinden deniz~ lerin çağmlınasmı ve Mişon'un sabı- kadar çarpık işlere kalkıımamalı 
• . J k h idi. rnıyor uk. Söz gene Yunan etle- p· k k ası akkmda ilgili yerden mallımat Be/ediqe 1 mrl11on Lira 
biycıhna ge,ti. 1qasa9a çıkaca fa si- istenilmesini istedi. Hakyeri kurulunu , Bugünkü Türkiyeyi derin derin 

Salih Zekinin ağzından hid- ler kÖrÜIÜ olmıyacak teşkil eden Necip Nadir, Burhanettin, temin edecek anlamıyan yabancılara, pi§manlık, 
detle .... söz rıhtı: Hilseyln, bu isteklerin yerine getiril- İstanbul belediyesinin varidatını ke11Ji gölgeleri kadar yakındır. 

:r- .ı- Taksi talimatnamesinin bir mad- mesi kararile, duruşmayı mayısa br- rttmn k · · 
- Monıer glasik değili... desine göre, piyasaya. yeniden çıkacak raktılar. a a ıçın telefon mUkalemeleri S. Gezgin 

M 
taksi otomobillerinin arka taraflarının ile elektrik kilovatı ve havagazı met- --------------

atruı suratında bir anda siv- rornik'abı başı bi k · b körilklil olamsı lazımdır. Talimatna. ~..ıbriaklarınm körüklü otomobil yaı)· na rer uruş zamme- 16.020,202 kilovattır. Fabrikalarda ise 
rı İr aakal peyda oldu, arkasın- . dilmesi etrafında Ankarada alakadar 36 d k' menın bu maddesi çok güçlükle tat- madıkları bildirildiğinden bunu tetkik .649.018 kilovattır. Resmi daireler, 

a ı gri elbise siyah bir jaket a- bik ediliyordu. Avrupadan gelen ve etmiş, nihnyct taksi talimatnamcsin- vekaletler tarafından tetkikat yapıldı- belediye tcnviratile birlikte elektrik 
laya tebeddül etti, monoklu gö· arka tarafları körUklU ol mı • deki maddenin kaldırılmasını Şehir ğı anlaşılmaktadır. istihlaki 931 senesinde 70. 730.434 ki
zünün üstüne oturdu. Türk oca· yan otomobiller lstanbulda hayli mas. mecJisinden istemiştir. Bu istek mec. Bu münasebetle geçen sene neşre- lovattır. 931 senesinde havagazı sar
iında kaybettigim zat yanımda raf ihtiyarile körUklUye tahvil edili- !isin <lUnkU toplantısında kabul edil- ydilllenk belediye yıllığını tetkik ettik fiyatı 11.242.904 metromik'abtdrr. 
• yordu. ı ı ta son 931 senesine ait rakam· 
ıdi. Onun on beş sene bir fikre miştir. lar vardır. Buna göre 931 senesı·nde Ayni sene telefon görüşmesi 
1 l k 

Şoförler cemiyeti tarafından bele- B d 12 118 592 d tt' B 6 A67 3 ap anıp all§ına hayret etmi•tim. un an sonra piyasaya c:ıkacak tak tramvaylarda 10.131.825 kilo\•at elek- . . a e ır. unun ... . 16 
~ diyeye yapılan müracaatta otomobil ·1 k d d' B -1 ·ı B -Şimdi onun Oviole'den tercü- sı er örüklü olmıyacaktır. trik sarfedilmiştir. Hususi sarfiyat ise a e ı eyog u ı e ogazm Rumı~li sa-_

--~~~-:-;--;:-;:--~_:_--__,..-------------_:____::_. ___ _:_ __ .==~===-= hilinde, 761.300 adedi Üsküdarla Ka-
1tle ettiği "Deği•meleri,, okuyo· y · h d k.. B ~ azıs1z ıkô.qe ~ ı oy ve oğazın Anadolu sahilinde, 
"Um •• 93~ ~a o ~ene değiımemiş! j 106.616 adedi Adalarda, 145.940 ade-

Bır lıkır, bır e•tetik platlor-ı di de şehir civarında yapılmıştır. 
ftıundan inacl edip duran insan di- Bu rakamlar her sene değişmekte 
.:Ye Bize baıka ilimi gösterebilirim? 

1 

olmasma rağmen şöyle bir hesap ya-

s 
parsak belediye her birine kırkar pa-

attl r i Ertem I ra zam suretile senevi bir milyon li-

1 
raya yakın yeni varidat temin edecek~ 

fQPLAN l'ILAR 1 1 tir. Ancak havagazmnı metromik'a-

1 

hından yirmi para alınması, diğerleri-
• Tilrkiye Trb Encümeni yarın saat nin de ayni miktara indirilmesi takdi-

~n aeklı buçukta Etıbba. odasında top·! rinde bu varidat yarı yanya inebilir. 
anacaktır. Hazirana kadar bu gelirler hakkmda. 

bir karar verilecektir~ 



Çeşme meydanındaki 
kanlı kavga 

Ha"''ıa"' oı·yerek yaşıyor . musun ... 
kamasını rasgele sap:amış 

Evvelki gece Galatada Arap camiin- ı 
de büyük bir kavga olduğunu, iki kişi- ı 
nin yaralandığını yazmıştık 

Dün yerinde yaptığımız tahkikata 
gorc, Çcşmemeydanında hayli heyecan 
uyandıran bu vak'a şöyle geçmiştir: ı 

nun üzerine ele gölün boşaltılması dur -
durulmuştu. Dün müddeiumumilik göl 
suyunun boşaltılarak arama yapılması· 
nı bildirmi~tir. Bugün yeniden suyun 
itfaiye motörleri tarafından boşaltı! -
masma başlanacaktır. 

Kadıköyünde qenç bir 
hu sız daha yakalandı 
Zabıta Kadıköyünde müteaddit ev -

leri soyan genç bir hırsız daha yakala
mıştır. Mütekait ölmüş bir kaymaka -
mm oğlu olan bu hırsızın adı Halil Haş 
mettir. Kimsesi yoktur. Geceleri Kara -
caahmet mezarlığında yatmaktadır. Ha
lil Haşmet Kadıköyünde Rasimpaşa 

mahallesinde Eşrefoğlu sokağında Hü -
seyin Kamile ait boş evin kapısına a
nahtar uydurmak suretile girmiş. ter • 
kos borularını sökmüştür. Hırsız kapı. 
dan çıkarken zabıta memurları tarafın
dan yakalanmıştır. Halil Haşmet sorgu
ya çekilince dokuzdan fazla ev soy -
duğunu itiraf etmiştir. 

Çeşme meydanında YeşiJdirek ha -
mamı sırasınd.a bir dükkanda Mustafa 
isminde 1'-iriü aşçılık etmektedir. Mus
tafa son günlerde bu dükkanı içindeki 
cşyalarile ve takımlarile birlikte istek _ 
Ji birisine devretmeye karar vermiştir. 
Azapkapıda kahveci Abdullahın oğlu 

Laz Dursun bunu haber almış ve Mus
tafaya giderek bu dükkanın meyhane 
yapmak üzere kendisine devrini iste -
mitşir. Mustafa eşyalarla ve şerefiyesi 
ile birlikte fazla para isteyince Uz Dur 
sun kendisile anlaşamamıştır. Uz Dur. 
sun bir kaç defa anlaşma için haber 
göndermişse de Mustafa muvafakat et-« 
memiş, bu yüzden Dursunla aralan a -
çılnuştır. Evelki gece Laz Dursun ya _ 
nında ondan fazla arkadaşı olduğu halde 
Mustafanın aşçı dükkanına gitmiştir. 
Bunların gelmekte olduklarını gören 
garson Münir ustasını haberdar etmiş, 
Mustafa dükkandan kaçmıştır. Dursun 
ile yeğeni Ahmet dükkanın içine gir • 
mişler, Mustafayı aramışlar, bulama -
yınca camları ve tabaklan kırmışlar, 

garson Münire tecavüz etmişlerdir. 

Münir eline geçirdiği sandalya ile ken
disini milcafaa etmişse de yüzünden 
yaralanmasına mani olamamı§tır. Mus
tafanın anası bayan Behire o sırada 
dükkanda bulunduğundan feryada baş· 
lamış, nihayet polis yetişerek Durıunu 
yakalamıştır. Ahmet arkad~lannın a _ 
rasından sıvışıp karanlıkta uzaklamıı -
tır. DiiTer mütecavizler de sağa, ıola 
kaısışm•şlardır. Laz Dursun camlan kı. 
rarkcn başında ve elinden yaralandığı 

için eczaneye götürülmüş, orada müda
vatı yapılırken kaçmaya muvaffak ol _ 
mu~tur. 

Metresinin güzünü jiletle 
kesmek ıstedi 

Dursun yirmi dakika sonra Azapka
pıda yine eski arkadaşlarile birleşmiş, 

büyük bir kama tedarik ederek Havuz 
dibinde aşçı Mustafamn kardeşi Sadı • 
ğın kahvesine gitmiştir. Biraz evvel 
olduğu gibi arkadaştan dışarıda bek -
lerrtlşler ve kendisi kahveye girerek bir 
köşede gazete okuyan Sadığın oğlu A. 
ziizn lUerine atılmıştır. Aziz kendisini 
müdafaa edememiş, Dursun: 

- Ulan hala yaşıyor musun? diye
rek enndeki kamasını rast gele sapla -
mıştır. Sadık arabacı Bekir, balıkçı Şük 
rü, Dursunun elinden kamayı almaya 
savaşmışlarsa da, kapıda bekliyen ar -
kadaşfanndan cesaret alan mütecaviz 
bunları da muhtelif yerlerinden yarala. 
mıtşır. Halkın feryadına polisler yetiş • 
miş, mütecavizleri yakalıyarak karako. 
la götürmüşlerdir. 

Yaralı Aziz Sen Jorj hastanesine 
kaldırılmış diğerleri de Cerrahpaşa has 
tanesine gönderilmiştir. Arabacı Be • 
kirin parmakları kesilmiştir. Beş yerin. 
den yaralı olıın Aziz dün dem istir ki: 

- ''f'a· ede ~aze'e rku ordum. Gö
zü kızan Laz Dunun b"rden kahveye 
girip Üzc;ır"me atrl ·'ı. Büyük kamasını 1 

aapladı. Ortalık kan,ınca dr!an fırla • 
drm. Arkadaşlan beni takip ediyorlar • 
dr. Nihayet iıfdyecilere rast geldim. 
Onlar beni ölümden ku,.tarc'ı'ar. Son -
rasını bilmiyorum. Bay?lmrşrm. Gözü -
mü açtrfım 7aman kend'mi hastanede 
buldum.,. 

Talık"kat dün Fkc:~ma kadar sürmü§, 
bir cok kims~ l •r so ·guya çekilm;ştir. 

Beqkozduki k üçük 
qöl boşa'fdacak 
On gün evvel ortadan kaybolan 17 I 

yaşında Seher hala bulunamamıştır. Se. 
cnn ceketi ile aya':k pl n Beykozda 

bir JrilçWc ıöl k ~narında bulunmuş, kı· 

nn buraya dUştOf{l zannedilerek göl 
•uyunun bo!'laltılmasına başlanmı,tı. Su 
bir buçuk r.ıctre inince civardaki bostan 
sahipleri şikayette bulunmuılardır. Bu. 

Fatihte Kırkçeşmede 49 numaralı 
evde oturan 20 yaşında Müzeyyen ile 
22 yaşında seyyar sebzeci Ömer dört 
senedenberi beraber yaşamaktadır. Son 
zamanlarda aralan açılmış, sık, sık kiv
gaya başlamışlardır. Evvelki gece ha • 
fiften başlıyan kavga birden büyümüş, 
Ömer eline geçirdiği jiletle metresinin 
yüzünü muhtelif yerlerinden kesmiştir. 
Kadının feryadına polisler yetişmiş, 

suçluyu yakaladıkları gibi yaralıyı da 
Cerrahpap haat•ncalnc: k•ldn•nu9lcu -

dır. 

Bir mezbaha 
Taksimde Hacı Ahmet mahallesinde 

Hacı Zeynel sokağında Koçonun evi 
dün ansızın basılmış, burasının bir mez 
baha halinde kullanıldığı görülmüştür. 

Evin bodrumunda 94 kilo inek ve dana 
etleri bulunmuştur. Tahkikat yapılınca 
Koçonun arkadaşlarından Muharrem, 
Ömer ve Gafur adında üç kişinin şu -
radan buradan çaldıkları dana ve inek
leri buraya getirip kestikleri meydana 
çıkmıştır. Hırsızlar ve ev sahibi yaka -
lanmıştır. 

BOSTAN KUYUSUNDA ÖLüM -
Beşiktaşta Dikilitaşta Ali usta bayı
rında oturan 63 yaşında rençber İs
mail evvelki gece saat on buçukta bir 
komşusundan dönerken yola yakın o
lan bir bostan kuyusuna düşüp ölmüş

tür. 
İsmail'in cesedi belediye doktoru 

taraf mdan muayene edilmiş, adliyece 
de tahkikat yapılmış, vak'anın bir ka
za olduğu tesbit edilmiştir. 

DEVRU..EN BİR FUTA - Gala
tasaray talebelerinden Hayri, Sedat, 
Ertuğrul, Reşat klübe ait bir futa ile 
Arnavutköy burnundan geçerken futa 
devrilmiş, hepsi denize düşmüşlerse 
de kurtarılmışlardır. 

ZEHİRLENME - Tophanede Ka
rabaş mahallesinde oturan Süleyma
n'm altı yaşındaki oğlu Bekir'le 2 
yaşındaki oğlu Ali pilavdan zehirlen
mişler ve hastahaneye knldırılmışlar
dir. 

TOP OYNARKEN TEKME 
Kumkapıda oturan patikçi Bedros'un oğ 

lu Kirkor'la İstepan Kadirga meyda
nında top oynarlarken Kirkor !stepa
n 'm karnma şiddetli bir tekme vur · 
muş, İstepan derhal bayılmıştır. Ço
cuk baygın bir halde Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

GENÇUK l'E EDEIJIYAT -
Milli Türk Talebe Birliğinin tc"tip 
ettiği ı;;erhest konferanslarda n l'irin
cisi dün Eminönü Ilalkevi salonunda 
ediplerimizden H. ısmaıı H:ıhip tara. 
fından ,·erilmiştir. "Gen<:lik ve ede. 
hiyat .. ismini taşıyan konferan~ !':a
londan taşan hlr gc.;:~ kalabalığı ta. 
rafından a laka ile dinlenilmi~tir. 

Büyük Tavla 
müsabakamız 

Beyoğlunda Camlı 
köşkteki müsabaka 
Perşembe ~ünü başlıyor 

Büyük tavla müsabakamızın Te
pebaşı mıntakası şampiyonları da dün 
gece seçilmiştir. Tepebaşmda Saray 
kıraathanesi salonunda yapılan son 
karşılaşmada Bay Hakkı Turgut, Bay 
Emin ve Bay Hakkı Tepebaşı şampi
yonu seçilmişlerdir 
BU GECE YAPILACAK MÜSABA

KALAR 
Bu gece Sirkecide Ankara yoku

şunda Meserret kıraathanesinde ye
dinci müsabaka başlıyaeaktır. Bura
da oyuna girmek istiyenler, saat altı
ya kadar V AKIT kütüphanesine ge
lip kaydedilmelidirler. 

BEYOO.LUNDAKİ MÜSABAKAMIZ 

Beyoğlunda yapılacak sekizinci 
müsabakamız, ayın on altıncı perşem
be günü Taksimde Camlı köşkte baş
lıyacaktır. Burada müsabakaya gir
mek istiyen oyuncuların kuponlarını 
hazırhyarak perşembe günü tam saat 
sekizde Camlı köşke gelmelerini rica 
ediyoruz. 

Dl0.ER MÜSABAKALAR 

Diğer müsabaka yapılacak semt
ler Eyüp, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy 

Tophane ve Sirkecide Ankara caddesin 
de Bay Hüseyin Hüsnü'nün Melek kıra 
athanesinde yapılacaktır. Bu müsaba
kaların günleri ayrıca ilan edilecektir. 

Klltllr l•l• ri 

Çocuk 
kütüphaneleri 

P azar günleri de 
açık bulundurulacak 
Kültür direktörlüğü ve Çocukları 

Esire-eme kurumunun ya.rrt• ..... HA t ....... 
bulun türlü semtlerinde çocuk kütüp
haneleri açılacağını yazmıştık. 

tık kütüphane yirmi üç nisanda 
Divanyolunda açılacaktır. Bu kütüp
haneler için dün bir toplantı yapılarak 
bir talimatname vücuda getirilmiştir. 

Hazırlanan talimatnameye göre ço
cuk kütüphanelerinden .ilk okulların 
ikinci devre talebesi istifade edecek
tir. Her çocuk için baş öğretmen veya 
öğretmen kütüphane memurundan bir 
karne alacaktır. 

Bu karne sahibi olan çocuk kütüp
hanede istediği eseri gelip okuyabile
cek hatta evine bile götürecektir. Bun 
dan başka grup halinde talebe getir
mek istiyen öğretmen bir gün evve
linden haber vermek şartile çocukları 
kütüphaneye götürecektir. 

Kütüphaneden kitap okuma karne
leri talebeden evvela çalışkan olanla
ra, sonra kitap alacak kadar kudreti 
olmıyan çocuklara verilecektir. Kü
tüphane pazar günleri de dahil olmak 
üzere her gün öğleden sonra saat 18 
buçuğa kadar açık bulundurulac.ııktır. 

ilk okul ihtiyacı 
Önümüzdeki ders yılı başında ilk 

okul ihtiyacını karşılamak üzere kül
tür direktörlüğü şimdiden tedbirler 
almağa başlamıştır. 

Evvelce yazdığımız gibi okul olmı
ya elverişli olmıyan binalar bu yıl ki
ralanmıyacaktrr. Kira ile tutulan bi
naları dün kültür direktörlüğü bizzat 
dolaşarak tetkik etmiştir. 

lstanbulun türlü semtlerinde bu 
yıl çifte tedrisat tatbik edilecektir. 

EVLENME 
Emekli levazım binbaşı Şemsi Öz As

lan kızı bayan Hadiye ile albay Mithat 
Alaybeyi oğlu Asteğmen Tahir Alay -
beyin evlenme merasimleri pazar ak • 
şamı Park oteli salonlarında akraba ve 
yakın dostlarının huzurile yapılmıgtır. 

Genç çiftlere saadetler dileriz. 

DCGU" 
Cumhuriyet gazetesi mUrettiplerin

dcn Bay Necdet'in bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Adı Tuna ohn bu 
yavruya uzun ömürler diler, ebevey
nini tebrik ~deriz. 

Fırıncı, komisere f 
rüşvet vermiş mi? 
Kağıt arasına giz lenmiş 

iki Lira görülünce .• 
Niko isminde bir fırıncının İstan

bul üçüncü ceza hakyerinde rüşvet 
maddesinden duruşmasına başlanmış-
t~ • 

İddiaya göre, serbest olarak duruş· 
ması yapılan Niko, Yunanistana gide
cekmiş.Bu hususta gerek olan muame-

Liman işleri 

liman ve g ümrük 
idareleri yeni 
binalara taşınacak 
Liman idaresinin Ekonomi Bakanlı • 

ğına bağlanması üzerine yeni ıslahat 
yapılmağa karar verilmiştir. Hazırla -
nan bir projeye göre gümrük idarc-1 
bütün kadrosu ile ağustostan itibareıl 

Galatadaki Çinili Merkez Rıhtım hanın• 
taşınacaktır. Bunun bir sebebi de İl • 

1 · ·· tl anılmasını te in için enm sura e Y rr m ' tanbulda mevcut antrepoların ihtiyacı 
kapıi~~ ka_r~ko_Iund~ ikinci kowmiser tam manasile karşılıyamamasıdır. Bunutı 
Vehpı ye ıkı lira ruşvet vermege te · . . b b k · h 11 · t · d'l-if .. . .. . .. .. ıçın azı e çı ma a en esıa e ı ... 
şebbus etmış. Ruşvetı, masa ustunde- b 1 kt .d. F k t b 1 d uh•' . . u unma a ı ı. a a ura ar a m 
ki evrakının arasına el altından ıkı 
kağıt bırakmak suretile vermeğe gi
rişmiş. Fakat komiser, iki lirayı gö
rünce, "Bu, nedir?,, demiş, Niko hak
kında derhal zabıt tutturmuş. 

Hakyerınde sorguya çekilen Niko. 
şöyle dedi: 

- Benim işimi çabuk yaptırmak 

için rüşvet vermeme lüzum yoktu. t
şiın zaten çabucak yapılıyordu. Rüş
vet vermeğe davranmış değilim. An· 
cak, karakolun tamiri işine gücüm 
yettiği kadar muavenetim dokunması~ 
nı isterdim. Benim seyahat muame -
lemle alakası yok, ki bu işin! 

Necip Nadir'in başkanlığı altında 
Burhanettin ve Hüseyin'le kurulan 
hakyeri kurulu, genel savamanyar 
Feridun'un isteğine uygun olarak, za
bıt kağıdında adları yazılı olan işyar
ların çağırılmasını kararlaştırdı. 

------------------~-...----------

TEŞEKKÜR 

faza edilen eşyaların tam emniyette btı
lundurulması için fazla masraf yapma~ 
zarureti hasıl olmakta idi. Gümrük id•• 
resinin Sirkeci müdürlüğü ile Galat• 
ithalat gümrüğü binaları tamamile bO" 
ıaltılarak rıhtım hanına taşındıkU" 
sonra buradaki binalar liman idaresirıiı' 
emrine verilecektir· Şimdiye kadar sir· 
keci müdürlüğünün alt katlan antreP0 

olarak kullanılmakta idi. Burası Jirnstl 
idaresine verildikten sonra üst katları 
da antrepo haline getirilecek ve eşya; 
tarın buralara kolayca yerleştirilme 
için de ayrıca yeni tesisat yapılacalc • 

tır. 

Diğer taraftan liman idaresi de ti,,,
diki binadan çıkacak Galatadaki Lim•" 
hanına taşınacaktır. 

öğrendiğimize göre Sirkecide güııı • 
rük idaresinin yalnız ticaret müdürlU; 

ğü kalacak ve buradaki muamelele 

takip edecektir. 
Babamız ve eşim Bolu saylavı Mitat _., 

G.. ··k ··d·· 1 .. w •• R htı banırt0 Benli'nin ölümü ile k1lbimiz Jen vurul- umru mu ur ugu ı m C 

duğumuz bir zamanda bizi teselliye ge· ne şekilde yerleşileceği hakkında tetl<i1'• 
len yüksek hisli dostlarımızı kalbimizin ı' yapmakta ve şimdiden hazırlıklara bllf' 
en derin, en açık duyguları ile karşılar lamış bulunmaktadır. Bütün güııırli~ 
teşekkürlerimizin gazeteniz vasrtasile 1 111e • 
bitd . 'l . • · d . teşkilatının ayni bina içinde birleş 

ırı mesını rıca e " rız. ~ ı 

Oğulları: Ali Bendi, Zi"a Benli, Seyfi sinin çok faydaları görüleceği mı.ıh• 
Benli, E,i: Mediha Benli. 'l kak görülmektedir. 
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Unyon Fransazde açılan bir 

fotoQraf sergisi Parasız 
Doktor! 

1 ~ Kırkından Sonra 
(~. ,"\.z.c::ı n ı ı en eşi r Pa ~.:.~!:.. ~ 

1 

KURUN okuyuculımna yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .. 

KURUN hekimleri İatanbul ve Os
ıcüdar ve Kadıköy taraflarında hafta 
Ja birer gün KURUN okuyucularını 
,arasız muayene etmeye hazırdırlar . 

..;undan istifade etmek için sadect 
~URUN okuyucusu olmak ve neş 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu 

~yene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

Sergiden bir görünüf. 

İstanbul için muayene yeri Kurur 
idarehanesidir.Okuyuculanmız, Ank;ı 

ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "VAKiT" kütüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponla rdar 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütüphanenin üstünde KURUi' 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
'erini muayene ettirebileceklerdir. 

Ünyon Fransezde tertip edilen fo
toğraf ve resim sergisi dün açılmış, 
\Pe en güzel resmi çekenlerle yapanlar 
tayin edilmiştir. 

Dün akşam on sekiz buçukta açılan 
eergiye yüzü mütecaviz davetli gelmiş 
bulunuyordu. 

Sergi gezildikten sonra çaylı dansa 
lttirak edilmiştir. 

Serginin fotoğraf kısmı abideler. 
~atürmort, Türkiyede ve Fransadan 
Peyzajlardan müteşekkildi. Bundan 
başka dessen, dekupaj ve Gravür eser
leri de vardı. 

Resim kısmında ise yağlı ve sulu 
boya eserler bulunuyordu. 

Fotoğraf resimleri gerçekten çok 
lleçme şeylerdi. Manzaralar, şimdiye 
kadar bazı birliklerde görüldüğü gibi. 
Yalnız mezarlıklardan ibaret değil. ay
ili zamanda Uludağdan ve Boğazın en 
g\izeJ yerlerinden de resimleri ihtiva 
eCİiyordu. Fransaya ait manzaralarda 
da çok güzel mevkilerin tesbit edildiği 
törUlftyordu. 

Serginin en şayanı dikkat yerlerin
den biri 1854 senesinde lstanbulda 
çekilmiş bir resim kolleksiyonunun 
bulunduğu köşedir. Buradakiler Aya
sofya, Süleymaniye, Sultanahmedin 
çok eski hallerini göstermektedirler. 

İsviçre elçisi Bay Hanri Marten'ir 
de iştirak ettiği bu sergide B. B. thsan 
Celal, Tayf ur Nazım, Ömer Nazım. 

Cevdet Akçiz, Galatasaray profesör· 
!erinden Giyolo, Muhsin Eke, Muhit
tin Okay. Sermed ve Bayan Helen 
Papadopulo'nun eserleri bilhusa göZf' 
çarpıyordu. 

Fotoğraf makinesi, film, albiim ve 
kitaptan ibaret olan hediyeleri fotoğ· 
raf kısmından kazananlar şunlardır: 

B. B. İhsan Celal, Giyolo, Oje, Mas 
sol, Ömer Nlzım, Ogen, H. Marten 
Guyon, Muhsin Eke. 

Yağlı boya resim ve dessen kısmın 
dan kazananlar ise Bay Cevdet Akçiz, 
Bayan Molho ve Lekont, Bay Simorı 
Laskaris ve '}3ay Nadir Olcay'dır. 

USKUDARDA 

Usküdar için muayene yerimiz Us 
.cildarda Ahmediyede eczane yanın 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka 
dar yedi kuponla birlikte bu adres• 
~iderlerıe KURUN doktorunu ken 
dilerini muayeneye amade bulacak 
lardır. 

KADIKöYUNDE 

Kadıköyünde muayene yeri Mü
hürdarda, 30 numaralı evdir; o civar
daki okuyuculanmız çarıamba gün· 
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku· 
ponla birlikte bu adrese giderlerse 
KURUN hekimi kendilerini parasız 

muayene edecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Dt>lıtôitiitti'tnftl tarttm.le-. _.,.... 

yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
mü§ ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 

Sokonl _ Vakum Oyl kumpangtu1ının a6rf test.atı haiz "Sof..:oni" isimli 
tıcı,,uru dün linıQnımıza gelmlf ve içinde bir çay ziyafeti verilmiıtir. Davet
liler bu yep yeni ge11syi merolcla gezmişlerdir. 

ya Kadıköyünde Moda caddesindt 
Röntken apartımanrnda Röntken mü. 
tehasıııı Bay KAmilin muayeneha 
nesine müracaat edeceklere azami 
tenzillt ve teıhillt gösterilmesi 
kararlaıtırılmıştır: ancak bunun i. 
çin lSnce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve aağhk ıerviıimizden 

bu müesseselere hitaben bir tezkert' 
almak Ulzımdrr. 

fı<ONOMi 
l Fransız grupu mümessili 

Ankaıadan geldi Doktorlarımız istiyenlerin tansi 
vonuna da bakacakları gibi Bclıo 
ğukluğundan. kulak hastalıklanndaı 
şildyetlerl olanlann da temin edi · 
len mütehauıılar tarafından, sağlık 
3ervisimizin vereceği vesika muka 
bilinde muayyen günlerde parası., 

muayeneleri de karartaıtınlmıştır. 

Sam panayınna 
gönderilecek eşya 
Şam panayırına gönderilmek üzere 

~lanan 21 sandık etya bir kaç güne 
it.dar Ankaradan tayin edilecek bir ko
lbiaerin emrinde yerine gönderilecek -
tir. 

Çı roz ihracatı 
Son hafta içinde Köstenceye 7 50 ki

lo çiros ıönderilmittir. Dünyanın her 
~erine gönderilmekte olan çirozun ge -
"it mikyasta propaganda yapılarak da
Jıa fazla ihracı için bazı tedbirler ahn
~ktadır. Alakadarlann söylediklerine 
tCSre çiroz bir ıiıtem dahilinde ihraç e
dilirse memlekete hayli para getirecek
tir. 

Yaş mel}va ihracı 
hakkında nizamname 
kastamonu Ticaret odası tarafından 

lıazırlanan elma ihracatı hakkındaki 
l'l~amnamenin iyi neticeler vermesi ü • 
ltrine İstanbul Ticaret odası tarafın -
dan da bir nizamname hazırlanmakta 
Olduğu yazılmııtı. 

Bu nizamname, ayni zamanda ya§j 
:P- • ..,l!:J-.a. ~ hlikümler ihti • 

" .. Hılindea yq meyva ihracatımı -ı 
~ hlr nizam dahilinde yapılacağı an-
._lllınaktadrr. 1 

Alikadarlar bu nizam.nameden çok 

Rıhtım ve demiryolu işleri yapmak 
üzere bükftmetimize büyük bir Fran· 
sız grupu namına müracaatta bulu 
nan mümessil Bay Gillon dün Ankara. 
dan dönmüş Park oteline inmişitr 

Bay Gillon Ankarada yap. 
tığı temaslar hakkında hisse-
darlara maHimat vermek üzere bir iki 
güne kadar Parise gidecektir. 

TOTON EKSPERLERi 

KUPONLAR 

Kuponlann neıri devam edecek 
tir. Kupon biriktirmek için tarih ıı· 

rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
Tütün eksperleri hakkında çıkan bir yedi kupon gösteren her okuyucu 

nizamnameye göre bu iti yapanlar ırkı bir kere muayene edilmek hakkın• 
bir imtihana tabi tutulduktan sonra ken kazanmış demektir. 
dilerine vnika verilecektir, Vesikası DiKKAT _ Kuponlamnrz her ı 
olmryan eksperler ı'•ten çıkanlacaklar -7 gün birinci sayfamızda, gazetemizi,. 
dır. Eski ve tecrübeli eksperler teşek - başlığı yanrndııdır. 
kül edecek bir heyet tarafından imti • ._ ______ ...... _______ .. 

han edildikten sonra vesika alacaklar -
dır. 

iyi neticeler alınacağını söylemektedir
ler· 

Almanlar oestil ;sliqorlar 
Almanya son hafta içinde Türkiye -

den bazı pestil nümuneleri istemiştir. 
öğrendiğimize göre gönderilen nümu • 
neler iyi netice verdiği takdirde Al • 
manya mühim mikdarda pestil satın a -
lacaktır. 

KREDi VADELERi - Memleke -
timizle Klering münasebatı olan mem • 
leektlerden ithal edilen istınlak madde-

1 !eri için Cumuriyet Merl:ez Barkasınca 
ven1en kredi vadesi altı aydan bir ae -, 
neye çrkarılmııtır. 

LASTiK VE KAOÇUK AYAK 
KABILARA DAiR 

Ayakkabıcılar cemiyeti lastik ve ka
uçuk ayakkaplarla mücadele etmek ü • 
zere üstü ketenden altı köseleden yeni 
bir nevi ayakkabı yaptırmağa başlamış
tır· Daha sıhhi ve kauçuktan daha ucu
za mal olan bu ayakkabıların çok rağ
bet göreceği umulmaktadır. 

ÇOCUK HAFTASI 

Çocuk haftasının genel programı ö
nümüzdeki cuma günü İstanbul halke • 
vinde tertip edilecektir. 

Ayın on beşinci günü Çocuk Esir -. 
geme kurumunda bayram için görüşül-,1 

mek üzere bir toplantı yapılacaktır. 

((ı Yazan : jermet Muhta1 Aıus J 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "o·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-=-=• 
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Takuk, mahut gazele girişti: j 
Huriler bilmem güzel mi hüıni 

• cananım kıdaı-

Mehrümah parlar mı aya eşmsi 
tabanım kttl.ar 

Yok benim bir sevdiğim dünyada 
vallah aenrn gib· 

Söyle dil sevmez miyim cana -
nımı canım kıdar 

lcacli~1 eli, g-azelin ~on mısramı 

bitrir hitirmez, sokakta bir nara 
çınladı: 

- Aaayt !.. Galata yakmis, 
Buyukada yikınis, tstanhulis itsin 
de bir tane tsikmis Berber Kotso 
erkete ... Var mi ona yan hakan? .. 

Daha naranın başlangıcmdaki 
ayt'dan kimin sest olduğunu an 
lamrş olan Esseyid, (Var mı omı 
yan bakan?) sözünü duyar du~· 
maz, kendfoi kaybetti. Zincirini 
koparıp timarhaneden drşarı sal
dıran bir deli gibi sokağa hurya 
etti ve varkuvvetile haykırdı: 

- Ulan neredesin hergele, or 
tahğa meydan okuyan deyyus? ... 
Çık karşıma, kozumuzu paylaşa 
lım !.. 

Koço, tam Angeliki'nin kapı -
smdaydı. teçri girecekken durdu : 
o da mukabele etti: 

- Burdayim bre! Gel, göstere
zeyim sana ben kabadayi, yoksam 
~en, ayi herif! 

Ayi herif ha!.. Hacı, 15, 20 a
dm1 karşıdan, hedefi ortaladı ve 
başını öne verdi. Bu sefer, balye
mez ,güllesi gibi değil, İstanbul fet 
hinde, Macar ürba'mn topundan 
çıkan 40 kahtarlık ~lle gibi, Ko
ço'min göğdesinin üstüne düştü. 

Düşmesile beraber pa1ikarya
yı yere sermesi bir oldu. Ümüğü
ne yapıştı; göğsüne çöh-tü. Yara
dana sığınıp ve ya Settan basıp 
yumruğu, dirseği, diz kapağı, tek 
meyi veriştirmeğe bafıladı. 

Berber, vık bile diyememişti. 
Mahalle kopilleri duvarların, a -
ğaçların üstüne çıkmışlar seyredi 
vorlar, Angeliki ile kocakarılar 

ctyak cıvak haykını::ryorlardı: 
- Ah, aman aman aman, ah 

kaymeni hizim Kot~o oluyor, zan 
veriyor! Yandim, yandim ! 

- Pasa bey birak unu!. Senin 
ol opezek. ayak opezek !.. 

- Pasamu yavrimu, neki iste
vorsun, epsine malista ! .. 

Angeliki daha ileri bile van
vordu: 

- Amman bit.sak vurma, ka
nanza atma!.. Gel içerde, muhab 
ı,rt yapazayiz ! 

Hacı'nm O"ÖZÜ nöneceği kadar 
'1önmiil', ha h:ı ları tam tutmus; 
laf dinliyecek halde mi?.. (tnti-
1;:am ! .. intikam!..) diye boğa gibi 
ı öf!ürmede ... 

Berber Koco'vu kan revan i
cinde, havg:ın bir hale soktuktan 
sonra, iistUnden havaya sıçradı ve 
hir daha miı-Jerli: 

. - Dah~sı var. hitmedi kah 
he!. Seni koklr.v:.ın hergelelerin 
heP~ini verP c:ı>rr<"r>t'Yim hrn~iniP 

nosasını cı1'ara<'aO-ını; $enden ir. 
tikamımı alı:ırağım !.. 

8~ lhaYH'~"'n hoc:~nmı~ a7rTTf' 

hir sığır gihi yerleri sarsarak, a
o-a,.lara. rlnvarlara crrn::ırak ~vi

nP '1nndü; b·1~ra h., :;.,1·a kapıd:nı 

g-irdi: 
- K::ılt'l"'•n (lostun., rTfü:terrHm 

c;:;,..,.,,.1; nbfir katTr1-:ırp <ur::ı f>'Plrli 1 

~v(le kirı~e ka lm:mnc::h Fn Pv 
vel çalgıcılar kaçmışlardı. Artin 

-
lcadiyelinin ve Fruso'nun etekle
rıne yapışmış: 

- Polisler yetişti, kudurmuş 
öküzü yakalayıp karakola gotiir
düler, biz kefimize abkalım ! Di· 
yerek zorla eve sokmuş, üstlerine 
kapıyı da kilitlemiş, halbuki on
lar da arka pencereden atlamış. 
lar, hahçe ciuvarından aşmışlardı. 

Hacı, eve dönünce Artin'le kar
şılaştı. Cemaatin dağıldığını farlC 
bile etmiyerek, (Neredeler? Ne
reye kayboldular?) diye sorma
dan gene gürledi: 

- Kahbeyi ilk kokhyanlar 
kimlerdi? İsimlerini söylemiştin. 
Geviş getirme, çabuk söyle Bebe
ruhi! 

Kaçanlarla beraber kaçmadı
ğına bin pişman olan Artin : (Göz 
bebeğim! .. Ciğerim!..) diye keke
lerken Dana, göğsünden bir kav. 
rayışta ayaklarım yerden kesti: 

- Şimdi senin gözbebeğine, et. 
ğerine ha!.. Artık zaptolunmaz 
haldeyim, bu gece yamyam gibi 
adam yiyeceğim ; daha kızdıınr
san, en evvel senin ciğerini sömü
receğim ... Ne susuyorsun, sordu
ğuma cevap versene dürzü! 

Korkudan dili tutulmuş olan 
Artin, dilini oynatabilmek için 
yutkunurken, beriki bir daha hay
kırdı: 

- Söyle be kodoş, kimlerdi 
Angeliki süprüntüsünü koklryan
lar? Salnamei Devleti aliyye gibi 
isimlerini sraya dizmiştin !.. 

Artin'in sesi ~çlükle çıktı: 
- Devletlim ... 
- Ulan ~vletliyi, veliyi ka• 

nştırma; ben devletli değilim, 

gavurum, domuzum, canavarım.
Sualimin cevabını ver, yoksa .. 

Bohça havalar gibi Artin'l 
havaladı: 

- Tepe aşağı yere vurayım mı 
seni? 

Mühendis havada, yengeç gı"bt 
kol bacak oynatıyor, yalvanyor
du: 

- Köleni zemine bırak yiğl
tim, listeY,i dayıyacağrm ! 

Dana, kolunu indirdi~ 
- Bekliyorum, çabuk daya!.. 
- Angeliki süpıiintüsünün 

koncahk ezmenesinde işinalığım 
etmiş, ol vakitki kokusunu almış 
olanlar, yaniya üç dört yıl mukad
dem destine dest uzatanlar .. 

- Ulan çene sallama, isim ver 
diyorum sana... Ahmet, Mehmet; 
Agop, Nikoli, Salamon filan gibi 
. . ' ısım say ... 

- Süprüntünün dostu Berber 
Koço köpeğinden öcünü aldın. •• 
Hastanelik oluşunu gözümle g-ör
müsüm, onu geçelim. 

Evin kapısının önünde, taş 

merdivenin sahanlığında idıiler. 
Öfkesi yatışıcağma l!ittikce artan 
gitikçe azgınl3$n F~yid, kapı
nın ortasına balyoz g-ibi bir yum
ruk vapıştırdı ve tahtayı iki bölük 
etti: 

- Senden isim istiyomm isim; 
ötekilerin ismini!.. Vakit geçil" 
me, amracaksan anır! .. 

- Sa bırh ol ve kalemi kağıdy, 
Pline al tosunum. Zihnimde mah
fıızum olan Iisterleki esamiyi ye
rran VeO"~O cenabına sayacaj'tmı; 

~iprü:ııtiinün en m 0 nc::ur göz uvuz
l:_lnnr kTrlPm sıra.c:ile arflarda di• 
7ıl<'e«im . Ba~loorum numara bir: 
F~hr v:.1:.,'l ~r.3'"'(~rinin lahim 
müteahhidi Zeynel bey ... 

(Aiıbaı ~> 
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Hazırlanan talimatname 
BORSA Sekizinci spor kongresi ······-·······-····-·······-----·········-··································· 

ler·n yıkanması ve 
g6mtilmesı işleri 1 

13 . 4 • 936 

Hlz.alannda yıldız tıaretll olanlar, nze 
rinde muamele göttnJ(•rd.lr. Rakamlar 
11aa.ı 12 de kapanı, ııatı, fcyatlartıur. 

PARALAR 

(Osıyanı J ineide) ı 

"Arkada§lar, 
Sekizinci kongreye reislik etmek 

:Jerefini bana verdiğiniz için sizlere 
• Londrıı 
* Nevyork 
•Parla 
"'Mll!no 

tt21 • Viyana L4- - teşekkürler ederim. Eminim ki kong-

rinde yetişmişlerdi. Yarın i<iart' diZ' 
ginleri tutmıya hazırlanan Avrupal• 
gençler büyük ve geniş bir hareket 
içinde yeti§iyorlar. Bu şekilde yeti4· 
menin manasını göz önünde tufara1' 
ayni silahlarla hazırlamak ve gençli· 
ğimi.zi hazırlamak lazım ge?eceği11-İ 
daima göz önünde tutarak i§e başlıyo
ruz. §unu da ·ilave etmek isterim. EV
l<.idın babasına teşekkür etmesi eğef 
bir adet olsaydı bu salonu tahsisleriW 
den dolayı Halk partisine ve HalkcVi' 
ne teşekkür etmemiz lazımdı. Bıt"6 
Wzum görmediğimi tabii bulacağınızCI 
emin olarak sözüme nihayet veriyo
rum.,, 

Beş sınıf üzerinden 
Liradan başlıgor, 

Belediye ,·esaitile kaldmlması is. 
tenilecek öiülerin yıkanma, nakledil. 
me ve gömülme işlerine ait hazırla
nan talimatname dün şehir meclisin
de müzakere edilmiştir. Mecliste ne. 
ler konuşulduğunu şehir haberleri 
kısmımızda bulacaksınız. Burada, e
hemmiyetine binaen bu talimatna -
meyi yazıyoruz: 

ı - Sahiplerinin müracaat n is-1 
teğine bağh olmak üzere şimdilik 

müslümaıı Türk ?lüleri talim:.ıtna

mede yazrlr olduğu şekilde gömü. 
lür. 

2 - Olüsünü belediye vesaitile 
kaldırtmak istiyenlerht en yakın za_ 
bıta komiserliğine müracaatla: 

A - Ölünün ismini, soyadım ve 
bulunduğu yeri, 

B -Ölünün ne vakit kaldırılıp 
nereye ve nası] gömüleceğini. yıka

ma, kefenleme 7e tabuta koyma işi. 
nin evinde mi yc>ksa yıkama yerinde 
mi yapılacağrnın, üçüncü maddede. 
yazılı zaman zarfında bildirme~ ve 
yapılacak mera.<ıimin sınıfrnı tayin ile 
talimatnameye bağlı tarifede gösteri
len ücreti peşinen ödemiye ve mezar
lıklar miidür1üğündcn gönderilecek 
memurla birlikte mezarlığa kadar 
gidip ölünün gömiil~ceği yeri göster
meğe mecburdur. 

3 - Merasime müracaat ~ünü 
öğ·le vakti başlıyabilmek için en geç 
c;aat sekize ı~adar. ikindi vakti baş.. 
lıynbilmek için saat onıt kadar komi
c;crliğe mürncaat edilmesi lazımdır. 

4 - Nakil ve ddin işi başlama. 

•!:ı.n eV"\·el ölü, belediye mevki heki
mi t:ırafındnn rnmı.yene ~dilip (Defin 
•uh.:ia tnnmesi) \'Crileceğinden komi-

, 11v.,. ınÜ•·nc<ı.aLtA'l'l oon~a ı~ekindn 

6tılmcsine intizaren ölünün hüviyet 
ciizdanile verilen ilaçlara ait reçete
ierin ve tedavi relen doktor tarafm. 
dan, 'eril mi· ise, raporun tetkik e
liilmek üıere hazırlanması icap eder. 
Belediye mevl<i hekiminin defne ruh. 
··at verm~mesi dolayısile merasime 
mllayyen zamanda başlanamamasın. 
dan veya büsbütün vaz geçilmesinden 
mezarlıklar idaresi mesul değild:r .. 
Böyle bir hal olursa peşin alınan üc
ret ~eri verilecektir. 

5 - Olünün nakli ve defni işi 
belediye meıarhklar müdürlüğünden 
tasdikli ve fotoğraflı hüviyet vara. 
ka<:ıını hamil memurlar tarafından 
yapılacağı için ölünün bulunduğu 

yere girmek istiyenlerden hüviyet va. 
raka..<:ıının gösterilmesi istenmelidir. 
Merasime, tayin edilen saatte başlı
yabilmek için gerek bu memurların 
ye gerekse mevki hekiminin, ölünün 
bulunduğu yeri kolaylıkla bulmaları 
lazımdır. Bunun için komiserliğe ad. 
res a~ık verilmelidir. 

6 - ölünün sahibi, merasime ait 
bütün işler için mezarhk1ar müdür~ 
lüğünden gönderilen memura veya 
icabmda belediye mezarlıklar müdür
lüğüne müracaat etmelidir. 

MERASiM RE.~ NEViDiR 

7 - Nakle ve defne ait işler ve 
yapılacak merasim beşe ayrılmak su. 
retiJe tayin ve teshit edilmiş ve her 
sınıfa ait mernsimin nevi ve yapıla. 
cak işlerin mahiyeti tarifede gfü::teril. 
miştir. 

ÖJüniin sahibi veya onup namına 
hareket eden kimse, tarif ede gösteıi. 
len sınıflardan birini seçip ücretini 
ye;mekle, nakil ve defin işinin ve 
merasimin tarif f'de yazılı esaslar da
iresinde ifasını kabul etmiş olur. Bu 
esaslar, tarif ede yazrlı ve munzam 
iicrete tabi işler miistesna olmak Ü

zere, hiç bir ~ebeple sonradan değiş-l 
tirilcmiycceği gibi, tayin edilen s:nı
fa dahil her hangi bir hizrr.etin ifa. 
sından sarfı na7.nr edilmesi alınan 

ücretten bir kıı;ımının iade.qini icap , 
ettirmez. 1 

Madde 1 - Belediye ,.&..cııtasile ı 

ka ldınlıp göm Ulecek ölülerin cena_I 
ze merasimi beş sınıfa ayrılmak su-J 

qapılan tarife 200 
15 Lirada bitiyor • BrUksel 

*Atına 

1211 bO * Madrtd l6 - renin verimli olma.sı için burada çalış-
t61 * Berlin ill! -- ,,

4 
_ mak boroumııztt öderken sporculıığu-

:ôô - • V&r§OVa w 
-..2 _ • Budapeşte lB _ muzun ve sporcuların temiz ruhu he-
ııs. - • euıcre0 ı6 - pimize rehberlik edecek ve gayemiz 

retile ifa edilip aşağıda gösteriJen •Cenevre "20.- • Belgrad 34 - olan canız ve hareketli Türk gençliği-
ücretler peşin olarak alınır. 

1 

• Sotya ~i - * Yokohama ~ - ne bir ·an evvel kavuşmak için ayni 
BiRiNCi SINIF 200 LiRA * Amstercıam 84:,-- • Altm ını - safta ve ayni istikamette yürüyece-

A : Lahid, B : Birinci nevi mal. * Pre.Jt 112 - *Banknot 288 - 1 ğiz. * Stokholm 1!3 -
zt-meden tabut, C : Bir çelenk, D : ı Spor ded~ğimiz zaman hatıra gc-
(20) binek otomobili veya (4) oto. Ç E K L E R le~ı mana masa, sandalye, nizamname 
büs (lük.~), E : Birinci nevi malzeme • Londra ti22 2r> ııı Viyana ~ :.!4ii7 söz değil, sadece harekettir. Onun için 
ile teçhiz ve tekfin, F : Dini merasim * Nevyork o.71144 * Madrld b s~ro sözlerimizin belkemiği mevzularımızın 
(seçme zevat tarafından). G : Ga - * Part.e U:l OM • Berlin L.9762 mihveri hep hareket olmalıdır. Masa 
zetelerden ikisi i1e ilan, H : Cenaze "'M1Ullıo t007Bô * Var,ova ü!224 etrafındaki münaka§alarla geçen za-

* Brüksel ' 6050 * Budape§t• ~.0462 
otomobili. • AUna ,u " 7 manlarımızı tasarruf edip harekete, J" 11 * Bllkreıı 108 6810 

iKiNCi SINIF 100 LiRA *Cenevre 2 4410 * Betgrad rıo. saha ve meydanlara vermeliyiz. Bu 
A : Lahid, B : Tabut, C : (10) • Sotya r'4,IH18 • Yolmhama ~.W90 benim sizlerden birinci temennimdir 

binek otomobili Yeya (2) otobüs. D : * Amsterdam 1.1710 • Moskova ~4-87rır> !kinci temennim de bu hareketi geni§-
Birinci n"·i malzeme ile teehiz ye * Praa tıı,2010 ~' Stokholm I:! 1212 1etemk ve h1zland1rmaktır. Mahdut 
tekfin. E : Dini mera.<:ıim, F : Ce- E S H A M insanların yaptıkları müstesna hare-
naze otomobili. ketler spor değildir. Canbazlıktır. Spor 

ııı Banlcam ı.o 80 rramvay ıı.oo . b ·z v. k tl 
UÇUNCU SINJF 50 LiRA Anadolu ~ssı:ı Çtmentet 6400 her gencın yapa ı ecegı hare e er-

A : Tabut, B : (5) binek oto- Hejl il.12~ Onyon oeı. ooo dir. Ve bu hareketler ker evin kapı-
mobili veya (1) otobüs, C : Techiz Şlr. Hayrty H>OOO Şark Det JOO sım çaldığı zamanda hakiki. manasını 
ve tekfin, D : Dini merasim, E : *Merkez Bank 64:00 Balya JOO alır. Muhtelif istatistiklerin mütalea-
Cenaze otomobili, F : Mezar kazıl- u. Sigorta 00 Şark m. !!c.zıı ' 00 sından anla§ılmıştır ki, her millet 11 

Ponomonb tı,00 Telefon J 00 la ll>6 nd h t 
ması ve tahta kapak. ya.:; .:- yaş arası a er Ya§ a ıımu-

DU RDUNCU SINIF 30 LiRA lstlkrazlar Tahvlller mi nüfusun yüzde ikisi kadar kadrn 
A : (2) binek otomobili, B : Teç. • 1938 T.Bor. ı ım 621> Elektrik 0000 erkek, genç vardır. Bıt hesaba göre 

hiz ve tekfin, C : Dini merasim, D : * .. .. .. n 22,4U rramvay ıU,70 Türkiyemizde spor y<ı§ında iiç milyon 
Cenaze otomobili, E : Mezar kazıl- ...... m 2217 R.ıhtmı 1405 genç vardır ki, bizim harekete ge('ir-
ması ve tahta kapak. lstık.Dahilt U4 W Anadolu ı iS SO mek istediğimiz rakamın ilk hedefi 

I l l LiRA * Ergeııl tstik. 9J,W Anadolu n ~S.SO btl olmalıdır. 
BEŞINC s N F 15 1928 A M 1.000 Anadolu m f~20 

A T h' t kf' B ·n· • Bütün yer yüzündeki milletlerin : eç ız ve e m, mı me- • s. Erzurum il!'>, MU.messil A 49 oo 

GENÇLll{ TEŞKİLATI HAZIRLI>' 
NIYOR 

Ankara, 13 (Telefonla.) İdman it• 
tifakları konferansı münasebetle azııt 
lara dağıtılan umumi merkez çalışJJ'.111 

raporunda konferansın toplanmasmıll 
geciktirilmesi sebebi şu suretle izlll1 
edilmektedir: 

"Kurulması beklenen bUyük genç• 
lik teşkilatının esasları ile 8..ben!.di <Y 

lacak surette çalışma şekilleri kong• 
rede tesbit etmek imkanını kazanmaj{· 
tı. Bu teşkilat henüz kunılmamıştır·~ 

Bununla beraber, yeni spor nizaııl' 
namesi gençlik teşkilatına verilece1' 
ve sıraya uygun bir şekilde tanziın e
dilmiştir. 

Raporda memlekette ihtiyaca ye
tecek spor sahaları bulunmasıudfl!l 
şikayet edilmekte, ekseriyeti teşkil e
den belecliyelerin bu husustaki kayıt• 
f:!tzhklarmdan esefle bahsolunmakt~· 
dır. 

rasim, C : Cenaze otomobili, D : ..., ______________ .. idare dizginlerini ellerinde bulundu-

Mezar kazılması ve tahta kapak. • ranlar masa, sandalye, salon devirle-, 
ı 

Umumi merkez kongreye tenis spır 
ru federasyonu kurulmasını teklif et• 
miştir. 

Kavis içindekiler alınacak para Zahire sat1şı 
mukabili yapılacak işleri, temin edf. ı----------------ı 
lecek kısımlan göstermektedir. 

Madde 2 - üçüncü ve dördüncü 
sınıf merasim yapılmasını istiyenler 
mezara lahid yaptırmak istedikleri 
takdirde kendilerinden aynca 25 lira 
alınır. 

Madde 3 - Tahsis edilen otomo
btl veya utuhUsle merruıhne 1şttrak 

edecekleri mezarlığa götürüp, avdet
le lstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde j 
Köprüye ve Usküdar, Kadıköy ci. 
hetlerinde en yakın vapur iskeleleri. 
ne kadar nakledeceklerdir. j 

Madde 4 - Deniz aşırı yerlerden 
na'dedilec<'k cenazelerin vapur, mo - 1 

btanbul ticaret ve mhlre borsıuımda dlln 
muamele &"ören (kilo) maddeler: 

Kf. P. K§. P. 
Nev'i: En az En çok 

Buğday (yumupk) 7 7,16 
,, (sert) 6 6,15 

Arpa 3,30 
Çavdar 5,20 
Mısır (san) 4,7,5 4,22,5 
Ha§haf mıavi 14,20 
Yapak (Ana.dol) 53,20 
Tiftik 70,39 79,27 
Zeytinyağı (yemeklik) 53 57 
Çakal deriıi çifti 180 190 
Tavfan derisi adedi 16,5 19 

tör gibi deniz nakil vasıtası ücretlt-ri -----------------..ıı 
cenaze sahibine aittir. 
ÇOCUK ôLULERINE AiT TARiFE 

(Bir yaşına kadar olanlar irin ) 
10 LiRA 

A : Umumi tabut. B : Techiz ve 
tekfin, C : Dini merasim, D : Cenaze 
arabası, E : Mezar kazması ve tahta 
kRpak. (~) 

(Bir yaşından dokuz yaşına kadar 
olan çocuklar için) 

15 LiRA 
A : Tabut, B : Techiz ve tek-

T k • SALI Çaııamba 
8 VJm 14 Nisan 15 Nisan 

======'21 Muharem 22Muharem 

GUn dOğullJ 
Gllu batıoı 
Sabalı namazı 

Öğle namazı 

Ildnc11 namazı 
Akşam namazı 

Yatsı naın&ZJ 

Imu.k 
Yılm ge~eı:ı g1)nlert 
Yılm kalan günleri 

5 31 
18,39 
5,26 

1217 
15,45 
18,38 
2011 

3.53 
104 
261 

5 29 
18,89 
5 26 

12 17 
15,55 
18.39 
20,12 

3,52 
105 
260 fin, C : Dini merasim, D : Cenaze ._ __________ .._ ___ ,.: 

arabası, E : Mezar kazması ve tahta 
kapak. (~) 

C'") Çocuklara mahsus olan bu 
tarifeden hariç olarak istenilecek 
Hihid, cenaze otomobili, taksi veya 
otohiis ücretlNi başkaca ölü sahibi 
tarafından munzam tarife mucibince 
verilecektir. 

u ıtıııımıuııımııı ıt111111111ıııırı1111111111nıııınııııuııııııııı11111111111111111ı11111rıt111t11nıııımıııı 

Telefon Şirketinin sahn 
ahnma mukavelesi 
Ankarada telefon şirketinin satın 

alınma mukavelesini imzalıyan ~irket 
mümessili Bay Boyo şehrimize gelmi~ 
tir. Buradan Londraya gidecektir. 

Şirketin satm alma mukavelesinin 
büti.in işleri bitmiş bulunuyor. Şimdi 
mulcavelenıımenin meclisten ge.t:crek 
tasdiki beklenmektedir. O işi de ta
mamlandıktan sonra., telefon ücretle
rinin azaltılması hususunda tetkikle
re ve tatbikata baş!a.nacakt!r. 

Damf!as1z baskül 
kullandı.ğı için·! 

E!crem adlı bir dükkancJnın, dam
gasız baskül kullandığı iddiasile tstan 
bul üçüncU ceza ha1{yerinde dllrUGma
sı yapılıyordu. Ölçüler kanununa mu
halif harekette bPlunduğu sabit gö
rülmüş, 24 üncü maddeye göre hak
kında 10 lira para cezası keJilmiştir. 
Ancak, §imdiye değin hiç ceza verme-

iııabul Bıltd'.-si 

~ehir1i'yatrosu 

1 111111111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

1...11 Tüı kçeye çeviren. 

111111111 S. Moray 

Kadıköq Halede 
llALK OPERETi 

·= f:1 ..... • liJ~:4:111 
Bu akşam saat 

~~~-· 20,45 de 

FLORYA 
Zozo Dalmaslz ,~, Son operet 

- Fiatlar 35 - 50 ' - ,, 
Yarm Fransız 
Tiyatrosunda ,~_, 

Yeni Eserler 
iLK ADIM - Malatya lisesinin fa· 

kir talebeye yardım cemiyeti bu adla 
ayltk bir talebe mecmuası çıkarmaya 

başlamıştır. TaV3İye ederiz. 

diğindcn, bu ceza yerine getirilmiye
cektir. Yalnız 200 kurus durusma mas 
rafı alınacaktır. 

l 

Gençlerle haşhaşa 
(0 styanı 1 incide) 

- Beni "sanat,, çerçevesi içinde 
telA.kki edişinize teşekkür ~derim. Su
alinizden •sanat,, ı çıkararak size 
diyebilirim ki, ben sadece bir gaze. 
teci olmak istiyorum. Fakat moda
sı geçmiş, yani "idealist,, bir gaze -
teci. On sekiz senedir içinde bulun
makla beraber, maalesef bu gayemi 
henüz tahakkuk ettirmiş bulunmuyo. 
rum. Şimdiye kadar gazeteciliği bir 
"zenaat,. olarak yaptım. Ve bu 
"zenaat;, den belki bir gün "sanat .. a 
yükselir ve gayeme kavuşurum timi. 
dile bir türlü vaz geçemiyorum. 

KiMLERi BE(;T;NJYOR? 

- Eski ve yenilerden beğendik.le. 
riuiz? 

- Eskilerden hepsinin üstünde 
Yunus Emre. Sonra Karagöz oyun
larını yazan meçhul muharrirler, na
killer. Daha "az,, eskilerden Ahmet 
Rasim, Ahmet Haşim. Yenilerden, 
en ''.:rnthentique., muharıiı:· ofarak 
Osman Cemal, Neyzen Tevfik, ne 
yazık ki çok az yazılarını okumak 
zevkine sahip oldu~um Abdülhak Şi
nasi, ·Falih Rlfkr, son günlerde 
neşrettiği "S.eyahat notları,, nda fev. 
kalade sade bir Türkçe ile en inct-, 

- Muharrirliği bugün "zanaat.. 
olarnk yaptrğımı, başlarken söyle:ırıi~ 
tim. En beğendiğim eser, muhteJı 
mecmua ve gazetelere gönderdttiıı'h 
fakat hiç birisinin beğenmiyerek ne~I' 
etmediği "Aradığım şey,, isimli bıt 
hikıiyemdir. Eğer çok saydığım gıı• 
zetcnizin ve benim eski patronum bıl 
hikayenin ücretini verecek olu& 
derhal size verebilirim. Ve pek t.s· 
bit, bundan sonra. yazıp !ilata~ilec~: 
ğim her hangi bir yazı, en begencl 
ğim "eserim!,, olacaktır. 

Türk Kuşu 

Yak1nda şehrimizde bit 
okul açılıqor 

n-.ır.t 
Hava Kurumu başaknı Bay ~ ~., 

Bulca dün şehrimize gelmiş ve tıs.' f 
kurumu işleri etraf mda bazı tetkilde ,.. 
yaptıktan sonra akşam trenile AJ11' 
raya dönmüştür. ,., 

!stanbulun hava kurumu ka.ze. e# 
nahiye teşkilatı genel ispekterJP.rd il' 
Bay Emin Ali tarafından teftiş ed 
mektedir. ıe' 

Bay ispekter bizzat kaza. merJceı 
rine giderek tetkikatını yapm.ıştıt·4ıı 

Yakında şehrimizde bir Türk kil•,( 
okulu açılacaktır. Okul için uygurı tı~ 
bina aranmaktadır. Rusyadan ısrtı~ 1• 
lanan sekiz planör evvelki gün şeb;,, 
mize gelmiştir. Bu planörlerden d·r' 
dil !stanbulda kalacak dördü de 1zril1 

yollanacaktır. 

ÇARŞI ESNAFI BİR TAYYAJı~ 

en muaddal hisleri söyliyebilmek sırrını 
bulmuş olan lzzet Melih, manzume
leri büyük bir kültiire olduğu kadar 
ondan hiç de aşağı olmıyan bir "şi. 
iriyet,, e dayanan Nazım Hikmet, şa. 
ir olduğu kadar ressam ve ressam 
olduğu kadar nasir Bedri Rahmi, 
Fransada Beaudlaire ne ise bizde o 
olan Necip Fazıl, M .. Turhan, yalnız 
"Ses,, gibi bir parçayı bile yazmış ALIYOR ,. 
olması kafi olan Yahya Kemal. ma- Hava kurumu Çarsı kolu esnsf 11 

kaleleri ile Mustafa Şekip Tunc;, mına bir tayyare a~ıya karar ,.er 
"Dokuzuncu hariciye koğuşu,. müel- t miş ve teşebbüslere başlamış ı~ -~""' 
lifi Peyami Safa, başmakaleleri ile ~-' 

ı~----..... ~'!"'!!.'!!~~~~~!!!'!!!~~ 
Neemeddin Sadrk, "Kin,, şiiri için •• • iı 
Emin Bülend, bütün eserleri ile A. Sovyet Rusya endustr1S 
kif, titiz tenkitleri için Nurullah • • • A k ti 
Ataç, edebiyatı bütün bir gençliğe nın ıshhsaJat ıyme 
''Biz de yaparız., dedirtecek bir hale M k 13 (A A ) _ 1936 setl~ 

dikl • • • y f z· o h L OS OVa, • , dii" 
getir erı ıçın usu "ıva, r an . 'lk .. d S t R a erı " . • . · . nın ı · uç ayın a ovye usy :jt 
Seyfı, Faruk Nnfız. Reşad Nurı, t . . . t"h ı · t k~ .. l2 111m 
r· • . . . b'l rısının ıs ı sa a ye unu dt' 

\ala Nurettın .. Ellerıne gecıre ı - 986 .1 bl · b 1 t Jd ~ . . . . . . , mı yon ru eyı u muş ur • 1'• 
clıklen para ıle bara gıdecrklerıne hı. . •11 .. • ,.. ... tıe tJJ 

. .. .. . çen senenın ı c uç ayına nıs""" 
rer kıtap lıa.<:ıtıran butun muharrırler. ib .. d 31 d f 1 d r en yuz e . en az a ır. 1e 

EN ÇOK RECENDICI ERER/ 
·•ıP 

Tezayüd, ağır endüstride fil~ 
- En <;ok beğendiğiniz eser ve 38, yiyecek endüstrisinde yüzde 

yahut hikayeniz hangisidir? ve hnfif endüstride yüzde 25 ditı 
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Yedi yıldan beri süren 
Urla cinayeti davası 

Hakim Ihsan Ziyayı öldürmekle maz
nun olanların beraetleri isteniliyor 

929 yılında Urla hukuk hakimi 1h • f 
aan Ziyayı dövmek suretiyle ölümüne 
aebep olmaktan suçlu Urlalı avukat Ya
ıin Fehmi ile altı arkada§ınm muhake
melerine İzmir ağır ceza mahkemesin -
de devam edilmiştir. Bu davanın muh
telif zamanlarda gösterdiği alakalı saf
halardan dolayı mahkeme salonu hm • 
cahınç dolmuştur. 

Müddeiumumi muavini Şevki Su -
ner, iddianamesini şöyle serdetmiıtir· 

- Urla hukuk hikimi ihsan Ziya, 929 
yılı nisanının onuncu gecesi saat 24 su
lannda tiyatrodan çıkmıı; hizmetçi • 
siyle birlikte evine gidiyordu. Kararna
meye g5re suçlulardan Fehmi ve diğer 
arkadaılan karanlıkta ihsan Ziyayı ya
kalıyarak baıma ağır bir cisimle vuru
Yor ve yaralıyarak ortadan kayboluyor
lar. Hizmetçisi Ki.mil de aynı tekilde 
yaralannut bulunuyor. Yine kararna -
mede İhsan Ziyanın aldığı yaralar ne -
ticesinde öldüğü kaydedilmiş bulunu -
yor. 

Muhtelif safhalar geçiren bu davada, 
suçlu mevkiindc bulunana Fehmi ile · 
İhsan Ziya arasında geçimsizlik mev -
cut oldulu, dava vekaleti yapan Feh -
ıninin bazı taleplerinin ihsan Ziya ta • 
rafından reddedilmesinden müteessi -
ren Fehmi ile ihsan Ziyanın aralarının 

açıldrlı ve iğbirar yüzünden böyle bir 
hadiseyi tertip ettili yine kararname -
de kayıtlıdır. 

Geçen defa yükıek mahkemeni• hu
zuruna suçlu olarak çıkan diğer maz
nunların bir keşfin yanlıı yapılmaıın -
dan dolayı beraet ettikleri de iddia e • 
dilmiştir. 

Bu suçlulara ait dava, yüksek mah
kemenizde rüyet edilirken muhtelif ta· 
bitler dinlenmiı ve mevcut deliller or -
taya dökülmüttür. Ortada, ıuçlular a • 
leyhine mevcut delillerin en kuvvet • 
lisi tnceaulu Mehmet tarafından ya -
pdan itiraftır. Halbuki tnceıuıu. Meh • 
medin bu itirafları tabii olmıyan prt
Jar içinde vaki olmuıtur· 

Huzurunuza çıkan ıuçlular aleyhi -
ne görgüye müstenit şahadet yok • 
tur. Bütün deliller dedikoduya ve ku • 

Be~iktat ikinci sulh hukuk hakim • 
lifinden: 
· Ortaköyde Ta§merdiven sokağrnda 

27 sayılı evde oturan küçük Evangeli· 
yanın umur ve hususatını rüyete ve 
mal1arım idare ve muhafaza ve medeni 
haklarını istimal eylemek üzere Pan -
galtıda Şehit Muhtarbey caddesinde 
Bclvü apartımanında 5 sayılı dairede o
turan Kürk tacirlerinden Mihran Ohan
yanm vasi tayin edilmiş olduğu alaka
darmca bilinmek üzere ilin olunur. (V· 
No. 15165) 

laktan kapma malCimata müstenittir. ---------------
htanbul 7 inci icra memurluğundan: Mübayenet arzeden tahit ifadeleri ara-

sında salim bir kanaat edinilmesine im- Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa -
kan olamamrıtır. Biz vicdanen bu 8U • tılmasma karar verilen Mecidiyeköyün
çun, huzurunuzda suçlu olarak bulu • de Sakızağacı mahalesinde emliki Mil
nanlar tarafından işlendiğine kanaat liye arazisi üzerinde kaimen haczedi -
getiremediğimiz için hepıinin beraet _ len duvarlanmn bazı yerleri bağdadi -

siz ve sıvasız ve önünde ufak balkon -terini talep ederim . ., 
Muhakeme müdafaa için talik edil - lu dışarısı kamilen ahıap 18-4-936 

miştir. gününe gelen cuma saat 10 dan 12 ye 
kadar satılacağından taliplerin mezkur 
mahalde bulunacak memuruna müraca

Adana Belediye Reisi 
mahkemeye verildi 

atları il§n olunur. {V. No. 15161) 

Türk büyükleri 
veya 

Iürk adları ... :-şg~_lıiikii.metin emirlerini dinlememl!ldir. &ıçlular 
arasında eski bir vekil de var 

Adana, (O.tel) - Adana Tüccar klü
bU idare heyeti azalan hükfırnet emri
ne itaat etmediği iddiasile mahkemeye 
'Verilmiştir. 

runmıt phsiyetleridir. Bunlar arasında 
belediye reisi Turhan Cemal Betiker, 
eski kültür Bakanı tamail Safa Özler, 
çiftçiler birliği batkanı Ekrem Avni, 
belediye daimi encümen azalarından An 
takyalı Rasim Yurtman, dit doktoru İs-

Niğde ıaylavı 8. Besim ata· 

lay'ın yazdığı bu eıer bu defa 

devlet matbaaıı tarafından ba

ıılarak ıabta çıkarılmıtbr. Soy 
adı almak iıtiyen okuyuculara 

tavsiye ederiz. 

Fiatı 65 kuruttur. 
Suç klübün, bir kaç gece saat on 

birden sonra kapanmıı olması ve oyun 
oynanmasıdır. mail Hakkı, çiftçilerden Racıp Sepici, ._ _____________ _, 

Bu havadis günlerdenberi kahvelerde 
\re toplantı mahallerinde çalkanmakta 
idi. 

Efkan umumiyede türlü türlü tef • 
•irlere yol açan bu h!disenin mahkeme
nin vereceği kararla sona ereceği mu -
hakkaktır. 

Mahkemeye verilenler Adananrn ta-

€ili qaşından sonra yeni 
dişleri çıkmış/ 

karamanda Kirişçi mahallesinde o • 
turan yemenici Durmuş Alinin karısı 
Şerifenin dişl~ri dökülmü§, o da gidip 
dlffide ağzına bir takım diş yaptırmış -
tır. 

Şerife, tam 56 yaşındadır, bir müd -
det rniltkillit çektikten sonra yaptır -
bfı di§lere alışmıı, onlan kullanmaya 
1-tJamqtır. 

Fakat bir gün bu dişler Şerifenin ağ
tnu acıtmaya başlamış, bir müddet son
~ da Şerlfenin ağzının alt ve üst sıra
llnndan tertemiz dişler çıkmaya başla
!!u)tır-

makine mühendisi Ziya Akverdi, var • 
dır. 

Maraş saylavı Kemal Kusun da ida
re heyeti azasındandır. Masuniyeti tet
riiyesi gözönünde tutularak kendisine 
celpname gönderilmemiştir. 

Bu dikkate değer davaya pek yakın-
da bakılacaktır. 

Bandırmadaki 
kaza nasıl oldu 

Kadını teşgı ederken 
kamyonun altında kaldı 
Bandırmada bir otomobil bir adamı 

feci bir şekilde ezmiştir. 
Hadise §Öyle olmuştur: 
Hatim oğlu ıoför Mehmet her za -

manki &ibi kamyonuna yolcularını ala
rak Manyasa götürmek üzere yola çık· 
mıştır. Kamyon tam gümrük dairesi ö
nünden &eçe1kcn, bu dairenin önilnde 

ZA Yt - 927 - 928 ders yılında Er
kek muallim mektebi tatbikat kısmın • 
dan aldığım ilk mektep pbadetname • 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmU yoktur· (V. No. 15178) 

312 Abdurrahman Refet 
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ZAYt - Nüfus tezkeremle asker • 

lik vesikamı nyi ettim. Yenisini ala • 
cağımdan eskisinin hükümleri yok • 
tur. (V. No. 15172) 

Fatih Kırkçetme Terazi çılanazmda 
14 No. tramvay 9111eJeıincleıı Şükrü Al> 
dullah. 

bulunan Darıca kamununun Hacıyakup 
köyünden Hasan oğlu Nuri adında bir 
köylil çamurluğa atlamak istemittlr. 
Fakat Nuri kamyona tutunamadıfmdan 
müvazenesını kaybederek düşmüı ve 
kamyonun altında kalmıştır. Kam • 
yonun sağ arka tekerleği zavallı ada -
mm başından geçtiğinden Nuri derhal 
ölmüıtür. 

Vak'ayı haber alan zabıta had'se ma 
halline yetişmi§. otomobili durdurmuş
tur. Hükümet doktoru tarafından has • 
taneye kaldırılan ceset muayene edildik 
ten sonra defnine ruhsat verilmiştir· 

-
Deolet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton 

kömürü 29 - 4 - 936 çarıamba günü saat 15,30 da 
uaulile Ankarada idare binaıında satın alınacaktır. 

yerli maden 

kapalı zarf 

Bu ite girmek istiyenlerin 11100 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpafa vezne-
lerinden ıı.lınabilir. (1949) 

lstanbul 5 nci icra memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (600) lira kıymet 

takdir edilen Çarşıyı kebirde Feraceciler sakağında 19 No. lu kargir 

bir dükkan açık arttırmaya vazed ilmi§ olduğundan 18 - S - 936 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edaecektir. Art~rma bedeli kıymeti muham

menenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakrlacaktır. 
Aksi taktirde en son arttıranın te ahhüdü baki kalm&k üzere arttır· 
rrıa 15 gün müddetle temdit edilerek 2 - 6 - 936 tarihine müaa· 
dif salı günü saat 14 den 16 ya k~dar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 

7o 75 ni bulmadığı taktirde ıatıı 2280 No. lu kanun ahkamına tev· 
fikan geri bırakılır. Satıf pefindir. Arttırmaya ittirak etmek isti
yenlerin kıymeti muhammenenin '}'o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu ıicllli ile sabit olm" y&n ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile 

faiz ve mıı.sarife dair olan idd'alarını evrakı müsbiteleri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairem'.ze 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ol· 

miyanlar: ıatıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf 
icareıi ve 20 ıenelik v&kıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil 

olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 4 - 5 - 936 tarihin
den itibaren herkesin göreb;ım~si için dairede açık bulundurulacak 

arttırma ıartnameıi ile 93413401 No. lu dosyaya müracaatla mez· 

kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (1965) 

lstanbul Milli Em.ak Müdürlüğünden: 
F eriköyünde Bilezikçi ve Eıref sokaklarında eski 37 ili 47 Ye 

40 ili 48 sayılı {4700) metre ve (26) desimetre murabbaı araanm 

tamamı (on dört bin yüz) lira muhammen kıymet üzerinden 12 -
5 - 938 sair S(lnQ aaat OD d6rde kadar pqİn para Ye pasarJdrfa 
satılacaktır. İsteklilerin % de yedibuçuk pey akçelerile haftanın 
salı ve cuma günlerı idarede müt eıekkil satıı komisyonuna müra· 
caatlan. (F.) {1969) 

Açık eksiltme ilanı 

Devlet Hava Yolları 
işletme idaresinden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradakl 
eski koıu yerinde toprak teıviyesiyapılacaktır. 

Şartlar ıunlardır: 

1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 

2 - Bir metre mikabı toprağı n hafrile otuz metreye kadar nakli 

için 36 kuruı, albnıt metreye kadar nakli için 42, yüz metreye 54, 
yüz elli metreye 58, iki yüz met reye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye nakli için de 64 kurut bedel tahmin edilmittir. 

3 - Hafriyat miktarı ile nakil meıafeıi vaııtalarını bulmak U.. 
te ıahanın yarımııar metrelik irtifa farklarım ıöateren teıviye mGn
hanili bir planın ahnmaıı ve bu plana istinaden hafr ve nakil he
saplarının yapılarak idareye taıdik ettirilmeıi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduiundan ıertlik zammı verilmiyecektir. 

Ancak ıert olduğuna idarece kanaat ıetirilen kısımların haf rinde mfl· 
teahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak teaviyeıine ihale tarihinden azami bir ay için· 
de baılanmıt ve teıviye ihaleden üç ay ıonra bitmit olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 niıan 936 cuma ıünü saat 14,30 da 
Nafia Vekaleti Münakalat Reiı muavinliii odasında yapılacaktır 

Bu diıtere peynir ditleri diyenler var
drr. Fakat bir kadının ihtiyarlıkta böy
le diı çıkarmaaı hayret uyandırmıt • 
trr. 

Adana Belediyesinin 
iki iyi kararı 

tedir. Bu hal çocukların sıhhatleri ka -
dar kazaya sebebiyet vermeleri ihtima
li noktasından da tehlikeli oldufuı'ıdan 
bundan sonra on üç yaıınd~n aıağı ço
cuklann umumi caddelerde ve ka'dr -
rımlar ilzerinde oynamaları yauk edil
miştir. 

Nuri kırk yaşlarında kadardır. Ken- 7 - Bu huıuıta daha fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin Hava Yol-
disi vak'adan önce bir kadına tarla sat· J ı M"d" ı·· ~ ·· 1 · d ht t k • t" 1 • d ka d b 

Adana, (Özel) - Belediyemizin ye
lli icraatından birisi de hayvanata kar • 
il gösterdiği derin şefkat ve merhamet 
dı.ıygusudur. 

lbndan sonra kUmes hayvanl ::.r:run 
baıaşağı ve smklara takılarak taşın · 
~" ve satılması yasaktır. Bu yasağa 
r· liyet ctmiyenler cezalandmlacaktrr. 

§ Küçük çocukların umumi cadde -
1trde Ye btdrnm üzerinde toz, top -
?tir içinde oyun oynadıkları görülmek -

Bu yasağa riayet etmiyen çocukla -
nn ana ve babalarından para cezas• a
lınacaktır. 

Belediyenin bu ıü.ı:l ve yerinde ka
ran bazı kimpeleri gü ;endirrr.itt'r; hal
buki çocukların sıhhati ve hayatı rakı
mından hayırlı V '! faydalı olduğl•nda 

kimsenin şüphe e•memesi 1Anm gtlen 
bu karardan yine ı:ccuk a"la V<' b b::ı • 
lann·n sevinmeleri iclp cdec.ği p .k ta-

1 biidir. 

M 'd b arı u ur ugune, fi eru e eme ıı ıyen erın e yu rı a yau 
mış ve kamyonla anyasa gı en u 
kadını teşyi etmek isterken başına bu gün ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 liralık teminat mektuplan 

felaket gelmittir. Yine yapılan tahkikat ve diler muktazi evrakile birJikte müracaat etmeleri. {694) (1672) 
tan Nurinin hasta olan kansını İltan -
bulda tedavi ettirmek üzere Bandırma
ya geldiği ve hayatta bir kardetinden 
başka kimsesi olmadığı anlatılmaktadır. 
Karısı bu ölüm vak'ası üzerine lstan • 
bula tedaviye gitmekten vazgeçerek tek 
rar kövline dCSnmüıtür. 

Şoför Manyasın Maltepe köyünden 
Mehmettir. Hidiseye cumuriyet müd • 
deiumumiliiince el konmuıtur. 

Muhsinzade vakh mütevelliJiiinden: kıymeti muhammenesi. 

Mahallesi Sokatı Numarası senevi 
Hobyar Mimar Vedat 9 650 Muhsinoğlu hanının lat ka • 

tında beı oda ve bir meydanhk 
Hobyar Türbe ıokağı 9 600 üst katta dlSrt oda. 

tıbu akar kiraya verilecepnden talip olanlar kıymeti muhammenenln ytlsde 
yedi buçuk pey akçelerile ı 7--4-936 cuma ıUnü uat ikide İstanbul Evkaf mi• 
cüriyetinde mUteteldri1 komlayona mUracut eylemeleri. (V. No. 14972) 
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T~DAVLJLDl;:N Çt:l(il[N DARANIZ l-liÇBiQ 
Cl~~TLt: SiZi iL~P.LtTMf;:Z . 

ONU BANk:'AYA YATIQINIZ, 

Gemi Makine Mühendisliği tah
sili için Almanyaya gönderilecek 

talebe imtihanı 
Denizyolları iş'etmesi müdürıüğünden: 

Gem! Makine Mühendisliği tahsili için evvelce imtihanla 
seçilip idaremiz hesabına A lmanyaya gönderi .. mesi . ~ekarr~r 
eden talebeden birisi çek:Imiştir. Bunun yerme dıger hır 

talebenin seçilmesi için yeni den bir müsabaka imtihanı açıl
mıştır. İmtihan 25 nisan cumartesi günü öğleden sonra ve 
26 nisan pazar günü sabahtan ak§ama kadar Yüksek Deniz 
Ticaret mektebinde yapılacaktır. Tahsil ve imtihana alınma 
şartları öğrenmek üzere en son 22 nisan akşamına kadar ida-
remize müracaat olunmalıdır. ( 1941 ) 

Satışınıız veresiyed&r 
Dikkat: 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşısında Türk elbise deposund~ aradığuııl 
ycrlı ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmar lam~ elbiseler: ~alto, pardesuler, çoe~ 
elbiseleri ucuz fiyatla bulursunuz. Yeni çeşıtlcr gelmıştır. 

Şut>emiz Sirkec• tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade ediniS• 

(14396). 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik "Ai Seftlllll 


