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Top mecmuasının bugün 

~ıkardığı fevkalide 

nushasını okuyunuz. 
5 KURUŞ . GONDELIK GAZETE 

Atatürk Eski$ehir Hava tesisatını tefti$ etti 
Mussolini - Şuşnig mülakatında 
............................................................ 

Habsburglann bu ay sonunda 
tahta geçmeleri kararlaşmış 
-~-ur-i-zm_i __ -ılKüçük antant erkanı harbiyeleri 

kolaylaştırmak bu ayın 14 ünde toplanıyorlar 
çareleri 

Ağustostan itibaren, lstanbu1da, pe 
rf m•nllarmda olduğu gibi kırk gün 
kırk gece sürecek harikulii.de bir şen
lik proğrammnı tatbikine b~lanaca
ğmdan bahsedilmektedir. 

Şehre bir!;ok ziyaret!;l getirmesi 
beklenen bu güzel fikir bize turizmin 
faydalan üzerinde yeniden düşünmek 
fırsatı Yerse yeridir. 

Mussolini Arşidük Otto dö H absburg Şuşnig 

Turizm bugün her memleketi üç a~·
n bakımdan ala.kadar eclcn güniin bü
yük meselelerinden biri haline gel -
mi§tir. Ticaretlerini müva7.ellelendir
mek için yabancı ~yaya gümrükle
rini kapayan birçok memlekctlt>..r, 
buhrana bir ~ olarak, :iktisadi ba
knndan, döviz bakımından, propagan
da bakımından üç taraflı fayda gös
teren turizmi bilhassa benimsemek -
tedirler. 

. Paris, 9 (A.A) - Ocuvre gazete- ı oldukları görüşmede Habsburg ba-
sı, yazıyor: ncdanının 26 veya 30 Haziranda 

Mussolini ile Şuşnig, son yapmış 1 ı Arkası 6 ıncıda] 

Bazı memleketlerde kaplıcalann 

iman, su serYetlerinin ihyası milyar
lar kazandıran büJiik irat kaynakla
n haline gelmiştir. Bn çalışmalar, o 
memleketlere yalnız yabancının para
•ını getinnekle kalmıyarak birçok in-
anlara iş t.emin etmelde, mahalli fa

aliyeti artr"mak suretile milli serve
tin çoğalmasına sebep olmaktadır. Di
ğer taraftan ecnebi turistler dola.stık
lan yerlerde döviz barcettikleri l~in 
ziyaret ettikleri yerlerin para vad -
yeti de bundan faydalanmaktadır. 

Fransadaki grev tavsadı 

Birçok yerlerde ameleler 
tekrar ise basladılar 

1 1 

Temps· gazetesi : "Tam bir ihtilal içindeyiz, 

sendikalizm muzaffer oldu .. diye dert yanıyor 
Sonra, bir memlekette yapılan ,.e Paris, 9 (A.A.) - Dündenbcri vila-

n memleketin nerleme hamlelerini Is- yetlerde tekrar işlere başlanılmış ol-
bata yanya.n eserleri göstermek için duğu görülmüştür. Bugün Lille ve 
ecnebili kendi memleketine çekebll- Moutlouçounun madeni sanayi mües-
tnekten daha tesirli bir propaganda seseleri ile Dunlop fabrikalan işe baş 
~resi kel)folnnabilir mi? lıyacaklardır. 

Bu sebeplerdendir ki, tiirimı bugiin Belfort arazisi ve civan sanayi er -
rnUli kaza.nem mühim unsurlanlan bi- babı cemiyeti ki - 35 bin amele azası 
ri sayılmaktadır. vardrr- her müessese müdürünün bu-

Ba.,ka memleketlerin bu yolda ne- gün ameleye geçen gece Fransız is -
1er yaptıklanna '"e yapmakta olduk - tihsaJ umumi konfederasvonu ile umu 
lanna dikkat etmek, bahsin f'lıemmi- mi iş konfederasyonu a;asında hasıl 
Yeti hakkında tam bir fikir edindire- olmuş olan itilaf •. göre hareket ede-
blllr: ceklerini bildirmesine karar vermiş -

Bogiinlenle, Pariste "Bodapeşte., tir. 
Mh bir film gösterilmekte,dir. Bıı Paris mmtakası inşaat sanayii ale-
fllm Macaristan merkezinin harikfıla- mindeki gerginlik te gevşemiştir. 
de bir san'at ve tanlı senfonisidir. O Messngcrics Hachette ihtilafı hale-
kadar gfızel ynpılnıış bir eser ki, seyir • dilmiştir. Yalnız kamyon şoförleri 
chıln filmi gördüldcn ROnra hayalin- Leon Blum [Arkası 6 ıncıda] 
de doğan ta.biat ,.e zevk alemini gi - ===================== ========= 
dip görmek fştihasmı duymaması ka-
bh cleğıldir. 

Birçok memleketler türistle..r için 
~lann "registermark,,lan neV'in
den hususi paralar icat etmişlerdir. 
ltalya, A'-ustorya., Ma<'.aristan, sey -
)'ahlar için, kendi topraklannda .Çok 
trıüsatt bir kambiyo fiati bulan ~ek 
lcameleri yapmışlar ve vize harçlarını 
katdrrmışlardır. Bu memleketler, l<en 
<lflerini ziyarete geleceklere, hatta, 
t'raıısit olarak kendi memleketlerin -
den ~eeklere, şlmendüf er U<?retle
tinde teo.nzilat göstermektedirler. Gmp 
halinde yapılacak gezintllere ise daha 
tak kolaylık imkanlan temin edilmek 
~lir. . 

l'Urizmi henüz istismal't'l ba§lıyan 

l'ngoslavya bile, Yugosıa,~-aya ge
lecek olanlara bütün bu faydalan gös 
~rmekte ,.e her gece, radyoda Yu -
gostin-ya kaphcalarmın ,.e su §ehir
ı,l'inin cazlbeleri hakkında konferans
lar verilmektedir. 

Demek istiyoruz ki, dünyanın hiç
bir turistik şehrile kıyas edilemiye -
'tk kadar tanöbı ve ta.biatin güzel -
llkterinl sinesinde t8ŞIY1Lll şa lstan
btıı şehrine seyyah getirmek için 
başka memJeketlerin verdllderl ör -
11ekıere bakarak bizim de ayni yollar
~n yürümekliğimiz o kadar mü~kill 
~ nıesele midir! 

Ati Neci KARACAN 

Uzak şarkta vaziyet gergin 

Bir Çin ordusu Japonlara 
karşı seferberlik il6n etti 
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Kanton ve Nankiııi ve verevine taranmış yerlerle Japon nüfuz mınta

kalarını gösterir harita 

Kanton 9 A.A. - Kuangsi ilinde 1 gahı seferberlik emretmiş ve Japon
kain Nanmingden gelen bir telgrafa ya ile mUnasebatın kesilmiş olduğu 
göre Kuangsi ordusu umumt karar- l Arkası 6 ıncıd. 

Türk havacılığı ile iftihar ederiz 
.............................................................. 

Atatiirk havacıları 
takdir buyurdular' 

E.c;kişehir, 9 (A.A.) - Reisi
climhur Atatürk dün saat 10 da 
Esl<lşchiri 5ereflendirmi ·Ienlir. 
Çukurhisarda bir tayyare filo -
muz tarafından selamla.nan tnu 
Onder Eskişehir istasyonunda 
\ilayet erkanı, Kolordu kuman
danı ve karargah erkin ve zabi
tanı, Belediye reisi ,.e heyeti, 
Cümhuriyet Halk Partisi erkanı 
tarafından karşılanmış, ~ehir baş 
tan haşa donanmıştır. Atatürk 
sokakları dolduran kesff bir 
halk tabakasının coş\mn teza.
lıiirleri arasından geçerek ku -
maiıdanlık, Vilayet, Belediye ve 
Oiimhuriyet Halk Partisi daire
lerini zi)·an>t ,.e hunu müteakip 
hava kıtalarını ve tesisatını tef
ti~ buyurmuşlar ve tayyare mey 
danında uçuşa hazır bulunan 
tayyare filolannın :ranma gidA
rek orada filolanmızın toplu ''e 
münferit uçuşlannı görmiişler -
dir. 

Atatiirk burada müşahede bu
yurduklan intizam ve yüksek te
kamülden dolayı kıymetli lıa,·a-

\,....................-, 
ATATÜRK 

icra vekillerine 
riyaset ettiler 

Ankara, 9. (A.A.) - Rei
sicümhur saat 19,45 te An
karayı teşrif etmişler ve re
fakatlerinde Başvekil İnönü 
olduğu halde doğruca Hari
ciye konağına giderek orada 
toplanan icra vekilleri heye
tine riyaset buyurmuşlardır. 

Kamutay Başkanı Renda 
ile Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Çakmak da bu içti
mada hazır bulunmuşlardır. 

crlanmızı tebrik ve takdirlerini 
beyan buyurmu~lar \'e kuman-

danlık defterine ~u cümle~i yaz
mışlanlır: 

"Çok sevindim gördüklerim
den,, 

Reisicümhur Atatürk saat 2 
de istasyona avdetle ayni heyet
lerin ''e Tiirk uçaklarının tazim
kar te1.ahürab arasında Anka
raya hareket bo:rurmu lardır. 

Bayan Sabiha Gökçen 
Askeri fayyareciliğe 
ba§hyor 
Eskişehir, 9 (A.A.) - Hazi

ranın 7 inci pazartesi günU Is
tanbul Yeşilköy tayyare meyda
nından uçarak Bursaya gelmiş 
olan kadın tayyarecimiz Bayan 
S. Gökçen bugün saat 8,45 geçe 
bursadan tayyare ile uçarak !55 
dakikada Eskişehire konmuştur. 
Spor tayyareciliğini ikmal etmek 
üzere bulunan Bayan Gökçen Es 
kişchir tayyare okulunda men
sup olduğu bölük dahilinde aske
ri tayyareciliğe ba.~lamak üzere 
orada kalmıştır. 

...... __ .....,,_.@ ________________ ,. ___ 4,_,,, ______ =-__ _..,._.. _ _ ________________ ...._ ______ _.. ____ ..,.,._~--~..) 

Habeş meselesinde 

f ransa lngi1tere ile 
e\birliği yapacak 

Cenevre zorla vücude 

getirilen fili / 
vaziyeti tanımıyacak 

Paris, 9 (A.A.) - Dışişleri Baka
nı Delbos siyasi vaziyeti tetkik et -
mck üzere bütün Fransız elçilerini 
Parise çağıracak -
tır. Delbosun 26 
haziranda Leon 
Blum ile beraber 
Cenevreye gitmesi 
muhtemeldir. 

Fransa Dışişleri 
Bakanı bundan ev 
vel Edenle bir 
mülakatta bulu -
nacaktır. Bu mü
lakata büyük bir 
ehemmiyet atfo -
lunmaktadır. Zira Fransız Dış Bnkanı 
yeni Fransız hü- DEI.BOS 
kü.meti Habeş meselesinde lngiltere 

l Arkası 6 ıncıd.ıJ 

Fon Sek+ diyor ki: 

Eski muharipler ilerde 
yine çarpışacaklardır 

Londra, 9 (A.A.) - Yeni Alman 
ordusunu kurmuş olan General Fon 
Sekt'in, harp ölü
leri mezarlıkları -
nın imariylc meş
gul komisyonlar 
kongresinin açılış 

töreninde söylemiş 
olduğu sözler bu
rada derin akis
ler yapmıştır. 
General Fon Sekt 
demiştir ki: 

"Eski muharlp.
ler ileride yine 
karşı karşıya ge - SEKT 
lip çarpışacaklardır. 

Fr.ansız generali Giycmıda bu içti
mada hazır bulunmutur. lngiltere 
kralı kongre delegelerini bugünlerde 
kabul edecektir_ 

lzmir lstanbulla 1 • 1 berabere kaldı! 

takımı Ankara Viyana 
muhtelitini 4·0 yendi 

Şerefin bir hücumunu lzmir kalecisi topu kornere atmak 
suretile kurtarıyor 

lsanbul - lımir 
Cumartesi gününden itibaren oy

nanmağa başlanan olimpiyat futbol 
seçme müsabakalarına dün Taksim 
stadında, isbeten kesif bir kalaba
lık önünde devam edileli. 

First Viennayı yendikten eonra 
Ankaraya yenilen lzmirin, Ankara
yı yendikten ~nra First Vienna ile 
berabere kalan İstanbul karşısında 
nasıl bir derece alacağı heyecan tev
lı t ediyor. aynı zamanda İstanbul a-

[Arkası 5 incide] 

• 



• 

2 

Seyirciler arasında 
Diln üç şehir muhtelitlerinin ve 

First Viennanm yaptığı son maçlan 
l!eyrettik. 

Bu maçları l!eyrederken biMll! dıı 
seyircilere kulak misafiri olmak, epi 
eğlenceli oluyor. Seyirciler neler 11öy 
!emiyorlar, neler! ... 

Biz bu söylenenlerden bazılarmı 
ve en enteresanlannı not ettik. 

* 

... .._ ....... .........._ 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Karaman oğullan hükUıneti kaç 

sene sünnüştllr! 
- <nmanlı devleti fermanlarile 

nasboJunan Kırim hanlan kaçtı?'? 
- Napolyon Bonapart Fransaya 

döndüğü zaman Mı~ırda kimi ,·ekil 
ve baş kumandan bırakmıştır? 

Bir seyirci, İzmir - İstanbul ma- _ Amerikadaki Kosta Rlkanın ıs. 
çında İstanbul muhtelitinin on kişi . mi ne manaya gelir? 
ovnamakta olduğunu farkederek bü Tü·t·· fi ...ıhı ··k 

7• k b. b. tl b v dı - un, en ye, şarap fiı• mu ey 
yu ır asa ıye e agır : yif t k il -' k 

Y h · · k. . b. . t a u anmasına arşı şiddetli ce-
- a u, nıçın on ışı ızım a · zalar ta ·in eden Osmanlı Pa11;"ahı 

kım? Mahsus mu yapryorla.r? Zorla 1 kJmdi 9 ~ ~ 
yendirmek mi istiyorlar? Yanındaki r' 
iza at verdi: Dünkü soruların cevapları 

- Fede:asyon tsta.nbulu bir kad - s _ 1283 de Meşhur rc8sam Ra-
ro yapmaga mecbur tutmuş. Kadro fael'in tabutu aÇtlarak kafasının ka
h~rici kalanlar da oyn~~amaz diye ltbı alınmt.ştı . Bu 1caltbın kapyaları 
hır kanun çıkartmış. ~GormUyor mu- nerelere ve kimlere verilmiştir , 
sun: :'fa.kkı Myundu~u h.a.lde kadro c _ Ressamın doğduğu Urbino 
harıcı ~ıye takıma gıremıyor. "ehrine, Sa.uta Luçya Akademisine, 

Ötekı kızdı: Avushll3·a imparatonına ,.e Prusya 
- Böyle şey mi olur yahu! Bari kralına. 

bir de tekaütlük icat etsin de kadro s _ Rados adasmm ismi nereden 
ie;indekiler ihtiyarlayınca tekaüt ma gelir , 
aşı alsınlar! C - Ra.dos Yunanca "nar ağaçla-

* İstanbul muhteliti on kişi oyna -
tnasma rağmen, lzmir takımıyle a -
rasında birkaç gömlek fark olduğu
nu gösterdi. Hele top Fikretin aya
ğına geGtikçe İzmir mildafaaeı allak 
bullak oluyor ve onu ancak f avul ya 
yarak durdurabiliyorlardı. 

Bu favuller hakem tarafından ceza
landırıldıkça seyircilerden biri ba -
ğırdı: 

- Aman hakem, sen iri kıyım fa
vulleri çal. Böyle uf ak tef eklerini 
Fikret nasıl olsa !!Öker gider. 

* 
Dün Istanbul :amhtelitinde en ıyı 

oynıyanlardan biri M. Reşattı. Bu 
muavin her akını kesişinde topu 
mutlaka kendi arka.daşlarma veri -
yordu. Bu paslar o kadar güzel ve 
faydalı idi ki birisi açıkça takdir et
ti: 

- Hey göztinü sevdiğimin Reşa -
ar! Paslarını hep böyle endaze ile ve
rirsirı '""-Hınıi Ald ihtar pfti. 

- Metre ile tte, metre ile .•• 

• 
mırıldanıyordu: tstan bulun a,anB!ız
lığı olmasaydı devre 4: - O bitecekti. 

Biz bunu biraz mübal!gah bul -
auk. Izmirin sanşı yardım etmesey
di bu netice bir ekııeğile olacaktı. 

* 
!ıtanbul oyuncularmdan biri ~ok 

müsait bir fil'!at kaçırınca bir aeyir
ci kızdı: 

- Sözüm ona bu da futbolumu • 
zun aslarından! 

- Ah sorma, ular hep öyledir. 
Pokerde de ulara gUvenil'!in, boyu-

n,, demektir. 
S - Olürken "Devletin dii.şman

larmdan b~ka dii.§manın olmadı" 
diyetı kimdir 1 

C - Kardinal, Dük dö Rişliyö. 
S - Rossini kimdir 1 

C - Meşhur ltalyan bestekar (1792 
1868) 

S - Sadii Şirazi'nin iki meşkur 
eserinin isimleri nedir 1 

C - "Gülistan,, ve "Bostan,, 

na. verirsin! 

* !kinci devrede !zmir bir oyuncu 
değiştirmek istedi. Hakem, bu oyun
cunun değişmesi bir sakatlıktan ileri 
gelmediği için mfüıaade etmedi. Bir 
hayli münakaşadan sonra İzmir ta
krmı oyundan çekildi. 

Mesele anlaşıldığı zaman İstanbul 
lu ıııeyircilerden biri söylendi: 

- Ne çıkar sanki, bırakın onlar 
bir oyuncu değiştirsinler, biz· de bir 
oyuncu daha g.r1~e1..raJım, ,yine. _mµ15a
vat teesüs eder. 

* Ankara muhteliti, First Viennaya 
4 - Oyeniliverdi. Hiç olmazsa bir gol 
atmamızı bekliyen bir seyirci ba -
ğırdı: 

- Haydi çocuklar, bir karışıklı -
ğa getirin de bir penaltı olsun! 

* Top önünden geçerken kımıldamı-
yan bir futbolcuya başka bir seyirci 
fÖyle bağırdı: 

- Yavaı;ı oğlum yavaş. Sakın kı
mıldama. Sonra Berline giderken yo 
rulunun! 

Bomba hadisesinden sonra 

Galatada Ermeni akaretlerin den 
yangın çıktı birinde bir 

Bu yangının Klise mütevvellileri arasında çıkan . 
ihtilafla alakadar olup olmadığı araştırılıyor 

Gala.tadaki grogeryan kilisesi a. -
karetlerinden olan ve Nikonun kon
yak imalathanesi olarak kullandığı 
dükkanın kepenkleri kapalı olduğu 
halde içerden duman çıktığı görill
mU,tUr. Kapı kmlarak içeriye giril
mif ve yanmakta olan bof çuvallar 
söndUrUlmUftür. Bu dükklnm kar
şısında bulunan evlerden atılan ate, 
li bir sıgaranm nuılu içeriye dü,e
rek yangına eebebiyet verdiği l!Öy
lenmektedir. 

Polis, bu yangmm, mal 11ahibi olan 
killse mütevellileri arasında çıkan 
ve matbuata akseden ihtilaflarla l
lakadar olması ihtimalini nazan dik
kate alarak tahkikatını genişletmek
tedir. 
Yaptığımız tahkikata göre meselt'! 

JUdur: 
Kilise dış kapısının tam bitişiğin

öe bulunan 5 numaralı dükkln sene
lerdenberi ''BUyUkada" rakı fa.bri • 
kası tarafından kiralanmı, olup, de
po olarak kullanılmaktadır. Kiracııııı 
tarafından son defa iki ay evvel a
çılmış ve birkaç bof çuval konduk -
tan sonra tekrar demir kepenkleri 
kapanmış olan bu dU.kki.ndan Pa.zar 
tesi gecesi saat onbir ııula.rında kesif 
bir duman cU:,arıya çıkmağa başla
mıştrr. 
Dumanı gören bekçi ve ayni !!O -

kakta oturan halk hemen Kapıiçi ka 
rııkolunu haberdar etmişlerdir. Bu
nun üzerine komiser ve birkaç polis 

memuru vak'a mahalline yetişerek, 
demir kepenkleri kırmak suretile de 
poya girmiş ve kilise müstahdemini
nin ve mahalle halkının yardımıle 

yangını söndürmeğe muvaffak ol -
mu,lardır. 

Dün vak'a mahallinde bir arkada
fDnızm yaptığı tahkikata göre yan -
gm gecel!i saat 10 30 da işten el
çektirilmiş olan mütevelli heyeti es
ki başkanı Ohanel! Kefişyan, kilise 
kapısını çalarak çok sıkılmış olup 
bir ihtiyaç defedeceğinden bahsede
rek içeriye girmek istemiş ise de, ki
lisede bulunan gece bekçisi tarafın
dan kendisine müsaade edilmemiş -
tir. 
Diğer taraftan, Ohanes Keşişya -

nın bütün hesaplarını tetkik eden 
Evkaf idaresi, başta bizzat Evkaf 
müdürü olduğu halde, dün sabah sa
at 9 da kiliseye giderek bu hesaplan 
gözden geçirmil;l ve akşam geç vakte 
kadar bunlarla meşgul olmuştur. Bu 
esnada Ohanes Keşişyan tetkik he
yeti önüne çağmlarak kendisine ba
zı sualler sorulmuştur. 

Garip bir tesadüf olarak, tetkik e
dilmekte olan bu defterler ve evrak, 
yangının çıkmış olduğu dükkanla 
yan yana olan kilise havlusu dahi
linde bir odada mahfuz bulunmakta
dır. 

Polis yangın tahkibtrva devam 
etmektedir. Diğer taraftln Evkaf 
müdiriyetince başlamış olan hesap 

T A .N 

Maliye VekCileti ---~z? Yarım tedrisat 

Yeni teşkilat kanunu D • b 
1 

Talim terbiye heyeti 
enız anyo arı · 

alakadarlara bildirildi hakkında tetkikata basladı 
Büyük Millet Meclisince kabul e

dilen Maliye Vekleti yeni teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanun alaka
dar makamlara bildirilmektedir. 

Kanunun birinci kısmı, merkez 
teşkilatına aittir. Maliye Vekaleti 
merkez teşkilatı bir milsteşar ile 
hususi kalem müdürlUğü, mali tet
kik heyeti, teftiş heyeti, hukuk mü
şavirliği, bütçe ve mali kontrol u
mum müdürlüğü, muhasebat umum 
müdürlüğü, varidat umum müdür
lüğü, nakit işleri umum müdürlüğü, 
muntazam borçlar umum müdürlü
ğü, milli emlak müdürlüğü, darphane 
ve damga matbaası müdürlüğü, tah
silat müdürlüğü, zat işleri müdürlü
ğü, levazım ve kıymetli evrak mü
dürlüğü ve itiraz ve temyiz komis
yonlarından ibarettir. 

lkinci kısım vilayetler teşkilatını 
göstermektedir. Vilayetlerde defter
darın idaresinde varidat müdürü, 
tahsilat müdürü, muhasebe müdürU 
bulunur. 

Üçüncü kısım kaza teşkilatına a
ittir. Muamelatı çok olan kazalarda 
mal müdilrünün idaresi altında va
ridat, tahsilat ve icap edenyerlerde 
milliemlak memurlukları bulunur. 

Dördüncü kısım, İstanbul maliye 
teşkilatıdır. Yeni İstanbul Maliye 
teşkilatı şudur: !stanbul belediye 
hududu içinde bulunan kısmı -Ba
kırköy, Adalar, Beykoz ve Sarıyer 

kazaları hariç olmak üzere- defter
darın idaresi altında malt bir vahdet 
teşkil eder. (Bu madde ile şimdiki 

mürakiplikler ve müdürlükler teşki
latı kaldırılmaktadır.) 

Geçenlerde bu sütunlarda İstanbul 
halkının ucuz denize giremediklerini 
ve plajlann ı>ahalı olduğunu yazarak 
denizden hakkile istifade edilemedi
ğini yazmıştık. 

Dün matbaamıza İstanbul deniz 
banyoları sahiplerinden biri gelerek 
neşriyatımızda.ki isabeti teyit etti ve 
dedi ki: 
~ Hakikaten deniz banyoları ve 

plajlar pahalıdır. Yani orta seviye 
ve fakir tabaka halk için pahalıdır. 
Fakat bu paha.Idık plaj kirasından zi
ya.de bu biletlere llsakı icap eden pul 
resminin nisbetinden ileri geliyor. Ba
kınız şu bilet çocuk biletidir ve be
deli beş kuruştur. Lakin bunun Ü.il -
tünde g ö r d ü ğ ü n ü z b e ş 
b u ç ü k k u r u e 1 u k dam
ga ile ~ilet on buçuk kunış olur. E
ğer bl~ çocuğt'. bir kuruş mukabilinde 
banyo~'a soksak ~ine o bir kunışlUk 
bilete beş buçuk kuruş damga vuru
lur. Zira olbaptaki kanun bu gibi yer
lerin biletlerine "beş kuruştan dun 
olmamak üzere biletlerin muhtevi ol
duğu meblağın yüzde on beşi nisbetin 
de,, pul ilsakmı emretmektedir. Bi -
naenaleyh lstanbul hal.kmm sıhhati
ni düşünen belediyenin evvelemlrde 
bu nisbeti tadiJ için kanuni yollardan 
t-eşebbösatta bulunmalıdırlar ki, de
niz banyosu pahalılığı ortadan kalka
bilsin.,, 

Bu zatın ı;ıözleri bir verwden şikft. -
yet telakki edilmiyecek kadar açık ve 
esaslıdır. Umulur ki, bir taraftan be
lediye, bir taraftan da böyle Rağlığa 
taalluk e<lf"n bir ihtfra<'T daraltacak 
hale gelen bu verginin tahakkuku ile 
meşgul olan mAkam işi la);ki ve<:hile 
ehemmlJ•etlı:ı ele ahp pul nisbetinl ta
dil eL~lnJ,,.. 

Biz ıvrıe düünüyonız. 

Siz ne dersiniz ? 

lstabulda varidat işleri biri irat 
ve servet ve diğeri muamele ve is
tihlak vergilerile, üçüncüsü damga 
kanunu tatbikatı ve döndüncüsü ka
ra ve deniz av vergilerile meşgul ol
mak üzere dört varidat müdürü 
ve lüzumu kadar varidat müdür 
muavini ve İstanbul, Beyo~lu, • Us
küdar mıntak!!-la:o tahsilat işlerde 
iştigal etmek üzere üç tahsil ~l.idü· ---------
rü, bfüiln vilayet için muhııkemat, Matbuat konferansrna gidecekler-
milli emlak ve muhasebe müdürleri Matbuat umum müdüril Vedat Kor, 
bulunur. dahili matbuat şefi Sadri Ethem bu 
Bakırköy, Adalar, Beyko::: ve Sa . sabah Ankaradan ~ehrimize gelecek

rıyer kazalarile tstanbuİ vilayetinin terdir. Akşam Uzerı, Bükreşe, hare -
mülhak kazaları diğer vilayetlerde ket edeceklerdir. Bükreş mat'buat 
olduğu gibi defterdara bağlı birer konf eransma iştirak edecek olan Ulus 
müdür tarafından idare edilecektir. başmuharriri Falih Rtfkı Atay da 

Defterdara yardım etmek ve icabı dün şehrimize gelmiştir. 
halinde kontrol işlerile meşgul ol- * Orta mektep muallimliği imtihan 
mak üzere muavinleri ve bürosu lan - Orta mektep muallimi olmak 
mevcuttur. !stanbul defterdarının için ilk mektep muallimleri arasında 
iki muavini olacaktır. açtlan mlisabaka imtihanlarına neza-

Kanunun tatbiki için Vekalet bir ret etmek üzere maarif vekaleti orta 
nizamname yapacaktır. Nizamname tedrisat umum müdürti Avni dün An 
geldikten sonra tatbikatına geçile- karadan şehrimize gelmiştir. 
cektir. • Deniz nakliyatı kongresi - A -

Fransız Elçisi Ponso bu 
ay sonunda CJ•liyor 

!timatnamesini Cumurreisimize 
verdikten sonra geçenlerde tekrar 
Parise dönmüş olan Ankaranın yeni 
Fransız büyük elçisi Posno, bu ay 
sonunda memleketimize gelip, va
zifesine başlıyacaktrr. 

Elçinin dönüşü sırasında, ağlebi 
ihtimal Fransanrn Suriye fevkalade 
Komiseri Kont dö Martel dahi ken
disine refakat edecek ve memleketi
mizden geçerek Suriyeye gidecektir. 

Tahsill idarel hususlyeye 
verilen vergilerin devri 
Bina ve arazi vergilerinin tahsili 

hususi idareye verilmiş olduğundan 
maliye ile belediye arasındaki devir 
muamelesine devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar Tophane, Kasımpa

şa ve Taksim şubeleri işlerini bitir -
miş ise de diğer şubelerde devir mu
amelatı üç beş gün daha sürecektir. 
Belediye muhasebe müdürti ile müfet 
tişler dün maliye şubelerini gezmişler 
noksanları tetkik eylemişler ve devir 
işlerine nezaret etmişlerdir. 

Şehir plc1nı için mukavele 
imzalandı 

Istanbulun müstakbel pllnmı ya
pacak olan şehircilik mütehassısı M. 
Proost ile belediye ar~mda tanzim 
edilmiş olan mukavelename dün be
lediyede imza edilmiştir. 

Bu suretle şehir planına ait ça
lışmalara filen başlanılmıştır. • 

tetkikatı şehrimizin Ermeni cemaa
tı arasında büyük memnuniyet u -
yandırmıştır. 

ğustosun 26 sında Bordoda toplana -
cak beynelmilel deniz nakliyatı kon
gresine Türk denizcileri de davet edil 
mişlerdir. Bu kongrede Türk denizci 
liğinin bir heyetle temsil eylemesi kuv 
vetle muhtemeldir. 

• Eğede tahlisiye işleri - Tahlisi
ye umum müdürü Necmettin, Eğe 
nııntakasında yeni yapılan fenerler
le tahlisiye vesaitini tetkik etmek üze 
re yakında bir seyahate çıkacaktır. 
Necmettin, bu sahillerde modern te
sisat vücuda getirilmesi için vekale
tin istediği projeyi bu seyahatinde 
hazır lıyacaktır. 

* Zehirli gaz konleransı - Kimya
ger Necmettin taralmdan doktorlara 
verilen zehirli gazlar hakkındaki kon
ferans serisine dün etibba odasında 
devam edilmiştir. Bu konferanslar ay 
sonunda sona erecektir. 

• Etıbba odasında - Dün etibba 
odası idare heyeti Niyazi Gözcünün 
riyaseti altında toplanarak doktorla. -
rın kazançlarına göre sınıflara ayrıl
maları işite meşgul olmuştur. Idare 
heyeti dün tasnif işini ikmal ederek 
Istanbul içindeki 627 doktor, diş tabi
bi ve dişçiyi muhtelif sınıflara ayır -
nuştır. 

• Bir Japon profesörü- Bir aydan 
beri Ankarada bulunan Tokyonun 
Türk - Japon dostluk cemiyeti azala
nndan Profesör Okubo şehrimize dön 
müştilr. Japon profesörü daha bir 
mUddet !stanbulda kalacaktır. 

• Profesör Orano - Geçenlerde 
Sofyadaki Askeri klüpte söylemiş ol
duğu bir nutuktan dolayı hayli dedi
koduya sebep olan Italyan Ayan mec
lisi azalarından prof. Oranonun ya -
kında şehrimize geleceği dün bir sa
bah gazetesi tarafından haber veril
miştir. 

!talyan sefareti mahafili bu husus 
ta ademi malfunat beyan etmiştir. 

Maarif Vekaleti şehirlerin orta
me ktep ilıtiyacları hakkındaki tah
kikatına devam etmektedir. Kat't 
karar ilk mektep mezunları belli ol· 
duktan sonra verilecektir. Yanm 
tedrisat usulü hakkında Talim ve 
Terbiye heyeti tetkiata başlamıştır. 
Heyet bu tetkiatından müsbet netice 
alabilir ise bu usul tercih edilecek -
tir. Hatta Vekalet yanm tedrisat u
sulünün ne suretle tatbik olunacağı 
hakkında şimdiden proje bile ha -
zırlamaya başlamış ve altıncı sınıf
ların yarım tedrisat proğramları ya
prlmrştrr. Cumartesi ortamektepler
de munhasirent resim, el işi, musiki 
beden terbiyesi dersleri gösterilecek 
ve bu derslere hem öğleden evvel 
hem öğleden sonra de~ görecek gu
ruplar hep birlikte iştirak edecek -
!erdir. 

Muallim ihtiyaçları için de tedbir 
alınmıştır. nk mektep muallimleri 
arasından açılacak müsabakada mu 
vaffak olacaklar az oluMSa orta.mek
teplerdeki muallim boşluklarının dol 
durulması için şimdiden tedbirler a
lınmıştır. 

Adliyede 
Bir katil 15 sene 
~apse mahkum 

Galatada, Danyalin kahvesine gi
derek, aralarında çıkan bir kavga 
neticesi, Danyali bıçakla vurup öl
dürmekten suçlu Fethinin ağır ce
zada yapılan duruşması dün netice
lenmiş ve suçlunun 10 sene ağır hap 
se konulmasına, kendisinden 500 lira 
tazminat alınarak ölünün veresesine 
verilmesine karar verilmiştir. 

Salahattinle Abdi isimlerinde iki 
arkadaş, bundan bir müddet evvel 
kavgaya tutuşarak, Abdi Salahatti
ni dö'vmüş, Salahattin de Ahdinin 
bir gBzUnün kör olmasııra sebep ol
muştu. Bu iki suçlu hakkında, ağır 
ceza mahkemesi diin karannı ver -
miştir. Salahattin bir sene Uç ay 
hapse mahkfım olmuş, Abdiden 25 
lira para cezası alınmasına karar 
verilmiştir. 

• Bundan bir kaç gün evvel, Beşir 
Kemal eczanesi önünde bir adam ü
zerine fenalık gelerek yere düşmüş 
ve yetişilerek eczaneye kaldırılmış -
tır. Hastaya tedavisi için lüzum gö
rülen ilacı vermemek, imdadı sıhhi 
otomobili çağırmak üzere telefon e
dilmesine, paraı!II verilmediği için 
mani olmak suçlarından dolayı, Be
şir Kemal eczanesi sahibi aleyhine, 
bir dava açılmıştı. Sultanahmet bi
rinci sulh ceza mahkemesinde açı
lan bu dava, dün neticelenmiş ve ec
zane sahibi Cevadm bu işte herhan
gi bir suçu olduğu anlaşılamadığın
dan beraetine karar verilmiştir. 

• Kansını Halil isminde birinin 
yanında gördüğü için kıskançlığa 
kapılarak Halili tabanca ile öldür
mekten suçlu, Kasımpaşada oturan 
Muharremin ağırcezada yapılan du
ruşması dün bitmiş ve hakkında ve
rilen hüküm tebliğ edilmiştir. Mah
keme, suçlu Muharremin, 15 sene 
hapsine karar vermişse de, hadisede 
tahrik kabul edildiğinden ceza.ar 'i 
buçuk seneye indirilmiştir. 

Bir motör battı 
tayf ası kurtarlldı 

Abdülaziz isminde biri motöril.ne 
yüklediği 59 ton kok kömürile cumar 
tesi gtinü !stanbulda~ Bandırmaya 
hareket etmiştir. Fakat motör yolda 
arizaya uğramış ve ancak ertesi günü 
saat 21 e doğru Bandırma boğazına 
gele bilmiştir. 
Boğazda karşılaşan dalgalara ta

hammül edemiyen motör bir müddet 
sonra batmıştır. ~ilrettebat ve kap
tan kurtarılmıştır. 

300 seyyali geliyor 
Arandora !sxar vapurile bugün şeb 

rimize 300 seyyah gelecektir. Ayni 
vapur Ağustos ve Eylill aylarında 
birer defa daha limanımıza gelecek -
tir. Temmuz on beşten sonra, bir Fran 
sız ve iki Alman transatlantiği, kala
balık birer seyyah kütlesile limanı • 
mıza geleceklerdir. Bunlardan başka 
Avusturyalı bir seyyah kafilesi de, 
Ingiliz bandıralı bir gemile lskende -
riye, Hayfa. ve Pireye uğradıktan son 
ra limanımıza gelecek ve Ingiltereye 
gideceklerdir. 
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Dış . siyasa 
.. '\ . 

Çinde karışıkhk 
Son birkaç gün zarfında Çin siya

si ha.ya.tında yeni bir cere3-·an göze 
çarpmaktadır. Bu cereyanın istika • 
metini görenler endişe ile soruyor • 
lar: 

Acaba yeni bir Çin - Japon harbi 
mi, yoksa. Çinle dahili bir savaş mı!,, 
Tahminimizde yanılmamak için )·enJ 
cereyanm hangi kaynaktan fışkırdı • 
ğrnı inceliyelim. 

* AJtı ay evvel Japonya, şimali Çinde 
gerek propaganda, gerekse silah kuv
veti ile beş eyaletin Çinin Nankinde
ki merkez • hükumetinden müstakil 
olmasını temin etmiş ve buralarda 
Japon himayesi altında müstakil ma
ltalli hükumetler teşekkül etmiş ve
ya ettirilmişti. Çin diktatörü Çiang • 
Kal - Şek komünistlerle müca.dele et
mekte olduğundan ve Mançurya me
selesinden sonra Japon kudretinden 
ürktüğünden Japonlara müdahale et
memişti. Halbuki Çin vatanseverleri, 
blhaı;ısa miUiyetperver hislerle iyice 
aşılanmış ÖJan Çin talebeleri Japon 
tedrici istilişma karşı derhal faaliye
te geçilmesi için mütemadiyen hükO 
meti ikaz etmekte tdiler. Çing - Kal • 
Şek bu ikazlann hiçbirine kulak as .. 
madr. Fakat son hafta içinde Japon· 
lar müstakil Hopei eyaleti dahilinde
ki Tlen - Çinde gamizonlannı 10,000 
ki~ilik yeni bir kuv\'etle talniye edin· 
ce Çinli talebeler yeni bir Japon taar
nızu sezerek Çiang - Kal - Şek'e taz.. 
y:lklerinl arttırdılar. 

Japonlardan para almakla itham e
diJen Çin merkez hükftmet reisi Çlang 
Kal - Şek milllyetpen·erlerht bu ye
ni ta~iklerini ~ttphesfz, diğerleri gf· 
bl bertaraf etmiye ham-lanryorda ki, 
hiç beklenmiyen büyük bir muhale • 
fetle karşıla..,tı. Cenubu şarki Çinde 
bulunan Klang~l ve Kuantung eyalet 
lerinln salahiyettar şahrslan Çantm 
da yaptıklan bir toplantıda. Çini Ja
pon istUbmdan knrtaraeak yegiine 
çarenin harp olduğuna. karar verdi • 
ler ve Nanking hükumetin bir telgraf 
çekerek derhal Japonyaya llamharp 
ebneslnJ bildirdiler. 

Bu telgl'afT ~eken heyet altnuıı; Çin 
generalinden müteşekkU olup bunlnr 
"cen'tlbi Şarki Çin Siyasi :Konseyi,, 
namı altında bir mecliR teşkil etmek· 
b~ ve Çtntn bu mmtakasındakt eya .. 
Jetleri, Kfangsl l·e Kuan"tung, Fiikl· 
eni Na.nklng merkez hükumt'tinden 
ayn ve müstakil olarak idal'e etmek· 
tedlrler. 

Btt Konseyin idaresi altında ol<\n 
Fuklebde Japonyanın şimali Çindekl 
gibi bir istiklal hareketi uyandırma· 
ğa kalkışması bu generalleri Japonya 
aleyhinde behemehal harekete geç • 
mek için tamamlle ikna etmiştir. 

Cantonda. şimdiden örfi idarenin ilan 
edilmiş olduğu ve ihti~·atlarm toplnn· 
mağa başladığı: söylenmektedir. Hat
ta .Ja.pon kaynaklarından gelen haber 
ter hudutlara bü~iik miktarda sev " 
ldyatta bulunulduğunu bildinnekte " 
dirler. 

Nan.king merkezi hiikfımett bo fa• 
aliyet karşısında büyük müşkiilA.t tçbt 
de bulunmaktadır. Çünkü Cantonun 
teklifini kabul etmediği takdirde <'&' 

nup eyaletlerinin garp eyaletlerlndt'kf 
komünl<11tlerle birleşmek tehlikesi lı~ 
gösterecek ve komiinl'itlel'e güç mn "' 
ka,·emet eden Na.nking, birleşik cep
he karşısında ya eriyip gidecek, ra " 
hut Japonya ile teşriki mesai etmelt 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Mamafih Nankingin Cantonla mü
zakerelere girişmiş bulunma!Jı §İmdi• 
Uk her ild tara.im da ha-rbe mant 
olmak için elletinden geleni yaptık " 
larma delil adf'dilebilir. Yalnız akall 
cereyana mani olabilirlerse! - N. M· 

Belgratta toplanan 
polis kongresi bitti 

Belgradda toplanan 12 inci beyne!• 
milel polis cinayet masaları kongrefl 
bitmiştir. Bu kongreye iştirak edeJl 
devletler şunlardır: 

Almanya, Avusturya, Belçika, Bul' 
garista.n, Çekoslovakya, Danimarkll• 
Felemenk, Fransa, Litvanya, M:acar16 
tan, Norveç, Filistin, Portekiz, IsvW 
re, Yugoslavya ve Türkiyedir. 

Türk polisini temsil edenler, AnJ<S. 
radan Sungural ile, polis müfettiş! 
rinden Ta.nyeri~ir. 

Kongreden 5ilhassa keyif verici ı~ 
hirlerle, kadın ve çocuk ticareti il 
mücadele etmek için alınacak mil 
terek tedbirler göriişUlmUştür: 

Bir kadın daha kayıp 
Iı'enerde 'fahta minare mıı.hallesiı!'. 

:leki Yıldırım cad<'esi· d" 102 numa. 
ralı evde oturan T. il .. an adınds.~ 
kadm bir haftadanbert ortada yo~ 
tur. Kadın aranm-ıktadır. 
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Amerikada 

CumhurreisliOi için 
namzetler seçiliyor 
Rozvelt kendisinin 
ıeıllmeılnl temin 

isin seyahate çddl 

Y unanisf anda 
Kr•I Dedea§aca 
ve Makedonyaya 

gidiyor 
Atina., 9 (Tan) - Kral pu.ar. 

test ıtıntı bir harp gemtai ile 
Dedeapcma. h~ket edeefık ve 
ora.dan Trakya. ve Makedonya. ta 
ra.fla.rmı dOlafa.c&ktır. . 

Ba.fba.kan ve Deniz Bakanı Ge
neral Meta.kau dün Faler lima.-

TAN 

Bükreıteki facia 

Ölenlerin 20 kisi 
olduğu anlasıhyor 

Çürük tribünlerden 

birisini yapan 

mühenclls intihar e t ti 

lstanbulda 40 gün 40 gece 
Şenliklere 2 Ağustosta Modada 
kayık yarışları ile başlanıyor 

Elevland, 9 (A.A.) - Kırk aeldı nmda. toplanan donA.nma.yı teftiş Bilkre§, 9 (A.A.) - Son ha.berle-
hUk<ımet mura.hhula.n bugtln topla. ettikten sonra gazetecilere yap- re göre kontroçenide tribünün yıkıl -
tı.a.ra.k Cttmhurreisi intlha.batmda tıjı beyanatta bu tefti9lnden pek mw sebebiyle yaralananla.nn sayısı 
Cümhuriyet partl8i namına n&mzet memnun ka.ldığmı ve bir iki gün 680 kadardır. Bunlardan dördü ölmüş 
gösterilecek olan zatı tayin edecekler 1 arasmda Iyonyen denizinde ya- tür. Olenlerin sayısmm 20 yi bulduğu 
dir. pılaca.k manevralara. başlamak ıantlma.ktadı?'. 
U:ınumen zannolunduğuna göl"t'l önü için dona.nnıa.nm F&ler'den ha.re- Yüzlerce kişi Bükreş belediye baş- Geçen sene tertip edilen Festival - dosu bir konser verecek, yirmi ikisin 

mtizdeki per§embe günü yaptla.ca.k se- ket edeceğini bildirmiştir. kanm.m evi önünde tezahüratta. bulun den tlnıit olunduğundan çok daha iyi de Taksimde Stadyomda bir İtfaiye 
~imde Kansas valisi Landon kazan&· \.... .,,,1 muştur. Polis tezahUrcüleri dağdnııf neticeler elde edilmişti. Bunun Uzeri- günü yapılacak ve bUgün tulumbacılı 
ca.ktır • ve birkaç kişiyi tevkif etmiştir. ne belediye hem, ııehrin iktisadt ve iç ğm başlangrcmdan bugüne kadar yan 

Riyaseti cüınhur muavinliğine nam L h• Kral Karo!, yaralıla.rm sıhhati ile tima.i ha.yatında bir hareket uyandır gm söndürme vesaitimizin geçirdiği 
zetliği için Vş.ndenberger ile mütevef e ISfanda kanii bir kendi adına alakadar olmak üzere mak ve hem şehri yabancılara. tanıt- tekamillat o zamana mahsus kıyafet-
fa Theodore Ruzveltin mı Ma.daın •• saray mareşalint hastanelere yolla - mak, hem de Istanbullularm muhte.: lerile canlandınlacaktrr. 
!Aliu Ruzvelt'in illimleri ileri ailıill • numayff yapıldı nuştır. Başkan, içişleri ve sıhhat ba- lif tabakalarına yeni iş sahalan temin Ağustosun yirminci giinU bütün es 
mektedir. Va.rşov 

9 
(AA) _ d b"l kanl_an da hastaneleri ziyaret etmiş etmek için bu yıl da bunu tekrarla - naf tesekküllerinin iştirakile Beykoz-

R 
ft'i it fi rlli a, · · Torun an 1 lerdır maya karar vermişti. Bu maksatla da. bir kır eğlence."'i yapılacak ve bu 

oıv• n seya a di ~or: . . . Bu hususta. a.dlf tahkikat açılmış ve lsta:nbuJ halkı ıı.ra.emda.n davet edi - eğlence~-- büyiik kayıklarla iı:::tirak e-
Vaşington, 9 (A.A.} - Ruzvelt, A.r Iş ısteyen ışsizlenn yapmış olduk - tribünü yapan mimar, mühendis ve len kalabalık bir zümre g~enlerde dUecektir. • 

kamas, lndia.na ve Texu'a gitmek il- 1a.r:r bir nti~a~~ ~numd& 'bir kişi öl- müteahhit yedi kişi bu tahkikat ne- dağcılık klübilnde bir toplantı yap - Ba ikan festivali 29 Ağustosta baş
zere Va,tgton'da.n hueket etıni§tir. nıtiş ve yedi kışı agır surette yaralan- ticesine intizaren tevkif olunmuştur. mış ve bu işi görüşmüştü. Bu toplan- hya.cak ve eylülün 6 mcJ pazar günü 
Orala.rd& nutuklar söyliyecektir. mıştır. . Dönen şa.yfa.Ia.ra göre tevkif edilen tıda bu yıl yapılacak eğlencelerin nihayet bulacak, bu 9 gUn zarfında 

Resmt hır tebliğe göre intizamı ıe. mühendislerden birisi intihar etmiş - kırk gilıı devam etmesine ve "lstan- Istanbulun muhtelif yerlerinde müte-

Bulgar kabinesi 
yakında değisiyor 

Sofya 9 (Tan) - Birkaç gtlne ka.· 
üar Köseivanofun Bqvekil bulundu 
ğu kabiııe istifa edecek ve buhran 
resmen başlamıf olacaktır. 

Vranya yazlık sa.ra.ymd& buluna.ıı 
Kral Boris, eski Başvekillerle ve si
yasi ricalle istişarelerine başlamış
tır. Bugün tekrar birçok liderler V • 
r&nya sarayına çağınlmışlardır. 

Mussolininin damadı 
Hariciye Nazın oldu 

Londra, 9 (Tan) - MUS80liniııin 
damadı Kont Ciano bugün Ita.ıya.n 
hariciye na.zın tayin olunmuştur. 

Bu nazırlığı mtlstep.r Btfati ile şiın 
diye kadar tdare etmekte olan Suviç 
istifa et::mi§tir. 

Alfieri matbuat bakanlığına, Li.n -
tini Korporuyonlar bakanlığına ve 
Leusana m~mlekat bakanlığına ta 
yin edilmi§lerdir. Dıf bakanlık müs • 
tetarlığma da iııtifa eden Suvich Y• 
rine Varoova büyük elçisi Baata.niıti 
tayin olunmuştur. 

sis etmek istiyen zabita memurla.n, tir. bulda. kırk gün krrk gece., iımıi al- addit musiki ve dans Festivali yapr-
taşa. tutulnıuı olduklanndan silih kul Ölenler aramıda. bir yüzbaşı ile ka- masma karar v~rilmiş ve bu mUddet ıacaktır . 
la.nmak mecburiyetinde kalmışlardır. nsı ve bir de pa.pas vardır. Yaralılar- zarfmda ya.ptlacak şenlikleri tesbit 30 ağusto!il zafer bayramı günü 

Husust bir membadan bildirildiği - dan 350 kadan, hastanelerde yer bu- etmek üzere bir komite ~ilmi~i. Çamhcada bir Uzüm bayramı ve ay-
ne göre nümayişçUerden bir kişi daha lunamadığmdan evlerde tedavi eltına Bu komite o zamandanberl mun - nca bir de iyi ıru müsabakası yapı -
ölmüştür. alınmıştır. ta.zam bir surette çalışmış ve niha - lacak, ve müs&bakada §ehrimizdelci 

Kamutay müzakereleri 

Tağşişin men'i ve ihracatın 
kontrolü kabul edildi 

r:-: . 
ı 1 \ 

ı,· ~-' 

yet Jstanbul sezonunun kat'i progra- bütün memba sularndıı.n musabaka
mmı hazırlamıştır. ya gireceklere birer bardak içirile -

Bu programa göre sezona ağusto- cek, içtiği bütün sulann isimlerini 
sun ikinci günü gündüz Modada yapı- bilen bu müsabakayı kazanmış adde
taca.lt bir kayık yarışile başlanacak. dilerek bir mükafat alacaktır. Su mü
gece Vali Muhittin Ustünda~ bir s~baka~ ve üzilm b~yram~r ~~tea: 
nutkile kırk gün kırk gecelik sezonun kıp festival heyetlen de bır gosterı 
açılma. resmi yapılacak ve bunu bir yapac~~~: . 
balo takip edecektir. Ağustosun beşin Ey~ültin uçu, mehtabın. en kuvvetlı 
de Taksim bahçesinde şehir bandosu gecesıne raslaması hasebile Bebek ve 
bir konser verecek, sekizinde ve do- KUçUkauda bir mehtap eğlencesi ter
lruzunda Kıztlaym kermesi devam ede tip edilmiştir. Bu eğlenceye arzu e
cek. ayni günde Bebekte bir sergi den herkee donanmıı;ı bir sandalla iş
açılaeak, on ikisinde yine şehir batı· tirak edebilecek ve eski boğaz iı.lemi 
dosu bit" konser verecek, 14 ünde gün ihya oluna.ca.ktır. 
düz BUyükadada çiçek sergisi ~ıla. - Bundan başka Ankarada büyük bir 
cak. Gece Beyoğlunda bir tiyatro Fes muvaffakıyet kaza.nm1ş olan resim 
tivali yapılacaktır. Bu Festivalde k~ !!Jergisi de bu müddet zarfında şehri • 
ragözden ba.şlıyarak tiyatrolann bu- mizde açılacağı gibi bir de halı ser
güne kadar geçirdiği tekemmülat bi- gisi kurulacaktır. 
rer birer gösterilecek on beşinde yine Geçen seneki Balkan festivaline Ar 
~dUz çiçek sergisi ve gece tiyatro navutlardan gayri bütün Balkanlılar 
Fe$tivali devam eyliyecek, 16 smda iştirak etmişlerdi. Bu yıl yapılacak 
gündüz adada çiçek bayramı yapı- Festivale bütün Balka.nlılardan ma -
Iacak gece yine tiyatro Festivali ola- da Sovyet Rusyadan da büyük 

HUanU Kitapçı Muğla Dr. Fatma Memlk Edirne Nt:zım Poroy Tokat caktır. Aynt gün sa.baht da Boğazda heyetler gelecektir. Fak~t l!lon günler 

Ank•- 9 (T•-) u._ tay b ha.kik u:- n . . bir Boğa.zI yüzerek geçme yanşı ter- de Mısrr, Filistin ve Sunyeden de bu 
._.., a.u - .nAWU u- &ı.u.ı-. me hürmet ve tevkir F t' al · t• k i h edil 

...n.. Ref~ Can•·-=- 'D••kanlığmda. evkii · tip edilecek bu yanşa her milletten es ıv e ış ıra arzusu z ar • 

Y. h dil 1 it 1 1 &u.u rx. ·~ ~ ~ ve~ yllksek Kamutay şım- . . . . . . . miş ve bu da komite tarafından ka -a u 1 er e a yan ar toplanarak A.nkt.rada Çankaya., An - dt bu kanunun ka.bulile Türk tababe-- her istıyen gırebilecek ve bınncı ge- bul olunmuştur. Bu hususta teferıii-

k 
ta.lyad& G1lndofm~, Ba.lıkeairde Man tinde esaslı bir hamle daha göster - lene belediyede bir Boğaz kupası ve- a.t hakkında komite Mısır, Filistin. 

arasında kanii avga Yas: Burdutda Yeşilova, lstanbul~a miş olacaktır. Menılek~t.imfade sıh • rUecektir. Suriye heyetlerile muhabereye giriş-
Londra., 9 CA.A.) _ DUn Suseeka Eyüp:. Kastanıonuda Ka.rgı, ~ocaelin hiye te~kUltı kanunu, pek eski olmak Ağuatol5Ul1 19 unda yine şehir ba.n miştir. 

böl . d ~ t yd de Gölcük, Ç3.nakkalede Yenıce, Or- la beraber buna geniş tatbik sahası 
da f:ı1!,!, .... ~ y~~ m:r,.,';!: duda Gölköy a.dlarmda. birer kazanm veren ancak cümhuriyet olmUŞtur. Salah y .. "" (Koca.eli), rühsatnam.e-.r-........ u er ~klltne ve bunla.rm memur ve müs- Da.ha önoe ve yorulmak bilmez m~&i -c-
k&~uh!~ttrb. k d tahdemleri kadrolarına ald kanun ile neticeşinde Tllrk hekimliği ldeta da- lerin Uç sene müddetle.- verilmesinin 

.ı.u ~ar u &l'p. esna.mı • riyaseti cQmhur daimi ~kilA.tına.. imt bir savaş netiôıesi olarak kendi kontrolü kolaşl&§tıracağmı beyan et-
~a, §lşe, ta.f ve U8tUra kullan.nueI&r• Ankara.da ta.rfh, dil ve coğriı.fya. fa- kudretile kendi varlığını korumuş gi- ıniştir. 
ie """"' te kif ol uştur ldlltesi kuruluna a.ft kanunl&rm bazı bi idi. Faka.t himaye gönnUyordu. Emin (Eskişehir), bu hükümler ü-

.......,. :v unın · maddelerinln deği•tirilmeld ve Ame- CUmhuriyet. srhht teşkilata da bir yer ı.erinde Iktisat encümeninin çok meş
rika. birleeik devletleri hükftmetine u- ayrrdt ve onun ba.şancısı olan değerli gul olduğunu, ticarette kayıt ve şart-

Belç fka kabinesi mumt harp esnasmda. muhasım mem- sağlık bakanmı da başma getirdi.,, sızhğm asil olduğunu, fakat içinde bu 
9rüklel, ti (A.A.) _ Kral, yeni k,... lek~tle:<le ka.lmre Tiirk tebaasma sa.r Bundan sonra sthhat vekili dok - lunduğumuz vaziyetin bu kaydi koy-

biıeyi tefkile Van Zeela.nd't memur !edilmiş paralar karş"!ğı olarak 23 tor Refilç Saydam, kütsilye geler~ maya. mecbur ettiğini söylemiştir. 
etnfştir. Van ZeelA.nd, henüz cevap ~•ur ~hı dolarm ~ye sureti bak- genç meslektaşmm hakkmda gösterdi Ruhsatname almak için tacirde a,. 
vemeıniştir. knı~~~ı ka.nunlaıı: müzakere ve kabul ği teveccühe teŞekkür etti: ranacak ş&rtlara dair olan madde 

etmiŞtir • 7• tf t • f r• görütülürken tekrar saz alan HÜJnU 
]e1mlr edllen bir lnglllı DenfzyoUan ve aksamı ~etmeleri- ıcare ~ agııı n men 1 Kitapçı, bu maddede ufak bir tashih 

kruvaıiri le, fa.b~a ve havuzlar teşkilatı kanu Teşkillt layih~ı a~n ltabul edU- ya.pm&k Jazn'ngeldiğini söyliyerek: 
Lcıdra., 9 (A.A ) _ Ur. sene ..n-- ııunun 8 mcl, maden tetkik ve arama dikten Mnr& tica.rette t&hiein men'i ''Hil li t k . th Ja.rak ıni.s 

• 'l' •<&+IPI+ ennttt1811 kanununun. 11 inci maddele ve ihraca.tın mtira.ka.be8i ve korun • e veya a sıra: 0 

~:bir tanrtrden sonra, Repulee ın, riı\in ta.dili, gümrük nıuha.fa.za genel ma8l hakkında.ki. kanuna. ek ka.nun etrnemif veya konkordato y~p~a~ 
lil · :arp }cruv~rU Akdeniz fllCMı~· kumandanlığı emrindeki deniZ te§ki· llyihası görileülllrken Hümil Kita~ı ôlınak şarttır . ., FJkr~d-~kı hileli 
na iltuak etmek üzere Portstq(i)Uth li- ı.u-- askeril''""'+~rll.ın.. . hakkmd· '-ı (Muğla) söz al k ti tte . veya taksiratlı,, kaydme luzum olma-
manml8.D h ket trpiştir a~ "'9W ..,ısı il.Al ' • ara. es.re emnı· dığmı ifr t · d · kili 

- . are e ·. . • Jtanunlarla sıhhat \7e içtima! muave- yet ve düriett şart olduğuna göre, bu- ' as e memı§,, emenm" 
. Söylndiğine göre bu gemınm ta.mı net vekAleti ve buna bağlı hudut. ve nun hili.fmda hareket edenler hak - olaca.ğım iddia ve bu fıkradan kon -

!"l 22 llllyon altın franga mal olmUf· S&hiller sıhhat umuhl mUd'" r·ğü· +o .. kmda. tedbir al a.nm d _ 1 w _ kordato,. kaydmm çıkanlmasmı 
tur ur u ""'& m ogru 0 acagı t klü tmi tir 

· kill.t ve memurin kanunu, dış ticaret nı, ancak ihracat ticaretile meşgul e ,.. e ş · . . . 
lstanbll telefona teckilat işlerile u~şan eşhası hUkUınetin da- olmak istiyen tacirlerin almaya mec- . Salih "!argı, tatbıkatta edinilen t~ 

3' imt kontrolüne tabi tutmiı.k ve ihra- bur ola.es.klan ruhsatnamelerin üç se- rUbeye gore, konkordato hakkm<;laki 
ve bütıesi ca.t mallarını. tağşi§ten vikaye eyle- ne nıUddete münha!ır olacağı noktası kaydin ftlcrada kalm~mm yerınde 

l.nkara.9 (Tan) _ Hükan1et, İl_ me.k maksadı~l~ ~eklif edilmiş olan na taraftar bulunmadtğmı, bu ka.ydm olacağını ifade etmiştır. 

meye mecbur kalmış masum ve dil -
riist vata.nda.şlar arasında bu yola sa
parak servet toplamak teşebbUsünde 
bulunnıu§ olan kısnnlarm da olduğu
nu hatırlatmış ve demiştir ki: 
"- Bu maalesef hayatnnızda ya -

şıyan hadiselerdendir. Türk tica.re -
tinde na.musklrhk şartı esAıMir. Fik 
rime iştirak etmiyecek hiçbir Türk 
yoktur. Fakat söylediğim şekilde mu
amele yapanlar da vardır. Bunlarm 
mahzurları eğer yalnız dahili ticare
te inhisar etmiş olsaydı bunu nuan 
itibare alnuyablirdik., , 

Celll Bayar sözlerine devam ederek 
iç ticarette konkordato yapmış olan
larm kanunlarm umumt hüldımlerine 
göre muamele yapmakta serbest bu
lundukla.rmı ilave eylemiş ve demiş • 
tir ki: 

11
- Biz kanunla ticaretimiz üzerin 

de emniyet tesis etmek istiyoruz. th -
racat ticaretinin memleketin milli 
ekonomisi n8.mm& uhdesine bir vazife 
a.lmı~ olduğunu göstermek istiyoruz. 
Bütün dünyaya karşı: emniyet ve iti
mat tesis edemezsek arzu ettiğimiz ga 
yeye varamayız.,, 

Kamutay yarm da toplanacaktır. ta.nbul telfon idareBinin te§]cilatma 'Ticarette t&ğşışın men ve ihracatın kırtuiyeciliği ihya w edeceğini ve tüc- Nazmı (To~~t), ko~korda~nun bir 
ve bü~$Sin dair iki kanun Jlyiha&ml murakabesi ve korun:nı&sI ha.klanda- care killf et vereceğini ifade eylemiş anlaşma zemını oldugunu, böyle mti-
Ka.mutaya. ermi§tir. Ş1J ıa.yUıa.ı~ tı" kanuna ek 11Yilia. da bugün kamu- tir. vazaaJı bir surette borç ihdas eden - Teknik okulu ve 
bütçeye dai ola.nı J\&D.luta.y yaz t&t1 tayın ka.bul ettlği ~anunla.r ara.smda HUsnü Kitapçı. bund&n b~ka lk • ler bulurıd~~~· birtakım eeref ve 
line ginnedG evvel mUzalcere edilecQ bulunma.ırt.adrr. t.Usat Vek~etiııUı tel«tfl ve t~ ve • haysiyetini dUşwuneyen tac.irler var K t t • • 
ve kanuniye kee~~- ~ıhhat ve içthnat wua.venet vekfile- killeri ~eyetinln. ltara:rile bur ırunta- diye aerenı tacirleri ticaretten menet onserva uar esısı 

ti ~ buna. bağlı hudut ve 8a.hiller Blh· kala.rda ihracat m&ddelerinden barı mcmin doğru olmıyacağmı söylemiş- Ankara., 9 (Tan) - Teknik okulu 
Maden ~rlm uıqlU bu hl.t umum ~UdürlUğil t.efklllt ve me ıtrınm bu lcanun hükümlerinden is .. tir. te,kill ve Anka.rada bir konserva.tu-

d \ tbl'- clll ._ mtırllıi Jıa.klnndaki kanun llyihagı mü tiıma edil~bll~ eea..i a.rlnde de '-Xonkorda.to yapmamı, olınalt kay var kttrulmaaı hakkında. iki layiha ile 
sene 8 a " e ece~ ıakere eailirke!l eöz a.la:ıı ~ol™>r Fa:t. durarak hU]ç<tmetf:q tekll~d$ bµ kay dinin,, lra.lıilrtlmw huaueunda ileri CUmhurb~ka.nlığı fılormonik orkes
A:n,l(a.ra, 9 r~) ....,. ff&rioe ful& m& )(emik (Jldirne), eıctımıe d~· dm daha etımuııtı olduğiınu, adliye eu sürülen mtltaleaya. ka.rşı:lık ola.ı-a.k ta truı ~kilatı ve orkestra mensupla-

1evkiya.t yapa.ık maden iatihaalltnu tir ki: cll~intn iae hükmü dan.lttığm.t csöy Ekonomi Ba.ka.ııı CeW Baya.r kaydın rmm terfi ve tecziyeleri ha.kkmda di
arttlrme.lt ıçin u sene de prim ueulU "-Yurdun ıqhhat ~ Cuınhu lel!liftir. Bu itira.zl&r& cevap vmm muhafaza. edilmdindeki ltızum ve a- ğer bir layihayı hükfımet Kamulaya 
aün tatbiki ka.:rrlqt.ınlımftır. rfyetin feyzll6 ca.nlanmı8 oldup bir adliye enen.meni mazbata muharriri ru.reti anlatarak konkordato akdet • vı-rmiştir. 

Yerli Mallar Sergisi 
Bu sene bilmem kaçıncı defadır ki, 

btanbulda y.-,rli maJlar sergisi a~da
cak. Bn i5e eskidenberi sahne olan 
Ga.Iatasa.ray lisest a.:rtık sergi olmak
tan bıkmış olmalı ki, yeni sergi bu se 
ne Taksim bahçesinde yapılıyor. 

Ben bir hayli sergi gördüm. Bun 
larm i~·inde bu bizim yerli mallar ser· 
,ı:isi kadar acalbine tesaifüf etmedim. 

Neden mi diyeceksiniz? 
Şundan doltı), ki bu ~ergide maJ 

teşhirinden ziyade hani şu eski rama
zanlarda Be~·azıt camiinin a\·lusunda 
kumlan sergi gibi muvakkat satış ba
rakalan ~ıbyor. Ben ticaretin her n~ 
vesilf: ile olursa olqun bir hareket 
yapmasına pek taraftanm ama bu 
sergide mal ~atmak sistemi dükkiı.n
cı füccan zarara ~oktuğu iı;indir ki, 
Al·nıpada bö~·le sergilerde t~bir e
dilen mallar ısablmaz. Sadece ısipa -
riş alınır. 

Meseli diyelim Jd, bir (Hacıya! -
nıaz) fabrikası mallannı bütün ema 
ve fiatlerile teshir eder. Almak ister
seniz size bu mallann satıldığı yerle
ri bildirir \'e İl'i.terseniz bir de sipariş 
ka.ht\I eder. Lakin orada peşin elden 
satrş ~·apmaz. Bizde ise ka~ııundaki 
dükkana İJ>f'kli kumaş ve.nni§ bir fab
rika ı-.ergide pavi~·on ~ıp ma.1 sat -
maktadır. Ben bunda fayda ~önnii • 
yorum. Onun ic;in en\'&111da olduğu~
hi bu bizim yerli mallar sergisinde df'.I 
satış yapılmayıp sadece mal teşhir 

edilmesini n sipariş alınmasmı da.ha~ 
yolunda. buluyorum. 

Bundan başka bu sergiler bir nevJ 
~emıP, '"e e~lenme yeri halinl aldığın 
dan binlerce a.\·attnin her ~ oraya 
drip eıkmasile kalabalıklaşan seyir -
ci k-Utıesinde ha kiki alaka sahipleri 
bunalıp kahyor. Onun için serginin 
kazino, kaln·e ,.e~·a lokanta gibi kısım 
lannı tamamen aYn ve geçit olmryan 
bir yf're koyun eğftmre için gelenlerin 
5ergl paviyonlannı her gün ta,·af et
melerine mahal bırakmamak ta bir 
"ianıt:vl ser~si kurmanm 11k alacağı 
tedhirlerdendir. 

Uçüncü olarak teşhir erlilP.ıı maTia
nn na!i>ıl yaprldıklanna dair firenkle • 
rln manifestation dedikleri gösteriş -
ler yapmak t;a çok öğretici ,.e hnlJ.-t.a. 
san'at filainin birie~mesine vardım e-
dici b1r şeydir. · 

Buna da fu:la ehemmil et veril -
mesi ~k faydalı olur. Bundan başka 
sergi için ktic;ük bir broşür ç~ 

içinde orada teşhir edilen maOamnı -
za dair maliımat 'ermek te çok fayda 
lı olabilir. 

Bu arada. serginin içine bazı (At
traction) e~lenceler ilhesini aykın 
görmemek lazundır. 

B. FELEK 

q~,edivede · 

Gazi Köprüsü inşasına 

nezaret için büro 
Gazi köprüsUnün inşasına nezaret 

etmek ve köprUnün yapılması deruh 
te eden grupta belediye arasındaki 
muamelatı idare eylemek ilz'Ie be
lediyede fen mUdürlüğüne baglı ola
rak yeni bir büro teşkil edilmf9tir. 
Bu büronun şefliğine fen müdür mu 
avini Necati tayin edilmiş, Necati • 
den açılan muavinliğe de vekateten 
kanalizas:von şubesi mUdUrU Celal 
getirilmiştir. 

• Belediye merkez binasile İktisat 
müdürlüğüne ait daireyi birleştiren 
kısmın üzerine yeni bir kat ilavesi 
kararlaştırılmış, inşaata başlanılmış 

tır. Bu suretle İktisat müdürlüğü 
bir daire içinde yerleşmiş olacaktır. 

• Afişaj imtiyazlarından kabul re
stmlertn tahsiline ait tahkikata de • 
vam edilmektedir. Bu tahkikat bu • 
gün veya yarın sona erdirilecek mü
teakiben rapor yazılıp belediye reis
liğine verilecektir . 

Göçmenleri karıllama 

için bir teıkilat 
Romanya ve Bulgaıistandan gc • 

len göçmenleri şehrimizden itibaren 
karşılamak ve milrettep yerlerine gi 
dinceye kadar ihtiyaçlarite alakadar 
olmak üzere bir teşkilat yapılması 

karar altma alınmıştır. 
Bu suretle mallarmr ve mülklerini 

sattıktan sonra, vapura bll\lnçeye 
kad&r birçok !!!ıkıntılar çeken ve va
:pura bindikten sonra da istirahatı 
k&.fi derecede temin edilemiyen göç
menlerin, vaziyetlerindeki ağır şera
iti tadil için esaslı tedbirler almak 
kabil olacak v~ bu vatandaşların dt:r 
hal milstahsil vaziyetine ge~meleri 
kolavlaşacaktrr. 
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1 KUŞBAKIŞI 

Yem borusu 
Uzun ,.e fırtınnlı bir deniz yolculu

ğu esnasında beygirlerine verilecek 
ot tükendi6ri :r.aman siivnrl zabitinin 
ba~ rnrdu~u ':are harikiilidedJr: 

l'arım saaUe bir yem boru"u ~al
dırarak ~hktnn tepinen beygirleri 
yoleuhığun sonuna kadar avutınnk. 

Ziya ŞAKIR 

l{abine, hazırlanan beyannameyi 
bir türlü neşredemiyordu Ah im yem boru~u ! Rana, ;rer yii· 

:ıünde onunla a\,ıtıılmı)·nn 'arzu, knnsemtin halkını vasıta edeceklerdi .. Jışan bu milli ve mukaddes kuvvete 
dırılmı;\ an i tiha. upıtulmıyım ihti . Aksaray imamı Memiş hoca: karşı söz söylemeyi muvafık görme-
r:ıs, yok ~hi ~Ji)·or. Yem borusu hi- Ben, bayrağı çeker, bizim sem- mişlerdi. 
ka,re-.inP hP.n.7.İ,l rn o knclnr mevzu \ıır tin halkının önüne düşerim. Kabinenin mevkii, esasen tehdit 
ki. hPn~i kafamda birihirinin sırtına 

Diyordu .. Eyüp Sultan halkının ha- altındaydı. Bu şerait altında ve bilhas c;ıkarnk: 
rekete getirilmesi için de, HUrriyet sa böyle fikir ihtilafı karşısında iş 
ve itilaf fırkası Eyüp şubesi ittihaz görmek ve muvaffak olmak mümkün - Ne olur heni hP.~erı ! 8Pni :uz. 
edilen, evkaf müfettişlerinden Yusuf değildi. Buna binaen. Salih paşa nrka niye yalvarıp ıluruyorlnr. Fakat 
Kenan efendinin Kalenderhane cad • daşlariyle müzakereden sonra artık ben onl11r•11 :'rnsınrlnn -.imdilik 5un11 
desindeki evinde içtimalar devam e - istifaya karar vermiş: (nisan ayının her;onrbildim:. 
diyordu. 3 ün<'Ü cumartesi giinü) istifnnnme- Bizim su son zamanlarda fırtınalı 

Eyüp merkez ser.komiseri Sakallı sini yazarak padir-ıaha göndermişti bir rl nizde hucahyarak )·iyece~nl tli· 
Cemil efendi merkeze gelmi.c;; Babıali :t- krten edebiyat ~emisinde sık sık çah· 
baskınmda fırka efradına müzaheret Damat Ferit paşa. padişahın arzu- nan "çatma ... ,1,.hi~·att., honısile avun· 
etmek için on iki polis seçmişti. Ko- sunu ve itilfıf devletleri mahafilinde 
miser muavihi Niyazi efendiye de ba- tebellür eden fikir vP kanaati yerine mamıı.. Hakikaten biz epey zaman • 
%ı talimat vermişti... Fakat, mesleki getirmiş; teşkil edeceği kabineye •fo.nberi hirihirlerine ~atan mnharrir
vazifelerinden başka bir işe karışmak Hlirriyet ve itilaf fırkasından hiç lerimh~in sırf k('nrlilnini miidafan \'e 

istemiyen bu efendiler hoşnutsuzluk kimsevi almamavn k:ır:ır vermişti. kendilerim• ı:ntanları altrt1nek iı:in, 
göstermişlerdi. Nis-:.nm 5 nci günü akşamı. Damat ii7:erın·nrlf' hiitiin Pdebi ı.,)"lllrtterini 

Merkez memuru Levhi bey esasen Ferit paşa tarafından padişaha şöyle teksif ertnek razdıkları yazılarla 8 , 11• 
böyle bir hareketin vukubularağmı bir 1i te takdim edilmişti : 
hissetmişti. Onun için bu meselenin Sadrazam ve hariciye nazrr veki- nu)·oruz. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

1 ~ ~EMLEKETTE 
abak fidanı sökıİlek 

e cinayet işlendi 

Elbistan 

"TAN,, 

Kültür müf ettislerinin 
Sivastaki tetkikleri 

gizlice takibine ikinci komiser. Yusuf li _ Ferit paşa. Hiieum eden muharir Pl•sniyn, hir
Ziya beyi (1) memur etmişti. Yusuf ş0vhülisliı.m - Dürrizade Abdullah çok ~ aT.Jlanncln kul nnma<ra cflSnret. 
Ziya bey, Sakallı Cemil efendinin bu efendi. edemedi~i tuzlu biberli, ,.e teriitaze 
gizli hazırlıklarına vakıf olur olmaz Dahiliye M~"rr ve siırayı devlet re hu•uslarla .. nıh oluyor. R2kı)·orsunuz. 
vaziveti derhal 'amirine bildirmişti. is vekili - Reşit bey .. 
~vhi bey. gene mfü:;kül bir vaT.i- Nafıa na.7.ırı - Operatör Cemil pa· 

Konya, (Tan) - Meramda feci bir cinayet İ§lenmiştir, hadisenin tafsi
kP!imelerin en dum-dumhı-.unu. ciim • l 

atı şudur: 
lelrrin en nıitralyözfüsünü seçiyor Meramın Arvakın köyü ahalisinden E'oesek Halilin karısı Sıdıka ve kı· 

Sıvas, (Tan) - Sıvasta maarif 
işlerini gözden geçirmek üzere Kül
tür Bakanlığı Başmüfettişi Hilmi 
ile, Reşat Nuri, Ekrem, Refik, Be
sim şehrimize gelmişlerdir. Lisede 
müfettişlerin çalışmaları için bir 
mesai odası ayrılmıştır. Bütün m ek
tepleri gezerek t etkiklere başlamış• 
lardır. 

yette kalmıştı. Eğer itilıif çtlar bu çtl- şa. 
gmca harekete kıı.lkl''ltrsa. hic !'!Unhe- Ticaret ve ziraat nazırı - Ferik 
siz ki lstanbulda - 16 fart facia • Hüseyin Remzi paı;:ı. 
sından daha feci - birtakım hadise- Maarif nazırı (hariciye müsteşarı) 
ler olacaktı. Fahrettin bey. 

kendisini miiılafaa edPn muharrirle- zı Hava ile ayni köyden Ali ve kardeşi Tevfik arasında kabak fidanı sök
rimfzJn o nrnlık ~ö!.ierclik'eri enerji- ınek meselesinden münazaa çıkmış, hadise, ilk önce bertaraf edilmiştir. 
ye hayran haka kalıyor ve bir an ic;ln l<'akat, ertesi gün Ali, kadrom şikayetini öne sürerek Halilin karısını bı
a ti edebiyat D<'lı .t?:ımm unutu~·oruz. 

çakla yaralıyarak öldürmüştür. Bu sırada, kaçan kızı dört yerinden ağır 
Fırkanın tesiri al~ında bulunan ıi - Maliye nazırı <Vekaleten, bahriye 

mirlerine bir şey söylemek mUmkün muhasebecisi) Reşat bey. 

Yem borularlle sahlli "elfı.'llete ka · 
dar gitmeğe rn:ıı~'lz. Yeter ld, bu yol yara almıştır. Katil yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

değildi. Halbuki, bu meselenin önü- Harbiye nazın - Kara Sait paşa rııluk QOk uzun sürmesin. Çiinkti fuı 
sefe.- de Nasrf",clclin hocamn semnntik ne geçilmesi de elzemdi. Bunu da yap Bahriye nazın, (Vekaleten) - Ka-

sa yapsa. dahiliye na1.ın Hizım bey ra Sait pa.~a. e<ıe~i J?:1hi "tam yem 1 or11l3ri•e kttrın 
yapa'oilirdi. Adliye nazın - Mahkemei temyiz do ·urn•a;:.., 11 mağn baslarken!,. ö-

. · Al" R" tü be lüp gicleceğ"iz. Vakit geç idi. Şu anda merkezden re1s1 ı uş y. 
ayrılarak dahiliye nazırını ı:ı.ramıya Evkaf nazın - Ferik Osman Rifat Bedri R.AN~41 
gitmek de münasip değildi. Buna bi- paşa. 
naen Levhi bey derhal (Eyüp .Sul • Padişah Vahdettin, damat Ferit 
tan inztbat askeri 7.abiti Cemal be- paşanın arzettiği bu listf!yi kabul ve . Açı ıc f eşe,. k Ü r 
ye} (2) gitmiş: tehlikeyi İ7..ah eyle- t;ısdik etmişti... Fakat kabınenin bu Vukuu vefatiyte bizleri gayri kabili 
mişti. şekli, muhalif fırkaları memnun eyle-

memiştL Birden'bire her tarnftan: tahammül ve telafi bir surette keder-
Cemal bey, derhal Istanbul muha- d"d d gil" - Evet... Kabinenin heyeti mec- ı e e en sev ı zevcem ve muhte • 

frzlığma gitmis; (mülhak yüzbaşı 
Kadri bey) i görerek Levhi beyin al- muasına karşı bir şey denemez .. Yal- rem annemiz Bayan Saniye Çilli'nin 
dığı malumatı aynen bildirmişti. Me- nız. ittihatçılar devrinde yapılan Ba- eena1.esine gerek bizzat iştirak et . 
sele muhafızlık tarafından da harbi- bıali baskmmda. zavallı Nazım :ıaşa- mek suretiyle gerekse telgraf ve ya
ye nazırı Fevzi paşaya arzedilerek, nın katlini tesh;I eden Reşit beyle: it zı ile bizleri bu elemli günlerimizde te 
derhal icap eden tertibat alınmış: bu tihatçıların intihabı kazanmalarına ır k k b 

hani harıl vardım eden Cemil paşa • se ıye oşan a. ra a. ehibba ve rlost-
büyük tehlikenin önüne bir set çek- l t - b lA tr-·f 

nın bu kabinede nasıl yer bulduklan- arımmn unu amıyacagımız u u u -
kilmişti. 

nı öğrenmek isteriz. !arına ayrı ayrı bizzat teşekkür etmek 
r.rtesi gün de, dahiliye nazın Ha- Diye, bir vaveyla ylikselmişti .' imkanına büyük teessürümüz mani ol 

z• '•ey vaziyetten haberdar edilmiş- Damat Ferit paşa. bi.itün bu gürül- duğundan kendilerine en derin saygı 
ti... Hazım bey. cüret ve ihtirası bu tülere zerre kadar ehemmiyet verme- ve teşekkürlerimizin i'blağmı sayın 
derece arttıran itilafçılara lanet et • m~ti. Çünkü o: gözlerini biirüyen gazetenizden dileriz. 
mekle beraber. biitün kabine erkanı- ihtirasla Babıali sahne~ine atılırken Eski Nafıa Vekili, mühendis Ah-
nı ikaz etmiş: artık bu hasis emelli a- her şeyden evvel kulaklarını tıkamış met Muhtar Çilli, Çocukları : Sa-
damlann ve bilhassa iki yüzlü bir işiteceği ııevlere kulak asmamaya ka- bire Çilli, Behire Kantoğlu. Hal-
hükümdarm karşısında vazife ifasına ra rvermişti. dun Çilli, Damadı Sedat Kantoğ-
imkan olmadığını izah eylemiti. BövlP bir emrivaki karşı!-;ında ka- lıı. 

Ertesi gün, muhalif gazeteler bir lan Hiirrivet ve ttilıif fırkasının Sa
f cryat tufanı koparmışlar: kabineye drk bey parti!li. vaziveti hazmet -
olan hücumlarını son raddeye çıkar- mek mer.buri•·etini hissetmisti 
mışlardı .. Kabine, açıktan açığa Cku- Onun i ç i n d i r k i. arada • 
vayı milliye taraftarlığı) ile: ve {ma- ki i h ti 1 a r 1 n hall;ni dnhn ,:reniı:: 
karn saltanat ve hilafetle) alakasını bir zamana bırakarak: kabineye 
kesmiş olan (Anadoludaki asiler)in nıü., ... heret edeceklerini ilan eylemiş
takbihi zımnında padişah tarafından ıerdi. 

Den~z Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kara köy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürda r. irade edilen bir beyannameyi tanzim Zeynclabirlin efendi nartisine gelin-

ve neşretmekle itham ediyorlardı. ce: bunlqr da hem padiRaha ve he'l! - ı:adr- Han. Tel 22740 
Bu itham bir hakikatti... Kuvayı DamRt Ferit nnı;:aya göndermiıılndı 

milliyeye dair bir beyanname neşre- Ancak şu var ki. Anadoluva karşı 
dilecekti. Fakat kabine azaları ara • milttehit bir cenhe almak lüzumu his
sında bir fikir ittifakı temin edileme c:edilen hir 7.a""ı:ında. nnhır rlıı aradaki 
mişti. Bir kısmı, bu beyannamenin ihti!Rft hoı; ı?Örmemişl.ordi. Onlnr da 
neşrine taraftar olmakla beraber di- avni RıırPtle kı:ı hineu.o mü:ı: .. "hor"t va
ğer kısmı, memleketin istihlamna ça- adP' • ı..ıe h"'"aber: Damat Ferit pn • 

• (1) ş:mdi. Polis müdiriyeti ikinci tube 
cinde birinci komiserdir. 

(2) Zabıtai Belediye lmirlerindendir. 

sıını'l -1 1\hili c:;, .... .,p+tn bir icra vasıtru;1 
hükmilne girmişlerdi. 

f Arkı:ıc11 , ... -

__ ._n_h_~s_a_r_._a_r_u_m_u_m_M_u_· d_ü_r_u_·· _4_ü_n_d_e_n __ ( 

IZMiR YOLU 
ikinci sür'at 

postası 
Istanbuldan Pazartesi günle

ri kalkan lzmir Ikinci sür'at 
postası badema yapılmıyacak
tır. (3203) 

lstanbuldan 11 Haziran Per
şembe günü kalkacak postadan 
itibaren Mersin yolu postaları 

dönüşte Çeşmeye uğramayacak
lardır. (3202) 

Fenni şartnamesi ve resimleri mucibince beheri 2100 
lira muhammen bedelli 2 aded motopomp 14-7-936 tari-
hine rastlayan Salı günü saat 14 de pazarlıkla satın alı- MÜHİM BlR T AVSlYE 
nacaktır. İsteklilerin, fiyatsız teklif ve kataloğlarını pa- KuşWyüııiüı kilosu 75 1-.ı.rru§tur. 
zarlık gününden laakal 15 gün evveline kadar Ömer Abit KuşWyii yastık ıoo kuruştur. 
hanında İnşaat Şubesi Müdüriyetine vermeleri. şartna- Hayatta çok yaşamak ve rahat u
me ve resimleri görmek üzere her gün, pazarlık için de yumak isterseniz bütün Avrupa 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile milletlerinin kullandığı kuştüyünden 

yapılmış yatak, yorgan, yasdıklan 
birlikde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü- kullanınız. KuştUyü yataklarda ya-
diirlüğündeki Alım Komisyonuna müracaat etmeleri i- tanlar hayatlarında katiyyen hiçbir 
lan olunur. (2969) 4088 hastalık görmezler. KuştUyü yas-

dıklar kışın sıcak, yazın serindir. 
Fiyatlar ümidinizin fevkinde çok u-

Şartnamesi mucibince 70 X 60 eb'adlı ve 6-8 doku- cuzdur. Fabrikası ve satış deposu: 
malı elli kiloluk yüz bin adet tuz çuvalı 16 - VI - 9 3 6 Çakmakçılarda Sandalyeciler soka
gününe rastlayan Salı günü saat 15 de pazarlıkla satın ğmda Omer Bali oğlu Kuş tüyü Fab
ahnacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme rikasıdır. Tel 23027• 

M Satış yerleri: Ankarada Sümer 
paralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve übayaat Bank Yerli Mallar Pazarı, Izmirde: 
Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatları. Hisarönünde yorganc.t Muharrem us-

( 3183) ta Mahtıımları. 4078 

lzmit civarında pirinç ekimi 
tzmit, (Tan) - Pirinç ekimi işi yeniden mcvzuubahs olmağa başlamış

tır. Pirinç tarlalarını sulamak için lazım olan su, kağıt fabrikasmm ihti
yacına ancak kafi geldiğinden birçok pirinç tarlalannm suyu azalmış ve 
hnzılannm da kesilmiştir. Bundan başka, ruhsatsız çeltik ekenlerle, pirinç 
taHmatnamesine uygun olnuyarak zer'iyat yapan çeltikler de susuz hıra· 
kılmıştır. 

Elazize su getirtmek için bu yıl 
17 bin llralık tahsisat a_qrıldı 

Elazizde Madenönü ve 

Elaziz. CT;ın) - Bu yıl Eliı.zizin 
imar işlerine büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Yeni istasyondan Har 
puta kadar belediyenin hazırladığı 
imar planına uygun bir şekilde in • 
şaat yapılmaktadır. 

Şehrin su ihtiyacını karşılamak 
üzere muhtelif tedbirlere baş vurul
muş. kuyular açtırılarak tulumba • 
lar konulmuştur. Bir memba suyu 
getirtilmesi imkanları etrafında da 

Gölcükten bir manzara 

a)TICa tetkikat yapılmaktadır. Be - · 
lediye bütçesinden bu iş için bu se
ne ancak 17 bin lira aynlabilmiş

tir. Elaziz hükumet konağı ile u
mumi müfettişlik binalarının önün -
de geniş mikyasta istimlak yapıl
maktadır. Bu sahada bir park vü
cuda getirilmesi takarrür etmiştir. 
Yakında işe başlanmak üzere ha -
zırlıklara devam olunmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 

ilanları 

işletme 

Sivas müzesi bu hafta 
açıhyor 

Sıvas, (Tan) - Kültilr direktör
lüğünün büylik bir salon Uzerine 
yaptırdığı Gök Medrese müzesi bu 
hafta içinde herkese nçılacaktır. 

[ Küçük Haberler 

• Sıvas, (Tan) - Uk okulların 
bu yıl yine aı;ncnklnn elişi, ve re
sim sergileri için okullarda bUyUk 
bir çalışma devam etmektedir. Ser • 
gi Ziya Gökalp okulu salonunda açı
lacakbr. 

• Sıvas, (Tan) - Sıvas Kız Orta 
Okulu kendi köşelerinde dikiş, na -
kış, sergisi açılmıştır. 

• Sıvas, (Tan) - Srvas Orman 
Direktörü Memduh. Tokat Orman 
Direktörlüğüne, yerine de Tokar. or 
man dairesi direktörü Cemal atan • 
mışbr. 

• Sıvas. (Tan) - Açık bulunan 
Su şehri ilçebaylığT vekaletine olan 
kamunbayı Rifat ~pınar atanarak 
ödevine başlamışbr. 

• Izmir. (Tan) - İnhisarlar baş 
-nUdürlüğünün yeni yıl kadrosu gel-
-niştir. Sigara fabrikasının kadrosu 
ia gelmiştir. 

• Aydın, (Tan) - Halkevinin ha· 
pishanede açtığı halk dershanesinde 
derslere nihayet verilmiştir. HemeJ 
biltlin mııhkumlar derslere deva.rt 
etmişlernir. Bu hafta içerisinde iır.
tihanlar yapılacak ve belgeler me • 
rasimle dağıtılacaktır. 

YENi NEŞRlYAT 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevi ls.rafından l er 

ay çıkarılmakta olan (Yeni TU'k) 
mecmuasmm 42 inci sayısı çıknış . -

1
, br. Bu sayıda Agfilı Sırrı Levmd, 

Ziyaettin Fahri, Nahit Sırrı, ~alih 
MünUr Çorlu, Sabri Esat .A;.der, 
Hikmet Turhan Dağlıoğlu, M. Ra • 
sim özgen, Şerif Hulusi gibi anm
mış imzaların yazılan vardır. 

Muhammen bedeli 297 50 lira olan 70 ton üstüpü 
26-6-936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır . Bu işe gir
mek isteyenlerin 2 2 31, 2 5 liralık muvakkat teminat ile r-

kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 
No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak 
ehliyet vesikasını teklifleri ile birlikte aynı gün saa1 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

' TA1', 
ABONE VE iLAN ŞAR1-ARı 

Sigortalı Noınal 
Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay 

narpaşada İdare veznelerinde satılmaktadır. ( 3036) 
4128 

Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli 
maden kömürü 18-6-936 perşembe günü saat 16,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 23606 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih 
ve 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhi1e 
alınacak ehliyet vesikasını tekliflerini aynı gün saat 
15,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabilinde Ankara ve 
Havdarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3035) 4129 
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lzmr lstanbulla l · l berabere kaldı ! 

Viyana takımı Ankara muhtelitini, 
eneriik oyununa rağmen 4 ·O yendi! 

lstanbul muhteliti, anlaı ılmaz bir hikmete mebni, dün lzmir muhtelitine ,, 
karıı, bu sefer de eksik kadro ile, 1 O kişi oynadı 1 

[Başı 1 incide] 
jan.lığmm bugünkü muhtelit tak.mı 
kadrosunu lumlerden teşkil edeceği 
büyük bir merakla. bekleniyordu. 

.Saat 15,30 da evvel& .lzm.ir muhte
liti mor formalarla. saha.ya. çıktı. Ve
hap eksik olarak takmııarını fU je

kilde tesbit etmişlerdi. 
Cahit, Ali, Fet.hi, Nurullah, Hak

kı. Adil, Hakkı, Basri, Fuat, Sa.it, 
Mehmet. 

Arkadan merakla. beklenen lsta.n
bui muhteliti de göründü . .Arala.rm
da. Ankaradan çağrılan Hakkı da 
vardı. Fak.at bu sırada, İzmirliler, 
16 kişi ile iştirak ettikleri turnuvada 
İstanbul muhtelitin.in 16 kişi ile oy
namak mecburiyetinde olduğunu, 
halbuki şimdiye kadar 18 oyuncu 
oynattığını ve Hakkmm 19 uncu o-
la.rak bu maça iştirak edeıniyeceği
ni ileri .sürerek itiraz ettiler. 

Federasyon tarafından İzmirlilerin 
bu itirazı kabul edildiğinden lsta.ıı
bul ajanlığın& Hakkıyı oyna.tamıya.
caklan ve yerine bir başkasının oy
natılınal!ı bildirildi. Fakat İstanbul 
ajanlığı, lisebebin minelesbap, bu 
sefer de Hakkının yerine başka bir 
oyuncu koyacağına takımı on kişi o
larak oynamağı tercih etmek gara
betini gösterdi. 

Ve İstanbul taknnmm 10 kişi ola
rak sahada şu şek.ilde dizildiğini gör
dük: 

Mehmet Ali, Hüsnü, Faruk, M. 
Reşat, Esat, İbrahim, Niyazi, Şeref, 
Haşim, Fikret. 

Hakem, Ankaradan Sedattı. 
Seri bir İzmir hücumu ile başla

nan oyunda Hüsnünün uzun YUrU.fU 
ile ortaya geçen topa, H~imin Filt
ı ete verdiği pasla İstanbul muhteli
ti de ilk hücumunu yapmış oldu. 1z;.. 
mir müdafaasında kırılan bu hücum
dan sonra yine Fikretle Haşim sol
dan ilerlediler. İzmir müdafa.a.sı Ha
şimi on sekiz çizgisi içinde 
Penaltı! Faka.t Fikret bu fnattan 
istifade edemedi. Çok hafif vurduğu 
topu kaleci ya.kaladı. On kişi oyna
masına rağmen İstanbul ınuhteliti, 
vaziyete hiı.kiın görünüyor ve top 
İzmir kalesinden ayrılmıyordu. 

Bir aralık, ortadan Esat, Şeref, 
H8'im ilerlediler. Haşim.in şütü di
reğe çarptl. Bu, 1zmirin atlattığı 
ikinci büyük tehlike idi. 
ı Fakat çok geçmeden fstanbullu
larda.n, çok az hücum yapabilen lz.. 
mirlilerden Fuadm tehlikeli bir şütü 
ile kalelerinin sıluştığmı gördüler. 
Mehmet Ali bunu kolaylıkla berta
raf et.ti. Bu sırada dört muhacimle 
tehlikeli hücumlar yapan İstanbul 
akıncılan büyük bir mücadeleye 
ba.şla.dıla.r. Niyazinin bir şütü kale
cinin ayaklarına., bir başka.&1 da yan 
direğe çarparak netioeeiz kaldı. Ha
fimin kafa vuruşu da avut oldu. 

Bundan sonra F1ikret Şereften al-

(TAN) m Polis Romanı: 3 

Niyazinin lzmir kalesine neticesiz kalan hücümlarından biri 

dığı güzel pası fevkal8.de kullandı. 
Şerefin şütü kalecinin göğsüne çar
parak tekrar geriye döndü. İkinci 
vuruş avuta kaçtı. Ve bunu, Şere
fin, Ha.şimin, Niyazinin, Fikretin a. 
vut olan şiddetli hücumları takip et
ti. Fakat bu ikinci hakimiyete rağ

men devre bittiği zaman İzmir kale
sine bir gol bile girmemiş, haftayım 
O - O nihayet bulmuştu. 

Bu kadar üstün bir oyundan son
ra bir tek gol bile yapamıyan İstan
bul muhteliti, ikinci devre, sağ açık 
Niyazinin yerine Melihi alarak çık
tı. İzmir taknnı da kaleye Mahmu
du, sol içe İsmail Hakkıyı almıştı. 

Süratle başlanan oyun !stanbll 
kalesine dayanan üstüste iki lzmir 
hücumundan sonar yine İzmir kale
sine intikal etti. 

Bugün muvaffakıyetli bir oyun 
oynıyan Esadm yan haflarla iyi an
l~ığı görülüyordu. Hücum hattına 
aza.mi yardımı temin ettiği halde 
dört kişi bir tUrlü gol çıkaramıyor
lardı. 

Üstüste Fikretin yaptığı hücum
lar da neticesiz kalıyordu. 

Nihayet sağ açıktan Melih çıka
rıldı, Niyazi tekrar sahaya girdi. 

lstanbul 1 lzmir O 
Bir hücumumuzu durduran lzmir

lilere sol taraftan Fikretin çektiği 
korneri Esat kafa ile kaleye attı. İz
mirli Adil, bu kafa vuruşunu ikinci 
bir kafa vuruşu ile kendi takımı 

kalesine sokarak İstanbulun bir tür
lü yapamadığı ve fakat birkaç mis
lini hak ettiği sayıyı kaydediverdi. 

Bundan sonra, İstanbul takımı 
galibiyeti muhafaza edemedi. Hüs -
nü ile Faruk'un birbirlerine girmele
rinden istifade eden İzmirli Sait, ka
leye müvazi bir şilt çekti. Kaleyi 
tutmıyan topa solaçrk seri bir hare
ketle yetişerek hemen beraberliği 

tesis etti. 

lstanbul 1 lzmir 1 
Beraberlikten sonra İstanbuldan 

Şeref derinleme bir pas alarak mü
dafileri aştı. Fakat isabetsiz bir 
şiltle bu müsait fırsatı kaçrrdı. Bu 
sırada İzmirliler sağ açıklarını da 
değiştirmek istediler. 

First Viennıt - Ankara maçında Ankara kalecisinin bir kurtarışı 

Kapı arkasında 

bir cinayeti 

kitabı çekip alabiliyorum. Bir kitap
la beraber olduğum zaman hiç bir 
zaman yalnız değilim. 

- Ah! Kitaplarınız! La.netlik ki
taplarınız! · 

Ve genç kadm bunları söyledikten 
sonra yüzüne tatlı bir tiksinti ifa.
desi vererek devam etti: 

- Israr etmeyinis yavrum, beni 
bliyorsunuz. 

Sustu, bir an gözlerini kapadı, ve 
IOnrL, dik bir sesle: 

- Biliyorsunuz ki, yalnız olmak is
tiyorum ... Birkaç gün içinde bu buh
randa:ı kurtulurum ... 

Ve 1.cı bir nefes alarak: 
- ·-Ve sonuncu olacağını zannet

tiğim yenisini beklemeğe başlanın. 
Madaın Vinon Marcellet, isyan e

der gibi sıçrıya.rak ve .sinirle: 
- Suıun ! dedi. Böyle konll.§a.r&k 

bana ezi!et ediyonıunuz! 
Hasta: - Affedersiniz, dedi, bun

dan böyle sükfuıet içinde ıatırap çek· 
meğe çalı~. 

Andre'nn yeni bir protesto1UJ1un 
önünü almık için zorla neşeli obnağa 
~alışarak, Cesar Vinon Ma.rcellet, söy 
leniyordu: 

- Zaten neden şiklyet edeyim! 
Muhabbetine. bütün muhabbetine ma 

Hlchel Herbert • Euıene Wyl 

Iik değil miyim? Hangi adam, gözle
rinize dalmak ve saçlannızı okşamak 
saadetine malik olduğu müddetçe, ne 
bakla taliine lanet okuyabilir? 

Ve ihtiyarın uzun eli, genç kadmm 
endişeli yüzünü çerçeveliyen kumral 
saçların üzerinde dola.şmağa başladı. 

- Şu da var ki, o kadar da alil de· 
ğilim. Yalnız bacaklarımda felç var. 
Daha ellerimi ve beynimi kullana.bi
Uyorum. O ahide ... 

Madam Vinon Marcellet cevap V&

rerek: 
- Dostum, dedi, sizin burada.alt 

katta, yapa yalnız, uzandığınız diva
nı terkedemiyecek bir halde olduğu
nuzu bilerek ben nasıl yulıtanda ra
hat edebilirim? 

- Aman yavrum, ne kadar müba
lağa ediyorsunuz! 

Evet yerimden kımıldayamıyo
rum. Fakat bastonumun yardımile, 

şu kUçilcük kütüphaneden istediğim 

- Ah bu melun kitaplannızm, 
kağıtlarınızın, aletlerinizin yok ol
malarını ne kadar isterim! Hayatı
mızın büyük yerini dolduran bu müs 
tekreh, bu barbar şeylerden nefret 
ediyorum! 

Antrepoloji alimi, cevap olarak, 
genç kadının kumral başını kendine 
doğru çekti ve alnını uzun bir puse 
ile öptü ve: 

- Gecen hayrolsun yavrum! dedi. 
Ve genç kadın, hafif bir sesle, mü

tevekkil: 
-Gecen hayrolsun dO!!tum ! diye 

cevap verdi. Ve ayağa kalktı, yavaş 
adımlarla kapıya doğru yürüdü. Fa
kat çıkmadı, döndU ve bu son tavsi 
yede bulundu: 

-Dostum, eğer birine veya bir 
şeye ihtiyacmız olursa, yanınıza koy 
durduğum zili unutmayın. Matma
zel BlUmün odasındaki çıngırak, bü
tün evin duyabileceği kadar kuvvet
lidir. 

Oyun nasıl yarıda lcaldı ? 
Hakem, değiştirilmek istenilen o

yuncunun gösterdiği mazereti ma
kul görmediği için bu değişliğe razı 
olmadı. Bu oyuncunun değiştirilme
sinde çok ısrar eden İzmirlilerle ha
kem arasındaki münakaşa beş daki
ka. sürdü ve nihayet hakem, bu ıs-

rarın devam edeceğine kanaat getir
diği için maçı tatil etmeğe mecbur 
kaldı. Bu suretle son dakikaları baş
tan başa zevkle devam eden güzel 
müsaba.ka, takımların berabere kal
masına ve oyunun 1 - 1 le nihyet
lenmesine sebep oldu. Bu suretle 
maçın bitmesine 20 dakika varken 
oyun, yarıda kalmış oldu. -

Ankara O First Vienna 4 
İzmir İstanbul maçı yarıda kal -

dıktan sonra Ankara ile First Vien
na. karşılaşması yapıldı. llk iki maç
ta kendisinden beklenilen muvaffa
kıyeti gösteremiyen Geşvaydl'in ye
rine genç bir oyuncu alan Viyanalı-
lar, kol kapaklan ve yakaları san, 
düz 18.cive~ gömleklerle sahaya çık
tılar . 

Ankara: Cihat, Mehmet, Ali Rıza, 
tbra.him, Semih, Gazi, Ömer, Münir, 
Yaşar, Bekir, Resai. şeklindeki bir 
takımla oyuna başladı. 

1 Hakem, Suphi Baturdu. 

1 
Karşılıklı hücumlarla oldukça se

ri bir şekilde başlıyan oyun üzerinde 
· Viya.nahların hafif bir hakimiyeti 

hissediliyordu. 
Geşvaydl'in takımdan çıkarılması 

Viyanayı hücumlarının daha sür'atli 
olmasını temin ediyorsa da kale ö -
nünde müessir olamıyorlardı. Bu 
yüzden oyun zevksiz geçiyordu. 

30 uncu dakikada Ali Rızanın kısa 
bir vuruşunu sol içleri vole bir şiltle 
kaleye dayandı. Direğe çarpan bu 
kuvvetli şütten bir dakika sonra ay
nı oyuncu yine Ali Rızanın ayağın

dan kendisine gelen topu demir gibi 
bir şiltle ağlara taktı. 

Bu sayıdan sonra hakimiyeti 
arttıran Viyanalılar, üstüste Anka -
ra kalesine kuvvetli şüt attılar. Fa
kat kaleci Cihat sayı çıkarmalarına 
im.kan bırkmıyacak şekilde güzel oy
nadı ve çok alkışlandı. 

Viyanalrlar devre sonuna kadar 
h8.kimiyetlerini, Cihat ta güzel oyu
nunu devam ettirdi ve haftayım 
l - O ViyanaWarın üstünlüğü ile 
nihayet buldu. 

İkinci devre 
İkinci devre Ankaranm çok büyük 

gayretler sarfederek oyunu müsavi 
şekle sokmasile başladı ve bu gale
be, on sekizinci dakikaya kadar de
vam etti. On dokuzuncu dakikada 
Viyanalı sağ iç, soldan gelen topu 
vole bir şiltle ikinci defa ağlara tak
tı. Birdenbire açılan Viyana takımr, 
çok güzel paslarla Ankara muhteli
tini sürüklemeğe başladı ve kısa fa
sılalarla üçüncü ve dördüncü golle
ri yaptı. Devrenin sonlarına doğru 
bütün gayretini bir şeref sayısı çı
karmağa hasreden Ankaralılar, ha
kim oynamağa başladılar. Fakat Vi
yana takmu, kalesini herhngi bir 
golden kurtarmak için müdafaaya 
çekildi ve Ankara muhteliti bu sağ
lam oyun karşısında bir şey yapa -
mıyarak müsabaka 4-0 Ankaranın 
mağlubiyetiyle nihayet buldu. 

Se~me komitesi bugün 
toplanıyor 

Federasyon tarafmdan kurulan ve 
beş aza ile üç antrenörden teşkil e
dilen seçme komitesi, üç gündenberi 
yapılan karşıla.şmalarda Milli Takı
ma girebilecek oyuncular hakkında
ki intibamı rapor halinde federasyo
na verecekti. Komite, bugün 15,30 

Cesar Vinon Marcellet, kadının 
tatlı tablosuna bakarak son bir defa 
olarak güldü ve mırıldanarak: 

- Mersi yavrum, gecen hayrol
sun! dedi. 

Kadmm manza.ruı kaybolunca, 
birkaç dakika hareketsiz kaldı. Göz· 
leri, karısı Andre'nin gerisinde kay
Mlduğu kapıya takılı kalmı§tı ! 
Yavaşça başını, sakin sokağa 

doğru ardına kadar açılmış pençe
reye çevirdi. 

Ge<:c idi. Yatağından, Cesan Vig
non Marcellet, otelin ilerisindeki 
bahçeden yükselen söğüt ağaçları
nın tepelerini görüyordu. Çalışma 
odasından vuran ışık, dallardaki 
yapraklara vurarak, otlan acaip, 
nefti bir parıltı ile aydınlatıyordu. 

Dairesine çekilmeden evvel, Ma • 
dam Vignon - Marallet Suzanne 
Blumun kapısına hafifçe vurdu, içe
riye girerken : 

- Şimdi, dedi, hastamızın yanm
dan geliyorum, sakin gibi görünü -
yorum ve iyi bir gece geçireceğine 
eminim. 

Giyinik bir ~ekilde yatağına uzan
mış olan hastabakıcı kız bir sıçrayış 
ta kalktı ve elindeki romanı bıraka· 
rak baş ucunda~i çalar saate baktı : 

- Saat, dedi, daha onu yirmi ge-

lzmir - lstanbul maçında ı lstanbul kalesi bir tehlike atlatırken 

Bir lstanbul hücumunu lznı ir müdafileri topu kornere 
atmakla kurtarıyorlar 

Yarıda kalan lstanbul - lzmir maç da hakem Ankaralı Sedat ile tzmir
lilerin münakaşası 

da federasyonun merkezinde bir iç- ı na girebilecek oyuncuları tesbit ede
tima yapacak ve Türk Milli Takımı- cektir. 

çiyor Mösyö Vignon - Marallet, sa
at on bire doğru~ yarın sabaha ka -
dar uyumasını temin edecek olan 
afyonlu ilacı içecektir. 

- Bu miskin ilacın kocamı rahat
sız edeceğini zannetmiyor musunuz? 

- Eğer fazla miktarda alırsa, bel· 
ki rahatsız edebilir. Fakat pekala bi· 
liyorsunuz ki, doktor Mirallcnin söy
lt>diği mikdardan fazlasını başucun
daki masaya koymuyorum. 

- Teşekkür ederim Matmazel. 
Bilhassa. zilin ilk sesini duyar duy -
maz, derhal ininiz. 

- Tabii Madam. , 
- Bilmem bu gece uyuyabilecek 

miyim, fakat fena bir şey olacak o
lursa derhal bana bildiriniz. 

- Zaten vazifem bu Madam! 
- Fedakarlığınızı takdir etmiyor 

değilim Matmazel Blum! 
- Endişeleriniz çok hakir Madam, 

fakat beyhudedir. Mösyönün duçar 
olduğu felç, şimdilik endişe verecek 
hiçbir alaim göstermiyor ve zanne· 
dersem, gittikçe iyiliğe yüz tutacak. 

- Dün akşam o kadar sakin olan 
hastamızın bugün çok sinirli ve tifü 
oldu~unu zannetmiyor musunuz? 

- Bu uzun hastalık pek atbii ola
rak karakterine tesir edecektir 

Genç kadın içini çekti~ 

- Bu uzun hastalık mı?... ha.. e
vet. 

Ve sonra kapıya doğru yürüdü. 
Fakat durdu, dönüp hastabakıcıya 
doğru ilerledi. 

Suzannc Blum dikkatle ona bakı 
yor ve bir şey söylemesini bekliyor 
du. Fakat Madam Vignon - Maralle 
susuyor, ve şaşkın bir halde duru -
yordu. Sanki söyliyeceği şeyden çe 
kiniyordu. Nihayet: 

- Matmazel Blum, dedi,, doktor 
Miralle büyük bir em.niyetiniz var 
mı ? 

- Tabii efendim .. Doktoru iyi bir 
doktor olarak tanırım. Mösyö Vig -
non - Marallete tatbik ettiği tedavi .. 

Genç kadın sözünü sinirli sinirli 
kesti: 

- Onu hiçbir vakit tamamile te
davi etmedi. 

- Heyhat Madam, aşağı kısım u
zuvlarının felci... 
Hastabakıcı sözünü tamamlıya -

madr. Hem esasen genç kadın anla
mıştı. MınJdanarak: 

- Evet, dedi, haksızlık ediyorum. 
iyileşmesi ihtimali yok. 

Bir an sustu, çabuk çabuk, boğuk 
bir sesle devam etti: 

f Arka~n var] 
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Recev Pekerin söylevi 
İş Kanunu iş hayahmızda 
bir müvazene kuracaktır 
[iş kanunu Kamutayda müzakere edecek yolda değil, hakları ve kar

ve tasdik edilirken Recep Pekerin mü şılıklı durumları tanzim edilmiş bir 
hinı bir söylev verdiğini dünkü nüsha iş hayatı ile milliyetçi ve halkçı bir 
mızda yazmış ve bu söylevin bir kıs- iş ve çalışma cephesi kuracak yolda 
mmı da neşretriıiştik. Bugün de son yürüyoruz. Bu nokta çok iyi anla -
kısmını a.,ağı koyuyoruz.] şılmaktadır. Her çalışan yanında ça-

Ankara S. (A.A.) _ Arkadaşlar, lrşan yurttaşın haklarını sayacak ve 
bizim neslin, derece derece acılarını bununla milli ufukta herhangi yanlış 
tatilllŞ olduğumuz liberal devlet ti- beyelmilelci telakkilerle sislenmiş 
pinin çekiştirici, çarpıştırıc~e yurt parçalar varsa bunlar açılıp, aydm
içinde ulus birliğini bozucu ruhunu lanarak iş alanlarla verenler millt 
hergün yeni bir tedbirle ortadan ve kudretli bir blok halinde yeni 
kaldırarak bunun yerine ulusal dev- Türkiyenin inşası eserinde elele, kol 
let tipindeki birlik ve beraberlik zih- kola uzun hedeflere doğru koşarak 
niyetinin tatbikatını hayatımıza aşı- mesafeler alacaklardır. (Alkışlar) 
Iıyoruz. Bunu siyasi programlarda Şunu da söyliyeyim: Bugün çok 
bir nazariye, bir edebiyat ifadesi gi- işçisi bulunan bazı mmtakalardan 
bi yazmak ve söylemek kafi değil- toplu işçi arkadaşların lş Kanunu -
dir. Bunu hakikatlendirmek ıçın nun kabulü münasebetile Partiye 
memlekette kanun kuvveti lazımdır. yazdıkları sevinçlerini bildiren tel
Liberal devlet tipi içinde işçi sınıfı graf aldım. Bu netice iyi bir duygu 
ve patron smı:fı, bunun daha geniş mahsulüdür. Bu ifadeler Türkiye 
manasile proleter ve burjuva smıf- işçilerinin milli duyguyu kendilerine 
Iaq iki düşman cephe halinde biribi- e~as bir prensip tuttuklarını göste -
rine karşı çarpışıp duruyorlar. Bun- nr. .. .. .. 
lar, millet birliği gibi büyük ve mu- Benden onc~ bu kursude arkadaş-
kaddes davama yanında hiçbir kıy - l ı:r ara~~nda bır ~anlış anl~ma oldu
meti olmıyan ve millet varlığını tah- gunu goster~:° so.zler geçtı. Bu ar. -
rip eden zehirli telkinler mahsufü kad~şlann. so~l.erı ban~ tekrar . bır 
sun'i bir heyecanın vecdi içinde vu- tavzih vazifesı ılham ettı. Bu vazife
nısup dururlar. ~. y~pma~. üzere bazı şeyler daha 

Bu harek~t saadeti ve esaslı ıstı- soylıyecegım. 
rap mevzuları bir olan ve her tUr- . ~a~a~ inkıl~pçı bir zihniyet ile~i 
lU mukadderatı müsterek bulunan gıdıı:ı ıçın attıgı her adıma uygun bır 
bir iurdun snıırları iÇinde 0 yurdun a!ak uyduruşu ile h~k~~un da k:n
kuvvet ve muvaffakıyet unsurları- dı ~rkasmdan gelmesını ıster. Bu ın
nm birıöirlerini parçalamak için di- kılabm hakkıdır. 
di!:ıip durması dernektir. Bu didis _ Mesela biz deriz ki, "devletçiyiz", 
melerden doğacak tek netice müspet fakat hepimiz itiraf ederiz ki Tür
nlus kuvvetlerinin bin'birini ifna et- kiyede mevcut olan hukuk, birçok 
mesidir ki, bu yüzden memleket çizgilerile - bunların düzeltilmesi 
kendi içinden dağılmak tehlikesine için birçok çalışmalarına ve birçok 
maruz kalır. çizgilerinin değiştirilmiş olmasına 

Türkiye ve onun kudretli ulusal rağmen - devlet gidişinin tam zıd
Partisi ideolojik naslarını progra _ dma olarak liberal birtakım unsur
mma koymuş ve imkan elverdiği lan taşımaktadır. Büyük Millet Mec 
günde bu nasların derhal kanunlaş- !isinin bu çalışmaları bu heyecan ve 
tmp sosyal hayatın hakiki safha _ milletçe bu çabalamalanmız saye -
smda tatbiki yoluna gidilmiştir. sinde elbette bunların hepsi düzele -

lşte bu lş Kanunu arzettiğim ba- cektir. 
kımdan da Türkiyede ulusal devlet Yeni bir eser kurarken o eserin 
tipinde ahenkli ve muvazeneli mühim bir noktasına gelip bir çen
bir hayatın tanzimine yanyacak bir gel takılır. Eski hukuktan filan ka
eser olacaktır. nunun filan maddesi o işle tea -
Arkadaşlar; liberal devlet tipi e _ ruz eder. Bu tearuzu, hukuk mües -

konomik sahada yalnız proleterya- f!esesinin ileri gidiş hamlelerine en
burjnva telakkisinin yaptığı çatış _ gel oluşundaki kusuruna vermekle 
malarla olmamıştır. Bu tip devlet beraber işi yaparken de o çengele ta
ulusun müstehlı1c ve müstahsil un _ kılmamak lazımdır. 
8lll'larr arasında da ani mücadeleler Eski hayatımızdan kalma hukuk 
wcud& getiriyor. Bunu tş Kanunu birçok unsurlarile ecnebidir. Bir -
milnasebetiyie söylemiyonım. Fakat çokları semavi telakkilerin hakim 
bu münasebetle dokunduğum yersiz olduğu devirlerden ve bir kısmı da 
çarpr,m.alarla milli varlığı, didikliyen liberal fikirlerden gelmiştir. Bir 
zihniyetin yanlış ve zehirli tesirleri- milletin hayatında kendinden olmı -
ntbir ı... .. 0 yan müstevli unsur, yalnız hukuk 

ua.s- ekonomik sahadan mü- degıv'ldir. Onun gı'bi kültür de ecne -
ta.le& ederek mevzuu aydınlatmak 
Jstlyorum. Biz bu tş Kanunu ile, bi ve müf:evli olabilir. Osmanlı dev-
,arttaşlarm smıflaşarak parçalara !etinin kültür hayatında milli olmı
a,nbnasma. karşı bir kale duvarı ö- yan bir ecnebi istilası yok muydu? 
~ bllll& benzer başka kanun- Hukuk gibi kültür ve fikir de müs-
4ta:rt:a. tartfelere haklın olmak, kredi- tevli olabilir. Gerçi muasır medeni
leri 'f:anzfm etmek ve fiyatlann kon- yetin ileri fikirlerinden hiçbir millet 
bolu kanunları gibi tedbirlerle de müstağni olamaz. Fakat ecnebi 
hergftn mütekamil safhalarda yürü- ilim unsurları tarihteki yerimizi ör
yerek TUrldyede müstehlik ve müs- terek bize şeref kaydeden safhaları 
tahsil unsurlar mücadelesinin ruhu- silmişler ve kültürde olsun, hukuk
mı da ortadan kaldırmış bulunuyo _ ta olsun ibda ettikleri halimize uy
ruz. Bütün bunlarla kavgasız ve is- mıyan şeyleri bir ihracat metaı gibi 
tısmarsız başlan anlaşıp uyuşma bize yollamışlardır. Orijinal inkıHi.
prensiplerine bağlı bir cemiyet kur- bırnızm ileri gidiş hamlesi içinde bi
ma. vazifesini yapma halindeyiz. zi arkadan tutan unsur, ne olursa 

Ta ki en uzaktaki çetin, fakat par olsun, bir defa onun simasına ba -
lak milli hedeflere kısa yollardan en kıp yabancı ve zararlı damgasını 
az zamanda birlik ve beraberlikle vurduktan sonra, kendi hayatımızı 
varalım. Bu, ancak birisinin kolu tanzim için milli varlığımızın verdi
ötekisine bağlı, birinin kalbi ötekine ği kuvvetle arkadan tutanı veya :ır
çarpa.r bir millet kütlesi, terbiyesile kaya çekeni tepmekten başka çare 
beslenmiş olarak durmadan ileri git yoktur. 
mekle mümkün olur. Maksada geleyim, ve son söz ola-
Arkadaşlar; yeni lş Kanunu sınıf- rak arzedeyim ki, bu kanun kabul 

c;ııhk şuurunun doğmasına ve yaşa- olunduktan sonra esasen bozulma -
masma. imkan verici hava bulutla - mış ruhları, hepimizin olduğu gibi 
rmı ortadan silip. süpürecektir. Bu milli hisle dolu olan Türk işçilerile 
kanunla. milli hay$ltm iş sahasında iş verenleri ve Türkiyedeki bütün 
muvazene kurulacaktır. Yaşıyan verim ve kuvvet unsurları doğru yo
her unsurun bakasmı, ilerlemesini lu daha iyi bulmuş ve biribirini 
temin edecek en büyük ve en esaslı daha iyi anlar bir şekle girmiş ola
unsur muvazenedir. Muvazenesiz caktır. Aslında Türk işçisi bir yr
her şey yıkılmağa mahkumdur. Fi- kıcı, bir bozguncu değil, başlanan bü
zik ve fiziyolojik hayatta olduğu gi- yük milli eseri tamamlayıcı bir un
bi sosyal hayatta da bu böyledir. surdur. 
Hayatta olan her şey için böyledir. Bundan sonra onun bu vasfı daha 
Bilhassa. bizim çetin devrimizde mil kuvvetlenerek milli birlik içinde. 
li varlıkta muvazene, ahenk bir ke- milli iş beraberliği ile layık olduğu 
re bozuldu mu havasız kalmış bir safta daha şerefli mevkiini alacak -
hayat gibi o millet yıkılmağa ve tır. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 
sönmeğe mahkumdur. Evet bu lş 
Kanunu iş hayatımızda muvazene 
kuracaktır. Yani Türkiyede Büyük 
Millet Meclisinin şimdi kabul etmek 
ti.zere bulunduğu bu kanun, iş~ilerin 
hakkını milli birlik havası içinde 
dikkatle korumakla. beraber yalnız 
bununla. kalmıyacak, iş veren un
f!urlarm da hak ve vazifelerini tes -
1'ft etmiş ola.caktrr. Yani biz b u 
eserle tek taraflı bir maksat takip 

Metaksas Ahali Partisi 
Lideri · 

Atina, 9 (Tan) - Başbakan Me -
taksasm Ahali Partileri liderliği ka
bul etmesi Uzerine bunlar ile Liberal
ler arasında bir uzlaşma elde edebil -
mek için bilvasrta teşebbüsler yapıl
dığı siyasi mahfellerde teyit edilmek
tedir. 

JAN 

SAGLIK~ 
- - • - - - o··G-u··TLERI ' ıucuu~ 

Sinirlilere güneş 
banyosu 

!nsan sıcak bir havada elbisesiy
le, gezmek değil, güneşin karşısına 

uzanarak hiç kımıldamadan (yatsa 
bile, fena halde sıkıntı duyar, nefesi 
tutulacak gibi olur. Halbuki güneş 
banyosu yapmak için çırılçıplak soyu
narak güneşin karşısında uzandığı 

vakit güneşin tesiri büsbütün aksi
nedir. 

O vakit insan, güneş banyosuna 
daha alışmamış olsa da, hemen ken
disine bir ferahlık gelir, vücudu ra
hatlaşır. Güneş banyosuna alıştık
tan sonra bu iyilik, rahatlık boyuna 
devam eder. Fakat ilk zamanlarda 
güneş banyosu lüzumundan fazla 
sürerse iyilik ve rahatlık duygusu, 
rahatsızlığa yorgunluğa, kırıklığa 

döner. Alışmış olanların da bazıla

rında böyle rahatsızlık gelebilir, o 
halde yine güneş banyosu fazla 
sürmüş, ifrata gidilmiş demektir. 
Güneş banyosu bozulmuş sinirle

rin yeniden muvazenesini temin e
der. Sinirlilerin kederli ve hayattan 
bıkmış hallerini giderir, yeniden ya
şamak zevki getirir. 

Sinirlilerin midesi cok defa bozuk 
olur. Güneş banyosu~un ilk tesirle
rinden biri de mideyi düzeltmektir. 
Hazım hem çabuk, hem de hafif o
lur. Deniz banyosu, bayağı su ile 
banyo yemek üzerine yapılamazken 
güneş banyosu hemen yemek üzeri
ne yapılsa bile hazme hiç dokun
maz. Alışmış olanlar güneş karşı
smda daha bir saat geçirmeden ye· 
niden iştah, açlık duyarlar. Ancak, 
banyo lüzumundan fazla surunce, 
alışmış olanlar da bile iştahı büsbü
tün keser; aksine olarak, şiddetli 

susuzluk verir. Bunu gören kimse
lerden bazıları güneş gıda demektir. 
insanı doyurur, diye samrlar. İştah· 
sızlık, susuzluk doymak alameti de
ğil, güneş banyosunda ifrata gidildi
ğinin alametidir. 

Sinirlilerin şikayet ettikleri uyku
suzluğa, ağrılara, hatta sinir iltihap
larına karşı deniz banyosu iyi bir 
ilaç olur. Yorgunluktan gelen kol 
ve bacak ağrılan, çoktan beri de
vam etmiş olsalar da, güneş banyo
su ile geçerler. 
Güneş banyosu, zayıf olan sinir

Iilcri, banyodan sonra uygun ye
mekler yemek şartile, şişmanlatır. 
Şişman olan sinirleri -yin~ banyo
dan sonra şişmanltk vermiyecek 
yemekler yemek şartiyle- zayıfla
tır. 

Mafsallardaki romatizma ağrıla -
rını güneş banyosu geçirir. Sinirli
lerin bazılarında şeker hastalığı bu
lunur, yahut şeker hastalığı sinirle
ri bozar. O vakit yine güneş banyo
su kıymetli bir ilaçtır, çünkü güneş 
ışıkları, kandaki' şekeri eritecek o
lan ensülin maddesini arttmr. 

Sinirlilerde, damarlardaki tansi
yon lüzumundan az olunca güneş 
banyosu kısa olmak şartile onu da 
düzeltir, yürek çarpıntılarını geçi
rir. Fakat böyle sinirlilerde güneş 
banyosu uzun sürmemelidir. Uzun 
sürünce tansiyonu artar. Onun için, 
tansiyonu yüksek olanlara, hele en 
yüksek derecesi yirmiden fazla olan 
lara, güneş banyosu hiç te tavsiye 
edilecek bir şey değildir. 

Sinirliler güneş banyosunu deniz 
kenarında yapamazlar. Deniz hava
sı onların iztıra.plarmı teskin edece
ği yerde arttırır. Sinirliler güneş 
banyosunu ancak, denize pek yakın, 
hem de pek yüksek olmıyan yerler· 
de yapabilirler. 

Floryadaki Küçük plciiın 
müzayedesi 

Belediye Floryadaki kilçük plajı 
müzayedeye çıkarmış ve bu mevsim 
için bu plaj dört bin liraya geçen se
neki müstecirinin üzerinde kalmıştı. 
Fakat bu adam iki üç aylık devre zar 
fmda bu parayı çıkaramıyacağıru id
dia ve isbat eylemiş olduğundan bele
diye kunturatı feshetmişti. 

Daimi encümen dün bu plajı yeni
den müzayedeye çıkarmış, fakat bu 
defa da geçen seferden 70 lira noksa
nile yani 3930 liraya bir başkasının 
lizerinde kalmıtır. 

Doktor Şahtın seyahati 
Belgrad 9 (Tan) - Almanyanm 

milli Banka guvörönü ve eski iktisat 
vekili Dr. Şaht ayın 11 inde tayya
re ile Belgdrada gelecektir. 

Dr. Şaht iki gün Belgratta kaldık
tan ve Yugoslav milli Bankası 
müdUril ile 'temallarda bulunduktan 
tan sonra, Atinaya gidecektir. 

Uzak Şarkta vaziyet 
• 

gergın 

[Başı 1 incide] 
nu resmen ilan etmiştir. 

Asker tahıit ediliyor 
Hongkong 9 A.A. - Kuangskide

ki kuvvetlere mensup dört tümen 
asker, hengşovun elli mil Cenubu gar 
bisinide kain Kiyangda toplanmış -
lardır. 

Böylece bu kuvvet Hunun bölge
sinde 40 mil ilerlemiş bulunuyor. 

20 Japon askeri öldürüldü 
Tokyo 9 A.A. - Kuantungda yir

mi Japon askerinin öldürüldüğü ha
beri Japonyada şiddetli bir infial u
yandırmıştır. 

15 gemi seferde 
Şanghay 9 A.A. - Haber veril

diğine göre Nankin hükumetinin on 
beş parça gemisi Amoya gitmiştir. 
Burada söylendiğine göre bu gidiş 
alelade bir yaz gezisinden ibarettir. 

Nanlcinle Kanton arasında 
hiçbir ihtilaf yok 

Nankin 9 A.A. - Başkumandan 
Çan Kay Şek dün bir nutuk söyle -
mis ve Nankin ile Kanton arasında 
anİaşmazlık bulunduğu hakkındaki 
Japon şayialarını tekzip ederek bu 
şayiaların Çinde bir dahili harp, çık
ması maksadile yapılmış olduğuna 
işaret etmiştir. 
Çankayşek ayni zamanda Cenubi 

garbi Çin ile birlikte Çinin dış sıya
sasının müstakbel seyrini tesbit et
mek üzere bir merkezi icra komitesi 
konferansı hazırlanmakta olduğunu 
bildirmiştir. 

Fransa lngiltere ile 
elbirliği yapacak 

[Başı 1 incide 1 
ile sıkı bir anlaşma halinde hareket 
etmeğe karar vermiş gibidir. Echo de 
Paris bu hususta diyor ki: 

"Fransa tarafından vaziyet bu 
merkezde iken İngiliz kabinesi içinde 
bu meseleye dair fikirler muhteliftir. 
Söylendiğine göre, Baldvin ve Eden 
bu hususta başka başka düşüncededir 
l~r. Bu sebepten dolayı Ingilterenin 
ne gibi bir hattı hareket takip edece
ği henüz belli değildir. Yalnız gerek 
Fransanm gerek lngilterenin Cenev
rede herhangi bir faal teşebbüste bu
lunmıyacağı muhakkak gibidir. Bu 
vaziyette ise direktiften mahrum ka
lacak olan Milletler Cemiyeti Asam 
blesi bittabi mantıki yolu takip ede
cek ve cebirle vücuda getirilen fili va
ziyeti tanımıyacaktır.,. 

Ouvre gazetesinde Pertinax da Ce
nevrede zecri tedbirlerin kaldırılmı -
yacağmı yazmaktadırlar . 

Eden M ontreux'ye 
giderken 

Paris, 9 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi, Edenin Montreux'ye gider
ken Parise uğradığı zaman Delbos i
le görüşmesi muhtemel olduğunu yaz
maktadır. 

ltalya sefiri resmi kabulü 
protesto etmi§ değildir 

Londra 9 A.A. - Selahiyettar mu 
hafil, Habeş elçisi Martin tarafından 
tertip olunan kabul resimlerinden 
dolayı ltalya büyük elçisi Grandi· 
nin Hariciye Nezaretine serzenişte 

bulunduğu hakkındaki rivayetleri 
tekzip etmişlerdir. 

Negüs ziyafete gidiyor 
Londra 9 A.A. - Negüs, kendi 

şerefine İngiliz Milletler cemiyetine 
müzaheret birliğinin Perşembe günü 
vereceği ziyafette hazır bulunması 
için yapılan daveti kabul etmiştir. 

Miskinler hastanesinde 
isyan çıktı 

Kahire, 9 (A.A) - Kahire yakı
nında Ebuzabal'da kain miskinler 
hastanesinde, hastalar kendilerine 
iyi bakılmadığını bahane ederek a
yaklanmışlardır. 

Zabıta müdahaleye mecbur olarak 
miskinlerin üzerine ateş açmış ve 
bir çoklarını yaralamıştır. 

Beynelmilel satranç 
turnuvaS1 neticeleri 

Moskova, 9 (A.A) - Beynelmilel 
şatranç turnuvası aşağıdaki netice
leri vererek bitmiştir. 

1 - Capablanca 13 puvan 
2 - Botvinnik 12 puvan 
3 - Flohr 9 buçuk puvan 
4 - Lilientha.l 9 puvan 
5 - Ragozin 8 buçuk puvan 
6 - Lasker 8 puvan 
7 inci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu 

mevkiler, yedişer buçuk :puvanla ve 
müsavi olarak, Riumin'e, Elikazes'e, 
Kalın ve Lövenfisch'e aittir. 

10-6 - 936 

Fransadaki CJrev tavsadı 

Birçok yerlerde am~leler 
tekrar ise basladılar 

1 1 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
greve devam etmektedirler Gazete - dimesi olacağı mütaleasmdadrr. Ha • 
ter tevzi edilmektedir. tip, netice olarak ameleyi bu itilafna

Amelenin elde ettiği 
haklar • 

me ahk8.mım tamamiyle ve ha.Iisane 
tatbik etmeğe davet eylemiştir. 

Jouhaux, sözüne devamla demiş .. 
Paris, 9 (A.A.) - Umumi iş kon- tir ki: · 

federasyonu ve sendikalar birliği bir - Cihan tarihinde ilk defa olarak 
tebliğ neşretmişlerdir. Bu tebliğde 

1 

bütün bir sınıf, ayni anda hayat şart
Fransız istihsal konfederasyonu ile larmm i~lah edilmes~ gi.bi bir neticeyi 
umumi iş konfederasyonu arasında elde etmış oluyor. Hıçbır zaman, men 
imza edilmiş olan itilafname ile kaza- faat benzerliği ve tesanüt bu derece 
nrlan hususlara amelenin nazarı dik- kuvvetle kendini göstermiş değildir. 

kati .celbedil?1ekte, kollektif mukave- icra ;cferini tehir 
lelerın. sendıkalar hukukunun tanın- ~ 
masının, amele murahhası heyetleri 
vücuda getirilmesinin temin edeceği 
menfaat hususunda israr olunmakta, 
Ucretler meselesinde asgari ücret tes
biti esnasında ve yüzde yedi ila on 
beş nisbetinde umumi bir arttırma 
yapılmasının kabul edilmiş olduğu ha 
tırlatılmaktadır. 

Umumi iş konfederasyonu ile sendi 

Paris, 9 (A.A.) - Adliye Bakam, 
buhrandan sıkıntı çekmekte olan ale
lfımum tüccar, zürra ve kiracılar hak 
kında verilmiş olan tahliye veya sair 
icra kararlannm tatbikini tehir için 
müddeiumumilere emretmiştir. 

Bundan maksat, içtimai sulhii te .. 
min ederek ekonomik kalkınmaya yar 
dnnda bulunmaktır. 

kalar birliği kırk saatlik haftanın ve lhtilôl hareketi 
ücretli tatil günlerinin kabulü sure -
tiyle amelenin ücretlerin yüzde otuz 
beş nisbetinde bir arttırma elde et -
miş olacakları mütaleasmda bulun
maktadır. 

Konfederasyon ve birlik, bütün sen 
dika teşkilatlarından her nerede mü· 
esseselerin direksiyonları, 7 haziran 
itilafına müstenit hususi mukavele -
ler imzasına muvafakat ederler ve kol 
lek~if bir mukavelename tanzimi için 
hemen müzakerata girişmeği kabul 
ederler ise oralarda tekrar işe başla
nılmasını istemişlerdir. 

l§çiler için yeni kanunlar 
Paris, 9 (A.A.) - Hükumet, per

şembe veya cuma günü koUektif iş 
mukavelesine, kırk saatlik haftaya 
ve ücretli tatil günlerine ait kanun la 
yihalarmm kabul edilmesini meclis -
ten istemek niyetindedir. Bu layiha
lar, bugün nazırlar meclisinin yapa -
cağı toplantının hitamında öğleden 
sonra meclis bürosuna tevdi edile -
cektir. 

Ayan meclisinin bu layihalar hak -
kında hafta sonunda müzakerelerde 
bulunması muhtemeldir. 

Nafia İ§leri 
Paris, 9 (A.A.) - Müteahhitler mü 

messilleri ile amele sendikası arasın
da dahiliye nezaretinde yapılan iti -
10.f sayesinde bütün Nafia işleri tez
gahlarında bugün tekrar işe başlana 
caktır. 

Diğer taraftan, inşaat sanayii pat
ron ve ameleleri murahhasları arasın
da mesai nezaretinde yapılan görüş -
meler neticesinde esas itibariyle bir 
itilaf hasıl olmuştur. Gaz sanayiinde 
amelenin birçok metalibi temin edil
diğinden her türlU ihtilaf imkanı zail 
olmuştur. 

Sermay~ ile i§ arasında 
yeni bir devir 

Paris-. 9 (A.A.) - Umumi iş kon
federasyonu genel sekreteri Jouhoux, 
dün radyo ile neşredilen bir nutuk 
söylemiştir. Bu nutukta geçen gece 
imza edilmiş olan itilafnameden 
memnun kalmış olduğunu beyan e
den hatip, bu itilaf namenin sermaye 
ile iş arasında yeni bir devrin mukad 

Paris, 9 (A.A .) - Temps gazetesi, 
Fransadaki grev hareketinden bahse
derek diyor ki: 

"Bütün manasiyle tam bir ihtilaf 
hareketi içinde bulunuyoruz. Gayri 
meşru sendikacılık muzaffer olmuş ve 
tazyikini yalnız patronlar üzerinde 
değil fakat aynı zamanda meşru hü
kumet üzerinde de yapmıştır. Bir in
tihap birliği olması lazım gelen halk· 
çılar cephesi Fransada amele dikta -
törlüğünün teessüsü lehine olarak 
büyük bir taarruz yapılmasına biz .. 
met etmitir. Sendikacılığın ve komü
nistliğin zaferi Fransada parlamen
tarizmin şimdiye kadar uğradığı in
hizamm en acısını teşkil etmektedir. 

Habsburgların bu ay 
sonunda tahta · 

geçmeleri kararlaşmış 
[Başı 1 incideJ 

tekrar Avusturya tahtını işgal et
mesine karar vermişlerdir. Bu tarih
lerde Milletler Cemiyeti asamblc'm 
ve konseyi İtalyayı memnun etmi
yecek bir takım kararlar alacak ve 
bunun üzerine ltalya da cemiyetten 
çekilecek ve hiç olmazsa Trianon 
muahedenamesinin artık mevcut ol
madığmı ilan etmiş olan Macarista
nı peşinden süri.ikliyecektir. 

Küçük Antant Erkanı 
Harbiyeleri toplanıyor 

Bükreş, 9 (A.A) - Küçük An
tant erkanı harbiye reisleri bu ayın 
on dördünde Bükreşte toplanacak -
tardır. üç devlet reislerinin içtima -
larmı takip eden bu toplantıya bil -
yük ehemmiyet atfedilmektedir. 

Prens Pof dönüyor 
Bükreş, 9 (A.A) - Yugoslavya 

Kral Naibi Prens Paul dün saat 17 
de Belgrada müteveccihen hareket 
etmiş ve istasyonda Kral Carol, Re
isicümhur Beneş, Romanya Veliahti 
Mişel, Prens Nicola, Çekoslovakya 
Dışişleri Bakanı Krofta, bütün Ro
manya bakanlarr ile sivil ve askeri 
birçok yüksek zevat tarafından u
ğurlanmıştır. 

Birçok muhtelif marka tıraş bıçakları vardır, fakat; 

MOND·EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulatındandır. Her }erde satılır. 
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BİN LİRAYA SATILAN 
ÇOCUK NASIL BU 

GÜNÜN YILDIZI OLDU? 
AKILLARI GEÇ BAŞINA GELEN 
ANASI İLE BABASI ŞİMDİ ONU 
GERİ ALMAK iSTiYORLAR 

r:reddy Barthofomew ife onu büyüten halası 

:r.tanbulda da büyük bir şöhret yacağı bir yıldız oluvermişti. Bu 
kaza.nan: "David Copperfield,, filmi- büyük filmden sonra Anna Kareni
nin kahramanı küçük yıldız Freddy ne de Greta Garbo ile oynamak gi
Bartbolomew "5,, yaşında iken 1000 bi mühim bir rol aldığı bir kaç bü
lngi1iz lirasına satılmış! yük filmde de bru; roller almış ve 

Bütün sinema yıldızlarmın hiç bi- nihayet en büyük muvaffakıyeti 

!isine nasip olamıyacak kadar ça- "Küçük Lord Faun Tellroy,. da ka
buk bir şöhrete kavuşmuş olan yıl- zanmışbr. 

dız muhakkak ki kUçUk Freddy'dir. Freddy'nin büyük muvaffakıyet
Onu, hepimiz filmlerinde alkışlıyor, teri bütün dünya gazeteleriniJı birin
büyük istidadına hayran oluyonız. ci sayfalarında dalgnlanmağa ba.ş
Fakat onun istidatlı olduğu kadar layınca lngilteredeki anasiyle baba
da talili bir çocuk olduğunu, ve bil- smı bir düşüncedir almış! Çocukla
hıuısa bütün şehirli ile, çok az bir rını bir parça ucuza sattıklarının ni
zaman !çerisinde edindiği hatmsa- hayet farkında olmuşlar! Ve muka
yılır servetini halası Mabel'e borç- velenameyi filan unutarak derhal 
lu olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk, bir istida ile "oğullarını halasının 
hele bu sevimli küçük yıldızın arka- himayesinden geri almak istedikle
Bmda bir roman mevzuu olduğun- rini., Amerikaya bildirmişler. 
dan; küçük Freddy'nin beş yaşında o aralık Holh'lltta, yakında çevi
satılığa çıkarıldığından haberimiz recek olduğu Anna Karenin için ha
bile yoktu! nl harıl çalışan Freddy'yi bu haber 

Ingilterenin ufak bir kasabasında bir hayli üzmüş. Fakat vaziyeti in
~oğan Freddy mütevazi bir ailenin ceden inceye tetkik eden hükumet 
~ocuğu idi. Babası fazla para kaza- halasının himayesi altrnda küçüğün 
nan bir adam olmadığı için lüks bir mes'ut bir hayat sürdüğünü anlayın 
hayata susamış olan karısını mes'ut ca işi izaha füzum görmemiştir. 
edemediğine üzülüyordu. Gerçi da- Bunun üzerine çocuğun anası Ho
ha çok ufak bir yaşta iken Freddy- livuda gelmeği kararlaştırmış ve ço
büyük bir aktör istidadı gösterme- cuğunu ele geçirmek için icabında 
gc başlamış ve bütün konu komşu- Roosvelt'in huzuruna bile çıkacağı-
ya: nı söylemiştir. 

- Bu çocuk müthiş bir sinema ar- Freddy'nin halası küçüğü bu da-
Hsti olacak. valardan korumanın istikbal ıçı').r 

Kehanetini savuracak kadar işi mühim olabileceğini düşünerek o 
Deri götürmüştü. Fakat nedense kü-
~k yıldızı doğduğu memlekette tak
'dir edecek bir insan çıkmamış yal
nız balası oqun istidadı ile çok ya
kından alakadar olmuştu. 

Mabel halanın ufak tefek bir ser-
9eti ve hayatta çalışmak, didinmek 
lstiyen bir yaradılışı vardı. Yeğenin
(ie büyük bir istidat sezince bir gün 
kardeşine küçüğün tahsil ve terbi
yesini kendi hesabına almayı teklif 
etti. Halası Freddy'yi okutacak ve 
bir san'atkar olarak yetişmesi için 
he~eyi yapacaktı. Küçüğün deli
kanlı oluşuna kadar kendisine veril
mesi için fakir aileye üstelik te 1000 
İngiliz lirası teklif ettiği gibi, şayet 
Freddy para kazanmağa başlıyan 
bir san'atkar olursa kazancı üçe bö
lünerek Freddy'nin ebeveyni, kendi
si, ve halası arasında mütesaviyen 
taksim olunacaktı. Bu yoldaki mu
kavelename de imzalanmış ve hala
m yeğenini 1000 İngiliz lirasına sa
tm almış oluyordu. 

-

Holivudun en güzel ve şık yıldızı olan Claudette Colbert sür'atten korkar, fakat çiçekferi çok sever. 

mümkün olduğu kadar annesinden 
kaçırmaktadır. Şimdi annesi hergüp 
muhteşem bir otomobil ile oğlunun 

Hoolivuttaki zengin villasının önün
de durup, çocuğunu görmek istedi
~ini söylemekte fakat mütemadiyen: 

- Evde kimse yok! 
Cevabına maruz kalmaktadır. 
lş mahkemeye düşmüş ve tara

feynin avukatları tarafından hara -
retle takip edilmektedir. Dava ya
kında yeni bir safhaya girecektir. 

lşin hazin tarafı küçük yıldızın 
kendisine sık sık sorduğu muhakkak 
olan şu sualdir: 

- Acaba annem lngiltereden bu
raya sırf beni görmek için mi geldi. 
Yoksa? ... 

Yoksa kazandığım yüz binlerce 
dolar mı onu çekip getirdi. 

Freddy'nin aklma böyle bir sual 
gelmesi tabiidir. Çünkü senelerden
beri kendisile meşgul olmıyan ebe-

veyninin birdenbire böyle hararetle 
üstüne düşmeleri başka nereye at -
!edilebilir? Fakat Mabel hala çok 
namuslu, dürüst olduğu kadar da 
ku.ru gürültüye papuç bırakmıyan 

bir kadındır. O yeğeninin servetin -
den bir santim israf etmeden bu pa
rayı büyük bir itina ile saklamakta
dır. Mahkeme de kiiçük yıldızın men 
faatini gözeterek onun halasının hi· 
mayesindc kalması tarafını iltizam 
etmektedir. 

Allahın bahçeleri 
Marleine Dietrich'in yeni filminin 

ismi "Allahm bahçeleri" dir. Bu fil
min mevzuu meşhur bir romandan a
lmmışbr. Filmde Marlenc Dietrich 
Charles Boyer ile oynıyacaktrr. 

Film "Natürel renkli,, olacaktır. 

Ve şairlere göre bir şaheser olacak
tır. 

Arzu 
Marlenc Dietrichin Gary Cooper 

ile beraber oynadığı son film "A:r -
zu" ismini taşımaktadır. 

Lubitsch tarafından meydana ge
tirilen bu film. hakikaten güzeldir. 
Marlcnc Dietrichin artık gına getir
meğe başlamış olan malfım tavur
lan, edası kalmamıştır. Dietrich bu 
filmde yepyeni ve eskisinden daha 
çok güzel bir artist olarak görün
mektedir. 
Bu muvaffakıyetten sonra, artrk 
Marlene Dietrich için Holivuttan 
ayrılmağa bir seher kalmamıştır. 

Çünkü Marlenc Kendisinin daima ay 
ni tarz eserleri oynata oynata bir 
kukla haline konulmuş olmasından 

şikayet ediyordu. Şimdi ise Lubist
chin sayesinde hakiki san'at kıyme
tini bulmuştur. 

Küçük Freddy çok az bir zaman 
~arfmda 1000 liradan fazla değeri 
olan bir meta olduğunu ispat etmek 
te gecikmedi. Mabel hala onun bu
günkü şöhretine çıkması için lazım 
gelen blitün basamakları büyük bir 
~eka eseri göstererek hazırlamış, ve 
Yeğeni bu basamaklardan yürüye -
!'ek değıl sıçrayarak, şöhrete kavuş
ınuştu. Freddy ilk defa olarak büyük 
bir filmde en mühim rolü oynama
anıda şansı da yardım ~ ve o 
kUçük David Copperfeld rölünü mü
hmmeı bir surette başarınca ondan 
9anra blMn tirmalarm. pay!qa.mı -

Son günferde parlryan ve şüphesiz yalnız Fransanın değif bütan Avrupanın en güzef yıfdızı olan Danielle Darriery'yi solda "Kadınlar 
Klübü., isimli filmde Raymond Gall ile ve sağda son filmlerden birisinde görüyorsunuz. 

l 

Mona Barrie'nin yeni bir tuvaleti 

NELERDEN 
KORKARLAk 

Asrımızın en büyük belalarından 
biri olan sinir hastalığının Holivu
ta gitmediğini zannederseniz çok ya
nılırsınız. Dünyada sinirlerden muz
tari p bir şehir varsa o da Holivuttur 

Hemen her yıldızın psikolojik bir 
hastalığı vardır. Bunlar o kadar mü
teaddit ve ender tesadüf edilen cins
lerdendir ki en eksper sosyoloğlann 
bile bunların içinden çıkmasına im
kan yoktur. Yıldızlar mümtaz olduk
lon nisbette hastalıkları da müstes
nadır. 

Holivutta en ziyade salgın vermiş 
olan psikolojik hastalıkların en ba
şında cvelophobia> yani süratten 
korku hastalığı gelir. Gerek Gertru
de Michael gerekse Claudette Col
bert olsun 45 mil süratten fazla bir 
süratte seyahat etmiye kat'iyen ta
hammül edememektedirler. 

Claudette hızlı giden bir otomobil
de korkudan hiçin buz gibi kesildi· 
ğini bir türlü anlatamamakla bera
ber Gertrude diyor ki : 

- Zannedersem benim korkum 
son zamanlarda geçirdiğim müessif 
kazadan ileri geliyor. 

Malumdur ki bu kazada Gertrud-
un ayağı kınlmıştr. ) 

Yeni yıldızlardan Helen Mack ise 
cClaus Trofholia> ile muztariptir. 
Yani bir yere kapatılmak korkusu. 
Evinde bütün kapıları açık bırakan 
yıldız bir otelde kat'iyen uyuyama
dığını söylemektedir. Çünkü oda 
kapısı kapalı olunca içine korku gi
riyormuş. 

Carole Lombarda gelince onun bu 
hastalıktan azade olduğunu zannet
meyin. Carole bir pençereden dışarı J 
kat'iyen bakmaz ve tayyarede iken 
kat'iyen aşağısını seyretmez. 

Sylvia Sidneyin en büyük korkusu 
kalabalıklardır. Bir futbol maçına, 

veya büyük seyirci kütlesi olan bir 
yere gittimi daima bitmeden çıkar 
gider ki kalabalık arasında kalmak 
tan kurtulsun. 

Mae Vest bunun aksi bir hastalık
tan muztariptir. Yalnız kalmaktan 
korkar. lstirahat zamanında dahi 
yanında birinin olmasını ister. -

Merle Oberon 
1'lerle Oberon Holyvood artistlerl 

arasında en çok resim çektiren, en 
çok mülakat veren artisttir. Birkaç 
sene evvel Avustralyadan Londraya 
gelmişti. Orada sinema artisti olmak 
için şansını deneyecekti. Alexandre 
Korda, derhal, figüranlar arasında 
Mele Oberonun güzelliğine hayran 
oldu, nazan dikkatini celbetti. 

İsmini sordu: 
"Estelle O'Brien" diye utangaç 

bir cevap verdi. 
Birkaç gün sonra Alcxandr Korda 

onu filmde tecrübe etti. Tecrübede 
fevkalade muvaffak oldu. O zaman 
ona bir kontrat teklif etti.Tabii ka
bul edildi. 

Estelle O'Bien, Merle Oberon ol -
du. Ismi Holyvood aemasmda yayı
lıyor. 
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EKONOMi 
PiYASA 
VAZiYETI 

Onltürli üzerine aıağı fiat 
geliyor 

Paristeki grev hadiselerinin Pari.s 
borsası üzerine ola.n tesirlerini hıı.ber 
Vermiştik. Grev, lsta.nbul kambiyo 
borsasında, frank üzerinde de tesirini 
göstermişti. Birkaç gün, 76 Fransız 
frangı bir Ingiliz lirasına muadildi. 
Dündenberi değişmiştir. DUn 75 Fran 
sız frangı bir İngiliz lira.siydi. Bu su
retle Fransız frangı, bir hafta evvelki 
fiat seviyesine çıkmıştır. 

Paris borsasından Unitürk üzerine 
aşağı fiat gelmektedir. Dün gelen fi
at 192 franktı. 

ı * aw 

Yün, yapak ve deri 

Mersin piyasasında yün ve yapak 
üzerine hareretli işler oluyor 

Istanbul yapak piyasasında mua
mele miktarı azdır. Havaların ısın
mış olması üzerine alivre teklifler 
artmaktadır. Fiatler kilo başına 2 
kuruş kadar yükselmiştir .. 

Trakya 70 - 71 
Anacıılu ince 64 - 65 
Anadolu sıra 58 

kuruştur. 

Ege mıntakası yapak piyasası ha
raretini muhafaza etmekte, piyasa 
sağlam ve fiatler de mütemadiyen 
yükselmektedir. Anadolu malları da 
Piyasanın gidişi çok sağlam ve fiatla
rm biraz daha yükselmeğe müsait 

39 • 40 kuruş arasındadır. 
Eskişehirde son hafta içinde mua

mele gören yünlerin kilosu 75 - 78, 
yapaklarm ise 60 - 62 kuruş ara
sındadır. 

Deri piyasası 
Son hafta içinde lstanbuldan Al

manya, Macaristana muhtelif cins de
ri gönderdiği bildirilmektedir Çe
koslovakyadan son günlerde bilhas
sa kuzu derilerine yüksek fiatlarla 
talepler gelmeğe başlamıştır. 

lzmir deri piyasasında yükseklik 
devam etmekte ve Almanya ile işler 

Okuyucu 
Mektupları 

1! arıyor 
"Deniz yollarmda. elektrik ustası 

olarak çalışıyordum. Iş bittiği için 
açıkta kaldım. Bu yüzden çok müş
kül bir vaziyetteyim. Münasip bir iş 
arıyorum . ., 

Karaköy Demirciler sokağı 
numara 27 Mehmet Ertekin 

• 
Bir kadının ric:ası 

"Bundan yedi sene önce bir genç
le evlendim. Uç tane kız evladım ol
du. Bunları büyük güçlükle yetiştir
meğe çalıştığım sırada, kocamın as
kere gidişi ve bunu müteakip bir se
ne boşta kalması bizi çok müşkül 
bir vaziyette bıraktı. Günlerdenberi 
üç çocuğum.la beraber aç vaziyette
yim Muavenet edebilecek müesse -
selerin nazarı dikkatini celbetmeni
zi rica ederim., , 

(Adres mahfuzdur) 

i
t 

Birkaç hafta evvel UnitUrk fiatı 
240 franktı. Aradaki farkm sebebi 
Unitürk koponlannm b a n ka 1 a r 
tarafından tediye edilmetıinden ileri 
gelmektedir . 

olduğu bildirilmektedir: yapıldığı bildirilmektedir. Stokların ----=====.....,=====-=
Ticaret borsasında buğday fiatleri 

Uzerinde yeni bir tahavvül yoktur. 
Buğday tacirleri, yeni rekolte hak -
kında tahminler yapmaktadır. Ada.
nada yeni sene mahl!!ulünUn piya~a -
ya çıkarılması üzerine, fiatlerin 3 bu 
çuk kuruşa kadar dUşmesi, ellerinde 
istok mal bulunan tacirleri endi§eye 
sev ketmiştir. 

Bazı tacirler, Adanada yeni 11ene 
ınahsulünUn fiatler üzerinde bu dere
cede tesir yapmanın lnzl bir hadi -
se olduğunu söylemektedirler .. Hası
lı buğday tacirleri, bu sene buğday 
piyasasındaki düşkünlük aralarında 
münakaşa etmektedirler. 

Bu münakaşalardan anla§ıldığma 
göre, henüz buğday piyaHsmın ne şe 
kil alacağı belli değildir. 

Tiftik ve yapağı satışlan eski ha -
raretini muhafaza etmektedir. Yeni 
bir şey yoktur. 

Zeytin yağı rekoltesinin de ğeçen 
ıeneye nisbe~e yüzde kırk noksan ol
duğu anlaşılmıştır. Bu mali.ı.matı, res

Yerli mallar 
Anadolu malları 
Mersin ve Antalya 

kuruştur. 

64-65 
61,5 - 62 

63- 64 

Mersin mıntakasmda yün ve yapak 
piyasası hararetini muhafaza etmek
tedir. Fiatlarda tedrici yükseklik var
dır. Piyasaya gelen mallar derhal 
müşteri bulmakta ve satılmaktadır. 

Mm.takanın muhtelif merkezlerin
deki fia.Uar şunlardır: 

Yıkanmış yapak Mersin vagon 
teslimi 95; işlenmiş yapak Mersin va
gon teslimi 55 - 60; Aydmlı yapıı.k 

Mersin vagon teslimi 63; Ceyhan da 
yapak 56; Konya.da. yaP,ak 54; Tar -
susta kirli yün 57; Diyarbekirde yün 
48 kuruştur. 

Kars mmtakasmda yün piyasası 
hararetini muhafaza etmekle bereber 
fiatlarda bir kuruş kadar bir tenez
zül görülmüştür. Yapılan muameleler 

azlığı ve Almanyanın bilhassa bu de
rilere karşı gösterdiği alaka dolayısi
le piyasadaki kuzu derisi fiatları haf
ta içinde yeniden yükselerek 90 ku
ruşu bulmuştur. Koyun derileri 60, 
oğlak derileri 60 - 61 kuruştur. 

Mersin mıntıkası deri fiatları da 
Almanyadan devamlı surette gelen 
talepler yüzünden yükselmektedir. 
Diyanbekirde kuzu derileri üzerine 
hararetli muameleler yapıldığı ve fi
atlann yükseldiği bildirilmektedir. 
Bu gidişle bölgede iki hafta sonra 
kuzu derisi kalmayacağı ilave edil
mektedir. Aynı mahalde kuzu derisi
nin bir tanesi 70 - 80 kuruştur. 

Kars mmtakasında koyun ve keçi 
derileri fiaUarı eski seviyelerini mu
hafaza. etmekte ise de manda ve sı
ğır derileri fiatlarmın düştüğü anla
şılmaktadır. 

mi makamlar da teyit etmektedir. Fi· ""============================ 
atler gevşemektedir. ~------=~ .... ~ 

Tütün mahsulü BORSA 

Samsunda ekin işleri '"Parala; 

-9. HAzlRAN SALI 

Esham 
1. t il lı Bankaıı M Q.. 

yağmurdan geri kaldı 
lstanbul mıntakasmda tütün alım 

satımlarına devam edilmektedir. Bur
sa, Inegöl, Düzcede satılmamış tütün 
kalmamış gibidir. Diğer yerlerde ise 
ekici elinde pek az miktarda mal 
mevcuttur. Son yağmurlar dolayısile 
ara. verilmiş ekin işin~ yeniden ba.e
lanmıştır. 

Samsun mıntakıuımda., ekin işleri 
ınütemadi yağmurlar yüzünden bir 
parça geri kalmıştır. Onümtl.zdeki 
günlerde de yağmur devam ettiği 

taktirde fidelerin tarlalara dikilmesi 
zorlaşacaktır. Satışlar Samsunda ha
raretle devam etmektedir. Mahsulün 
% 75 inin satıldığı ve binaenaleyh 
piyasadaki hararetin daha ancak bir 
ay devam edebileceği bildirilmekte
dir. 

Trabzonda satışlar eski hararetini 
kay'oetmitir. 

No. 48 

Ademle Havva 
Btlrhao OAHID 

Bir aralık sordu: 
- Türkc;enizi anlamıyorum ama 

güzel konu,uyorsunuz. Tı.tlı bir U
uan, kim bilir kadınlarınız ne güzel 
konuşurlar. 

Şimdi birkaç tUrkc;e kelime öğret
memiz için ıııırar ediyor. 

Sadi: 
- Peki dedi. Bir kelime ben öğ-

ı·eteyim. Seviyorum. 
Mery otuz iki dişile tekrar etti: 
- Seviyorum! 
Fakat bu kelime öyle bir ,ekil a.1-

ru ki kendimizi tutamadık. 0 kUf• 
ltulanarak sordu: 

- Ne demek bu? 
Fransızcasını, ingilizcesini anlat -

tık. Ho~una. gitti. Birkaç de!a tekrar 
etti. 

- Bir kelime daha! 
İkinci kelimeyi ben öğrettim: 
- Sizi! 
!nce, az kalın kaşları kalkarak 

ıoruyor: 

,. ... 
Sterlin 628,-

1 Dolar 125,50 
20 Fransız franrı 166,-
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi Z0,50 
ZO İsviçre fr. 112.-
20 Çek lıı:uron 85,-
.u Le'J 13.-
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 193,-
Florin 83,-
Avusturya §ilin 22,50 
Mark 30,-

Zloti 21,-
Penıo 22,-
Leva 22,-
Yen 32,-
1sveç kuronu 31,-
Altın 1174,-
Banlmot 244,-

Çekler 
Pariı ii:ı;erine 
İnriliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoılovak 
Avuııturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya peıcta 

man o da güldU. 

632,-
125,50 
166, ...... 
83,-
23,-

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

196.-
84,-
24,-
32,-
23,-
24,-
24,-
34.-
33,-

976,-
245,-

12.03 
630.-
0,79,-

10,14,17 
4,69,46 
2,45,10 

63,10,84 
1,17,24 

19,16,90 
4,20,-
1,97,-
3,08,54 
5,81,14 

- Şimdi ikisini beraber söyleyi-
niz! 

- Seviyorum ıizi ! 
- Bravo! 
Artık manumı da, telef fuzunu da 

bellediği bu iki kelime dilinden dil,
müyor. 

- Seviyorum sizi. 

Bu kız bir n~'e fırtınası. Bizim 
durgun, ıoğuk diye bildiğimiz Ingi· 
liz kadını, yakından bUsbtittin ba, • 
ka! Yahut benim tanıdıklarım böy
le. Mançester'li Deyvis te bunun gi
bi idi. Haydi bu artist diyelim. O bir 
evli kadındı. 

Mery ile birkaç kere dans ettik. 
Sadi lakırdı arall!lmda benim bir haf
ta için İngiltereye eğlenıneğe geldi
ğimi söyledi. 

Mery: 
- Benim on bet gtin tatilim var, 

dedi. !sterseniz ll!lfzi gezdireyim. 
Şaşırmı~tım. Aklım lorda taktldı

ğı için hattı. bu geceki eğlentimizi 
bile bir fırsat biliyordum. 

Sadi yine tUrkçe mırıldandı: 
- Dediğim oldu. Piyango vurdu. 

Kaçırma! 

Eğilerek teşekkür ettim: 

.a • N. 
l &. Hııınıllw 

Anadolu "' 60 
.. 3100 

Sirkcthayriye 
Tramva1 
Bomonti Nektar 
Terkoıı 
Aslan Çimento 
Merkc:r; Bankası 
Osmanlı Bankası 

Sark Merkez Eczanesi 

lstilcraıl a r 
Türk Borcu I 

.. " II 
" " III 

İstikrazı dahili 
Erıani A. B. C. 
Sıvas Erzurum l 
., ., II 

17,50 
8.80 
9.90 

24,75 
41,-
16,75 
19.50 
8,50 

12.60 
10,70 
67,SO 
27,50 

4,45 

21,50 
20,30 
20,40 
96,-
95,25 
96,75 
96,75 

M ısır f a hvill er i 
1886 1 

1903 II 
1911 III 

Tahvilat 
Rıhtım 
Anadolu I ve rr 

•• III 

-.-
92,-
86,-

Anadolu Mümeııaili 

-- · 
93,-
87,-

10,70 
43,90 
45,-
51,95 

- Size öyle bir program yapaca
ğım ki, her günümüz eğlenceli geçe
cek! 

Boyuna teşekkür ediyorum. 
Bir aralık Sadi'ye: 
- Bu kadın beni zengin sanıyor

sa mahvoldum demektir. İzimi kay
betsem fena olmıyacak ! dedim. 
ŞUphe uyandırmamak için: 
- Sonra konuşuruz! 
Dedi. 
Yoruluncrya kadar dans ettik. Ve 

o kadar içtik ki l!!On zamanlarda iç
kiye o kadar idmanlı olduğum hal
de başım dönmeğe başladı. 

Galiba sabah yaklaşıyordu. 
Mery masanın tistündeki minimi

ni çantasını aldı. Bana dönerek: 
- Sizi yarın tam on ikide bekle

rim, dedi. Yemekten evvel program 
Ustunde konuşuruz. 

Ve çantasından minimini bir kart 
çıkarıp uzattı: 

- Adresim. 
- Teşekkür ederim. 
Sadi'ye dönüp: 
- Arkadaşınızı Londradan iyi 

hislerle döndürmeğe çalıfacağım. 
Sadi ingilizce gevezelikler eder -

ken kalktık. · 

Yerli Mallar sergisine 
hazırllk 

Taksim bahçesinde açılacak olan 
sekizinci Yerli Mallar sergisi için. 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

Sergi komitesindeki azaların üa
desine göre, bu seneki sergi, her se
ne Galatasaray Lisesinde açtlan ser
giden daha iyi olacaktır. Yapılan 
planda pavyonlar bir örnektir. Pav
yonların arasında geniş mesafeler 
bırakılacaktır. Bu suretle en kala
balık zamanlarda bile, halk pavyon
ların arasından rahat rahat ge -
çebilecektir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü de 
sergide büyük bir pavyon hazırla

maktadır. 
Pavyon, idarenin satış mütehas

sısı olan Uri tarafından tertip edil
mektedir. Her sene olduğu gibi. 
pavyonda sergiye mahsus sigaralar 
satılacaktır. 

Beynelmilel tediyat 
bankası meclisinde 

Cenevre, 9 (A.A.) - Beynelmilel 
teı;Iiyat bqn)tası meclisi, bankanın va
ziyetini tet!(ik ettikten sonra Fransa, 
Holanda ve !sviçre dövizleri hakkın
da noktai nazar taatisinde bulunmuş
tur. 

Bu bankaların direktörleri hüku -
metlerinin paralarım düşürmek fik -
rinde olmadıklarım söylemişlerdir. 

Frank tutunuyor 
Londra, 9 (A.A.) - lngiliz kontrol 

sennayesinin muaveneti olmaksızın 
frank, Blumun nutku ve iş aleminde 
ki ihtilafların halledileceği hakkında
ki ümitler sayesinde kalkmmıştrr. 

frank, cumartesi günü 76.28 olduğu 

halde dün 75,46 olarak tescil edilmiş
tir. 

Selônik ser9isi ve 
döviz iıleri 

Atina, 9 (Tan) - Ekonomi Ba -
kanlığı Selanik beynelmilel sergisine 
gönderdiği bir tebliğde sergide bulun 
durulacak ticaret emtiası ve numune 
terinin serbest dövizle kabul edilmesi 
ne karar verdiğini bildirmiştir. Bu ka
rar ile Fran&adan gönderilecek eşya 
için iki bin ve lspanya için binlngi
liz liralık emtiaya izin verildiği de 
tebliğ edilmiştir. 

insan ürküyor. Onlar alışkın adım
larla önden giderlerken bu güzel İn
giliz kadının nefis endamını tatlı 
Uitlı seyrediyorum. Ne kusurauz vü
cut yarabbi. 
Koşuşan garsonlar arkasına mU -

kellef bir kap koyarlarken biz de 
yardım ettik. 

Onun girişi ve çıkıf! bir hadise o
luyor. 
Barınan büyük kapıya kadar ko

şup onu yerlere kadar eelamladı. 
Helezonlu, kristal merdivenden 

yukarı çıktığımız zaman kapının ö
nünde dev gibi bir Rolsroya durdu
ğunu ve kasketi elinde temel çivisi 
gibi bir şoförün kapıyı açtığını gör
dük. 

Mery zarif bir hareketle bize dön-
dü; 

- Sizi bırakayım ill!lterseniz ! 
Sadi teşekktir etti. 
Otomobil değil, yataklı vagon gibi 

bir ,ey. üç kişi yanyana rahatça 
yerleştik. 

Pikadelli'ye açılan geniş caddeler
den birine daldık. Sokaklar tenha 
ve hafif bir ll!lie var. Gündüz mü 
başladı, gece devam ediyor mu belli 
değil. Fenerlerin bulanık, sarı ışık -
lan birer kandil hil!!si veriyor. 

10 - 6. 936 

evi$/!V= Ar 
el)_Mefer 

Eski nişanhsı 
Eskişehirden M. H. imzasile: 
324 tevellütlüyüm. Yedi senedir 

bir kızla Bev~iyordum, ben askere 
gidince kızın babası bir akrabası i'le 
onu evlendirmiş, Askerden gelince 
baktım, ni.şanlım gitmiş. Ben de bir 
başka kızla evlendim. Bir müddet 
smı~·a eski nişanlımla konuşmaya, 
sevışmeğe başladık. Şimdi ise bir il~i 
seferdir bil'leşiyoruz. Böyle giderse 
istikbqlimi.z ne olacak, 

Çok fena hareket ediyorsunuz. Ta
li ve kader sizi birbirinizden ayır
mış, ikiniz de ayn ayrı evlenmiş bu
lunuyorsunuz. Böylece her ikinizin 
başkalarına karşı alınmış birer taah
hüdü ve borcu var demektir. Onları 
aldatmak ve belki de bir faciaya se
bep olmak hem ayıp, hem günahtır. 
Birbirinizi unutunuz, evlerinize dönü
nüz, siz karınızla meşgul olunuz. Es· 
ki nişanhnrz da kocası ile meşgul ol
sun. En doğru, kanuni, vicdani, ahla
ki yol budur. Şimdiye kadar olanı ve 
hiteni bir daha aklınıza getirmeyiniz. 
Göreceksiniz ki bir müddet sonra böy 
le ya.nma kla ne iyi hareket ettiğinizi 
siz de anlayacaksınız. 

* 
Arkada~ mı olayım, 
vaı mı geçeyim ? 

!stanbuldan S. S imza.sile: 
"Terbiyeli ve açık 3özlü biri.!iyle 

konuşuyorum bütün vaziyetleri hu
.şuma gidiyor, fçıkat onıı sevmekten 
korkuyorum. Ufak tefek tecrübeler 
bana birer nasihat oldu ve aynı za
manda kalbimde yerleri ka.ldı. Bana 
erkeklerin hepsinin müsavi olmadı
ğını söylemek istrrseniz ben de de
rim ki oldukça birbirlerine benzer
ler. 

Şimdilik: O tatlı aetla.rile kalpleri 
s1zlatan aşk bende yok. Çünkü sev
meni~ı kolay, ayrılmmıın ne kada:r 
müşkül olduğıınu siz de takdir eder
sin iz. bısaıı kendini akınt l'!J'l kaptı~ 

rırsa etrafında kurtaracak kimseyi 
göremez. . . 
Hercailiği sevmem: Sevdiğimi tam 

mana.sile sever, sebat ederim. Fakat 
bu gence itimadım yok. Bazı günler 
nıazeret göstererek randevu.mnda be 
ni ihmal ediyor. Hatırıma fena şey
ler geliyor. Bu itimatsızltgı kendisi
ne anlatmak düşüklük olacak. Esa
sen bu kı8a zamanda kendi8ine kar
~ı bir hak iddia edebilecek vaziyete 
girmedim.. Beni sözlerile iknaa ça
lıştığının farkındayım. Böylece beni 
kendisinden daha fazla soğutmU§ 
oluyor. Bu çocuğa karşı nas-ıl hare
ket edeyirM ilerde inkisar(1. uğra
maktmı korkuyorum. Bu hU8U-sta fi
kirlerinizi öğrenmek ihtiyacım his
sediyoT'u.m. Aynlmam muvaf1k mı
dır, yoksa bir arkada§ şeklinde mi 
konuşayım' 

Bu gençten vazgeçmeniz için bU
tün sebepler mevcut. Onun ile arka
daşlık şeklinde de olsa münasebette 
bulunmanız tehlikeli olabilir. Mektu
bunuzdan, bütün inkirlarımza rağ
men o gence karşı bir zarınız olduğu 
anlaşılıyor. Bu zaafı kuvvetlendirme
yiniz. Onu görmeyiniz. 

"Gözden ırak olan gönülden de 
ırak olur" derler. Doğrudur. 

tonstr" daki pansiyonuna bıraktık. 
Yalnız kalınca Mery dedi ki: 
- Londrada bir haftadan fazla 

kalamıyacak mısınız? 
Anlattım. Mısırdaki işime on gün 

sonra mutlak başlamak mecburiye
tinde olduğumu, ondan evvel İs
tanbula da uğnyacağımı söyledim. 

- Ne güzel ll!leyahat! dedi. 
Savoy'un öntine gelmiştik. 
Eldivenli ktiı:;Uk bir el dudakları -

ma uzandı. Bileğinde açık kalan ye
rinden öptüm. 

- Yarın on ikide! dedi. 
Tekrar ettim: 
- Yarın on ikide! 

• • 
sevışıyor ile 

ilk a§kl 
Atikalide B. S. için C. E. imzasile: 
"Universiteye bu se~ıe girdim. Fa

kültede ilk günlerde tesadüfen gii,
zel, terbiyeli bir kızla tanı§t mı. Bir 
sene yanyana oturduk. Ve kardeş gi
bi idik. Birbirimizin haleti ruhiye.si~ 
ne tamamen vdkı/1z. Birbirimizi 
görmeyince duramıyoruz. Nihayet iş 
kardeşlikten çıktı ve nehir mansabı
nı kalbe çevirdi. Aktıkça derin izler 
bıraktı, bir zaman oldu ki gözlerim _ 
nehrin menbaı oldu. Menbaı, mansa
bı belli bu nehir, coşarak mütema
diyen akıyor. ilk defa seviyorum. Ve 
bana çok acıya mal olacağını zanne
diyorum. 

Bu sevgime o ancak gözleriyle mu
kabele ediyor, sanki beni kurtar di· 
yor. Arkadaşımdan da işittiğime gö
re benden daha çok seviyor. 

Buna rağmen başkası ile bağlı 
imiş. Bunlan. kendisi söyledi. Fakat 
onu istemiyor. 

E;er bunun böyle olduğuwu bil~ 
seydim saf kalbimi verir miydim1 
Asla! 

izzeti nefsime vurulan bu darbe 
kafamı döndürdü, kalbimi parça 
parça etti. 
Sonra eğer o benim olursa bir k~nin 
bizim için kurban gideceğini zanne
diyorum. O benden gi<lerse ben teh
likeli vaziyetteyim. Kendim kadar 
diğer zavall1ya aa acıyorum. Derin. 
bir dü.§ünced.en sonra mütemadiyen 
ağlıyorum. Hiç bir şey beni te8elli 
etmiyor. Kız beni görünce "Başbaşa 
verip ağlarn(lk i.'3terim,, diyor. Vazi
yetim müsaittir. Derslerime mdni 
olmuy<;>r. Siz bu işe ne dersiniz. 
Dk defa seviyorum, diyorsunuz, bu, 

aşkınız tarif ederken fazla edebiyata. 
- daha doğrusu coğrafi bir edebiyata
kaçışımzdan belli. Bir Üniversite ta
lebesinin hayata daha yakm olma
sını is_temekte haklıyız. 

: Şimdi, mese1~nize gelelim: Tahsil 

arkadaşınıza karşı duyacağınız his, 
bidayette duyduğunuz k~rdeş, dost 
hislerini geçmemelidir. Çün,kü mek
tep sıraları, bir çay veya dans salo
nu değildir. Orada, hisleriniz değil, 
kafanız çalışmalıdrr, gözleriniz ya· 
nınızdakilerde değil, önünüzde, not 
defterlerinzde olmahdrr. Size daha 
fazla bir şey söyliyecek değiliz. Yal 
nız mektubunuzu bir kere de siz oku 
yunuz, ve düşürih1i.iz. Bilhassa son 
satırlardaki uygunsuzluğu. 

lzmir balmumu 

piyasası hararetlendi 
Izmir balmumu piyasası son hat .. 

ta içinde çok hararetlenmiş tir; fiat• 
lar 3,50 kuruşa yükselmiştir. Son 
hafta içinde bir ihracatçı firma 92,5 
kuruştan 4 ton mal almıştır. Piyasa. 
sağlamdır, fazla stok olmadığı tah ~ 
min edilmektedir. 

Berlin şubemizin bildirdiğine göre 
Türk balmumlarına istekler ehemmi .. 
yetli ise de, ihtiyaca yetecek teklifler 
alınamamaktadır. Bilfiil yapılan mu· 
amelelerde cif Hamburg 98 kuruş ö .. 
dendiği haber verilmektedir. 

landım. 

Bir iki gün içinde Uç dört kelime .. 
den başka ingilizce öğrenemedim a
ma ilk 111kılganhğım da kalmadı. 
Alıştım, açıldım. Franl!!rzca bilen 
gareon bana. izahat verdi. Vayt 
Streit uzak değil. Fakat 11okaklan 
bilmediğim için yine otomobille git· 
mek llzım. 

Otomobil sisli havayı yırtarak 
kurşuni gölgelere karı,tı. 

İngilizlerin dakika farklarına bile 
nekadar kıymet verdiklerini bildi • 
ğim icin tam on ikide bulunmak en
dişesile adeta heyecan geçiriyor· 
dum. Sadi de uyuya. kalmış olacak, 
görünmedi. Halbuki onunl? görüş
mek lazım. Bu güzel tngiliz kızını 
başıma sardı ama bakalım sonu ne 
olacak. Soyununcıya kadar dolan banyo: 

ya hararetli vücudumu bıraktım. 

~ 

Elimdeki minimini karta baka ba
ka uyumuşum. 
Uyandığım zaman o garip bir e

sans kokan küçük kağıt parçasmt 
parmaklarımın arasında buldum. 
Aklımda kaldığına. göre genç tn -

giliz kızının oturduğu yer Londra -
da bankalar ve borsaların olduğu 
meşhur mahalle .. 

Saat on birde uyanmışım. 

On ikiye iki dakika kala büyiik 
apartmanın ana kapreında otomobil
den indim. İki dakikavı öldiinnek 
i~in altı bal!lamak merdiveni ağır a
ğır çıktım. 

Yeşil yapraklarla süslü bir antre. 
Solda ve 11ağda iki kapı, karşıda bü· 
yük bir asansör. 

Mery, işte burada soldaki dairede 
oturuyor. 

Tam on ikide elektrik düğmesine 
bastım. - Ne demek! 

Ne demek olduğunu anladığı z&~ 
- Benim için bulunmaz bir şeref. 
Mery çok memnun: 

Bu yeraltmdaki eğlence yerinin 
aynadan ibaret duvarlan · arasında Onee Sadi'yi oturdu "Hamil • · !kinci bir ılık du tan sonra ha ır-
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karnıyla düıü"ür, gözüyle 
k-~ar 

. •• v • 
ogrenır. 

için d~a.n ad~ı ı.adllf earayd• 
oturtmuş. Hükilmdar ail•l\cten 
gelpı~ycll tapu daire8inde mukay· 
yit oıun:ıu. Sopn o ne hUkfımetmJf, 
bütçesi yQ}ç, maliye naıtrı var. ~ 
na.npı~ı yok ;amirall~ri var. Fa • 
kat. Allaha fllk.redellm ki. onwı bü· 
yült olmağa P'lerUI yoktu; l&hne &T 

damı delildi: Alma.nya imparatoru 
gibi aktörlüğe kalkspaydJ halimb 
haraptı. 

Dağustanlı f{oca: 
- Ortun m~um bir bQytıkHlğe 

l>ile talıammfilü olt.J!tpdr; ınıt~ 
kununlJllun hedef datre9l bUyUr di· 
)'e Jçorka.f(lı ! 

Adnıı.ıı rahat etti: &ca, metnıtı~ 
Yettetı f'Onr& ~bdWhamtdt beğenme· 
ge başlrye.nle.rc:Ian değlldi. Hocayı 
cemiyete almak istedi. 

kalbiyle 

~lt aoca - aeı.t ~~ 
alıp ne yapacalmuıa Adnan? Cen • 
11ete de git;lteniz, cehenneme de, bea 
l:izbı yapmrzdaynn. .Ama ben na - beri mOphemiyetinden korktuğu Dedi. Adrian bu yatanı ~ylerken, 
maralı v•t&nperver olamam. ikinci dtifma1'm ne kadar tehlikesiz aeUriale bir gün evlenir&e Şifliye ta-

ıı.so PWr ,.,_ı n Ajana· haberleri. 
19.!0 Hafif mü.ıik, 19.SO T4"J'U.c:i k41n11· 
~7()f, ıQ.tO Karqık mn.ıik, 20.40 ~et 
20: Tf1rlrçe fUm ,,. o.,.ret ımııfkill (pWc): 
30.30: Stüd:vo orkeatralan; 21.SO: Soa ba· 

S"t ıı den sonra Anadolu AJ~tınn 
~-· mahaaı haftdia ..maı •eril .. 
ı,d;tir • 

BtTK'Rf'4 
F :; 

18: Hafif mutld; 19.15: XOftMl'iil deva· 
11n; 20: Konferaaı; 20.20: $ar"1lu; 20,40 : 
Y...I pltlrlar; 21,30: Oda tm1af1riıl; 22,05: 
Şarlnlar; 2J,4S: Salon muailrili; 24: Kon
ıer naJıU, 

• SAJ1t4 Y : Clolt V.tı) -.e (Mmn,ala· 
rm l~ti). 

• YILDIZ ı (Dana lti17Uı) ve (Xınk 
Mı bade). 

•SUMER ~ (llnh !ad)" CJConu!u 
Düımaıu). 

• ŞJK : (Paramount Resmt Geçidi) ve 
(Çıplak Kadm). 

• MELEK ı (Ba11llUll17U Adam) •• 
(Vi,..na Bülbülü). 

• TURK: (Voııder 8u) •c (Son Uçuı) 
• !PEK : CSlacaPQI' Poıtaıı) •e (!.· 

pan10l t>ınl6ati), 
• TAN : (Aık Utnında) " (Vene· 

dikte blr Oec:.). ' 
• ALEMDAR : (Hllcum Filoıa) •• 

(Geıı~lik Arzularm). 
• MlLL! : (Kont.bwttal) ,.. (Gece A· 

darıdan). 
• AZAK : (Pacaııntııf) ..,. (Çel-..Jdn 

10 Gfill Bıular Araıında). -,-·· 
• V!Jttt'DAR HALE: CTarna nmnm. 

tar anuımda) 
Rut:an. Tfllf9fnnlart 

~~an - Seni isimize aln'Mk \>jT oldqfuna 8eviniyordıı. f111maYJ dUtUnUyordu. c.rra11.,.. .. ..._tu_. 11111 
ae bir kuvvet olunun !locam. Hoca - Sizeiniı! ÇtlnkU Biz, hal· Hoca, Adnanm sefil )'&f&maatnda O.e• ba1taneet Y..nı.!loe uon 

Hoca - içinize •1--ıır-ız adam- Jn fikir idare eder ,aanryoreunuz. inat ediyordu: Hatekt bdadar haaıueet HSSJ ---a4U Z.,...,, Klnril hanaHei O*ldar 60179 
lar sl'1n kuvvetiniz değil, u.tmız o- bdiham, kaf aaile değil, gözlerile dü· - G<SnnUyor muun? Ahmet Rı· ICwde• hanaae.ı tas- 12141 
lacakttr. 9Unttr. Bu gözleri idare etmeyi bil· zanm Pıuieteki ya.malı ceketinl hlll Bnottw Zotr lmtaMll CiMi 

Adnan - Yani pis &damlan alır· miyeeekainiz, kendinize dUfmaniığın alkrflıyorl&r; Talit& bak. Edirnede *:~~':·~:::..,. ~--=- =~:: 
aa.k? en bUyUğUnü siz kendiniz yapacak11 ~yr,.iii san kaputunu hlli. çıkarına· BtfaJ hutan.ı Si-" u•• 

Hoca_ Hayır, hayır, adı çıkan nu. Yıfm, karnıyla dil.fünür. Gözüy- eh. Hill uker tiltünil içiyor. Uzata ::~~111~n::,"'i':::'ec1 ~~ 
nıaska:rala.rdan lıorkum yek; onla • le iifrenir. Kalbiyle kızar. Avamm gitmeğe ne hacet! İşte Sultan Ha· o..ıet Dem1""'1an R..,da.,... 42141 
rm fiyatı tlst.Unde... Meçhul~- mfdeebıdelri yeniçeri kazanmı tannm· mit. •. Ne sayede l&f kaldı? Buma· ltfalytı T1ıWcmlan 
lerdeıı kork. )'0"'11DUZ. H.Jkm göztlnU rahat8ız nan ısayeainde!.. Gazeteler hergün ------

Adnan _ Meeell ! etmemek ~~ hiç doflfmemeğe mec burnuna kandil umakla mefgul. Bi· laıaabal ıuaı,..e 
Hoca_ y ._1.,. m--1~ .. So""ra lmnıunuz. 1"A5ki ceketinizi çıkarmt· rl çıkıp ta: Bizim bir mıaınmTZ var· Kad!HJ ttfai,... 

aöyierim. ""1'" Qo, ç~ " yacak, eski eviniZden çıkmıyacak· dı; bir Boana Henıeğimiz Vardı, blr 6.e::=: ='·..,...... INl9 
Hoca, dn,nndft; co,tu; ölkelerıdi· amız.. '8rkı Rumelimlz vardı. ne oldu T dl· 8"efla ltfat,.... 44640 

fi için yfne ayaktaydı. Boca dıvarlara, tavanl&ra baktı: ye hesap soruyor mu? Sormuyorlar. lttlrilrada Heybeft. 99f"SU. Kmeb •• 
_ Bu Wnna iyi diklçat et: lnkt· - Allah daha !il emin. İhtifa.mlı n~den? Çünkil halle fikrile defil gö- = ~:!:.~ı:'ıt1':8traım&lıl • .,.." 

Jip yaptmu; diye bugtin boynunuza. konak. Fakat ben Benin yerinde ol· ztlvle ~örUr de ondan? ÇünkU Şarkt M8nw-.at Terleri 
aaıılanlar ya.mı boğaırıım mkacak· sam A.kaaraydaki evi brn.kmazdım Rumelinin gittiğini fikir görür, Ah. ------
lar' Adnan! dülhamidin uzun bumunu gaz gö- Oeaia JODan eaıatell T.Woe •2362 

· . Adnan bozµldu; art.ık anlıyordu. rilr de ondan! ... Sizin de yaptığmrz AbJ (ltadıka, lablal) 41711 
. Dedi Sustu; çehnıeinden bir fild,i. Su Dafı-tanh hoca d&. pir Raif bu inkıllba; bu ehrama bakmıyae&k· Çahalr Mht Tanhm Teı,ldllta 
~in yekpare beyazlıp ile ak te; onun saadetini yakmdan görme· tar: rubanız kaç tane? Eviniz ka.ç 
bır ısakal uzanıyordu. ğe tahammül edemlY'>rlar, onun için katlı? Onu !ayacaklar. a. aamaradu imdat oıoa. 

Hoca - Sizin için en korkunç ondan kaçıyorlardı. Fa.kat hocanm Adnan, demindenberl. bocanm lıılll lateek 
44111 

iiütman kimdir biliyor mueunm? bu llfma gOc~me~ kU~Ukliik o!u;· söylemek istemediği m~hul ed~pei· T Eş E JC JC O• 
Adnan - Ta.bil ki biliyonıs: A· du. Canmm sıkıldrgmı ortmek ı~ın ıe merak ediyordu: Eımar Be7oiha ~... Ş..M.ind• : 

Jltm klişkünde oturan AbdWhamit! güldü: - Şu cemivet~ aldığımız meçhul Kuıla.7 hafta•mda nrdımlan ıöriilen 
Hoca_ HA.fa, tevbeler olsun, de· -:- ~Jenmek iatiyo~ı:n hocam; ed~f7: 'kinımit? Merak ettim ho- Doktor operatör Ba7 Feridun Şevlı:etin 

lil Sizin en korkunç dütmanmız bu ihtifamb konak dedigın berha· cam : dedi hemtireelle eti Mukadder n Yıldıza aon 
Fatihteki yobazlardır. Banktan kor- neyi onun i~in tuttum. ( Artaun var' su teteldriirümtizii aananz. 

kun. Milelilmanlık geç kalan bir N· ======ıı===-=ı:ı::aı=ı================ ------------
aittir derler. Hayır. Ali, Muaviye ~k' 
umda.nberi bu saat hiç iflemlyor, 
clurmU§tur. 

Hoca bir de Tatarcık AbduJlalu 
methedecekti, onu göklere ~rlw'dtk· 
~ kendW uçuyormuf gibi UY1JfU· 
J'OrdU. 

Adnan - BUküınet kuvvetinin 
•&rJımnda Banğm lifı mı olur ho
eam? Bin aoftayı bir jandarma ö
nüne katar. 

Hoca - Yanılryomın: Hflkftmet 
kuvvet değildir; vasıtadır. Bir mem· 
lekette url kuvvet, bir fikri temsil 
edenlerdir. Batka memleketlerde A· 

bici "fikir., zümreleri var. Bizim 
memlekette haldld (fikit) yok; biz· 
ae 300 aenedenberi "tudr,, diye bir 
lek ~var: Tauaup! Tatarctk Ab
i!ullalıpı tanzimat l&ylhumda.. 

Tatarcık AbdııJlahm tlçt1nctl Seli• 
me yazdığı teceddüt llyib•am• eaber 
clruyacaktı; Adnan boealım eöatl· 
rıU. iti dalgmlrğa vurarak, ke8ti: 

Adnan - Fatih hocalarmm dhıl 
~yalandır; Dinaizllği de! 

Hoca - Yalanmıf! Tabii Jd ya. 
lan. Onu ben de biliyorum. Onun 
için bu ya4ndan korkun diyorum 
ya! Sanklı milletini bana sen mi an· 
tatacaksın: Menfaat g&5ter: Vapur 
bacam gıöi bağırarak 11&11& .AlI&hı da 
inkar etsinler; Peygamberi de! .. Sul 
tan Hamit 33 aene sanla mma t&· 
karak; tauaub& m&8f vererek tah· 
tmda oturdu efendi! 

Adnan ..,ıı: DağJatan1ı boca, • 
rA.bdUlbunide eüiai gibi cle1l İbnhi· 
Jnin torunu demiyordu. Adnan dil
t\indU. dtltUndU. buldu: Hoca d8f.. 
ıntıtıere .övmesdi. 

Adnan - Şu ilcinc1 döfmannı Jdm 
lnif, merak ettim hocam? 

Hoca - lkincl dilf11ıanımz m.ı. 
ldz! 

Aaltp, IObk edebiyatı yapan ho
taıım flrbıttflne gOJdfl; dembıden-

.yatmazden evvel PERLOOENT dı' 

macununu kullanmak suretlle aöııınııı 

Jtk•tnafl kendlnııe bir vHife blllnlz. 

PERLODENT k1Jas ubul etmez bır' 

mundd~ taaffQndOr.· 

-·J~...,. ...;~ .4'.~t·4'.1 lllf«' 1 ........ ~-~ 
~ 6f-t 11e °"!s._ -41. iMlr~ "-• ~"'-

A s 

' 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
~GI 

1- HillliaımJ (7). Perinin ar
k&dafı (3). 

2 - Bir kOl!lfU devlet ( 4). Etcl 
(S). 

3 - Illve (3). Mabter sün« (T). 
4 - Bir hece (2). Yunanbrtanda 
bir tehir (7). 
5 - Kesmekten emir (3). 
6- An (4). ACJ değil (5) . 
7 - Maşnyen (4). Beyaz (2). 
8 - Ar (5). iyi (3). 

9- Mabet (4). Clri (4). 

10 - Harir (4). Nemli (5). 
11 - Zaman (2). 

DUNXU BULMACAMIZIN HALLI 
1 - Taban (S) Çakmak (5) 
2 - AW (4). Çatana (6). 
2 - Birader (T). 
4 - Al&met (6). Rica (4), 
5 - Delik (5). Nan (3)r 
& - Çetin <5>. n c2>. 
7 - Çar (3). Sm (4). 
8- At (2). lrMn (4). 
9 - Narin (5). lnac! (4). 
10 - An (2). Caiz (4). Dul (3)". 
11 - Karanlık (8). U (2). 

Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ilaami

velerle (20.000) liralık bir mükafat vardır .•. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Büyük adada Yörükalide yeni yapılan pilaj 
ve gazino (teslim tarihinden teşrini evvel • 
936 sonuna kadar) 1200 90.00 
Yeni halde 53 nwnaralı ardiyesiz yazı 
hane (iki sene) 240 36,00 
Yeni bahçede Mimar Sinan mahallesinde 
ve caddesinde 57-61 numaralı bostan (teslim 
tarihinden 937 mayıs sonuna kadar) 50 3,75 
Eyip gümüş suyu mahallesinde 170 met 
ro murabbai arsa 12 0,90 
Büyük adada Çankaya caddesinde eski 
B~lcdiye dairesi müştemilatndan iki l<at 

4 odalı sarnıçlı taraçalı ev (teslim tari· 
hinden itibaren 937 mayı11 sonuna kadar) 120 9,00 
Yukarda ~mti senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminat 
lan yazılı olan mahaller ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık artır 
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz ~a mektubile beraber 16 Haziran 936 sah günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3014) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Yeni halde üst katta 67 N. h oda (iki sene) 240 36 
Yeni bahçede Sulukule caddesinde 81 
N. lı bostan 120 9 
Usküdarda iskele meydanında 1 N.b dükkan 72 5,40 
Usküdar iskele meydanında 11, 13 
N. lı dükkan 60 4,50 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı 
olan mahaller 937 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artmnaya konulmuştur. Şartnameleri Le" 
vazD11 Müdürüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler hi' 
zalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 29 Haziran 1936 pazartesi günü saat !5 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdır. (B.) (3199) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Unkapanmda Haraccı Kara Mehmet mahalle 
sinin Fener caddesinde 42-44-46 ·N. lı 
208 metre murabbaı arsa 600 45 
Kmalıadada Yalı caddesindeki Deniz 
banyo yeri 35 2,63 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesinin Çukur 
sokakta 47 N. h üç kat altı odalı ev 180 13,50 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatlan 
yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 senesi myıs sonuna ka· 
dar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş 
ihale gününde giren bulunmamış olduğundan artırma 15 Hazi· 
ran 936 pazartesi gününe uzatlmıştır. Şartnameleri Levaznn 
Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde ıaat 1 S de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) 

(3201) 

Bir kiloaunun Kilosu 
muhammeni 

20 1500 Pirinç unu 
24 700 Tel şehriye 
25 300 Ni,aıta 
20 120 tnnik 
10 1000 Un 

Dütkünler evi için 1izım olan ve yukarda miktari cinsi ve mu· 
hammen fiatlan yaztlı bulunan beş türlü yiyecek açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 50 liralık muvak 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 26 Haziran 936 
cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (3195) 

Hepsi~ 400 lira bedel tahmin olunan Fatih Çarşambada Ko 
vacı dede mahallesinde Lokmaci sokağmda 14 yeni N. h evin 
ankazı satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Leva· 
zım Mildürlliğünde görülür. İstekli olanlar 30 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mcktubile beraber 29 Haziran 936 pazar 
teai gUnü uat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır.(B.) (3192) 

Kqif bedeli 765 lira olan ilk mekteplere yaptırılacak bedeni 
terbiye alatleri pazarlığa konumu,tur. Keşif evrakı ve şartna 
meai Levazım Müdürlüğünde görülür.PazarTığa girmek istiyenler 
Baymdrrlık Direktörlüğünden buna benzer iş yaptığına dair 
tasdikli vesika ve 58 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25 Haziran 936 perşembe gllnli saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalrdr. (İ) (3191) 
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Yüksek Mühendıs Mektebı Arttır
ma ve Eksıltme Komısyonundan : 

Cinsi 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin tanesi 

Şeker 

Pirinç 

Miktarı 

3000 Kilo 
3000 " 
1000 " 

8500 Kilo 

6500 Kilo 

Tahmi- Temi- İhale İhale 
ni Fi.Ku natı tarihi saati 
ruş S.Lira K. 

65 
36 248,25 25-6-936 14 
27 

26 165,75 25 " 14,30 
• 

24 117 25 " 15 

Un 
Makarna 
Şehriye 
İrmik 
Pirinç Unu 

5000 Kilo 17 
1500 ,, 28 

200 " 28 111,25 25 " 15,30 
500 " 20 
200 " 22 

Kuru Fasulya 4500 Kilo 
Barbunya 1000 ,, 
Nohut 1200 ,, 
Kırmızı Mercimek 500 ,, 

·Silvri Yoğurdu 6500 Kilo 

15 
10 
12 77 25 " 16 
13,50 

15 73,12 26 " 14 

Süt 4000 Kilo 1 O 
Kase Yoğurdu 1500 Adet 5 36 26 ,, 14,30 

Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 

2600 Kilo 
1600 " 

30 
45 112,50 26 " 15 

Ekmek 44000 Kilo 11,25 372 26 " 15,30 

Patates 
Soğan 
Yumurta 

9000 Kilo 
7500 " 

50000 Adet 

Pırasa 6500 Kilo 
Lahana 4000 ,, 
İspanak 6000 ,, 
Kök Kereviz 3 O O ,, 
Havuç 1000 ,, 
Karnıbahar 1000 Adet 
Kuru Bamya 150 Kilo 
Yerli Bakla 1500 ,, 
Adana, İzmir bak-
la ~ 1000 ,, 
Semizotu 2000 ,. 
Patlıcan 45000 Adet 
Dolmalık sırık 
domatesi 
Bamya 
Ayşekadın fasul-

3000 Kilo 
500 tt 

ye 4000 ,, 
Çalı Fasulya 15 00 ,, 
Barbunya fasul
ya taze yeşil 
Barbunya İç 
Sakız kabak 
Enginar 
Limon 
Sirke 
Yeşil salata 
Pancar 
Salça 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze Soğan 

Kır Domatesi 
Tuz 

1000 " 
500 " 

5000 tt 

6000 Adet 
20000 " 

700 Kilo 
1500 " 
350 " 
300 " 

1500 Adet 
3000 ., 
2000 De-

met 
1500 Kilo 
2000 " 

6 
4,50 122,06 26 " 16 
1,50 

2,61 
3,80 
4,57 
4,11 
3,96 

14,47 
90 

3,31 

12 
3,42 
2,35 

6,95 
17,51 

8,97 
13,88 

12,58 
9,72 
7,56 
4,07 
3 

10 
0,66 
2,41 

15 
0,69 
0,85 
1,38 

3,75 
4,50 

362,00 27-6-936 10 

Mektebin 937 senesi Mayıs nihayetine kadar yukan
da cins ve mıktan yazılı ihtiyaçları açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saat
lerde Gümüşsuyunda mektep içinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka
nununun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlan 
haiz bulunmaları ve bu maddelerde zikredilen vesika
larla müracaatları ve eksiltme şartlarını görmek için 
hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 3179) 

\fyon ilbayllğından: 
f - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70000 kilo 

motorinin bedeli layık hadde görülmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliyle 26 Haziran 936 Cuma günü saat 
dört buçukta kat'i ihalesi yapılmak üzere tehir edilmiş
tir. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler 525 lira muvak
kat teminat ve.rccekler ve teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı gün ve saate kadar Vilayet Encümen Reisliğine 
vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe ait sartname Elektrik müessesinden üc
retsiz verilir. ( 31 7 3) 

TAN 10 - 6- 936 

İstanbul Acliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: Hatice Mürüvvet 
tarafından Sultanahmet Akbıyık Ca 
mi karşısında 1/ 3 numarada oturan 
kocası doktor Ali Fuat aleyhine açı· 
lan boşanma davası sonunda: 

istanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 

Boşanmalarma bir sene müddetle 
müddeialeyhin başkasile evlenmeme 
sine ve mahkeme masraflarmm müd 
deialeyhe ylikletilmesine 25/ 5/-36 
tarihinde karar verilmiş ve mezkur 
kararın tafsilatı havi bir surette 
mahkeme divanhanesine talik kılın
mış olduıfondan ilan tarihin ferda -
smdan itibaren 15 gün içinde mahke· 
menin 93511607 dosya numarasile 
temyizi dava olunmadı<Yı takdirde 
müteakip kanuni muamelenin yapı
lncağ'ı tebliğ VPrinde olmak üzere i
lan olunur. (23624) 

Beşiktaş icra Dairesinden: 

Beşiktaşta Abbasağada 2N bostan 

da çiçekçi tstavrinin tahtı hapse alın 

mış olan krizantem fidelerinin 

11/ 6/ 36 tarihine tesadüf eden Per

şembe günü saat 9 dan 12 ye kadar 
Beşiktaş Abbasağa cihannuma 2 N 
bostanda açık artırma suretile ikincı 
satışma devam edileceğinden talip 

olanların hazır bulunacak memuru
na müracaatları ilii.n olunur. (23628) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Manisadaki Tümen kıt'a
tının ihtiyacı için 24000 kilo 
Sade yağı ve Merkezdeki 
kıt'at için 118000 kilo Un 

D.No. 

1172 
2251 

3249 
3389 

3564 

3564/2 

3619 

3980 

4601 
4689 

4870 

4881 

5091 

5094 

6373 

7768 

7926 

7966 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Hüseyinağa 
Yeşilköy 

Galata Okcu Musa 
Mahmudpaşa 

Kadıköy Osmanağa 

.. 
Bakırköy Cevizlik 

Beyoğlu Tomtom 

Usküdar Altunizade 
Büyiikada Karanfil 

Balat Karabaş 

Ycniköy Aya Nikola 

Ortaköy 

Boyacı köy 

Tophane Kılıç Alipaşa 

Bakırköy Kartal tepe 

Kadıköy Caf erağa 

Kadıköy Zühtüpaşa. 

Sokağı Emlak No. 

Yenişehir E. 81 Y.73 
E. Kariye Çeşmesi E. 7. Mü. 
mahallen Bademli 
MUrdüm 2 
Medrese E. ve Y. 6 

E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 

" 
l!;. Yeniyol 
Y. Çekirge 
Ada 

Küçük Çamlıca 
E. Despot 
Y. Lala hatun 
Sultan Çeşme 
ve Macar 

Yağhane 

Anbarhderc 

Maslak bağları 
mevkii 
Dabağhane 

incirli Cad. 

Halis Ef. 

E. Hamiaiye 

50 
harita 21 

E. 65 
harita 19 

E. ve yeni 12 

7-9 

10 
2-12-

13 -14 
E.174-170-172-
Y.186-188·190· 

190/l 
E. 8 Y.12 

E. 9-11· 
Y. 11 

3 

22 mahallen 
28 

E. 26 Mü. 
harita 11 
E.63 Mü. 

Y. 4 
E.12 

-8041 Beyoğlu Hüseyinağa Mumhane E.40 Y.36 
kapalı zarfla ve ayn ayrı 8093 B ·ı K rt 1 E p E 8 M .. eyog u u u mı :.ı. açacı . u. 
şartnamelerle münakasaya Yenişehir Y. Katmerli Y.10 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K 

181 metre arsa 
1226 metre arsa 

362 T. L. 

Arsa 
41 metre arsanın 
40/60 His. 

500 

590 
360 

119 metre arsa 326 
nm 4/6 His. 
118,25 metre ar- 320 
sanın 4/6 His. 
126 metre arsa 130 

Bağçesi olan kagir 500 
hane ve dükkamn 
1/16 His. 
1530 metre tarla 
1018 metre arsa 

97 metre arsa 

29 metre arsanın 
2258/6248 His. 

765 
509 

564 

20 

Bostan ve meyva 1000 
bağçesinin 14/48 His. 
3675 metre çilek 140 
tarlasının 1/3 His. 
üstünde odaları 660 
olan kagir dükkanın 
77 /120 tam ve bir 
sehimin 1/7 His. 
1151 metre arsa 

Dükkan enkazı ve 
arsa 

230 

400 

4919 metre bağ ma- 1850 
halinin 1/2 His. 
57 metre arsa 
Ev arsası 

120 
50 

,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

.. 
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" 

" 
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" 
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konulmuştur. Şartnameleri Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller 24-6-936 tarihine tesadüf eden Çarşamba gününden itibaren on 
bedelsiz olarak Manisada ~n müddetle pa7.arbkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık için talip olanların ihaleleri Salı ve Perşembe gün-

leri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadardır. Bu iki günden mada her gün sabahlan saat 10 dan 12 ye 
Tümen Satınalma Komis- ~adar satış komisyonuna müracaat lan. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

yanda görülebilir. İhaleleri -----------------------------------• 26 Haziran 936 Cuma günü ----------------------------------·---

saat 14 te Sade yağının, .. saat .. -----------------------------------.. 
16 da unun münakasaları lstanbul Gayr~mübadiller Komisyonundan: 
yapılacaktır. Sade yağının 
beher kilosunun muham
men bedeli 83 kuruş ve u
nun beher kilosu 13 kuruş 
50 santimdir. Sade yağının 
mecmu tutarı 19920 ve u
nun 15930 liradır. Sade ya
ğının ilk teminatı 1494 ve 
unun 1195 liradır. İstekliler 
Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. İstek 
liler İlk teminat makbuzla
riyle birlikte mektuplarını i 
hale saatinden bir saat evveJ 
Tümen Satınalma Komisyo 
nuna vermeleri. ( 14) 

(3185) 

İstanbul Üçüncü lcra memurlu -
ğundan: 

D.No. 

348 

1173 

1314 

5872 

6086 

6915 

7619 

7742 

7881 
7906 

8189 

8195 

8200 

8225 

8231 

Semti ve mahallesi 

Büyükdere 

Burgazadası 

.. 
YenikÖJ 

Yedikule Çırağı 
Hüseyin 
Kadıköy Rasimpaşa 

Burgazadası 

Tarab ya 

Tarabya Kireçburnu 
Büyükdere Yenima· 
halle 
Beyoğlu Pangaltı 

Heybetiada 

Üsküdar Dibağlar 

Burgazadası 

Hevbeliada 

Sokağı 

-
E. lskanavi 
Y. Hacet 
E. Hacı Balaş 
Y. Gökdemir 

E. Manastır 
Y. Gönüllü Cad. 
Köy başı 

Çukur Çeşme 

E. Oton Ef. 
Y. Misakı Milli 
E. Yeni sokak 
Y. Çakıltaş 
E . Beyoğlu 
mahallen Şalcı 
Hekim 
E. Dördüncü 
Y. Aziz Ef. 
Elmadağı Cad. 

E. Sed 
Y. Yalı 
Hamam 
Toptaşı Cad. 

BağÇeler 

Yalı Cad. 

Emlak No. 

E. 21 
Y. 19 

E. 13-15 
Y.15 

mahallen 17 
E. 29 
mahallen 23 
Y. 193-
195. 197 

E. ve Y.18 

E. 46 Mü. 
Y. 54 

E. 33 Mü. 
mahallen45 
E. 8 

Y.38 
2 

E. 1 Y.24 
E. Y. 56-58 

mahallen 76 

E. 13-15 
Y.15 

mahallen 13 
E.282-284 
Y.272-274 

mahallen 
244-246-246/1 

E.11 
Y. 2 
E.135 
Y.109 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

175,50 metn. arsa 351 Açık 
arttırma 

Ahnşap hane ve 300 ,, 
ama 

370 metre arsa 400 ,, 

Ustünde odalan o- 1890 Kapalı 
lan Uç dükkan ve zarf 
bağçe 

Ahşap hanenin 
1/4 His. 
Bağçeli kii.gir 
hane 
300 metre arsa 

120 Açık 
arttırma 

3200 Kapalı 
zarf 

200 Açık 
arttlrma 

Arsanın 6/40 His. 65 

Arsa 110 
103.50 metre arsa- 40 
nın 1/2 His. 

" 
,, 
" 

içerisinde baraka- 1000 Kapalı 
ları olan 432,50 zarf 
metre arsa 
Bağçcli kagir hane 5650 

" 

Evvelce iki dlikkan 240 Açık 
şimdi ahşap hane arttırma 
ve dükkanın 2/6 Hi&. 

Bağçeli ahşap 

hanenin 1/4 His. 
160 

İçinde tatlı suyu o- 660 
lan 287 metre arsa-
nın 1/2 His. 

H 

,, 

B~oğlunda Feriköy Baruthane so 
kağı 58 numarada mukim Komilyo
sa lstanbulda Karagümrükte Atik 
Ali Paşa Nurettin tekkesi sokak 12 
numarada mukim Vasilaki Yorgo -
nun zimmetinde olan 1500 liralık a
lacağının. tahsili için icramız vasıta
.sile gönderilen ödeme emrine hali 
hazır ikametgahmızm meçhuliyeti 
hesebile bilatebliğ iade edildiği mü • 
başirin meşnıhatından anlaşılmış 
olduğundan işbu ilan tarihinden 
itibaren 30 gün zarfında bu ta -
kibe karşı bir itirazınız varsa 
936/1172 numarf.ile lcra da -
ircsinc bildirmed "iniz ve itiraz 
etf!lediğiniz takd rde ayni müd
det zarfında mezkur meblağı tesviye 
eylemeniz ve aynı mUddet zarfında 
mal beyanında bulunmanız ve aksi 
takdirde lcra ve iflas kanununun 96 
ve 337. inci maddelerine tevfikan 
muamele yapılacağının tebliği ma -
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (23621) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanı mıştır. llıaleleri 26-6-936 tarihine 
~esadüf eden Cuma ~nli saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrim Ubadil bonosiladır. 

~ı••----- Resmi tasfiye dolayisile •••••••-.·· ZAYI - Nüfus cüzda.nmu ve aske-

MECBURi SATIŞ 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin kılındığı

mız GALATA BÖREKÇİ FIRINI SIRASINDA 

EKSELKiYOR 
tstanbul üçüncü tcra Memurlu - EL B 1 S E M A GAZA S 1 N DA 

ğundan: Mevcud elbiseye müteallik bilcümle emvali ticariyenin MECRUBI 
Kira borcundan dolayı mahbus o-

lan masa ı:andalya ve sair gazino eş surette satışına başlanılmıştır. Tasfiye satı§ı 5 Haziran 1936 dan 
yasının satılmasına karar verilmiş • itibaren ON BEŞ gün devam edecektir. Hazır ELBİSE, PARDESÜ, 

ri vesikamı zayi ettim. Yenisini çıka-
racağımdan eskilerinin hükınU yok .. 
tur. Kemaliyeli 812 tevellütlü Yaşar 
oğlu Ah<luUah Kadri 

ZA YI - 12.5.340 tarihinde ticaret 
mektebi k ev. 1 den almış olduğum 
tasdikname ile Usküdar askerlik şu
besinden aldığrın ihtiyat tezkeremi 
zayi ettim yenilerini çıkaracağımdan 
hUkmü yoktur. Usküdar Altuniznde 
818 doğumlu Mustafa Cemii oğlu il~ 
lil lbrahlm. 

tir. Satış Beyoğlunda istiklal cadde- "PALTO, KADIN MANTOLARI ve her tins Erkek, Kadın ve Çocuk 
sinde 50 numaralı dükkan önünde muşambaları ~ ucuz fiatlarla satılmakta olan mallardan almak lst. 6 mcı icra memurluğundan : 
yapılacaktır. llk artırma 13 haziran Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
936 tarihinde saat 10 da ve mallarm • isteyenlerin her gün karar verilen temellik meşe ağacı, por 
muhammen kıymetlerinin yüzde yet E K S E L S l Y O R m a ğ a z a ı ı n a takal sandıklan, kalas tahtaları, ve 
miş beşini bulmadıklan takdirde i- muhtelif tahta ve odunlar 15-6-36 ta· 
kinci artırma 18 Haziran 936 tarihin Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar mllracaat etmeleri llAn olunur. rihine milsadif Pazartesi gtınn saat 
de saat 10 da yapılacaktır. Talip o· Hali tasfiyede EK~lYOR. K. PLAKAS J. HERŞKOvtçt ve Şe- 9 dan 10 a kadar Tozkoparanda en· 
lanlann mezkur gUn ve saatte hazır riki Kollektif Şirketi. Tasfiye memurları Avukat 1. Aglh Akkan ve kazcı Alinin dilkklnmda satılacaktır. 
bulunan memura müracat etmeleri Avukat. H. SWeyman. Almak istiyenlerin orada bulunacak 

ilan olunur. (23631) •••••••••••••••••••••••••• memuruna milracaatlan ilin olunur. 
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10 - 6 - 936 ===========-=.::::::=========== :r A N 
ıı--

Bayan SAFİYE . 
PA"ORAMA 

bahçe•lnde devama 

--... ba9ladı ~--

VENÜS RUJU: 
Gayet cazib renklerile kuKa.nanla

ı-ı hayretlere dUşürilr ~ 2' aaat du
daklarda sabit kalır. 

VENOS KREMi : 
Terkibi, esrarlı, gU.zellik kremleri

nin içinde en p.yanı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

IVENOS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli
lerl ~hir eden yüksek evsafta C§· 
siz pudradır. 

VENÜS RiMELi : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalbelere ok gfbi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmı§ ve maruf 

Karıman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin 
Eren, kimyevi ecza ilat ve ıtriyat 
ticarethanesi, Istanbul - Bahçekapı. 

lsfanbul Komutanlığı So
tınalmo Ko,.isyonu ilanları 

lstanbul Harici Aıkeri 
Kıtaatı llcinları 

Kayseri de Kalorifer te
sisatı yaptırılacaktır. Bu iş
le meşgul firmalar tesisat ya 
pılacak mahallin planlarını 
görmek üzere her gün ve 
bu planlara göre tesisat pla
nile keşfin ve tekliflerini 
16-6-9 3 6 gününe kadar An
kara' da M. M. V. Hava İn
şaat Şubesine vermeleri. 
(2) (3006) 4109 

• • • 
Askeri lise ve orta mek

teplere öğretmen ve Kırık
kale san'at lisesine tedrisat 
müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san'at lisesine ay 
lık ücretle tarih, riyaziye, fi
zik. 

Erzincan, Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al 
manca, Fransızca, İngilizce 
öiretmeni ve san'at lisesine 
tedrisat müdürü alınacaktır. 

2 - Lise öğretmenliği i
çin: Lise öğretmeni ehliye
ti, orta mektep için orta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge -
rektir. 

3 - İstekli olanların dilek 
kağıtlarını aşağıda sıralan -
mış evrakla Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li
seler Müfettişliğine gönder -
meleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
b) Yüksek tahsil şahadet

namesi veya tas<!ikli benzeri. 
c) Üniversitede imtihan 

vererek ehliyetname almışsa 
ehliyetname tasdikli benze -
rı. 

d) Nüfus tezkeresi tasdik 
1i benzeri 

4 - Durumu uygun gö
Komutanlık birlikleri hay- rülenlerden aşağıda yazılı 

vanatı için 330,000 kilo yu- evrak sonra istenecektir. 
laf veya arpadan ucuz fiat a) Hüsnühal ilmühaberi 
teklif edilen 16 Haziran 936 b) Tam teşkilatlı askeri 
Salı günü saat 15 de kapalı hastaneden alınmış sağlık ra 
zarfla alınacaktır. Muham- poru. 
men tutarı yulafın 17325, . c) Teahhüt senedi (noter 
arpanın 14025 liradır. İlk lık1en) Ü 

1 teminatı yulafın 1300 ar- İ - cret ~r. .. . 
panın 1053 liradır. Sartna- s~an~ulda~ı .askerı lı~e -
mesi her gün öğleden evvel ler rıyazıye, ~ızık, d~rslerıne 
Komisyonumuzda görülebi - 108: _ 126 tarıh dersıne 98: 
lir. İsteklilerin ilk teminat 108 lıraya.ka~ar. 
makbuz veya mektublarile ~urs~ lı~sı .ve ~ırık~a.le 
beraber 2490 sayılı kanunun san at ~ısesı rıyazıye . fızık 
2 3 ·· ·· dd 1 · d k" derslenne 108: 126 tarıh der , uncu ma e crın e ı . ı· 

Maliye Müfettiş Muavin
liği imtihanı 

~•1111••H11•1111•Hll•tttt•t11ı•ttıt•1111•1111•t111•~111•1111•1tıt•I.:: 

~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! 
i abone teklifnamesi kuponu : 

j No Tarih : 10 - 6 • 1936 ~ 

Maliye Teftiş Heyetinden: 1 Adı, baba adı 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği ıçın 18 1 

Temmuz 1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 1 Aranılan şartlar şunlardır : A - Memurin kanunu
nun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, j 
B - 1 Kanunusani 1936 tarıhinde yaşı 30 dan fazla ol
mamak, C - Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler ~ 
Okulu", Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İkti- = 
sat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ec- ! 
nebi mekteblerden mezun olmak, D - Yapılacak talı- 1 
kikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. _ 

cıoy ııdı 

Doğduğu yer ve yıı 

(şt ve gUclJ 

Ver~ı 

kimlerdir ? 

lkametgB..b 
Ad rest 

I 

1 

1 
1 -1 

-1 

1 
-1 
-
1 

1 

1 
-
1 

• 1 
-

JaşJangıcı : -----
1 

1 

Sonu: 1 

İmtihana talip olanlar 14 Temmuz 1936 tarihine ka- 1 
dar Ankara'da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği
ne arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evra- 1 
kın raptı lazımdır: A - Nüfus cüzdanı ve adresi. i 
B - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasasr "Memuri· _ 
yette bulunanalar müddet ve sureti hizmetlerine dair res- 1 
mi vesika raptedeceklerdir", C - Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika "askerlikle alakası kesilmemiş o- 1 
!anlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi i 
olmıyanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde _ "--•ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.o;;;;;;;;;o;;;;;;;;;o;;;;;;;;;o--.....,..;;;;;;;;;o--;;;; .. ;;,;;;;;;;;,.---....-iiiıiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiıiiiiiii--.I 

k k b 
Bu kupona dercedilecelı 1azılar ıra7et oııunalı:lı FUWnlf olmalıdır. 

1 -
1 

ancak namzet olara a ul oluna bilirler", D - Mektep 1 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi. E - Sağlam ve yol- _ latanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet dokto- ~ Ga:r.etenizin 2s Nisan 1936 nttsha. 

-
1 
-

runun raporu. j 'imda yazıb p.rtlu dairesinde kaza. 1!5 

Talipler yazılı ve sözlü olmak üzere iki imtihana ta- :: ya karşı 1000 ·~alık ıi~ortalı abone kuruşluk 

1 

bi tutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankara'da ve İstan- i yazılmak lstiyorum. Abonernan bede- pul ve 

b l 'd ff k 1 1 ·· 1 .. · ·h A k 'd = U gönderilmiştir. SlJı;orta muamelesi- lmza -

1 

u a ve muva a o an arın soz u ımtı anı na ara a 1 nin yapılmasını dllt>Jim. : 

yapılacaktır. ~•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 
imtihan Programı: 

1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki, tasdik ve 
kontrolu" Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, 
harçlar .. Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, 
C - Maliye Vekaletinin Merkez ve Vilayetler teşkila
tı. D - İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi, 

2 - İktisat : "İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inki-
sam ve istihlak bahisleri". , 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekep faiz, is-
konto, faizlChesabı cariler, 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahalan" 
5 - Ticari usul defteri "esaslı ve pratik malumat", 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu. ce-

za muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur ruçlarına 
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden ahkamı. 

7 - Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca veya İngiliz
ceden biri". 

İmtihan neticesinde Miifettiş Muavinliğine alınanlar 
3 sene sonra yaprlacak ehliyet imtihanında muvaffak 

.olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için Avrupa'ya gönderileceklerdir. ( 1277) 

(3154) 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Paşa bahçe koyunda denizde batmış vaziyette İdare· 

mizin mali bulunan Fener bahçe ve Yakacık vapurları a
çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 16 Ha
ziran 936 salı günü Akay Şefler encümeninde saat 15 
de başlayarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin 
şartııameyi görmek üzere işletme şefliğine yüzde 7 ,5 gü
venme ve arttırma paralariy le o gün Encümene gelme-
1 eri. ( 3 1 3 9 ) 

" . 

Kadıköy Vakıt1ar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti tehmi- Muvakkat te- Na: sı 
nesı 

Lira K. 

86 
883 

14 
99 

minatı 
Lira K. 

6 
66 

46 
30 

14 
303 

D.No 

1480 Kandilinde 
/ 1377 Mezarlık 

so. taşlı tarla 
demekle ma
ruf tarlanın 

458/1440 Kan
dillide Kilise so-
kağında evin 
4/5 payı. 

·kl b" ı·k b 11. ·· sıne 98: 108 ıraya kadar. 
vesaı c ırı te e ıgun ve 0 d . ------------------------------------------------.h 1 d b" t rta mektep erslerıne 1O8 
ı a e en en az ır saa ev- 1. .. . s d 1 M b · ı 

Yukarıda bulundukları yerlerle numaraları ve cinsle
ri ve kıymet ve teminat miktarları yazılı hisseli Vakıf 
yerler bir ay içinde pazarlıkla satılacağından isteklilerin 
her gün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

veline kadar teklif mek- lıraykat.kadar aylık ucret ven- an a ya ve o 1 yan 1 n a. 
. ece ır. ~.41111•• -

tublarını Fındıklıdakı K.o- 6 - Kırıkkale san'at lise- ı Hem ucuzunu, hem güzelini almak için latanbulda RoZapafa yokuşun· 1 
mutanlı~Arttı~aveEks~t sine~ınacak~drisatmüdü- ~MN~ ASRI MOBiLYA m~a~mıd~cl~~~ ~----------------~--------------------------~ 
me Komısyonuna vermelerı ·· · · 1· ··- · AHMED F EV z t T l 23407 Kadıko··y Vakıflar Müdürlü c2980> 4084 ru ıçın ıse ogretmenlık şart- e . 
--------------------- lannı taşımak ve iki ders ---------------------------------
lru~~~~~~ mahkemesi 5 ci hu- zükm;es0indei?tisasıo1makge Emlak ve Eytam Bankasından ğünden: 

Bedro 1 k d Be 
_
1 

d re tır. cretı 165 liradır. 
s s en eryanm yog un a İ k · . .. İ d 1 k M b f HamalbaşıcaddesindeT4 No.luRum 7 - ste lılcrın 1 Eylul Ankara'da stasyon Çiftlik asfalt yolunda Fi anı en a SU arı arasında en kUVVetlİ 

katolik mektebi müdürü Doretea No- 936 gününe kadar .müraca- karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
k?la Ka!avasi ve Beyoğlunda Sırase: at etmeleri dileği yerjne ge- Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti- radıoaktevitesi bulunan Alemdagv 1 
v:ı .soka~da 226 No. ı~ hanede Man tirilmiyenler bir hak isteye - haren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
b ı n t ı D u b u n ı ve B e r- D f 1 • b · · d · · b 
nar det Dubuni ve ölU Pas- mezler. (9) (3073) ve fenni şartname ve lahikalan ve tafsilat resimlerine e neıl SUYU U gun en Jtl aren 
aent Dubuni veresesinden anası Atma il&! g9re be§ tip üzerine 15 O bahçeli evin götürü olarak in· I 
aleyhlerine ikame eylediği davadan • * * şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme· sucu ara veril ,.meğe başlanmıştır. 
dolayı evrak suretlerinin illnen teb- Ordu ihtiyacı için müteah ye konmuştut. 
ligat icruma rağmen henüz cevap ve- 1 Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib-
rilmemiş ve bermucibi Wep emri mu bit nam ve hesabına 2600 1 - hale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de ı An- b f d 
hakemenin 13-7-936 tarihine müeadif Çift mahmuz 26 Haziran kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. ası tara ın an yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo-
pazartesi günü saat 14 te tayinine ka 936 Cuma günü saat 16 da 2 _Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
rar verilmiş olduğundan yevm ve vak Tophanede Satınalma Ko- 40 bin lira olub para, Milli Bankalar teminat mektubu, larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli-
ti mezkurda mahkemede ha.zır bulun · basil, anaerop, likefyan) mikroplarla her türlu·· mevaddı 
malan ve yahut taraflarından bir ve- misyonunda pazarlıkla alı- ıstikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek 
kil göndermeleri lüzumu beyan ve ak- nacaktır. Tahmin bedeli be- kıymette bir gayrı menkul olabilir. kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildi
ai halde haklannda gıyaben muamele her çifti 50 kuruştur. Son 3 - İş: alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin- riJen ve emsali arasında en kuvvetli radioaktevitesi 
icra olunacağı tebliğ makamına kaim teminatı 195 liradır. Şart- ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur. bulunan Alemdağı Defneli suyu bugünden itibaren ağ-
olmak üzere ilan olunur. <23637> M hh" . . ZI, bir tarafı (Evkaf) dı·g-er tarafı (Defnelı·) ı·baresı·nı· name ve nümunesi Komis- ütea ıt ısterse banka teminatınJn ihale bedelinın yüz-

-----.......... _.. __ , __ _ 
Sahibi: ŞUKRU MELiH - Umumi 
Ne§riyatJ ldare ed•: 8. SALIM 
Guetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

yonda görülebilir. fsteklile- de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını havi zımbalı hususi kurşun mühürle mühürlü otuz lit-• 
rin belli saatte Komisyona kabul eder. relik kfü;ük boy damacanalarla iki buçuk litrelik galon 
gelmeleri. ( 12) ( 3186) 4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi- şişellfr derununda suculara verilmeğe başlamıştır. 

na inşaatını muvaffakiyetle başarmış olduklanru ve Yukarda evsafi kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolo
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidarı haiz bu- jik hassaları bildirilen ve bilhassa radjoaktevitesinin 
lunduklannı gösterir vesikaları 13-6-1936 tarihine mü- fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun safiyetinden emin 
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 0

1abilmek için şişelerin üzerindeki vakfın hususi kurşun 
eksiltmeye iştirak için Emlak Bankasından hususi vesi- mühür ve zımbasma dikkat etmelerini sayın halkımıza 

ZAYI - Galata ithalat gilmrilğün. 
de tescil ettirdiğim 22596 No. ve 
16.4.34 günlü ithalM beyannamesinin 
ikinci nüshasmı zayi ettim yenisini 
alaca.ğmıda.n hükmü yoktur. Rabeno 
Lm. ka almaları lazımdır. 4268 ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

------------ - - - - - - -... --~·:..-~_; - -
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12 TAN 10 - 6 - 936 

HASA.N 
RUJ ve ALLIKLARI 

G R i Pi N Bütün neşesile gülüyor 
Vücudunuzda ağrı, l . Çü~kü ağzında şfu. kad!r güze~işleri varIJ 
sancı, sızı, kırgınlık, 

ürperme hisseder R A D y o L 1• N 
Fransada Koti ve Amerikada Mlşel ne ise TUrkiye· 
de ruj ve alhk ancak HASArt markası kadınların 
ve güzellerin ve gen4;1erin hayatı istekleridir. Sa-
bit, a~ık ve orta ve koyu renkleri vard1r. Ruj 60 

alhk 35 kuruştur. 

H A S A n deposu: lstanbul -
Ankara - Beyoğlu 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
Etin cinsi Miktarı Muhammen İlk teminat Eksiltme Gün Saat 

Kilo Bedeli şekli 

Lira Y. 
Dağlıç Eti 101000 
Karaman,, 28000 

' Kuzu 
" 

19100 12. 6. 936 
Sığır '. 21300 75806 5685.45 Pazarlık Cuma 16.30 

Ekmek 350000 38500 2887.50 Pazarlık Cuma 13,30 
12. 6. 936 

Toz şeker 9500 222 Pazarlık Cuma 15.45 
Kesme şeker 1500 2960 12. 6. 936 

· 1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının yukarda yazılı 
yiyeceklerinin 5. 6. 936 cuma gününde kapalı zarf suretile yapılan eksiltmesinde 
Ekmeğin Galatasaray lisesinin: Kesıne ve toz şekerin de Galatasaray Haydar paşa; 
erkek ve kız öğretmen okullarından rpadasına istekli çıkmadığından : 

2 - Et için verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yukarda yazılı gün ve saat
larda İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla ihale e
dilecektir. İlk teminatlar her kalem ya nında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasının yeni yıl belgesile beraber ilk teminatlarının ko
mısyon başkanlığından alınacak yazı ile belli günde ihale saatından evvel Liseler 
muhasebe veznesine yatırmaları, şartnamey i görmek veya almak üzere komisyon 
sekreterliğine baş vurmaları ilan olunur. (3176) 

Yalnız 

ENO'S, 
hakikaten 

•• • 
muessırdir. 

ENO, ''fruit Salt". "Sel de 
Fruit'' ve "Meyva Tuzu'' 
kelimeleri fabrika markası 
olarak tescil edilmiştır. 

ENO'S, 60 seneden fazla 
bir zamandanberi, sıhha
tın muhafızı olarak ta
nınmıştır. 

ENO'S da; hiçbir zararlı 
madde ve müshil maden 
tuzu olmadığı gibi ne şe
ker, ne de şeker 1 i bir 
madde vardır. Şeker has
talığı olanlar bile ENO'S u 
alırlar. Tereddüd edile
cek ve alışmak korkusu 
yoktur. 

Bugünden bir şişe ENO'S 
alınız; o vakit kanaat 
kesbedeceksi niz. 

Türkiye Ziraat 
Istanbul Üçüncü lcra memurlu -

ğundan: 

Şişli Saman yolu sokak Refik a
partmanında Süleyman Nuriye 

Bankası lstanbul Şubesi 

DiREKTÖRLÜG ÜN DEN: 
İstanbul asliye birinci hukuk mah 

kemesinden sadır 15/ 1/ 936 tarih ve 
935/ 701 numaralı ilamla Nenft sen
dikat müessesesinin zimmetinizde 
matlubu bulunan 1047,06 liranın tah 
ısili zımnında 963/ 981 numara tah
tında ikametgahınıza gönderilen ic
ra emri hali hazır ikamtegahmızın 
meçhuliyeti hesebile bili tebliğ iade 
edilmiŞ olduğu mübaşirin meşruha
tmdan anlaşılmış olduğundan işbu 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız; rahatıszlığınız 

hemen geçer 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına 
gripet soğuk algınlı

ğına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç 

zararsız ilaçtır 

GRiPiN 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

..., , 
Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabü renk veriıı. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

./ 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Bankamıza birinci derece ipotek ve tamamına 8 bin 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Feriköy Mahal
lesinde Eski bahçe, yeni İzzet paşa sokağında eski 5 ,ye
ni 67 No. lu apartımanın tamamı 1697 No. lu kanun 
hükümlerine tevfikan açık arttırma suretile satılması 
karargir olduğundan, mezkur apartıman bir buçuk ay 
müddetle satılığa çıkarılmış ve şartnamesi 8-5-936 ta
rihinden itibaren Banka holünde herkesin görebileceği 
mahalle asılmıştır. Müzayedeye iştirak edeceklerin mu-

ilan tarihinden itibaren bir ay zar - Beyoğlu _ Istanbul 

fında borcunuz olan (1047,06) lirayı ·-----------· tediye etmenizi ve ayni zamanda 

hammen kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçasını müstashiben 23-6-936 tarihine müsadif Salı 

• günü saat 4 de kadar Bankada müteşekkil Satış Komis
yonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (2458) 

mallarınızı beyan etmeniz lazım ol- İstanbul 6 mcı icrasından : 
duğu veya ayni müddet zarfında te- Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
diye ettiğinize veya imhal Etdildiğini- paraya çevrilmesi mukarrer demir
ze dair icra merciinden bir karar ge ciliğe ait eşyanın 12/ 6/ 936 Cuma gü 
tirmeniz lazımdır. Aksi takdirde tc- nü saat ondan itibaren Galata Kur
ra ve iflas kanununun 67 ve 337. in- şunlu hanında ilk açık artırma ile satı 
ci maddelerine teVfikan muamele ya lacağından talip . olanlann yevmi 

1 
~ t br~ k . mezkurde mahalhnde bulunacak me 

pı acagı e ıg ma amma kaım ol - mura müracaatları ilan ol 
k U il~ unu~ 

ma zere ıı.n olunur. (23620) (23618) 

ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda SALiH ~NECATi den alınız. Reçeteleriniz K E s K • N 
bUyilk bir dikkat, ciddt 1 
hir h~tikamet]P. hR?.trlsnur. 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
ne1iceyi kazanduabilir 

RADYOLiN 
........................................................ 
Yakın 'Şarkın diş macunlara kraliçesidir. 
Milyonlarca ağza _g:jzellik, sıhhat, sağlık 

vermış ve bu b ssas ledir ki 18 diploma, 
48 mt daly • kazanmıştır. - . -:J Sabah, aktam iki defa R A Y O L 1 n• le 

ağzınızı fırc;alamayı unutmayınız! 

Askeri F abrıkaıar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

700 Ton Mazot 
Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mik

dan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 26 I-Iaziran 936 
tarihinde·Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (bir) lira (93) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(2887) lira (50) kuruşu havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. madde
lerindeki vesaU<le mezkur gün ve saatta Komisyona mü
racaatları. ( 3 i 19) 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı Askeri Fabrikasının kapalı zarf ile eksiltme-
ye koyduğ'u kürt kırığı ormanından tokurcundaki şu
besine yapdıracağı ( 611 2) metre mik' ap tomruk ve ke
reste nakliyatı yevmi ihalesinde teklif olunan fiat haddi 
Iayik görülmediğinderi reddedilmiş aynı şerait içinde 
pazarlık suretile nakliyat icrasına karar verilmiştir.-
15 Haziran 936 Pazartesi gününde saat on dörtte Ada
pazarı Malive Dairesi içinde pazarlığı yapılacaktır. "Be
her metre mikahmm muhammen bedeli (330) üçyüz o
tuz kuruştur. Muvakkat teminatı (1513) liradır. 

İstekliler muvakkat teminat mektub veya ma)tbuz
larile ~aat on ücte Komisyona gelmeleri ve şartnamesini 
görmek isteyenler Fabrika Miidüriyetine veya Adapa
zarmda Askeri Fabrika Sevk Memurluğuna müracaöt-
ları. ( 3131 ) 4251 

Tarsus Belediyesinden: 
300 lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktır. 

Talip olanların tastikli diploma örneği ve sair resini ka
ğıtlariyle beraber 29 Haziran 936 gününe kadar Beledi
yemize müracaat etmeleri ilan-olunur. (2853) 

4064 

KAŞELERi 
Grip, Nezle, ba.ş ve die ağn1armı, 
muannld sancılan bir ande keser. 
Kıymettar bir llA.~ır. 


