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Kamutayda müzakere edilen kanunlar 
........ ............................................ 

zabitlerinin maaşları görüşüldü ;~;:u.~;;1;~-~;!:rd~~z:~: 
ancak beraberlik temin edebilecek ka

İstanbul, lzmir limanları /ktısat Vekaletine 
devrolundu. Telefonun alınması tasdik edildi 

dar zayıt, ~ünkii yanlıs yapılmış bir 
takımla !'ıktığı için, htanbul futbol 
ajanlığını tenkit etmiştim. J)ün, bir 
sabah gazetesinde lsta.nbul muhteli
tinin bu sefer Izmirle berabere kal
ması üzerine ayni ajanlığın spor ku • 
romu ba.5kanı General Ali Hikmete, 
ha~·di jdmal denıiyeyim, fakat ağır, 
çok ağır bir şekilcle şikayet ve teşhir 
edildiğini görünce, halTettcn dona 

italyan kabinesindeki tadilit 

~ış siyasada hiCj bir 

değişiklik yapmayacaktır 

Büyük Önderimiz Atatürk Çiftllk istasyonunda kendilerini karşılayan
lar arasında 

'.Ankara, 10 (Tan) - Kamutay bu
gün Fikret Sılayın başkanlığında top 
lanarak nafıa bakanlığı ile yüksek 
mühendis mektebi 1935 yılı bütçesine 
tahsisat konUımasına ve yUkst'k mü
hendis mektebi tesisat, inşaat ve ta
miratı içW gelecek senelere sari mu
kaveleler akdine izin verilmesi hak -
kmdaki kanun kabul edilmiş ve maaş 
kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ait kanun müzakere olun

kaJdım. Hayretten dondum \'e bir • =========================== 

muştur. 

Istanbul ve lzmir liman işleri ida -
relerinin lktisat Vekaletine devri hak 
kİndaki kanun layihası görügillürken 
mezkftr limanlar hududu dahilinde 
müıihasrran bu idareler tarafından 

Enver Adakan Ziya Cevher Etili Sırrı Day 

raptlacak hizmetleri gösteren madde-----------------------~ 
deki fıkralarda bulunan "maden kö
mtlrll,, kaydine işaret eden Hfu!nü Ki
tapçı (Muğla) : 
"- Eşyayı tllccariye anuımda ma

den kömUrtl dahil midir?,, diye bir 
sual sormuş ve ayni maddede bu ida
relerin yolcu salonu hizmetini en iyi 
bir §ekilde ifaya mecbur oldukalrına 
dair kayıt Uzerinde durarak bu hiz • 
metin mahiyeti hakkında izahat is -
teml§tir. 

Sırrı Doy söylüyor 
BU~ encilmenl namına cevap ve -

ren mazbata muhaıTlri Sırn Day 
:<Trabzon), demitür ki: 

"- Maden kömtlrU eşyayı tilcca
rıyeaeııaır • .ı. alnız uıııut!u Av1.1..u.u u c 
bu idarelerin sureti mahsusada mp,ş
gul olması için httktlmler vardır. Bu 

Zecri t edbirler kaldırılmazsa 

Mussolini dün ltalyanın Milletler 
Cemiyetinden çekil,ceğini bildirdi 

Berlln, 10 (Tan) - Mussolini, Milletler Cemiyeti Kom~yinln gelecek 
toplantısında yani 26 Haziranda zecri tedbirlerin kaJd..9'ılması karar
laştırılmadığı takdirde, bir daha geri dönmemek şartı ile İtalyanın 
Milletler Cemiyetinden çekileceği bildirmiştir. 
Mussolini Cenevreyi terkettikten sonra Almanyanın, Macaristanm ve 
A vusturyarun iı;tiraki ile bir blok te§kil edeceğini ve Lehistanm da bu 
bloka iltihak etmeğe hazır bulunduğunu ııa,·e etmlstlr. 
Diğer taraftan Macar Ajansı İtalya MUJetler Cemlyetlhden ~.ekilirse 
d\'8 Maea.rtst.anm da onu taklr -.lf!Cefin11 dair olan rivayetleri Mll
hiyett.ar menabiden tekzip etmektedir. 

[Bu hususta gelen diğer telgraflar Uçllncü sayfamızdadrrJ 

kaç gün ewelki tenkidi yazdığıma da, 
yazacağıma da pişman oldum. O ka
dar ki, sanki lstanbul - First Vienna 
maçından sonra duyduğum haklı öf
ke silindi ,.e onun yerini bu sefer, ay
ni ajanlığa karşı, haksız tokat yemiş 
blr adam için hissedilen derin bir acı 
istila etti. 

.Mesele futbolün dar sahasından aJı
nrr n mücerret bir tenkit n gazete
cilllc me$elesi haline konursa, şöyle 

bir sUal de sonılabilir: 
Hiçbir kimse hatadan salim ve mü

nezzeh olamı:racağma göre, herhan
gi bir hata işliyen şahıs \'eya mües -
seseyl, herhangi bir gazetede \ ' e yal
nız gazeteciyiz diye, böyle teşhir \'e 

terzile hakkımız \'ar mıdır? 

7...annetmlyorum. 
Büyük bir devlet adamımızdan bir

kaç \'esile ile duydu~m ,.e \'ecize kud 
retinde olduğu için kulağıma kiipe ol
muş bir tavsi~·eyi asla unutmam: 
"Yalnız politikada değil, her şeyde, 

tenkit edt>rken, tenkit edileni maz -
nun mevkiine clüşürmemeye dikkat 
etmek lazımdır!,, 

Ne kadar doğr:u söz! Onun için • 
dir ki, "tenkit kolay, san'at güç • 
tür,, derler ama, siz ona aldırmayın, 
hakikatte asıl kolay sanılan tenkit, 
en güç san'attir. Çünkü tenkit, öyle 
bir ili!;tır ki, dozunu biraz kaçınnca 
derhal rengi bulanır \'e hemen zehir 

Çok feci bir cinayet 

Bir şoför karısmı vurdu, 
dostunu ağırca yara.ladı 
Arkadaşını kendi karısı ile bir arcı:da 

yakahyan katil, dün akşam tevkif edildi 
Evvelki gece Tcpebaşmda feci bir 

cinayet olmuş, bir şoför karısı ile 
karısının dostunu cürmU meşhut ha 
linde yakalayarak kıinsını vurup öl
dürmüş, dostunu da ağır surette ya
ralamıştır. Bir muharririmizin vak'a 
mahallinde yaptığı tahkikata göre 
hadisenin tafsilatı şudur: 

Tramvay Şirketi şoförlerinden 40 
yaşlarında Çakır lzzct, 25 yaşındaki 
karısiyle Beşiktaşta Çiğdem soka
ğında 14 numaralı evde oturmakta
dır. Yedi scnedenberi evli bulunan 
kan koca, şimdiye kadar iyi geçin
mişlerdir. Çakır lzzetin Yunus adın
da bir arkadaşı vardır. İki arkadaş, 
aralarından su sızmayan iki eski 
dost gibidirler. Öyle ki, Yunus, gece 

Katil izzet Ağır yaralı Yunus 
gtindUz İzzetin evine gelmekte ve 
daimi dostluk münasebetlerini kuv
vetlendirmektedir. Arkadaşından 
tam bir itimat gören Yunus, bu gö
rüşmeler sırasında İzzetin kansını 

[Arkası S incide] 

haline gelir. Çünkü herkes, "iyi, hoş ========== =================--= 
Wb~~b~utebarllz~Wrm~is~ ========================~=== 
dik. 

Avusturya Avusturyahlarındır Yolcu salonlarına gelince, bundan 
Mora yolcu salcmlanna ait tesisat ve 
yolculara kolaylık temini gibi işler, 
bu idareye vazife olarak tahmil edi
liyor.,, 

Bundan sonra, Hilsnü Kitapçı Hma 
den kömUrU,, kaydinin fıkradan çıka
nlmasını istemiş, fakat teklif kabul 
edilmemiş ve maddelerin müzakeresi 
tamamlanınca Emin Sazak (Eskişe
hir), kUrsUye gelerek, bu kanunda 
tebarllz ettirilmesi icap eden bir nok 
tayı şl>yle izah etmiştir: 

"- Hem mUbayaa taksiti ödeni -
yor, hem de memlekete giren bild -
mum eşyadan nhtmı parası almıyor. 
Bunlar milleti sevindiren şeylerdir.,, 

Nefer fayın/ ve ihtiyat 
•üboylor 
Maaş kanunun 13, 24 ve 25 inci 

.maddelerinin değiştirilmesi hakkın -
daki kanun layihasmm encUmenc ia
de edilmiş bulunan 25 inci maddesi 
müzakere edilirken Milli Müdafaa en 
cliıneni tarafından maddeye ilave edi
len "bulunduklan mahal haricindeki 
garnizonlara sevkedilen ihtiyat sil -
baylarma kan~ dahilinde Wim mild 
detince aynen bir nefer tayini veri -
lir.,. fıkrasına butçe encümeninde mu 
halif kalan General Ali Hikmet A • 
yerdem (Gaziantep), söz alarak, rnil
taleasmı şl>yle anlatmıştır: 
"- Bazı ihtiyat zabitleri talLm için 

silah altına celbedilip başka ganıi • 
zondan geldikleri vakit onlara nefer 
tayini verilmesi mevzubaholuyor. Or
du içinde şu veya bu sebeple bazı za
bitlere nefer tayini verilmesini doğ
ru bulmuyorum. Muallimlerden bah-
80lunuyor ki, bunlann ellerine geçen 
para, 42-43 liradır. Halbuki, hiç me
muriyeti olmıyan bir ihtiyat zabiti si
lah altına celbedildiği vakit, aldığı ma 
~ miktan 53-54 lirayı buluyor. Ev
velce hiç memuriyeti olmadığı halde 
53-54 lira alırken diğer bir muallim 
ayni derecede zabitin 42-43 lira alma
sr bir haksızlıktır. Bu noksanı tamam 
lamak 19.ztmdır. Bunun telafisi nefer 
tayını verilmesi suretile değil, fnaaşı
nm tamam verilmesi suretile kabildir. 

Zaten bir üniforma giyen zabite U
niformasmm hakkını vermek llzım -
dır. 7,5 lira verecektir, 43 te esas 
maaşı vardır. Bu da 50- 55 llra ede • 
cektir ki, hakkı olan paradır. Bu su
retle verilecek farkların yekfuıu ni
'8.yet 5-6 bin liradır. Maaşlarm bu su 

[Arkası 10uncuda1 

Başvekil Şuşnig şayanı 
dikkat bir nutuk söyledi 

ama, doğrusu bu kadan da fazla ... ,, 
derneğe başlar ,.e bir kere bu hükiim 
\'erilmeye ba.~lanınca artık münekkit 
haksız, tenkit edilen haklı sayılmağa 
ve dan da bu !:Qrbanm i!'inde çok
tan güme gitmil·e başlamış demek -
tir. 20 senelik gazetecilik hayatımda 
gözlerim bu çeşit zalim münekkitler
le mazlüm hatalılann acıklı manza
ralarından yorgun hale gelmistir. 

Habsb 1 d b h f d• Al •ı Onun için, bir sabah gazetesimle urg ar an a se me 1, manya 1 e nlhal·et futbol işlerini ze\·ki \"e ipti- 1 

normal münasebata girişeceğini bird)rdi 
Viyana, 10 (A. 

A.) - Başvekil 
Şuşniğ Mussolini i
le geçen.hafta yap 
mış olduğu milla -
kattan sonra ilk 
nutkunu söylemiş 
manidar telakki e
dilmesi 18.zırogelen 
şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

- Roma proto
kolu, Avusturya si 
yasetinin teme~ tn
şı olmakta herde -
vamdır. A vustur • 
ya, Dolf us'un çiz • 
miş olduğu Y"lda 
sadakatle yürüye -
cektir. Avusturya, 
Almanya ile olan 
mUnasebatmı nor
mal bir şekle sok
mağa çalışacaktır. 
Avusturyalı olmak 
sıfatiyle Cermen 
camiasına mensup 
olduğumuzu kabul 
ediyoruz. Etrafımı 
za bir duvar çevir- Başveki Şuşing askeri bir t ezahür esnasında 
mek istemiyoruz. Fakat istediğimiz "Avusturya, A vusturyahlarındrr . ., 
bir şey vardır: Starhemberg, bu toplantıda hazır 

Serbestliğimize ve istiklalimize ri- bulunamamıştır. Bununla beraber 
ayet edilmek. Şuşnig eski Başvekil muavini hakkın 

Şuşnig, bu nutkunu belediye daire- da cemileklrane sözler söylemiş ve is 
si önUnde söylemiştir. Vatanseverler mi anıldığı zaman halk alkışlamıştır. 
cephesine mensup 100.000kişi hazır HükUmet erklnmm sağ tarafında 
bulunmuş ve kendisini alkışlamıştır. kral taraftarlarmm yer almış olduk-

Başvekil, bundan başka "Avustur- lan görülüyordu. 
yanın Saint Germain muahedenamesi 
ile tesbit edilmiş olan hudutlarına ri
ayet edilmek icabeder,, demiştir. 

Başvekil, Habsburg hanedanmm 
tekrar saltanat makamına getirilme
sine ait hiçbir telmihte bulunmamış 
ve sözlerini şu suretle bitirmiştir: 

Tuna devletleri sulh 
istiyor 

Viyana, 10 (A.A.) - BUkreşteki 
kilçük antant konferansını mevzuu
bahseden Reichpost diyor ki: 

L Arkası 5 incide l 

lası için yapan \'e kimsenin maaşlı 
memuru <la olmayan amatör bir gen<:. 
l!;in tenkit miktarını çoktan aşarak 
zehir haline gelmls olan o ateşfeşan 
üslüp ' 'e " ... a7.ledilmeJidir., tarzın -
da köpiik sa~an o yaman mektup. 
yalnız lüzumundan f32Ja vuran hak
sız bir hiicum değil, a~'TIİ 7.amanda 
kaç gümlenberi ~·aptı~ız haklı ten
kitleri cfo hir<lt>nhlre hakroıız hale ge -
tiren bir tenkit \ 'e gll7.etecillk acemi
liğidir. Çünlrii, aman iistadım, kendi

! ne ~el, vur, \'Ur dedik ama, h kadar 
1 da uzun boylu değil!. - A. N. K. 

1 

l Yunan Krahnın 

\ Makedonya seyahati 
1 
1 

Kral Pazartesi günü 
Dedeağaca gidiyor 
Atina, 10 (A.A.) - Kral Şimali 

Yunanistanda seyahat etmek fikrini 
tahakkuk ettire-
rek önümüzdeki 
Pazartesi günü 
yanında Veliaht 
Pol olduğu halde 
Dedeağaca gi -
decek ve oradan 
da lskeçe, Dra
ma, Serez ve Ka 
valayı ziyaret e
decektir . Kral 
1913 de Bulgar 
lara karşı kaza-
nılan Kılkış za- Kral Yorgi 
ferinin 23 Uncü yıldönUmü dolayısi
le yapılacak merasimde bulunmak 
Uzere de 21 Haziranda Kılkışa gide
cektir. Bu merasimde Başbakan Me
taksa.s da hazır bulunacaktır. 

Beytüllahimde bomba 
\ 

Filistinde askere ve polise 
boyuna silah atıyorlar 

Filistine sevk edilen 1 ngiliz ask erleri deve üzerinde geziyorlar 

Kudüs, 10 (Tan) - Filistin tren· 
!erinde lokomotiflerde makinistlerin 
yanma İngiliz bahriye neferleri kon
muştur. Bunlar, lüzumu takdirinde, 
makinistlerin vazifelerini görecek
lerdir. Filistindc bazı rnüslüman giz
li cemiyetler i tcşekki.il etmiştir. Bun 
!arın gayeleri, grev t esanüdünü kır
mağa teşebbüs edenleri cezalandır • 
mak, otomobil nakliyatını durdur -
mak için yollara çiviler dökmek ve 
buna mümasil hareketlerde bulun -
maktır. Dün gelen tabur ile birlikte 
bugün Filistindc bulunan lngiliz as
kerlerinin mikdarı 7 tabura çıkmış
tır. Bütün memleket dahilinde. aske 
ri ve polis müfrezelerine karşı kur
şun endahtr. bomba atmak suretiy
le suikast yapılması ve mahsulün ya 
kılması hareketlerine devam olun
maktadır. Kanşıklıklarm başlangı • 
cından beri ilk defa olarak dün bey-

tUUahm'da Dır bomba infilak etmiş, Arapların r· ı· t ' d k 1 f . ı ıs ın en çı arı nıasını 
akat hiç kımseye zaran dokunma- irtedı'kle · b' Vah d' h · k 

tır K d.. ş · 1 d b' .. rı ır u ı mu acır ızı 
nuş . u us - erıa yo un a ır 

Arap polisi öldürülmüştür. Eski Ku- ı Tevkif edilenler 
düs pazannda yaralanan köylülP.r • Kudil.!!. 10 CA.A.)- Resmi bir 
den ikisi dP. ölm.ilstur. [Arkaaı s incidel 
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ispanyada 

Amele umumi 
grev ilan etti 

Patronlar bloku da 

bütün müesseseleri 

kapamağa karar vereli 
Madrid 10 (A..A.)- Hüviyeti meç 

bul bir şahıs, bu sabah belediye mec
lisi az~mdan ve komünistlerden bi
risini öldürmüş ve Sendikalar Birliği 
reisini de ağır surette yaralamıştır. 
j\.m.ele, protesto makamın&. olmak 
üzere, umumi grev ilAn etmiştir. 

Patronların lcararı 
Madrid, 10 (A.A.) - Umumi Em

rrlyet Müdürlüğü, radyo ile şu tebli· 
ği neşir ve tamim etmiştir: Patron
Jar bloku, bütün ticaret ve sanayi 
müesseselerinin kapatılma.smı emret 
meğe karar vermi.,tir. Yalnız gıda 
maddeleri satışı yapan müesseseler
le umumi işler servisleri müstesna 
tutulmuştur. Bu karar, kanuna uy
gun değildir. Ticaret ve Sanayi er· 
babmdan bu emre göre hareket eden 
Je:r hakkında. cezalar tertip edilecek
tir. Bu cezalar, bin peçeta.dan 20 bin 
'3CÇetaya kadar para cezalan ve bat-

• t.i fabrikalara devletler tarafmdan 
nz'ıyet edilmesi gibi cezalardır. 

lspanyol Faıtst teıkilah 
Madrid, 10 (A.A.) - Alt mahke

me, müddeiumuminin acilen bir ka· 
!'8l' verilmesi için vaki olan talebi 
\izerine "Lspanyol Falanj" ı isminde
ki Faşist grupunun gerek teşekkUlü
nün ve gerek faaliyetinin meoru ol
tiuğuna karar vermiştir. 
'Hükumet darbesi 

Londra., 10 (Tan) - Madritten bil 
dirildiğine göre, polis bir askeri teş -
kilAt tarafından hükUmet darbesi ka.
rarla.ştı:rıldığm.I meydana çıkarmış 
darbe iki ÜÇ güne kadar y&pL~caktı. 

Hulıql~hln~u 

Oldukça mühim 
karısıklıklar vardır 
Londra, 10 CA.A.)' - Avam Ka

ma.raemda Lord Cramborne, sorulan 
bazı suallere cevaben şu beyan.atta 
bulunmuştur: 

"Büyük Britanyanm Milletler ee. 
miyeti asamblesinde takip edeceği 
myaset hakkında şimdiden daha bir 
§eY söylenemez. Habe,istandaki va
ziyete gelince, Adlsa.baba, Ha.rra ve 
Diredaua'nın zaptından sonra, !tal -
yan işgalinin mühim tııurette genişle
ffiği hakkında. tngı1tere hUkQmeti 
hiç bir haber almanuştrr. Garbi Ha
beşistandan Londraya gelen haber -
lere göre, Gallalar ve Ambarik halk 
arasmda oldukça.mühim. lta.nşrklık
lar vuklıa. gelmiştir. İhtiyaten Mega 
1"e Ma.ji'deki ln~ konsolosluklan 
bpatılmıştır. 

lodogliyonanıbeyanotı 
Roma. 10. CAA.) - !ıfa.reŞa.l Ba· 

lloglio, Paris't.e çıkan Intransigeant 
ga.zet:esi muhabirine beyanatta bulu
ııa.rak ltalyanla.r 'için ilk işin Habeş 
halkmı silAhlarmdan tecrit etmek ol 
auğunu. teskin eserine, ltalyaya. kar 
il mukavemetin temerküz etmekte 
olduğu Şoa vili.yetin'"'n başla.naca
ğını söylemiş, Habe~\ltandaki Ita.ı
ya.n kuvvetlerinin tedricen geri alı· 
nacağını bildirmiş ve nihayet ken
disinin ltalya.ya. Brenner ve Alplerde 
seferberlik planını hazırlamak için 
geJdiği haberlerini tekzip ederek 1-
talyarım böyle bir şey aklrndan ge
~irmemekle beraber her tilrlü ihti
male karşı hazır bulunduğunu ilave 
eylemi~tir. 

R.. Peker'ip 

iNKILAP 
DERSLERi 

An.kara ve latanbul Untvenlt.ele.. 
rinde R. Peker'ln verdiği tnkılAp 
tenlerinde tutulan talebe notlan 
~özden geçlrlldlkten sonra, ULUS 
Rasımevlnde kitap halinde buıl
ını~. 124 a.yfa tutan esef. yal
ım basma masrafı lrarPlı ola
rak her yerde ON KURUŞA sa
'ılmaktadır. 

TAN 

Memurlar teşki18h 
hükOmeti protesto 

etti 
Atbıa, 10 (Tan) - lf'likô:met 

memurlan teşkllitı reisi Basi&
kos'un tevkifi üzerine bu teşkilAt 
htudimet.e ve pa.rtl liderlerine 
protesrolar göndermiştir. Posta, 
t.elgraf ve t.elefon memurları müt 
t.ehlt sendikası bütün arkadaş· 
lanna ihtiyat vaziyetini ahnaJan 
nı bUdirmiştir. Adliye Bakanı hü 
kft.met memurla.n namına kendl-
8lne şfki.yete gelen heyeti t.ev -
kif ettirmiştir. 

Yunan Komünist 
Partisi Lideri 

Atına, 10 (Tan) - 'Komiinist 
partisi sekreteri tehcir edilmiş
tir. Bu tehelr hakkında pa.rti 
merkezinin Başbakana. yaptığt 
prot.est,o üzerine Başbakan emni- ij 

yeti umumiye t.a.rafmdan veri -
len bu karann yolunda olup ol- ı 
m&dığmm. tahkikini l~ B&kaıı:ma 
havale etmiştir. 

\.. _) 

Yunan Halk Partisi ile 
Liberal Parisi toplantısı 
Atina, 10 (A.A.) - Gerek Halk 

Partisi, gerek Liberal Parti siyasi va 
ziyeti tetkik etmek üzere yakmda u
mumi bir toplantı yapmaya karar 
vermiştir. 

Bükreşte 

Yıkılan tribünün 
alflnda kalanlar 

Faciada mesul görülen 

1 O mühendis ve idare 

amiri tevkif edi~di 
Bükreş, 10 (A:A.) - Reuter A -

jansı muhabirinden: Geçen gün ya
pılan merasim esnasında yıkılan tri· 
bünün ankazı altında kalarak ölenle
rin mikdan resmen üç ve resmi ol
ınıyan menabie göre 12'dir. Mecruh
larm mikdarı ise 600 ne 2000 ara
t'mda tehalüf etmektedir. Zabıtaya 

göre kaza kurbanlarının mikdarı 84 
dür. Hükumet memleketin her tara· 
fmdan gelmiş olan 25 bin cocuğun 
analarını ve babalarını heyecan ve 
telişa düşürmemek için facia hak
kındaki haberleri neşrettirmemekte
dir. 

Bükreşte yıkllan tribün 
faciasındaki mes'uller 
Bükreş, 10 (AA.) - Geçen gün 

geçit resminde yıkılmış olan tribün
lerin inşasına ihmalkarlık göstermiş 
olmak ithamiyle 10 kişinin tevkif e
dilmi~ olduğu haberi dün akşam te
eyyüt etmiştir. Bunlar, belediye re
isi muavini ile, beş belediye mühen
disi, iki müteahhit ve iki ameledir. 

Japonya aleyhine galeyan 

Çindeki vaziyet günden 
güne daha gerginleşiyor 
Hongchov şehrinin ilerliyen cenup kuvvetleri 
tarafından iıcıal edildiği haber verilmektedir 
Şanghay, 10 (A.A.) - Hengşov 

ile telgraf muhaberatı kesilmiş oldu
ğun.dan cenup kuvvetlerinin oraya va 
rrp varmadıkları belli değildir. 
Şanghayda Japonya aleyhindeki ga 

leyan heran ziyadeleşmektedir. Ku
angsiden birçok talebe, umumi bir 
grev tasarlamakta olan arkadaşları· 
na gayret vermek üzere buraya gel
mişlerdir. 

"Çin kavimleri selamet birliği,, adı 
m taşıyan yeni bir gizli cemiyet, J a
ponlara karşı komünistlerle elbirliği 
edilmesi için hararetli surette pro
paganda yapmaktadır. 

Nankin hava donanmasma mensup 
23 tayyare Ha.nkovda toplanarak, bu 
rada.n, cenup istika.metinde keşiflerde 
bulunmaktadır. 

DUn biraz yatışmış gibi görünen u
mumt vaziyet tekrar gerginl~miştir. 

Kantonda.ki banka mahafm muha -
111&matm yakiıida ba.$lam8.8tna, asa
biyetle munt&ıır bulunuyorlar. 

Kvangsi hUktim.et ma.kamla.n, kA. • 
ğit para üzerine spekillbyon yapa -
cak olanlar hakkmda idam ceZ&SI tat
bik edileceğini ilan etmiş ve yabancı 
döviz alıp satmak inhisarmr KvangtJi 
bankasma vermiştir. 

Bir Japon zabiti selam vaziyetinde 

vetlerinin zırhlı trenleri kısa fasıla -
l&rla hunan'm payitahtı ola.n Shang
Sha'ye gitmektedirler. 

Cenupluların §İmale 
yapacakları sefer 

Dahlll harp ! Kanton, 10 (A.A.) - 1932 sene • 
sinde Japonlara karşı Şanghay'y:ı mü 

Fransada normal vaziyet avdet etmedi 

Bir taraftan ihtilaflar halledilirken 
öbür taraftan yeni grevler oluyor 

Lille, 1 O (A.A.) - Grev hareketi, 
müzakerat safhasına girmiştir. Fa
kat bu hareketin ne zaman tasfiye 
edileceğini tahmin etmek mümkün 
değildir. Madeni sanayi işlerinde te
ferruata mütea1lik bir takım husu
satta itilaf hasıl olmuştur. Fakat ile 
retlerin arttmlması pıeı:ıelesinde he
nüz bir anlaşma yapıiamamıştır. Men 
sucat sanayünde uzlaşmanın müş

kül olacağından korkulmaktadır. Di
ğer büyük sanayün kaffesinin pat -
ronlarla amele arasındaki müzakere 
ler, uzlaşma zihniyeti dairesinde ce
reyan ve devam etmektedir. Fabri
kalarda tam bir sükun hüküm sür
mekte ve ihtilafm halline intizar o
lunmaktadır. İnşaat sanayii patron
ları ile amelesi arasında bugün bir 
uzlaşma yapılacağı ve perşembe sa
bahi işe başlamlacağı ümit edilmek
tedir. 

Bir taraftan da yeni 
grevler ilan ediliyor 

Paris, 10 (A.A.) - Birçok mcr -
kezlerde ve birtakım sanayi sahala
rında hususi itilaflar yapılmış ve işe 
başlanılmış ise de yine birtakım 
grev hareketleri vukuuna dair haber 
ler alınmaktadır: Tuluz'da, Bordo
da Raymis'de 10 bin kadar amele 

lngiliz kabinesinde 

Boğazlar konferansı 

tetkik edildi 
Paris, 10 (Tan) - Ingiliz kabinP.

Ri bugün haftalık mütad toplaPtısmı 
yapmış ve beynelmilel siyasi vazi
yeti gözden gebirmiştir. 

Bu meyanda, ayın 22 sinde Mont
röde toplanacak olan Boğaılar kn.o
feransı, 26 sında Cenevredc toplan::ı.
cak olan Konsey içtimaı ve 30 unda 
tekrar Cenevrede toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti Asamb!"!sı hakkın 
da konuşulmuştur. 

Ingiliz dış bakanı Eden bu mese
leler hakkında Fransız ve Italyan 
hükiımetlerinin noktai na:ı;armı ar
kadaşlarına bildirmiştir. 

Pariste bir Elçiler 
Konferansı toplandı 

Paris, 10. Tan) - Dışbakanı Del
bos Londra, Bcrlin, Roma, Brüksel 
ve Prağtaki Fransız elçilerini davet 
etmişti. Dış bakanı sefirlerle bu
gün uzun müddet görüşmüş ve hari
ci vaziyeti gözden geçirmiştir. 

öğleden sonra, dışbakanı Det'J1113 
Italyan elçisi Cerrutiyi kabul etmi§
tir. 

Temyiz raportörleri 
Ankara, 10 (Tan) -Temyiz malı 

kemesi raportörleri hakkındaki ka. -
nun layihası Kamutay ruznamesine 
alınmıştır. Layihanın aldığı son şek· 
le göre, Temyizde lüzumu kadar ra
portör bulunacak, raportörler ikinci 
ve üçüncü smıf hakim ve müddeiu
mumiler arasından doğrudan doğru 
ya Adliye Bakanlığıri.ca seçilecektir. 
Bunların bu vazifede geçirecekleri 
zaman hakimlikte ve müddeiumumi
likte geçirilmiş sayılacak Vf' hakların 

da hakimler kanunu hükümleri tat
bik olunacaktır. 

Kızllayın yardımları 
Ankara, 10 (Tan) - Kızılay kuru 

mu eliyle mühtaç çiftçilere parasız 
dağıtılmak üzere bu kurum emrine 
1000 ton buğday verilmesine dair 
olan kanun layihası Kamutay ruzna
mesine aJmı:nıştır. 

grev ilan etmiştir. :Maubeuge'den 
bildirildiğine göre grev hareketi, 
Sambre havzaı:ıma sirayet etmiş ve 
madeni sanayi amelesinden yirmi 
bin kişi grev ilan eylemiştir. 

40 saatlik haftanın umumi 
zararları . 

Paris, 10 (A.A.) - Herriot ile sı
kı münasebeti olan Ere Nouvelle ga
zetesi 4-0 saatlik ~alışma haftası 

hakkında yazdığr bir makalede di
yor ki : 

"40 saatlik hafta, ordu için 850 
milyon. donanma icin bundan daha 
fazla bir masraf kapısı açacaktır. 
Diğer devlet isleri ile birlikte kayde
dilecek fazlalık iki buçuk milyarı bu
lacaktır. Demiryollan idaresi de iş
cilcrini fazlalaştıracak ve bu da yıl
da bir buçuk milyar bir fazla mas
rafı badi olacaktır. Bütün bunlara 
rağmen acaba bu tedbir, işsizliğin ö
nüne geçebilecek mi? Şunu da gözö
n ünde tutmak lazımgelir ki işsizlere 
verilen tahsisat bugiin yalnız bir mil 
yar franktır. Netice olarak şunu di
vebiliriz ki 40 saatlik hafta, büt'nn 
~üstahsH memleketler tarafından 
hep birlikte tatbik edilmediği miid
detçe çok tehlikeli bir tecrU be tel'\kil 
etmektedir.,. 

Zecri tedbirler 

İtalya Cenevreden 
çekileceğini bildirdi 
Londra, 10 (A.A.) - ttalya sefiri 

Grandinin bugün hariciye daimi müs 
teşarı Van Sittarta bu ayın nihaye -
tinde zecri tedbirler kaldınlmad:ğ·ı 

takdirde ltalyanm Milletler Cemiyeti 
den ~ekileceğini bildirmiş olduğuna 

dair bir şayia dolaşmaktadır. 
Eden, dün Fransız sefiri Corbin 'ı 

kabul etmiştir. Zannolunduğuna go
re iki devlet adamı, Cenevre içtimarn 
dan evvel Fransızlar ile İngilizler ara 
smda görüşmeler yapılması imkanı
nı müzakere etmişlerdir. 

Konsey toplanfısı 
Cenevre, 10 (A.A.) - Eden Millet· 

ler Cemiyeti Konseyinin reisi sıfatiy
le Konseyin önümilzdeki toplantısının 
haziranın 26 sında yapıJmasmı:ı k~'·ı:ı .. 
vermiştir. 

Fransız kabinesinin 
toplantısı 

Paris, 10 (A.A.) - Kabine, yarın 
sabahleyin Blumun ve öğleden sonra 
da Lebrünün riyasetinde olmak üze
re iki toplantı yapacaktır. 

Maksim Gorkinin sıhhati 
Moskova, 10 (A.A.) - Maksim 

Gorkinin sıhhi vaziyetinde ufak bir 
salah hasıl olmuştur. 
----·---~----~----------..._.,, ___ _ 

Kücük HaberlPr 
- WWW&mtMl•WlEWfii 

• Ankara. 10 (Tan) - Halkevleri 
müfettişi Alaeddin, Cümhuriyet H. 
P. Kırklareli idare heyeti reisliğine 
tayin edilmiştir. 

• Ankara, 10 (Tan) - Kamutay
da yarın göriişülecek bir kanun la
}'ihasma göre, devletin hukuk mü
şaviri vaziyetinde bulunan Dış Ba ~ 
kanlık baş hukuk müşavirliğinin de
recesi birinci dereceye çıkanlmıştır. 

•Ankara, 10 (Tan) - Ruzname
ye alman çeltik ekimi kanun layiha· 
sı kamutayın yarınki toplantısında 
görüşülecektir. 

Şangha.y, 10 (A.A.) - Hongehov dafaa etmiş olan milli kahraman ge
gehrinin cenup kuvvetleri tarafından neral Tsaitingakin cenuplularm şim.a 
işgal edilmiş olduğu bildirilmektedir. ı .le yapacakları sefere müzaheret et -
Bu kuvvetler, Kouangsi'den hareket mekten imtina etmiştir. Çünkü fikrin 
etmiş olup Hounan'da. ilerlemekte - ce bu sefer, dahili bir harp demek • 
dir. Ya.Jmıda da.bili bir harp çıkacağı tir. Kanton, generalin bu imtinam -
tahmin edilmektedir. dan müteessirdir. Çünkü onun muva- ============================ 
Zırhlı frenler takati, yaptlacak hareket' üzerinde 

Hankov, 10 (A.A.) - Cenup kuv- pek bliyük bir tesir yapacak idi. 

Balkan matbuat 
konferansında Yunan 

heyeti 
Atin&, 10 (A.A.) - 11 Haziranda 

Bükreşte topla.nacak olan Balkan 
Matbuat konferansma memur Yu~ 
nan heyeti hareket etnıiştir. Heyete 
DI~ Bakanlık Matbuat müdürü Pa
padakis riyuet etmektedir. 

ltalyada feci bir tren 
kazası 

Napoli, 10 (A.A.) - Bu sabah 
Napoli ile Nola arasında. bir tr~n 
yoldan çıknuı,tı:r. Ta.magı.iyle harap 
olmuş olan üç vagonun enkazı altın
dan 15 ceset çrkarılrnışt:rr. Yaraltla
rm. 200 olduğu tahmin edilmektedir. 

ltalya borcunu 
ödeyemiyor 

Vaşington, 10 (A.A.} - ltalya se
fıri, Hariciye Nezaretine bir nota tev 
di ederek Italyanm bu sefer de umu
m~ harpte ~pmış olduğu borcun 15 
Ha.ziran taksitini ödeyemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Top çeken iki traktör 
arasında müsademe 

Roma. 10 (A.A.) - Pazar günü 
kanunu esasi bayramı mtinasebetile 
yapılan şenlikte ağır top seken bir 
traktörün diğer bir traktörle vuku 
bulan müsademesi esnasında altı ki
şinin ölmüş ve yirmi kadar adamm 
yaralanmış olduğu anlaşdmıştır. 

Nafia Vekili Ali Çetin Kaya, Devlet Demiryolları Umum Müdürü ile be
raber Ankarada istasyon inşaatım gezmiştir. Yukarıki resim, bu tet

kikten bir intibaı tesbit ediyor. 

ı 

Yataktan mezara 
Thi gün evvel Be~·oğluncla bir koca, 

yabancı bir erkekle yakaladığı kan
smı ve o yabancıyı t.epelcmi , elinde 
ta.banc.a~ile pofüıe teslim olmuş. Ni -
kilı, karı koea arasında ya.buz hayat
ta ve \-arlıkta ortaklık tesis etmekle 
l<alınrJor, bir de eşlerin birlbirine 
münhasıran sahip olmnlanm ifade e
diyor. 
Karr~mm hiyanetlni gören bir l\0-

camn taşıdığı his"i tahlile girmeden 
f.renklerin Adultere dedikleri şekilde 
yabancı yatağında kansını yakalıyan 
bir kocanın kadını ,.e ft.}ıkını öldür -
mesi bir onör vaziresi sayıldığından 
kanun bu katle göz yumar. ben bu· 
~iin kimbilir lıan~i de'\'İrdenbcri l"Ö • 
küp geJP..n bir aıı'ıınenin doğurduğu 

hakkı tetkikten ziyade Fransız ceza 
kanununun bn bahisteki garabetini 
yazmak istiyorum. 

Bir koca karnımı bir yabancı er -
kekle ratakta tutar \'e öldürürse 
ınahkrmedE>n ademi mf! •uıiyet k:ıran 
alır. 

Oldiirmf"l;P 1e poli"'e "\'erir e sanı
rım 50 frank para cezası yahut 3 giin 
hapis gibi giifünç bir cezaya uğrar. 
Orada ~azeteler bu nisbef.,.izlilde bir 
hayli uğraşırlar ve her hlyanet \"ak'a
sında bu bahis a~ılır. 

Fransız kanunu -bizimkide ö~·Jeıfü 
sanının- koca bakımından kadmın hu 
hareketini ölüme kadar lii:fik görü -
yor. Fakat amme hukuku ııokta..;nı -
dan ağır bir ecT,aşa «:arpn<'.a" Jcadar 
vahim telakki etmi~·or. 

Frenkler i5te bu nisbetsizlikten do
layı bu -zina- hareketlerinin <'.ezası 
ya ofüm, yn Ü~ giin hapis olduğunu el
lerine dolar alay ederler. 

Halbuki tabiat kanunları eşin(' sa
hip olmak hakkını yaJnız insanJara 
değil haynn1ara da vermiştir. Bir -
kaç ay e''Vel J;ne bu sütunlarda ken~ 
dinden aynlmış dişi bir nslnnı, bir er
kek R"ilanm paralamak istedif;rlni ynz
mı~hm. Onun bu hareJrntile, hi:rnnf"
te uğradığı içi::'ı tabnncasmı ho~altan 
koocamn .iesti arasında netle~ ve eda 
itibarile fark J·oktur. 

B. FE'lEK 

Ceza Kanununun 
yeniden tanzimi 

Ankara, 10 (Tan) - Türk ceza ka 
nununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve uyuşturucu maddelerin 
mürakabesi hakkmdaki kanunun 28 
inci maddesinin tadiline dair olan ka 
'1Un layihaları Kamutay ruznamesi
·H:' alınmıştır. Ceza kanunu tadilatı 
Adliye encümeninde görüşillürken 

ceza kanununun me>riyet mevkiinc 
girdiği günden beri bir kısım mad -
deleri üzerinde muhtelif kanunlarla 
yaprlmış ve bahisleri yapılacak olan 
tadiller arasındaki ahengin tesis ve 
şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalann 
infazı usuı:erinde kabul edilen deği
şiklikler dolayısile bunlann müddet
leri üzerinde yapılmal'\ı icap eden 
azaltma ve c:oğaltmalann icrası ve 
kanunun bütün hükümlerinin bir 
prensip etrafında toplanması için en 
cümen, genl5 ve ilmi tetkikler yapa
rak ceza kanunumuzun yeni baştan 
tanzimi lüzumuna kail olmuş, ve bu 
husuf!un da ayrıca hüklı.metten te
menni edilmesini mlinasip bulnm -
tur. 

Köy mekteplerinin 

müfredat programı 
Ankara, 10 (Tan) - Kültür Ba -

kanlığı köy okullarının müfredat 
programını bir taslak halinde hazır
lamıştır. Taslak üzerinde mebusla -
nn ve bazı mütehassısların mütalea 
smı aldıktan sonra Bakanlık, prog
rama son şeklini verecektir. 

Hazineden taksitle 

gayrimenkul alanlar 
Ankara, 10 (Tan) - Hazineden 

taksitle gayri menkul mal satın al· 
mış olanların taksit bedellerinin te· 
cili hakkındaki kanuna ek kanun 18.
yihası Kamutay ruznamesine alın· 
mıştır,. Layiha, Bütçe encümeninde 
tetkik olunurken Vakıflar Umum 
Direktörlüğüne satılan ve ha~inece 
satılarak aidiyeti itibarile Vt 
Umum Müdürlüğüne devre. 
malların da taksitlerinin 20 E 

çıkarılması muvafık olacağı 
nülmliş ve bu maksatla layiha 
madde eklenmiştir. Bu layiha. i 
hassa mübadillerin istihkak b: 
teri karşılığı olan gayri menkl 
lar taksitlerinin 20 seneye çıka 
sı eRası istihdaf olunmaktadır. 
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Damat Ferit paşa dördüncü defa 
olarak sadarete geliyordu 

Damat Ferit paşanm sadaret mev
kime geldiği gün, artrk padişah 
Vahdettin de yüzündeki maskeyi çı
karıp atmıştı. Çünkü, - senelerden
beri nice fermanlar okunan o köhne 
Babra.Iinin binek taşında - Damat 
Ferit paşanın dördüncü defa olarak 
sadaret fermanı okunurken, dinliyen
lerin kulaklarına. şu korkunç sözler 
çarpmıştı: 

Padişah Vahdettinin fermanından 
bir parça~ 

(Mütarekenin aktinden bed'ile bit
tedriç nokta.i salaha takarrüp eden 
vaziyeti siyasiyemizi, (Milliyet) namı 
altında ika edilen iğtişaşat vahim bir 
hale getirmiş; ve buna karşı şimdiye 
kadar ittihazına çalışılan tedabiri 
muslihane. faydasız kalmıştır. 

Ahiren tebarüz eden vakayie göre 
bu hali isyanın devamı, maazallahı 
taala daha vahim ahvale masdar ola
bileceğinden. iğtişaşatı vaktanm ma
lü.m olan mürettip ve müşevvikleıi 
haklarında, ahkamı kanuniyenin icra
:w ve fakat muğfel olarak bu kıya
ma iştıı:ak ve iltihak etmiş olanlar 
hakkında affı umumi ilaru ... ) 

Padiş?i'hrn bu sözleri. - o gün o 
muhit~~; ertesi gün de, bu satrrlan 
gazete,erde okuvanlarda - çok derin 
çok acı, çok nefretengiz bir hayret u 
yandrrmıştı. Çünkü: Vahdettinnin bu 
sözleri yalan ve baştan başa bir ya
landı. 

Vakıa: padişah Vahdettin de. ni
hayet bir insandı. Her insan gibi, az 
çok onun da yalan söylemiye bir 
hakkı vardı. Fakat bir hükümdar sı
fatiyle söylenen bu sözlerdeki iğrenç 
yalan; - o gün kulakları tırmalıyan 
bugün de tarihin sayfalarında yer a
lan - hakikate karşı savrulan çok 
cüretkarane bir bühtandİ. 

Padişah Vahdettin; hükümetini 
temsil eden (Babxali) sinin önünde, 
bütün halka ve bütün dlinvaya karşı 
resmi bir Hsıtn :ıe: (Mütarekenin 
başlaaığı giindenberi. vaziyeti siyasi
yenin tedricen salaha takarrüp) et
tiğini sövlüyordu. Halbuki o, bu söz
Jeri söylerkP.n: bir tar-ıftan Londra 
konferansındaki sulh masası üzerine 
yaytlrruş olan Osmanlı haritası, insaf
sız operatör çıraklannm ellerinde kal
mış olan :'lsahipsiz bir kadavra gibi 
parça parça ediliyor; diğer taraftan 
cia Trakya., şarki Anadolu, Adana, 
Maraş. Aymtp. Urfa ve nihayet (hi
lafet ve saltanatın makarn) denilen 
Istanbul. düş.man ı:;ün~elrinin tehdi
di altında titriyor: düsman postalla
n altında çiğneniyordu.. Bunlara. 
kimin dili varıp da (saliı.h eseri) di
vebilirdi ? .. Halbuki padisa:1 Vahdet
tin'in dili varıyor: bir hükumet ve bir 
hükümdar iqin en büyük fecaati ihti
va eden bu vaziyete, (salfilı eseri) di
yordu. 

gazete muhabirini; ve sonra da dün
yanın beş kıt'a.sına yayılmış olan o 
gazetenin karilerini kendinden iğren
dirmişti,. .. Ittihatçılar mücrim olabi
lirlerdi. Ve, ötedenberi ittihatçılara 
ksüi(ün ve düşman olan Vahdettin 
de, kalbindeki (kin) in tesirine kapı
larak böyle bir patavatsızlık göstere
bilirdi. Fakat şimdi?.. Ittihatçılar 
ortadan tamamiyle silinmişti. Ana
doludaki (asi) denilen zümre de; -
düşmanların bile takdir ve hürmeti
ni celbeden - fedakar bir milletti. 
Tarihin en büvük ı;ıereflerini alnında 
toplıyan ve bugün de onları muhafa
zaya çalışan bir millete; o milletin 
hükümdarı olduğunu iddia eden bir 
adam, harp ilan etmeye nasıl kıyabi
lirdi? ... 

Işte. bu sualler karşısında, artık 
Va.hdettinin yüzündeki maske sıy
rılmış; onun ihanetka r c:ehresi. en 
hakiki mana.siyle kendini göstermişti. 

Bu güne kadar Vahdettini hare
ketlerinde mazur g-örenler.l'lnun hare
ketlerinde mechul birer sebep bulun
duğunu zannedenler: onun bu (beya
natı şahane) si üzerine derhal kat'i 
hükümlerini vermişler: 

- Bu adam: hE"rn milletinin. hem 
r.ıaltamıtınm hainidir. 

Demişlerdi. 

* 
Padişah Vahdettinin bu beyanatı. 

yerli Türk dfuimanlarının da cüret
Ierini arttınnıstı. IstanbuJun karşı 
yakasında çıkan bazı gazeteler: 

(Resmi hükumet reisi ile. Anado
ludaki milli kuvvetJerin mümessili a
ra..cımda dikkat ve temaşaya şayan bir 
mücadele baslıyacaktır. Bu mücade
lenin safahatım büyük bir alaka ile 
takip edeceğiz. ittihaz edilen kararla
n, derhal öğreneceğiz. Bu kararla
rın müsmir olması için, şedit ve kuv
vetli olmaları lazımdır. 

(Ferit paşa müsamahakar: davra
nırsa, mazisini inkar etmiş ve kendi 
kendisini acı bir itham karşısına at

mış oluyor. Gayesini, yumuşa.Klıkla 

elde edemez.) 
Demeye başlamışlardı. 
Ermeni gazeteleri de; yeni sadra

zamı ayni surette teşvik ediyorlar; 
ve bilhassa onu cesaretlendirmek i
çin: 

(Mustafa Kemal'in emri altındaki 
kuvvetlerin derecesi hakkında işiti

len sözler, mübalağadan ibarettir. 
Ve bütün hareketleri de (blöf) ten 
başka bir şey değildir. Milliyetçi rü
eı:ıa. halkı tehdit ederek ellerine bir 
miktar para ve kuvvet geçirmişlerse 
de; bunların da eriyip gitmesi, çok 
uzun sürmiyecektir.) 

Diye. Kuvayt ?\.fiWyenin kemiyet ve 
keyfiyetini ehemmiyetsiz gösteriyor
lardı. 

Muhalefet tesf>kldi~erine gelince ... 
Hürriyet ve Itila.f fırkası.ve bilhassa 
Zeynelabidin efendi partisi: Damat 
Ferit paşaya bütiin kuvvetiyle mü
zaherete karar vermişti. F1rka: g-e
rek padişahın ve gerek onun sadra
zamı olan Damat Ferit paşanın: 

(Hilafet ve saltanat merkezinden 
ayrılan ve. padişahı temsil eden Ba
brfili hükfımetini tanımıyan Anadolu 
asilerini tedip. tenkil ve imha et
mek) siyasetine var kuvvetiyle mü
zaherete karar vermişti. 

Ingiliz (Entellijens servisi) namı
na (Sait Molla) nın idare ettiği 

(İngiliz muhipler cemiyeti) de, hüve 
hüvesine ayni fikirdeydi... Buna bi
naen - zaten ötedenberi tesanüt 
halinde bulunan - bu iki fırka, ar-

KUŞBAKIŞI 

Haliç ve kıyıları 
Coğrafya kitapları ufak, büyük 

dünya parçala.rmı muhakkak bir şe
ye benzetmeden rahat edemezler. 
Tayyare icat edilmeden bile yer yü -
züne yukarıdan aşağıya bakmanın ko 
Jaymı bulan coğrafyacılar yalnız ke
ra parçalarını değil~ denizleri de ek
seriya hayvanlara benzetmişlerdir. 

OnJar, bilmem hangi krt'ayı kaplum
bağaya, ötekini tavşana, bir ötekini 
file, fareye Uah... benzeterek dünya
mızı bir hayvanat bahçesine çevir -
mişlerdir. Bu arada nasılsa İtalyayı 
~izmeJ'e benzetmişler \'e biziıJt Hali
ci de hayvana. benzetmeğe kıyama -
mışlar da boynuza hem de altın bir 
boynuza benzetmişler. Fakat ben Ha
lici bildim bileli onun ne boynuza ne 
de altına benzediğinin farkında ol -
madun. 
Şu muhakkak ki, Halice bu dallı 

budaklı ismi verenler onu bütün çir
kinliklerini silmeğe ça.balryan hin -
bir renkli bir grup esnasında gör -
miişler. Onlar da bugün benim gibi 
saat üç sularında Haliç kryılarmı gi)r 
sel er, Halice çok dıtha başka bir isim 
verirlerdi. Onu altın bir boynuz ya -
pıp lstanbulun kafa..;;ma dikmezler, 
bu kıyılan, aralannda ağdalı bir pis
liğin yuva kurduğu bir çift tırnağa 
bflnzetirlerdi. Haliç sulanna birkaç 
dakika <likkatle baksalar "su,, deni
len nesneden nefret ederlerdi 
Boğaza adalara tabia.tin bütün ver 

diği ehemmiyet yetişmiyormuş gibi 
onlan çeşit çeşit yazılarla da şımar
tırken Halici unutuyoruz, halbuki 
RaJJcin onlardan daha çok insan eline 
ilıtiyacı var. Murdar bir çift tırnak 
gibi uzayıp duran Haliç kıyılannoı 

zorlu bir makasa hasreti var: Temiz
lik. 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI 

1 - Sırttaki tümsek (6). Nota 
(2). 

2 - Emeller (4). lbadete davet 
( 4). 

3 - Bir yeşil salata gibi (5). Ya
ma (2). 

4 - Bugünlerde Fransada mühim 
bir sima ( 4). Az sıcak ( 4). 

5 - Dem (3). Uzak nidası (2). 
6 - NoUtı (2). Gece kuşu (6). 
7 - Bir hece (2). Ayaktaki acı -

yan sertlik (5). 
8 - Bir iGki ( 4). Gizli şey (3). 

Duman lekesi (2). 

9 - Genişlik (2). San'at (2). No
ta (2). 

10 - Eksik (3). Kemiğin içindeki 
f 4). 

11 - Eski bir Yunan filozofu (6) 
Su tasıvan adam ( 4). 

DONKU BTTLM tı.CAMIZIN 
HALLI 

1 - Kızılay (7). Cin (3). 
2 - Ibak (4). Kasap (5). 
3 - Zam (3). Kıyamet (7) . 
4 - Ik (2). Selanik (7). 
5 - Kes (3). 
6 - AkıJ (4). Tatlı (5). ' 
7 - Yaya (4). Ak (2). 
8 - San'at (5). Ala (3). 
9 - Cami (4). Akan (4). 

10 - İpek (4). Islak (5). 
11 - An (2). 

Ve sonra gene yalan söylüyor; 
(milliyet) namr altında çıkarılan ka
rışılıktan ve buna kar$ı alman ted
birlerin faydasız kaldığından bahse
diyordu ... (Milliyet) namı altında ka
nşrkhk çıkmış değildi. Anadoluda si
laha sardanlar; yurdlannı. ırzlarını. 
namuslannı ve istiklallerini ayaklar 
altında çiğnetmemek için. (düşman is 
tila orduları) nın karşılarına geril
mişti. (Milliyet) nalJlma zerre kadar 
kıymet verenler eğer bu harekete 
geçmeselerdi; onlara her şeyden ve 
herkesten evvel tarih 18.net edecek; 
koca bir millet. şerefsiz bir surette 
can vererek tarihin en iğrenç bir çu
kuruna gömülecekti.. Padişah Vah
dettlnin (ittihaz) ettiği yegane (ted
bir); tıpkı kendisinin ve saray balkı
nm yaptığı gibi <düşman istila or
duları) na milleti de boyun iğdir
rnek: zillet ve hakaretle teslim olına
Yı tekliften ibaretti. Millet, bu zilleti 
kabul etmemişti. Ve onun için padi
şah Vahdettinin (ittihaz) ma çalıştı
ğı bu süfli (tedbir) de hiçbir fayda 
vermemişti. 

tık büsbütün birleşmiş, (kabineye •••••••••••••• 
müzaheret) için bir plan tertip et-

Vahdettin, bu hali bir (isyan) te
lakki ediyor .. Milletinin, hükumetinin 
ve yurdunun düşmanlarını bir tarafa 
bırakarak; bu (meşru isyanın mü
rettip ve müşevvikleri) ne harp ilan 
eyliyordu ... Milletine ilanı harp etmek 
padişah Vahdettinin birinci marifeti 
de~ldi. Netekim: 1335 senesi martı
·n n4 üncü günü Ytldız sarayında 

(1\ }YOrk Herald) gazetesinin mu
hab ·ini huzuruna kabul ettiği gün 
de. '~'ahdettin ayni sözleri söylemiş: 

- Ittihatçılara ilanr harp ettim. 
Onlar"l ı:ıonuna kadar takip edeceğim. 

Detmişti... Ve hiç şüphe etmeden 
ıöyii'tıYoruz ki; padişah Vahdettin bu 
eözlu~riyle ; evvela - karşısında 
1ıoR Förünrnek istediii - o yabancı 

!' 

mişlerdi. Bu plan, tek maddeden 
ibaretti: 

(Fırka ve cemiyetin Anadoludaki 
kuvvet ve taraftarlarını harekete ge
tirmek .. milliyet mefkuresinin yaşa
dııh yerleri, maktele çevirmek ... ) 

Ve derhal bu planın tatbikatına 
geçilmişti. 

f A rka~n vı.ı r 

Müessif bir irtihal 
Kars Mebusu Bay Nazifin heınşir~ 

si ve Şehremaneti müfettişlerinden 
merhum Bay Mazhann kansı Bayan 
Hatiçe vefat etmiştir. Cenazesi bu -
gün öğleyin saat on birde Şişlide son 
istasyonda Habip zade apartimanm
dan kaldırılarak namazı Eyüp camün
de kılındıktan sonra Eyüpta aile kab
rine defnedilecektir. Ailesine taziyet
lerimizi beyan ederiz 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdar· 

zade Han. Tel. 22740. 

IZMiR YOLU 
ikinci sür'at · 

postası 
Istanbuldan Pazartesi günle

ri kalkan Izmir Ikinci sür'at 
postası badema yapılmıyacak

tır. (3203) 

Istanbuldan 11 Haziran Per
şembe günü kalkacak postadan 
itibaren Mersin yolu postalan 
dönüşte Çeşmeye uğramayacak
lardır. (3202) 
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MEMLEK ET MANZARALARINDA N : Erdek 

j_M EMLE KET T.~ "TAN ,, 
1 

Nazilli ovası büyük bir 
kanalla sulanıyor 

Nazilli, (Tan) - Nazilli ovasında son zamanlarda hümmalı bir ziraat 
faaliyeti vardır. Çiftçiler, sulama kanalları açmaktadırlar. Pirlebek ka
nalı da köylünün gayreti ile ikmal edilmiştir. Şimdi 30 bin lira sarfiyle 
Yamatah köyü altından Arpaz köyü önlerine kadar yeni bir kanal açıl
masına karar verilmiştir. Bu karar Karıncalı dağ eteğindeki bütün köy
leri çok sevindirmiştir. Bu sulama kanalı da yapılınca, Nazilliye kadar 
uzatılacak olan Horsunlu sulama kanalı ile birlikte ve Mendresin sulariyle 
iki büyük koldan bütün Nazilli ve havalisindeki bahçe ve tarlaları kolay-,. 
ca sulamak mümkün olacak, Mendresin bir damla suyu boşa gitmiyecek-
tir. 

Fethiye belediyesinin bir kararı 
Fethiye, (Tan) - Fethiye belediyesi, bütün müessese ve mağazalarm 

gündüzleri saat 12,30 dan 15 e kadar kapatılmaları hakkında bir karar 
vermiştir. Bu karar, hazirandan eyJUl nihayetine kadar tatbik edilecek
tir. Bu iki buçuk saatlik paydos zamanında sokak satıcılannm bağırma
sı, vesaiti nakliye kornaları ve umumt yerlerde radyo ve gramofon çalın
ması yasak edilmiştir. Bilhassa, esnafı mecburi istirahate sevkeden bu 
karar halk tarafından çok iyi karşılanmıştır. 

Manyas/o açılanhagvanpanayırı 
bu yıl biigük rağbet gördü 

Bandırma, (Tan) - Her sene 
Manyasta kurulan hayvan panayırı, 
bu yıl çok rağbet görmüştür. Birçok 
Yunan tüccarları panayırdan mühim 
miktarda hayvan satınalmışlardır. 
Bu hayvanlar motörlerle Yunanista
na ve adalara gönderilmektedir. 

Bandırma elektrik şirketi, saat ki
ralarını mayıstan itibaren 25 kuruşa 
çıkarmış, fakat halkın şikayeti üze
rine tekrar 12,5 kuruştan tahsil et
meğe 'başlamıştır. Yukarki resim pa
nayırın umumi manzarasını gösteri -
yor. 

J Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları 1 

M. M. Vekaleti Deniz Satrnalma Komisyonu Reisli
ğinden : 

1 - 1 Haziran 936 günü kapalı zarfla yapılan müna
kasasında talibi çıkmayan 10,000 ton Rekompoze ma
den kömürü 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında kapalı zarf
la satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 7950 liralık ilk 
teminatlariyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden 
vesikalarla adı geçen gün ve saatte Komisyonda hazır 
bulunmaları. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme gunu 
saat On üçe kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - 670 kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini al
mak isteyenlerin Ankarada Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan İstanbulda Kasnnpaşa Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan almaları. (3135) 

4246 

Bartln postaları 

düzeltilmelidir ! 
Bartin, (Tan) - Bartın deresi il& 

şehir arası 8 mil mesafededir. Ayrı
ca, karada bir şosa ile şehre bağı var 
dır. Fakat bu yol çok bakımsız ve 
gayri muntazamdır. nçenin diğer yol 
lan. arasında, bu şosanın da sürat'le 
inşası hakiki bir ihtiyacı karşılaya
caktır. 

Diğer taraftan, Deniz Yolları ida
resinin bir vapuru haftada iki defa 
giderken ve gelişte Bartıne uğramak 
tadır. lstanbuldan gelişte saat 11,30 
Boğazda bulunması ldzımgelen va
purlar, hemen her zaman gece yan
sında gelmektedir. 

Bütün yolcular, bu gecikme yil
zünde>ın geceyi uykusuz geçirmek· 
tedir. Denizyolları idaresinin bu işı 
C,lr tNt• vvvt.ıD ,,.,ı4't.AlllW1 r;;v:r-••~• ~ .. ., .,-

dır. 

Yazırh köprüsü 
Nazilli, (Tan) - Büyük Mendere

sin iki tarafındaki ovayı biribirine 
bağlıya.n Yazırlı köprüsünün inşasına 
yakında başlanacaktır. Evkaf İda
resinin yaptıracağı bu köprü, hazira
nın sonunda ihale edilecektir. 

Küc;ük Haberler 

• Akhisar, (Tan) - llçemizin bü
tün kurumlarının ve diğer ilgilile -
rin iştira.kile belediyede bir toplantı 
yapılmış ve yer ürünlerinden hava 
kuvvetlerine yardım hissesinin yüz
de ikiye çıkarılması oybirliğile ka -
rarlaştırılmıştır. 

• Akhisar, (Tan) - Trakya Ge
nel ispekterliği yazı işleri direktör
lüğünden ilçemiz kaymakaınlığnıa a
tanan Halil Tekin gelerek işine baş
lamıştır. 

• lznıit, (Tan) - Şehrimiz inhi
sarlar başmüdürlüğü ziraat şubesi 
amirliğine eski gazetecilerden Rıza 
Oruç tayin edilmiştir. 

• İzmit, (Tan) - lzmitteki ga
zozcular birfeşerek aralarında bir 
şirket kurmuşlardır. Şirketin faali • 
yete geçmesinden sonra, gazoz fi • 
yatlarında bir yükselme görülmüş • 
tür. 

• Merzifon, (Tan) - İki ilçenin 
köy muallimleri toplantılarını biti -
rerek yerlerine dönmüşlerdir. 

TAN 
A. BONE VE iLAN ŞARTLAR!· 

1 ayldı 
s .. 
5 .. 
' nJ1ık 

Siıortalı NonnaJ 

Tiirkiye için 
Un IC.. Un lr.. 

1 so 1 S5 
4 50 4 -
8 50 7 so 

1700 14-

8-
14 -
28 -

I' 
Din tçln Olncılık Sirtetlertne mü· 

racaat edilmefülir. 

Kl!c:;il.k Uln.lar dofnıdu dofnıya 
daremi:ı:ce almabilir. 

Ktlctilı Olnlarm 5 satrrht> bit- defa 
ıık SO kuraotur. 5 11tırdan la:ı:la1> içır
'atll' batma 5 lruruı almır . Bir defa 
ı:lan fazla lcin veldbıdu % 10 kurut 
•odirill.r. 

Memleket laanema alsortah Uon• 
,,._,.,ımas. 



Milli takım namzetleri tesbit edildi 

Seçilenlerin adedi 24 tür. bunlar bir 
ay müddetle kampta ça hşhrllacak 

M. Reşat Rasih 

lzmirden Hakkı 

onmpiyada iştiraki takarrür eden 1 
Ti.irk milli takımı için bir ay•müddet 
le yapılacak kampta son bir çalıştır
ma devresine tabi tutulacak namzet 
oyuncular tesbit edilmiştir. Uç gün 
devam eden karşılaşmalarda bütün 
oyuncuları yakından takip eden 
memleketimizin bu hususta sahibi 
salahiyet beş aza. ve üç antrenörden 
teşkil edilmiş seçme komitesi. dün 
saat 15,30 da Federasyon merke
zinde toplanarak bu hususta. nihai 
kararını verecek olan Federasyona 
Cıı.puucw.uu .. ~vaı t;1.uu9ıc1.u1. r-.,vc -

Fikret 

Niyazi Hakkı Sait 

Cevat Yaşar 

rasyon tarafından tetkik edilen ra
porları müteakıp 16 İstanbul, 5 lz
mir, 3 Ankara olmak üzere 24 oyun
cu ayrılmıştır. Bu hususta Federas
yonun tebliği şudur: 

Şeref lzmirden Fuat Hüsnü 

Futbol federasyonundan: 
1 - Olimpiyat kampına. almacak 

futbolcülerin isimleri aşağıda yazılı-
dır: ~ 

Kaleciler: eihat (Ankara)', Safa 
'.{lstanbul), Cahit (!zmir). 

Müdafiler: Yaşar, Hüsnü, Faruk, 
LO.tfi (x). (1stanbu1). 

Muavinler: Semih (Ankara), Ce
n.t, lbrahim, M. Reşat, Faruk, (Is
lanbul), Hakkı, Adil, (lzmir). 

Müha.cimler: Yaşar (Anka.ra.r, 
Necdet, Niyazi, Rasih (x), Hakkı, Şe 
ref, Fikret, Rebii, (lstanbul), Sa.it, 
Fuat, (lzmir). 

2 - Istanbuldan seçilen futbolcü -
terin bugünden itibaren ya.nnki eu -
ma günü öğleye kadar federasyon 
merkezine müracaatla vaziyetlerini 
kaydettirmeleri rica. olunur. 

!Yugoslavya Milli Toiımr 
Clavef edildi 

Milli Futbol takımma seçilen o • 

'(x) Federasyonca vaziyetleri tet
kı1t edilmektedir. 

1(TAN)m Polis Romanı: 4 

yuncularla karşılaşma yapmak üze
re Romanya Milli takımına vaki o
lan müracaatımızı Romenlerin Oliın 
piyat hazırlıklarını ileri sürerek ka
bul etmemeleri üzerine Yugoslavvya 
Federasyonuna müracaat edilmistir. 
Vaki olan teklifimi.Z Yugoslavya °Fe
derasyonu tarafından esas itibarile 
kabul edilmiş ve bazı mukabil şerait 
dermeyan edilerek bilhassa 1937 de 
Belgradda bu maçın revanşı teklif 
edilmiştir. Diğer şartlar üzerinde tet 
kikat yapan Federasyonumuzca bu 
teklifler kabul edildiği takdirde Yu
goslavya Milli takımiyle Temmuz 
içinde şehrimizde Milli temas yapı
lacaktır. 

Alman güreıçileri geriyor 
Güreşçilerimizin Olimpiyat hazır

lıkları dolayısile Fenlandiya temas
larından maada Alman güreşçilerile 
de bir karşılaşma yapmaları takar
rür etmiş ve Alman Güreş Federas
yon una müracaat edilmişti. Yapılan 
muhabere neticesinde her iki tarafça 
gösterilen şeN.itlerde tam bir mü
tabakat hasıl olduğundan Alman gü 
reş~ilerine ~ol masraflan gönderil
miştir. Bu vaziyet kar\lısmda Alman 

Kapı an-kasanda 
b ir cinayet ! 

- Evet ... Biliyorum .. Haksızlık e
C:liyorum. Fakat elimde değil Doktor 
Miralle de hoşuma gitmiyen bir şey 
Yar 

- Fakat Madam .. 
- Bana sebebini sormaymrz, çün-

kü ne olduğunu bilmiyorum. 
Ve şiddetle ilave etti: 
- Bu adama karşı bir tikı!inti du-

yuyorum. 
:Ve daha alçak bir sesle: 
- Beni korkutuyor. 
Diyerek titreyen elini alnma g5-

ttlrdU ve odadan çıktı. 
Suzannc Blum onun merdiven ba

şrnda durup, oda hizmetçisi Lea ile 
birkaç kelime konuştuğunu duydu. 

Kulağı dışarıda olan hastabakxcı, 
hizmetçinin ayak seslerini, kısmen 
hizmetcilerin otuıııkları üst kata çı-

MJchel Rerbert - E ugene Wyl 

kana kadar bekledi. 
Sonra büyük evin içinde her şey 

uyur gibi göründü. 
Yalnız, zaman zaman Ranelah so~ 

kağından geç.en bir otomobilin gü -
rültüsü duyuluyordu. 

m 
Suzanne Blum için bu sessizlik 

b\itUn bir h rikulii.de alemin şahsi -
yetleri ve hicfüıelerl ile doluyordu. 
Okuduğu aşk romanlarmm kahra

manları, bu sessizlik içinde, gelip 
zavallı genç kızı, ziyaret ediyorlar
dı. Gözlerinin önünde, kılmçları, kı
zıl mantolarının uçlarını kıvıran 
mağrur silhşorlar, pudralı küçük 
markiler, uzun saçlı ,airler, Ameri
kan sinema yıldızları resmi geçit ya
pıyorlardı. 

güreş takımı 24 Haziranda şehrimi
ze gelecek ve ikisi Greko Romen, 
ikisi serbest olmak üzere dört karşt
hışma yapacaktır. 

Matbuat heyeti 9itti 
Bükreşte toplanacak olan Mat

buat kongresine iştirak edecek heye
timiz, dün, Romanya vapurile Kös
tenceye hareket etmiştir. Heyetle 
beraber, Ulus Başmuharriri Falih 
Rıfkı Atay, Matbuat Umum Müdürü 
Vedat Tör, Dahili Matbuat Şefi Sad
ri Etem, ve fransızca Ankara mu
harrirlerinden Reşat Nuri gitmişler
dir, 

Camiler temiz 
bulundurulacak 

Istan bul Evkaf idaresi, camilerin 
temiz bulundurulmalan hakkında 
icap eden tedbirleri almaktadır. Bu 
~rada, Beyoğlurldaki Gedikabdi ca
miinde cemaatin secdede alınlarını 
koyacaklan yerlere birer secdelik 
yaptırılmıştır. Bundan sonra, tamir 
edilecek camilere secdelik konulacak 
trr. 

Yavaş yavaş Suzanne Blum'un göz 
leri, artık sayfalarını çevirmediği 
romanın satırlarından kaymıştı. Bu 
elindeki roman, bir aşk ve macera ro 
manı değildi. Kuru, yeknesak, hiç 
şayanı dikkat bir hadisenin geçmedi 
ği bir romandı, bizzat kendi romanı 
idi. Şimdi, annesi dul Madam Blum
un idare ettiği çamaşırcı dükkanını 
görüyor ve birer birer orada geçir
diği günleri hatırlıyordu. 

Işçi kızların sıcak sudan yükse
len buhar arasından görünen yüzle
rini ve söyledikleri şarkıları hatırh
yordu. Mektepten dönerken, bütün 
yolcular, bir an ellerindeki ütüleri 
durdurarak onu selamlarlardı. 

Annesi, kuluçka bir tavuk bakışın 
daki mana ile ona bakardı. Küçük 
kız gidip odasına kapanır, vazife
leri ile başbaşa kalırdı. 

Annesi onun bu halinden memnun 
olur, iftihar ederdi. 

Suzanne böyle bir muhitte büyü
müştü. Fakat o tahsilinde ileriledik
çe, çamaşırcı kızlarla arasında bir 
uçurum açılmıştı. Ve kUçük kız alim 
olmağa karar vermişti. 

Annesi ölünce de, Suzanne tahsi
line devam etti ve uzun l{tinler, dı-

NOTLAR 

Türk kucağı 
Gazetede okudum: Fransızlar, Pa

riste "Aeceuil Français,, isimli bir 
merkez yapmışlar. Bu merkezin vazi. 
fesi Fransaya gelen her yabancı ga
zet.eeiyi karşılamak. Ona kolaylrkbn 
göstermek. lstediği, aradığı malOma.
tı vermektir. 

Fransa gibi lisanınm inti.şar sabası 
geniş, kültürü zengin, cihan5ümul 
olması itibarile hayat tecellilerinin 
herhangi bir sahasında malumat :ı
lınması kolay bir memlekette, mev -
cud olanlardan gayri bir de böyle 
yeni bir merkez yapılmak i~ln duyu
lan ihtiyacı, yeni ve büyük inkılaplar 
yapmış, buna rağmen henüz bir~ok 
dünya memleketlerinde, hatta .Bal -
kan müttefikimiz RomanyMla bile 
"Osman)~, di,re anılan Türkiyemlzdc 
"tahakkuk,, ettlrememlı-; olmamız bh 
eksikliktir. 

Bugün Ankarada, btanbulda bir • 
çok yabancı ajans ve gazete muJıa -
birleri vardır • 

Istanbuldakiler, Beyoğlunda, Gala
tasaray lisesi kal'fjtsmda bir pastane
de t.oplarurla.r \'e günün meseleleri -
ni aralannda görüşürler, matbuatm 
o da Fransızca kısmından takip eder
ler. Vaktim olduk~a uğradığım bu 
pa.stanede, hemen hepsini tanıdığım 

:ı·abancı gazetecilere karşı, i~imden, 
utanca yakın, bir his duyanın. Çün -
kü, yeni de alınmış OIRa, şahsen aza
sı da bulunduğum İstanbul Basın Ku
rumunun ayni Beroğlunda. rnükem -
mel ve muazzam bir binası vardır ki, 
bir gazeteci, i~ln, herhangi bir pasta
neden daha ~ok misafirpen·er ve is
tifa.deli olması gerektir. 

Burada biz de pekala bir "Acceuil 
Turc,, yani bir "Türk kucağı., yapa -
biliriz. 

Fikref ADIL 

Amerikada 

Reisicumhur seçimi 
için mücadeleler 

Cümuriyetçiler içtimaında 
Rozvelt'in vaziyeti 

Jİddetre enkit edildi 
Clevland, 10 (A.A.) - "Cümhuri

yetçiler Konvansiyonu" dün gece sa-
&.t. 22 den 24 e kadar devam eden bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
ayandan Steiwer'in küşad nutku 
dinlenilmiştir. Bu nutuk, Ruzvelt a
leyhinde söylenmiş uzun bir itham· 
namedir. Hatip, Amerikanın bir mil
li iktisat siyaseti takip etmesini ve 
ekonomik ve içtimai sahalarda da bu 
siyasete uygun bir yol tutmasmı is
temiştir. Bu nutukta Ruzveltin ve 
arkadaşlarının Ruzvelt kıyafetini de 
ğiştirmiş bir ecnebi imiş gibi Vatan
perverlik namına iktidar mevkiin
den uzaklaştırılması istenilmekte
dir. Yine bu nutukta Cümhuriyetçi
lerin iktidar mevkiine gelir gelmez 
yeni sistem ''Nev Dcal" yerine Ame
rikan sistemini Amerikan Deal'i ika
me etmeğe şitap edecekleri ve Ame
rikan sisteminin Cümhuriyetçiler ile 
Demokratlar arasında bir köprü ku
racağı beyan olunmaktadır. Gece 
celsesinin sonundateamül mucibin 
ce salonda gürültülü geçit resimleri 
yapılmış, fanfarlar ve cazlar çalın
mıştır. 

şarrda kendi yaşındaki kızlar aşıkla
rile dolaşır dururken, o, doktorlar
la beraber, ecza. kokulu odalarda ça
lışmış, hastahaneleri dolaşmıştı ve 
nihayet diplomasını almıştı. Gayesi
ne ulaşmıştı. O, şimdi, alelade bir 
h a s t a b a k ı c ı d a n yüksek
ti. Bü t ti n hayatı, evvelden 
tesbit edilmiş bir intizam içinde 
geçmişti. Erdiği bu mertebe, onu, bir 
hizmetçiden biraz farklı, biraz daha 
yüksek bir mevkie getirmişti. Haya
tının en iyi saatlerini feda ettiği ga
ye işte bu idi. 

Suzanne'm elinden kitap düştü. 
Gözleri karşıdaki aynaya ilişti. 

Ytizü, daima kapalı yerlerde yaşa
mış kadınlara mahsus bir renk ile, 
san idi. Hastabakıcı şapkasının altın 
daki saçlarda şimdiden tek tük be
yazlar görülüyordu. Acı bir ifade ta 
şıyan dudaklarının üzerinde ha
kiki bıyık vardı. Bıçak gibi keskin 
burnunda bir güzellik taşıyordu. VU
cudü, kemikli ve biçimsizdi. Garip 
bir tedai ile, Suzanne Blum, okudu
ğu romanlardaki kadm kahramanla
" hatırladı. Uğurlarında birçok genç 
lerin, çılgmhklar, fedakarlıklar yap
tıkları bu kndınlar kimbllir ne mes-
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Çok feci bir cinayet 

Bir soför karısmi vurdu, 
1 

dostunu ağırca yaraladı 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

sevmeye başlamış, hatta biraz daha 
ileri giderek dışarda buluşmak için 
Tepebaşmda Premeli sokağında Ce
miloğlu apartımanında 2 numara!ı 
daireyi tutmuştur. Fatma ile Yunus 
izzete sezdirmeden, bu dairede sık 
sık buluşmuşlardır. 

Vaziyeti iyi idare eden Fatma, ni
hayet geçen gün, öğle yemeğinde ko 
casma, Üsküdarda annesine gidece
ğini söylemiş, İzzette buna muvafa
kat ede~ k Fatmayı Beşiktaş vapur 
iskelesine kadar uğurlamış, vapura 
bindirmiştir. Karısını selametliyen 
Çakır lzzet, eve dönerken. yolda Yu
nusa tesadüf etmiş ve canının rakı 
istediğini, işkembeci Ziverin dükka
nında içebileceklerini söyliyerek ça
ğırmıştır. İki arkadaş bu dükkanda 
hayli içmişler, nihayet Yunus, mü
saade istiyerek İzzetin yanından ay
rılmıştır. !zzet yalnız kalınca, bir 
müddet evvel karısınm ayrılışı ile 
arkadaşı Yunusun sıvışıp gitmesi a
rasmdn bir münasebet araştırmış ve 
ilk mütereddit şlipheli anları yaşa
maya başlamıştır. İzzet, hemen ka
rar vererek doğru Usküdara gitmiş, 
karısını orada bulamamış, Beşiktaş
taki eve dönmüştür. Gecenin saat 
22 sinde, Fatmayı ne Üsküdarda, 
ne evinde bulamıyan Çakır, herşeyi 
anlamış, bir adam asabiyetile, Tepe
başma yollanmış ve Yunusun otur
duğu apartımanın kapısına dayan
mıştır. Çakır, bir müddet kapıda bek 
lemiş, vurmuş, cevap alamayınca, 
elini aralıktan sokarak kapıyı açıp 

içeri girmiştir. Kiracılardan Yunus 
hakkında bazı şeyler soran Çakır İz
zetin sesine, üzerinde pijama olduğu 

ltalyan kabinesinde 
yapılan değişiklik 

halde Yunus çıkmıştır. İzzet, hemen 
tabancasına sarılmış, Yunusun üze
rine ateş. ettikten sonra odaya gire• 
rek kansını aramaya başlamıştır. 

Fatma korkusundan karyolanın al· 
tına saklaııdığr için evvela bulama• 
mış, :! akat bir aralık fenalıklar geçi· 
ren kadm bir çığlık atınca onu da 
yakalamıştır. !zzet, karyolanın altın 
dan dekolte bir vaziyette çıkan Fat· 
maya üç el ateş etmiş, onu hemen 
öldürmüştür. Kafasından yara alan 
Yunus yürüyerek dı~arı çıkmak iste 
mişse de muvaffak olamıyarak an· 
treye yıkılmıştır. Katil, biraz sonra 
vaka mahalline gelen polisleri içeri 
ye c:ağırmış ve teslim olmuştur. I 

Cinayet işlenirken bUtün safhaları 
gören kiracılardan Hatice, F.tnları 
anlatmıştır: 

"- O gün Fatma, saat 19 da yal
nız olarak ve elinde bir paket.le bu· 
raya geldi. Her zamanki gibi yanın
da bulunan anahtarla Yunusun dai
resini açtı. µ;eriye girdi. Ta" saat 
yirmi buçukta da Yunus ile buluş· 
muştular. · 

Fatma, esasen sık sık geliyor ve 
Yunusla kalıyordu. Bu vaziyeti gör
dükçe korkuyorduk.,, 

Hadise hakkındaki tahkikata, mUd 
deiumumi muavinlerinden Feridun 
elkoymuştur. Feridun, dün sabaha 
kadar tahkikatla meşgul olmuştur. 

Beyoğlu Erkek Hastahanesinde ya 
tan Yunusun vaziyeti gittikçe ağır
laşmakta olduğundan ifadesi alına
mamıştır. Katil şoför !zzet, dUn ak· 
şam geç vakit, sulh hakimi kararile 
tevkif edilerek Tevkifhaneye gönde
rilmiştir. 

Avusturya 

Avusturyahlarındır 
[Başı 1 incide] 

"Bütün Tuna devletleri, bila istis-
Paris, 10 (A.A.) - Gazeteler, ltal na, sulh istemektedirler. Ve bunda 

yan Dış işleri Bakanlığına başka bir müttefiktirler. Fakat bu sulhü temin 
zatın getirilmesini · ehemmiyetli bir ve idame için lazımgelen şerait mev
hadise olarak telakki etmektedirler. zuubahsolunca, ihtilaf derhal baş gös 
Journal gazetesi diyor ki: 

"İtalya bugün bir dönemeç nokta
sında bulunmaktadır. Yapılan deği
şiklik,dış siyasada bir değişiklik de
mektir. Suviç'in de değiştirilmesinin 
ayrı bir ehemmiyeti vardır.,, 

Fa§İsf konseyi 
anla§ması 

Roma, 10 (A.A.) - Faşist parti
si Konseyi gelecek toplantısını 15 ha 
ziranda Milanoda yapacaktır. 

Dı§ siyasa deği§miyor 
Roma, 10. (A.A.) - Kabinedeki 

değişiklikler dış siyasada hiç bir de
ğişikliği tazammün etmemektedir. 
Aloizi ltalyanın Cenevre delegesi o
larak kalmaktadır. 

Beytüllôhimde bomba 
[Başı 1 incide] 

membadan bildirildiğine göre 19 Ni
sandan_ beri 1276 Arap tevkü edil
miştir: Bunlardan 750 si mahkum 
edilmiş, 300 nün muhakemesi henüz 
yapılmamış ve 226 sı da beraet ka
zanmıştır. Ayni tarihten beri 182 
Yahudi tevkif edilmiştir. Bunların 

ut idiler. Kimbilir telkin edebildik
leri birçok ihtiraslardan ne kadar 
mağrur idiler ? 

Suzanne Blum aşk nedir tatma -
nııştı. 

Onu kimse sevmiyecekti. Çünkü 
o kimseyi sevmemişti. Fakat belki 
bir gün ? .. 

Lakin bu düşüncesine insafsız ay
na, acı, merhametsiz bir cev,ap verdi, 
ve hastabakıcı ayna ile münakaşa
ya başladı: 

- Ben birçok çirkin kadın biliyo-
rum ki aşk nedir tatmışlardır. 

Ayna cevap verdi: 
- Evet, fakat drahoması olursa. 
Drahoma! 
Suzannc'ın annesinden kalan kil -

çük servet çoktan tahsil masrafı o
larak bitmişti. O, fakir ve çirkin ola
rak kalmıştı. Demek, küçUk bir para 
mn kendisine tatmak ihtimalini ver
diği aşk onun için imkansız olacak
tı. 

Para? .. Toplu bir para? .. Bir mi· 
ras, yahut bir piyanko!. 

Büttin bu ihtimaller boştu 
Hastabakıcınm ne bir akrabası, 

ne bir dostu vardı. Piyanko alabile
cek parası da yoktu. 

termektedir. Çünkü bazı devletler i
çin, sulh muahedeleri ile vücut bulan 
bazı haksız vaziyetlerin kat'i surette 
kabulü imkanı yoktur. Halbuki Jdi • 
çük antant, bunları değişmez §eyler 
olarak kabul etmektedir. 

Beneşle Kral Karol 
arasında mülakat 

Bükreş, 10 (A.A.) - Rador Ajan
sı bildiriyor: Kral Karol ile Cümur
başkanı Berieş Tuna üzerindeki se • 
yahat esnasında. bilhassa Romanya 
ile Çekoslovakya'yı alakadar eden 
meseleler hakkında uzun bir müza
kerede bulunmuşlardır. Bu müzake
rede, Başbakan Tataresko, Dış Ba· 
kanı Titülesko, Müdafaa Bakanı Ge
neral Paulo Anzelesko, Finans Baka 
m Viktor Antonesko, Münakalat Ba 
kanı Rişard Franasovici, Dış Bakan 
lığı müsteşarı Savel Radulesko, Fi
nans müstesarı Viktor Badulesko ve 
ordu erkan{ harbiye başkanı Gene • 
ral Samsonoviçi hazır bulunmuşlar

dır. 

104 ü mahkum edilmiş, 61 inin mu
hakemeleri henüz yapılmamış ve 17 
şi de beraet etmiştir. 

Böylece müebbeden silik bir hayat 
gcçirmeğe mahkumdu. Zengin ol • 
mak i~in bir ihtimal. bir vasıta :rok
tu. 

Yok muydu? 
Vardı. Bir tek .. Biricik bir ihU • 

mal. bir vasıta: 
Bir cinayet! 
Düşüncelerinin burasına gelince, 

yatağa uzanmış olan hastabakıcmm 
vücudünde bir Urperme, bir isyan ol
du ve bu düşünceyi nefretle kafa
sından attı: 

Bir cinayet! 
Hemen elinden yere düşen roma

nı aldı. Bu hiç bir zaman onun ya
şayamıyacak olduğu güzel bir aşk 
romanıydı. 

Bir cinayet! 
Hastabakıcı okuduğu satırların mft. 

nalarmı bir türlü kavrayamıyordu. 
Satırlar gözlerinin önünde danscdi • 
yorlardr. 

Bir cinayet! 
Büyük bir g4yretle gözlerini ki

taba dikti. Fakat beyhude ... 
Bir cinayet! 
Bir cinayet! 

[Aırkası ve.r] 
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Hindistanda sihirbazlık 
········-·-····································· 

11 bu Hintli meydana bir direk di
kiyor (Resim: 1). Bu direğe beyaz 
bir şal sanyor. Sonra direğin etra • 
fına dört kazık daha kakıyor ve bu 
kazıkların etrafını bir örtü ile örtü
yor, ufak bir kulübe haline getiri -
yor (Resim: 2). Bu kulübenin içine 
girdikten beş dakika sonra örtülerin 
kaldırılmasını emrediyor (Resim: 3) 
ve onu görüldüğü veçhile havada 
görüyorsunuz. Bir eli sadece rahat 
rahat hiç zorluk emaresi gösterme
den baston tutar gibi ortaya diktiği 
direğin üstünde duruyor (Resim: 
4). 

Beşinci resimde cazibei arz kanu
nunu inkar eden Hintliyi marifetle
rini icra ettikten sonra yorgun bir 
halde bacakları dört kişi tarafından 
burkula.mıyacak kadar sertleşmiş 
bir halde görüyorsun uz. 

• 

\t::;._.;;:=, ;::::, =-==-& 
~ZL ..:~ 

. c: 

Habes harbinin feci sahneleri 
1 

·····--··············································,··············· 

imparatorun kızı anlatıyor 
Habeşistanda gözlerimle gördüğüm dehşeti 
bütün kainat duyuncaya kadar haykıracağım 
[Dally Berald gazetesinin bir mu- için çok acı olacaktır. 
hablri, Habeş bnparatonınun kü- Nasıl hissettiğini sormadan talisiz 
çük kızı Prenses Zahai ile bir mü- kız içini dökmeye başladı : 

SAGllK --.....--ı~ 
~öGüTLERi 

Zambak 
Insanlh buğday ekerek ondan un, 

ekmek ve çörek yapmasını daha bi
lemedikleri zamanlarda, Helois adm
da henüz delikanlı olmuş bir çocuk 
kırlarda gezerken, ekinler ilahesi 
Seres çocuğu görür ve hemen ona 
aşık olur. 

llahe genç sevgilisine bir iyilik et
mek, hem de ona zenginlik vermek 
için, delikanlıya, bir elilc, undan ya
pılmış bir çörek, bir elile de, buğday 
başaklarından toplanmış bir demet 
sunar; güzel ağzile de buğday tane
lerinin nasıl ekileceğini, sonra ba
şaklardan nasıl un ve çörekle ekmek 
yapılacağını öğretir. 

Genç Helois güzel ilaheden aldığı 
hediyelerle öğüdü anasma, babasına 
götürür. Onlar da buğday taneleri
ni ekerler ve küçük tarlalarında altın 
renginde o değerli mahsulü yetişti
rirler. 

Fakat, Helois'ı kıskanan bir ar
kadaşı bir gün onu bir dere kenarı
na götürür ve çocuğu kenardan de
r€ye iterek orada boğar. 

Seres sevgilisini hiç gözden kay
betmediği için onu suyun içinden 
kurtarmak Uzere hemen koşar ge
lirse de, delikanlı sudan çıkarılmcr -
ya kadar ölmüş olduğundan, iş iş

ten geçmiş bulunur. Bunun üzerine 
sevgilisinin hain arkadaşını öldürür. 

Hainin gömüldüğü yerden devedi
keni çıkar ve çirkinlik, hainlik ala . 
meti olur. 

Yakışıklı delikanlının gömüldüğü 
yerden de süt gibi beyaz bir renkte 
zambak çiçeği çıkar. Onun içindir 
ki zambak o vakittenberi güzellik, 
saflık ve bekaret timsali olmuştur. 

Ancak - bekareti muhafaza et
mek pek güç olmasından ileri gelse 
gerek - zambak çiçeği ilk yetiştiği 
gündeki lekesiz beyazlığını bazı ne
•'İlerinde kaybetmiştir. Mesela por

}akal ağaçlarının yetişemediği şi-
·mal memleketlerinde zambak çiçek
lerinin lizerinde .portakal sansı ren
ginde geniş lekeler ve bu lekelerin 
üzerinde de kara ka a noktalar bu
lunur. Bazılarında bu sarı lekeler 
altın renginde olur. Kim bilir, belki 
bu da bekaretin altına bedel oldni!ıı
nu anlatmak ister. Bütün bu türlü 
türlü lekeleriie zambak çiçeği her 
yerde ve her vakit güzel bir çiçektir. 

Bu gi.izel çiçek hekimlikte de işe 
yarar. Yaşlıca bayanlardan bazıla -
rr zambak çiçeklerini şişe içinde is
pirtoya koyarak güneşe asarlar; 
sonra çocukların bir tarafında ha -
fif bir yara olduğu vakit yarayı ka
pamak için bu zambaklı ispirtodan 
sürerler. Dünyada her şeyden bir 
şiir veya f elaefe çıkarmak isti yen -
ler güzel zambak çiçeğinin hiç ol -
mazsa hafif yaralara iyi gelmesini, 
dünyada yalnız güzelliğin yetişme -
diğine ve biraz da iyilik lüzumlu ol
duğuna delil diye gösterirler. Çok 
çocuk doğurmak moda olduğu za
manlarda çocuk meraklısı bayanlar 
zambak çiçeğini gebe kalmak için de 
kullanırlardı. 

Fakat her gUzelin ve iyinin zarar
h tarafı da bulunabilir. Zambak çi
çeğinin de kokusu fazla koklanırsa 
insana baş dönmesi, baygınlık ve ra
hatsızlık verir. Hele, geceleri yatak 
odanızda zambak çi~ği kalmaması
na dikkat etmelisiniz. 

Lokman BEKiM 

Sümer Banktaki toplantı 
Şehrimizde bulunan Sümer Bank 

umum direktörü Nurullah Esat, dün 
fabrika müdürlerini bir toplantıya 
davet ederek kendilerinden izahat 
almıştır. Nurullah ·Esat, birkaç gUn 
daha burada kalacaktır. 

likat yapmıştır. Daima Avrupa - " - Evimi, vatanımı, kaybettim, 
blar gibi giyinen ve Avnıpah mü- 1 dedi. " Annem kederinden halsız, ü- mıyacağım. Ingiliz kadınlarına bir-
rebbiyelerle yetiştirilmiş olan bu mit.siz! Harbin devam ettiği müd- kere değil, müteaddit defalar hitap 
on yedi yaşındaki Prenses harbin detçe her gün memleketimin kadın- edeceğim. Kadınlık harbin dehşetini 
fecayiini yana. yakıla anlatmıştır. lan birşey çıkıp harbin durması i- anlayıncaya kadar söyleceğim. Evet, 
Aşağıdaki satırlarda Habeş feli. - çin dua ettiler. Harbin fenalıkların- benim gözlerimle gördüğüm dehşeti 
ketini onun ağ.mı.dan dinliyeceksi- 1 dan kurtulmak için gece gündüz bütün kainat idrak edinceye kadar 
niz:] Allaha yalvarıyorduk. hitap edeceğim ! 

- Birdenbire g~rek benim için ge- Harpten bocalıyarak, sağa cola Ingiltereye geldiğimden beri her-
.ekse arkadaşlamn olan genç kadın- sallanarak, gelen adamlardan bahset gün sepet ve kutu dolusu çi'çekler 
Jar için saadet denilen o mevhum mek ne müthiş şey! Yüzleri yanmış, gönderiyorlar. Memleketin her tara-
ney kıiılıverdi. Harp saadetimizi yok bazılarının gözleri kör olmuş, ve ne fındaki kadınlardan birçok mektup-
etti-

1 

olduğunu bile bilmedikleri gaz tara- tar alıyorum. Herkes benim ve ba-
Bu memlekete geldiğim zaman be- fından ciğerleri zehirlenmişti. bamın akıbetine teessürlerini bildi • 

ni gülen çehreleri ile karşılayan genç Evlerine yerlere sürünerek dönen riyor. 
ka.dmlara harbin ne demek olduğunu 1 ve tedavi vasrtasmı arayan buza- Birçok kimseler beni çaya davet 
anlatmak isterim ı 1 vallı adamların karılarını teselli i- ediyorlar - ve kendi kendime ağlı--

Onlara. bu korkunç şeyi izahtan çin annem gece gündüz çalıştı. yorum. Fakat bazen ağladığım hal-
kaçm.mıyacağmı. Beni dinleyecekle- Bu adamları kurtarmağa çalışır- de kendimi mes'ut hissediyorum. 
rinden emi.ııim.,, ken uzaktan top sesleri işittik ve ya- ÇUnki bu kadar kişinin teessürümü-

Impara.torun on yedi yaşlan:nda- lmparatoruu kii!'ilk kızı Prenses kında kaçmamız icap edeceğini an- ze iştiraki beni mes'ut ediyor doğ-
ki ince, narin ve utangıç kızı Prenı. ZAHA1 la.dık. rusu ! ? 
8eB Zahai bana bu acı sözleri içi ya- Bütün hayatım müddetince bu ces- Prenses istikbalden bahsetmek is-
narak söyledi, ve Londraya Ingiliz nun için ya.kmdan bu gayeyi güden sur adam çehrelerini unutmıyacağım temiyor: 
lllL... - .._ ._ _ __ _ _. _____ _..__.__....__........._· ... _ _ •• .4ı •• J ......... 6,..~' 
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HERGUN BiR ROPORTA.J 

Emirganda yirmi 
büyük bir yalıyı 

odalı 
gezdim 

Yalı sahibi diyor ki: " Bizim yalıya bayılı· 

yorlar. Fakat tutmağa cesaret eden yok! ,, 

Boğaziçinden bir görünüş 

Geçen pazar günU, Boğaziçinde o- bağlı oturuyoruz. Yalının daha birkaç 
turan bir arkadamı, bana yirmi oda- odasına girip çıktı:ktan sonra, ev sa
l ıbir yalıyı gezdirdi. Yirmi oda, de: hipleri 'bayanlar, beni şöyle bir iskan
dim, fakat bunlar öyle odalardı ki, dil etmek istediler: 
herbirinin içine, birer apartrman katı, - Sizin arzunuz, kaç odalı bir yalı 
bol bol yerleşebilirdi. Cilfilı karaağaç tutmaktı? 
tahtasmdan yapilmış döşemeler üze- - Uç dört odalı olsa yeterdi.. de • 
rinde, bizi dolaştırdılar. Avizelerle dim. 
süslenmiş yüksek tavanlı salonlardan Tekrar biribirlerine bakıştılar. Şu 
geçirdiler, yalının en son katma çık- dakika içlerinden geçirdiklerini keş -
tığımız zaman, kendimde uçmağa ha- fetmek, keramete muhtaç değil. 
zırlanan bir tayyarecinin heyecanını - Acaba, ne yapsak?. Dört oda
duydum. Burada geçirilecek bir yaz smı ayırıp versek mi? yoksa topunu 
mevsimi, yarı ömre değerdi belki de.. birden tutacak '-iracıyı mı beklesek .. 
Ciğerlerimi en son menfezlerine ka - Uzatmıyalım, neticede anlaşamadık. 
dar açarak, yukarı boğazdan kopan Istanbulda, her katı en aşağı kırk Ii
havayı içime çektim. Ev sahibi, biri ra kira getiren bu yalı, boğazın en 
orta yaşlı, birisi genç, fakat ikisi de güzel köyü olan Emirganda, tek başı
görmüş geçirmiş, bayanlardı. Bu ko- na otuz liraya kiracı bulamıyordu. 
ca yalının neresine ilişeceklerini kes- Fakat. mesela. şu yalının yerinde. U
tiremiyormuş gibi, ayakta, birer ya- çer, dörder odalı, tertemiz, içi dışı 
hancı çekingenliği ile bekleişyorlardı. boyalı, merdivenlerine mm;amba, du-

Yirmi odalı, daha doğrusu yirmi varlarma kağıt kaplanmış, minimini 
evli bir yalıya, ayda kaç lira kira iste- birkaç yalı örneği kurulmuş olsaydı, 
diklerini sormağa utandığım için on- hiç şüphe yf.>k ki, kiracısız kalmazdı. 
larla dereden tepeden konuşmağı ter- Emaye banyonu taze deniz suyu ile 
cih ettim. doldurup içine girmiş, boylu boyunca 

Bayanlardan orta yaşlısı sesine a- uzanmışsm. Siz, bundaki zevki, dUşü
cmdıracak bir eda vererek anlatıyor- nün bir kere! .. 
du: 

1 
Alt katta, büyük bir sandal eski 

- Her gelen, bizim yalıya bayılr- boğaz eğlencelerinin ölü bir hatırası 
vor...hkat tutma~a ces9ret eden v~k. 6 1u, ..-.!!.- .,_....... • .----... , 
Oda oda kiralasak aldıgımız para a- _ Niçin binip gezmiyorsunuz? dl· 
mir parasını korunuyacak. Her kiracı 
bir değil ki.. Kıracaklar, dökecekler ... ye sordum. Orta yaşlısı, gencine. gen-
Onlar çıkınca, haydi bir masraf kapı- ci orta yaşlısına baktı. Hiç cevap ver-
sı daha!.. mediler . 

Ve genci söze karışarak ilave edi- Hani bir gün, canı helva istiyen a· 
yordu: damın biri; bakkal dükkanı önünden 

- Oyle yıllar oluyor ki, vergisini geçiyormuş. Bakmış ki, helva yap • 
çıkaramıyoruz. Bakk 1 

Bakıyorlar, geziyorlar, beğeniyor - mak için ne 13.zıınsa v~. a a so-
lar. Fakat kirasını öğrenince hemen kularak: 
kaşlar çatılıyor, yüzler buruşuyor. - Be adam, demiş, işte un, işte şe-
tstediğirniz de ne bilir misiniz? En ker, işte yağ .. Ne diye helva yaprp ye
çok ayda 35 lira... Sonra, gitgide, mezsin? Şimdi ben de kızağa çekilmiş 
mevsim geçmeğe başlayınca. otuza, sandal hakkında bu sorgum.la canı 
yirmi beşe kadar iniyoruz. Ne gelen helva istiyen züğürdün vaziyetine 
var. ne giden .. Ne arıyan var, ne so- düşmüş oluyordum. !nsanm böyle bir 
ran .. Biz de kapılara kilitleri vurup, sandalı olur da, içine binip dolaşmaz 
tstanbuldaki evimize çekiliyoruz. 

Burada, bayanlara sordum: 
- Kiraya vereceğinize kendiniz o

tursanız olmaz mı? 
Biribirlcrine bakrştJlar. Ne cevap 

vereceklerini kestiremiyorlardı. Niha
yet genci atıldı: 

- Kalabalığnnız olmadığından o -
turamıyoruz ! 

Bir yalı sahibi için bu söz acıklı bir 
itiraftı. Yirmi odalı bir yalının artık 
mesken olarak kullanılamıyacağmı 
onlar da görüyorlardı. Bayanlardan 
orta yaşlısı, sözüne devam etti: 

- Icra dairelerinde koşmaktan 
başka işlerimize bakamaz olduk. Bu 
zamanda, kimin kirada evi yalısı var
sa, başında büyük derdi var. Elimiz
le verir, sonra ayağımızla gidip ara -
rız. Bazı günler, verelim yıkıcıya da, 
gözümüz görmesin... diyoruz. Sonra 
da gene: 

- Taşından toprağın'i<ı.n alacağın 
parayla çingene borçlarını ödiyemez
sin ! Sen, aklım mı bozdun? diye ken
di kendimize çatıyorum.,, 

Bunları söylerken 'bahçeye bakan 
balkonlardan birinin kapısını açmıştı. 
Baktfnl: Yalının bittiği yerde sarp 
bir dağ başlıyordu. Toprağın bu mU
saadesizliği yüzünden, bahçeyi setler 
üzerine kurmuşlardı. Bayan içini çe
kerek. anlattı: 

- Farzediniz ki, yalıyı, yıktrrdım, 
arsası Ustünde birkaç küçük yalı yap
tıracak kadar param da var, diyelim. 
Fakat, bizim bildiğimiz yalı deniz ke
narında olur. Dağ tepesindeki eve, 
yalı demezler, köşk derler. Boğazm 
bütün zevki ise, yalı hayatı yaşamak
tadır. Yeni bir karara göre yapılar, 
denizden otuz metre geride yapılacak 
mış ! Buranın otuz metre gerisi, dağ 
tepesidir. Denizi seyretmeye gelenle
ri, bu koca bayrrın üstüne nasıl çıka-

mı? •. 
Ev sahiplerinden ayrılırken, yelı • 

nm arka bahçeleri içine saklanmış bir 
köşk gözüme ilişti: 

- Bu aa sizin mi? diye sordum. 
lkisi birden cevap verdiler: 
- Bizim .. !sterseniz, onu tutun! .• 

Kirası da çok ucuzdur .. Su, elektrik, 
geniş bahçe.. Bunların hepsi içinde 
olmak üzere size ayda gn iki liraya 
brrakinz. 

Çıkarken, rıhtımdan bir daha bak
tım. Yirmi odalı yalı, adeta pir küçük 
saray heybetiyle kar§nnda duruyor· 
du. 

Salahaddin GUNGOR 

Kuin Meri döndü 
Londra, 10 (A.A.) - Kuin Meri 

transatlantiği Nev-York ile Cher • 
bourg arasındaki mesafeyi saatte 
vasati 28,74 mil süratle dört gün on 
beş saat, on beş dakikada katetmiş· 
tir. 

Almanya ve Yugoslavya 
Belgrad, 10 (A.A.) - Bazı nazır

lardan mürekkep ekonomi komitesi, 
Alman fabrikalarından 400 milyon 
dinar kıymetinde demiryolu malze • 
mesi satın almağa karar vermiştir. 

Doktor Şaht Atinaya 
geliyor 

Atina, 10 (Tan) - Buradaki Al· 
man elçiliği Almanya tktısat Bakanı 
ve Devlet Bankası Umum Direktörü 
Dr. Şaht'm önümüzdeki cumartesi 
günü Atinaya geleceğini hükfunete 
bildirmiştir. Bu vıesile ile Dr. Şabt ile 
iki devlet arasındaki iktısacll vaziyet 
hakkında müzakereler cereyan ede-
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GUZEL SAN'ATLER 

Jean - Cabriel Domergue'in son Paris sergisinde teşhir ettiği bir 
(Luvarede) adlı eser 

• Paristeki 
nedir? 

resım 

Güzel san'atler refaha kavuşan 
memleketlerin malıdır, sözüne "doğ
rudur,. dersek bugünkü Fraıısanın re
fah içerisinde yüzdüğüne de ınanma
mız 18.zım. Çünkü dünyanın hiçbir ta
rafında "Güzel San'atler .. in nabzı 
Paristeki kadar muntazam vuruşlar
la çarpmaz. Hiçbir memlekette resim 
ve heykel sergileri Paristeki kadar 
seyirci toplayamamıştır. Hiçbir diyar 

bu kadar büyük san'at hareketlerine 
beşiklik etmemiş hiçbir memleket 
mecmuu 30 bini aştn ressamını ge
~indirmiye yeltenmemiştir. 

Mahalleleri vardır: Tamamen· res
samlarla meskündür. Evleri vardır: 

Bütün odaları atölye olarak yapılmış 
tır. Kahveleri vardır. San'atkarlar -
dan başka. müşterileri seyirci olarak 
gelirler. 

Parisi pek ballandıra ballandıra an 
}attığıma bakmayın bu şehir şerbeti
nin bir de yalnız san'atkarlar tarafın 
dan tadılan kapkara bir de sefaleti 
:vardır. Ressamların kuru kahve ile 
geçirdikleri bitip tükenme bilmiyen 
günleri, mahalle kedilerini kesip ye
dikleri açlıklan vardır. 

sergileri 

Mevzu 
Resimde güzel olan şey, ne tabiat 

sevgi~i. ne mevzu intihabı, ne de fi
kirdir. Böyle olmakla beraber bun
ların bulunması da eserin güzel ol
masına mani değildir, aranılan; san'
atkarın tecrübelerine uzun ve emek· 
li arayışlarına dayanarak edindiği 
kanaatlarm ve bu mülahazalarını i
fade eC:.}bilecek (Facture) in güzel
liğidir, facture bir ressamın şahsiye 
tini haykıran hususiyetidir. Müte
madi arayışlarının neticesi olarak 
ressam olğunluk devresine girdiği 
zaman tabiati kendisine has bir gö
rüşle ifade eder, bu hususiyete rağ
m"- her eserinde değişmesini bilen 
bir supless de vardır, her zaman için 
monoton olmaktan uzaklaşmağı bi
lir, basma kalıp nizamlara tabi olma 
dan hissini söylemek için elinde tabi 
atin bir vasıta olduğıına inanmış
tır. Kompozisyonunda bir aksaklığı 
gidermek için koca bir ağacı yerin
d"n sökebilen, üç katlı bir evin 
(icab ediyorsa) iki katını yıkan bir 
ressam duygusu; tuvalini entresan 
bir hale getirecek unsurları tabiat
ta her hangi bir köşecikten bulup 
çıkarabilir, o; haha çalışırken eseri
ni kafasının içinde bitmiş görmeğe 
mecburdur. Hangi talili mcvzudur
ki; yalnız güzelliği değil; tamlığı en 
müşkülpesent bir feylesof titizligi 
ile kabul etmeğe mecbur olan bir 
ressama bir tarafını kopartmadan 
bir yanını değiştirtmeden kendini 
verebilsin? .. 

Bir köşenin renk ahengini duya
bilen heyeti umumiyeyi teşkil eden 
cisimlere tuvalinde nasıl yer verebile 
ceğini düşünebilen bir duygunun 

intihabı 
mevzu peşinde koşmağa ihtiyacı yok 
tur. Yürüyeceği yolu tayin edememiş 
olanlardır ki ancak conventionnelle 
mevzuları tekrar etmekle göz bilgi
si az olan bir muhiti istismar etmek 
isterler .. 
Ressamın tabiati sevmesi tabiidir, 

fakat bu sevgi hiç bir zaman körü 
körüne bir bağlılık meydana getire 
cek şekilde olmamalıdır, insan ruhu
nun sevdiği şeye karşı bağlı ve sa
dık kalmak duygusu vardır, bu gün 
kü resim, tabiati kopya etmekten u
zaktaöır, bu sevginin bir tabiiyet 
doğurabilmesi ihtimali san'atkar 
için bir tehlike olabilir. Bu sevgi, 
tabiati tahlil mahiyetinde bir alaka 
uyandırması ve çalışma arzusu ver
mesi bakımından çok ehemmiyetli 
olmakla beraber; san'atkarm ruhun 
da hazan sükunet, bazan heyecan ve 
fahut safiyet şeklinde de tezahür 
eder. 

Aksi olarak, sistematik bir arayış 
la tekamül edebileceğine aldırış et
miyen, her yaptığı işe bir tablo eda 
sı koyınağa çalışanlar san'atin geb 
[. -. namütenahi kad"r geniş saha 
sını daracık bir çember içine sıkış
mış görenlerdir. Onlar bu daracık s~ 
hada devredib dururlar ve bu devir 
!erini o kadar müteaddid def...la r 
tekrar ederler ki, kendilerine bakan 
ların başlarını döndürürler, bu te
ker_rürle edindikleri (pentur) değil 
resım yapmak ustalığıdır ve bu us
~hk belki ip üstünde taklak atan 
bır cambazın insana duyurabileceği 
hayret heyecanından daha başkası

nı veremez. 

Mevzu intihabı serlevhalı yazıyı yazan genç ressamlarımızdan Arif 
Bediinin yaptığı bir portre 

Bir ressamın Paris'i 
özleyişi 

1 

1 

Uç sene Berlinde kalan bir artis-
tin Parisi özlen\emesi kabil midir? 
Güzel caddeleri, güzel evleri, güzel 
insanları, çok muntazam hayatile 
belki mükemmeldir. Fakat ben san
atknm ... Canım Parisi görmek isti
yor. Bıktım hu intizamdan ... Berlin 
ile Paris arası 24: saat sürer. 

T r e n e a t l a d ı m , Ak • 
şam üstü Parise geldim. Paristeyim. 
Pariste.. Müthiş seviniyorum. So· 

1

1 kaklar kıyamet gibi patırdılı, vıyır 
vıyır. Taksiye atladım. Doğru Mont

' parnasse dedim. Otelin birine gir -
~ ! dim. 

1 Montparnasse'ta sarışın dilberler 
; varsa .. Japon ve Çin1i ve Siyamlılar 
; da var .. Akşam üstü bu kütlenin 
j Bulvar Montparnasse'ta gezintisini 
; Dôme'un tarasasınm bir köşesinden 
~ seyretmek ayn bir zevkti. Montpar
! r.asse'ta büyük bir kahve daha var, 
j Cafe Coupele. Buraya arada sırada. 
j Fransızlar da geliyor .. Bu kahvenin 
ı kapısındaki Coquillage sergisi haril kula.dedir. lçeride şık tipli Fransız 

1 

kızları aperetifle karışık sümüklü
böcek yiyorlar. 

Burada on beş yirmi tane ressam 
1 atelyesi var, öğleden sonralan gidip 
1 rf'sim ciziyorum. Modeller hariku -

l 
liıde. Günüm böyle geçiyor. Sabah 
leyin Dôme'dayım, üğleden sonra a 
telyede, akşam tekrar Dôme'da. Bu· 
rası gece gündüz açık.. Sabahlan 

Fakat neolursa olsun bu memle
kette yine mevsim başına b.:.. veya 
birkaç "salon,, düşer. Ilkbahar, sonba 
har, yaz, kış salonlannda binlerce 
eser toplanır. Seçilir, teşhir olunur. 
Parls bu sergilere en güzel binaları
nı vermiştir. 

Bu salonlann açJldıklan g1hı 

Bütün dünya san'atklrlarının ilham ald ıkları Pa risin göbeğinde içinde emsalsiz sanat eserlerile kurulmuş Luvr sarayı ve müzesinin kuşbakışı 
görü nüşü 

kızlarla cbooping denilen sabah k 
valtısı bir şişe şampanyayı aşmadı 
ğı zaman hoş oluyor. 

Pari.ste bir hadise olur. Yevmt gar.e
teler, ve bütün mecmualar salona say 
fa, sayfa., sütüun sütun yazılar has
rederler. 

Salonlarm açıldığı gün aynca yeni 
elbise modalarının da teşhirine ve
sile olur. 

Salonlar ilk gün yalnız davetlilerle, 
eser teşhir. eden san'a.tkarlarla dolar. 
F.ser teşhir edenler dostları tarafın -
dan hararetle tebrik veya tenkit olu
nurlar. 

Dk defa salona eser veren san'at -
karların eserlerinin önünde mekik do 
kuduklarmı görürsünüz. Seyircilerin, 
eserleri önünde söyliyecekleri bir tek 
kelime onun için mühimdir. 

Ellerinde o gUn çıkan bir san'at 
mecmuasmda kendisinöen ve arkada 
ımdan bahsedildiğini gören genç bir 
11an'atklr heyecandan: katılarak ar
kad8.§IDI arar. Biçarenin omuzuna 
müthiş bir yumruk indirir ve: 

- Yaşasın! Der. Gazete ikimizden 
de bahsediyor. 

Oteki kulaklarına kadar sevinçten 
kızararak gazeteyi kapar arkadaşı on 
lardan bahseden cümlenin altmı kır
IDm kalemle cizmiıttir. Bir nefeste 

kendisine ait yazıyı okuyan toy san
atkar kızar: 

- Aptal, der. Bunun neresine se 
viniyorsun? Sana Yalancı pehlivan, 
demişler. Bana sahte renk hocası. 

Fakat öteki delikanlıya ismini gaze 
tede görmek yetişmiş ve artmıştır da: 

- Aman! Monşer ! Bizden bahse -
diyorlar ya. Sen ona bak! der. Ya hiç 
bahsetmeselerdi. ? . 

Salonlardaki ilk gün bir alemdir. 
Kubbeli göbeğini satın almak istedi -
ği armut notumort'una yaslamış 
bir tüccar san'atkarla uzun bir pa
zarlığa girmiştir. Kolay kolay uyu -
şamazlar. Göbekli adam ertesi gün 
karısile beraber geleceğini ve eğer ka 
rtsı ayni resmi severse o zaman san
atkann istef·~ fiyati vereceğini söy
ler ve uzakl(Jır. 

Bugünün en büyük ressam ve hey
keltraşlarmı hemen heme,ı bu salon
lar barbar bağırarak ilin ettiler. Bu
giin, Parisin her sene en bü~k san
atkarların bütün eserlerini bir araya 
toplıyarak birkaç ay teşhir eden o
tengerie salonlarında resimleri topla ı 
nan sezanne da vaktile bu salonlarda 
eser teşhir etmek için can atıyor ve 
eseri kabul edilmediği zaman dünya
ya küsecek oluyordu!. 

Bedri RABMl Fikret MuallA'n ın Pariste Dôme kahvesinde çizdiği bir re:>im 

Mühim bir sergi 
Garbin büyük resim üstatlarının 

orijinal eserlerinden terekküp ede -
cek olan bir sergi açılması için teşeb
büsler yapılmıştır. Bu eserler Mos -
kova ve Leningrat Ermitaj müzesin
den seçilerek şehrimize gelecektir. Bi 
zim için pek kıymetli birer varlık o -
lan bu eserler Istanbulda Güzel San' -

Pariste otu~an, Pariste bir gün bi 
le kalacak olan her artistin mutlak 
uğrayacağı (Dôme) kahvesinde yi 
ne bir ikindi vakti yanımdakileri ha 
yal meyal farkedebilecek kendi ken 
dimle meşgul bir dakikamqa karşı 
ma sanşın bir kızın oturduğunu bir 
denbire farkettim. O kız bana o gü 
ne kadar gördüğüm bütün kadınlar 
dan güzel geldi. Giyinişi, oturuşu 
bakışındaki vekan ile beni bütü 

atler Akademisinde teşhir edilecek - kahve halkından daha çok ram et 
tir. Serginin ihzarı müzakerelerine misti. Garsona sordum; resme çalı 
başlanmıştır. şa~ bir İngiliz kızı imiş ... 

YENi NEŞRiYAT 

Altan 
Eliziz Halkevi tarafından çıkarı

lan bu derginin 16 mcı sayısı inti-
şar etmiştir. 

• 
Gündüz 

Güzel ve kıymetli yazılarla, resim
lerle intişar etmeğe başlıyan Gündüz 

mecmuanın istifadeli makalelerle 

1 
ve zengin bir münderecatla 3 üncü 
numarası çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Çocukken evimize renkli Avru~ 
mecmualan gelirdi. Hayal meyal Iiı 
giltere hakkın<Ja bir fikrim va 
Aklıma hemen geldi, yol param va 
dı. Londra da çok yakındı.. Son 
düşündüm .. Londra yakır-dı amm 
bu sırada Pariste bulunan ben do -
ru dUrli!t bir Fransız tanıyamamı 
tmı. Londraya gitsem belki ayni 
lihsizlik orada da. peşimi bırakın 
c:ıktı .Mutlaka her İngiliz kızı b 
kadar şık değildi ya ... 

içimde Parisin yarattığı bin bi 
arzu ile kendi gönlümün hayat 
yaşarken paralarımın bittiğini v 
dönmeğe mecbur olduğumu bir rü 
yadan uyanır gibi duydum. 

Arif BED 
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EKONOMi 
Pi YASA 
VAZiYETi 

Tiftil< piyasasında bir 
canhlık var 

İstanbul mmtakasmda Tiftik piya 
sasında canlılık devam etmektedir. 
Mrntakanm diğer mahsul piyasala -
rmda zikre değer bir hadise görülme 
miştir. Rekolte tahminleri hakkında 
Trakya ve Marmara havzasından a
lman haberlere göre, yağmurların de 
vam etmekte oluşundan endişe edil
meğe başlanmıştır. Şimdiye kadar 
mahsulün neşvUnemasına yarayan 
bereketli yağmurlar artık büyümüş 
olan ekinler üzerine zararlı tesirler 
yapabilir. Bununla beraber bu mm
takalrda rekoltelerin çok iyi olacağı 
kanaati umumidir. 

Ege mıntakasında mevsim dolayı:
sile 1935 rekoltesinden artan mallar 
üzerine cereyan eden muamelelerde 
durgunluk vardır. İdraki yaklaşan 
mahsuller üzerine yapılan olivre sa
tışlarda ise bariz bir hareket hisse
dilmektedir. Bütün mmtakada hava 
vaziyeti çok müsait geçmektedir. Re 
koltelerin pek hareketli olacağı kuv
vetle umulmaktadır. 

Samsun mıntakasmda son günler 
de havalar istenildiği gibi açmış ve 
yağmurlar kesilmiştir. Bütün mah -
sullerin zirai durumları müsaittir. 
Rekoltelerin çok iyi olacağı kanaati 
umumidir. 

Mersin mmtakasmda her tarafta 
yağan yağmurlar dolayısile umumi
yetle' mahsul rekoltelerinin çok fazla 
olacağı anlaşılmaktadrr. Geçen haf
taya nazaran muameleler daha faz
la olmuştur. Alivre satışlşr yapılma
mıştır. 

Canh hayvan ihracatı 
Istanbul canlı hayvan piyasasın

da son hafta içinde kayde değer bir 

Buğday piyasası kararsız 

Yağmurlardan sonra fiatlerde hafif 
bir yükseliş göze çarpmaktadır 
Istanbul buğday piyasası karar -

sızdır. Derisi için yapılacak bütün 
tahminler yeni rekolte vaziyetinin 
esaslı surette anlaşılabilmesine mü
tevakkıftır. Son yağmurların ekin -
lere zararlı olacağı düşüncesi piya-• 
sayı biraz tutar gibi olmuş ve hat-
ta fiyatlarda beş para kadar yük -
seklik görülerek aşağıdaki seviye -
!erde bulunmuştur: 

Son hafta 
Beyazlar 6,5 - 7 
Kızılcalar 6,25 - 6,50 
Sertler 5, 75 - 6 

Ege mıntakasında son hafta için
de buğday piyasası zaman zaman 
yükselmek istidadını gööstermiş ise 
de Ziraat Bankasının 6,5 kuruştan 
piyasaya çıkarıp sattığı Uşak buğ -
daylan fiyat yükselmesinin önüne 
geçmiştir. Fiyatlar geçen haftanın 

ayni olarak şöyledir: • 
Son hafta 

Uşak sert 6,625 
Uşak yumuşak 6,75 
Yerli 6,375 

Samsun mmtakasr buğday piyasa
sı normal şekilde cereyan etmekte • 
dir. Fiyatlar şöyledir: 

Son hafta 
Samsunda 5,75 - 6,275 
Çorumda ekstra 5.50 
Amasyada 1 inci sert 6 - 6,25 
Mersin mıntakasmda yeni buğday 

mahsulü piyasaya gelmeğe başla -
mıştrr. Piyasa kararsızlık içinde ol
makla beraber vaziyetin yakında ay 
dınlanacağı bildirilmektedir. Fiyat . 
lar bazı merkezlerde geçen haftaki 
seviyelerini muhafaza ve bazı mer-

kezlerde de hafif düşüklükler gös -
termiştir: 

Son hafta 
Adanada yerli buğday 4,50 - 5,37 
Mersinde 4, 775 
Konyada beyaz 5,248 
Konyada sert 5,611 

DIŞ PlYASALARDA - Şimali 
Amerikada yapılan son tahminler 
arsıulusal piyasa üzerinde önemli 
tesir yapmıştır. Gelen haberler ü
rün vaziyetinin iyileştiğini göster -
mektedir. Bu yüzden geçen hafta 
ihracatçılar cif fiyat vermekten iç
tinap etmişlerdir. 

Kanada mühim miktarda mal a.r
zetmiş ve düşük fiyatla bir hayli 
buğday satmıştır. • 

A vustralyada buğdayların kurak
tan müteessir olduğu haber veril -
mektedir. 

Arjantinde rutubet derecesinin e
kine muvafık bulunduğu anlaşılmak 
tadır. 

Balkanlarda mahsulün bereketli 
olması kuvvetle tahmin edilmekte • 
dir. 

!talyada beklenen yağmurların 

yağması üzerine mahsul vaziyetinin 
iyileştiği yazılmaktadır. 

!skenderiye buğday piyasası nor • 
mal vaziyetini muhafaza eylemekte
dir. Fiyatlar nev'e göre beher arde
bi 142 - 150 Mısır kuruşudur. 

Romanya buğday piyasasında son 
h&fta içinde fiyat ve satış düşüklü • 
ğü kaydedilmiştir. Bu tenezzül bir 
hafta evvelisine nazaran vagonda 
1.000 • 1.500 ley arasındadır. 

hareket görülmem~tir. ::=~~:=~~~======================================= 
lzmirde ihracat günden güne inki- ......_...__._._._.. .. ,,~~ · RJs ur "-"-.... ..,..... 

§af ettiğinden piyasanın da o nisbette 
sağlamlaşmakta olduğu bildirilmek -
tedir. Son hafta içinde Yunanistana 
488 sığır, 2311 kuzu, 900 koyun ve 
274 oğlak ve keçi gönderilmiştir. 

Kars canlı hayvan piyasası sağ
lamlığını muhafaza eylemektedir. Ta
lebin çokluğu karşısında arım az olu
şu fiatlan biraz yükseltmiştir. Bir ko
yun 6 - 10 liradır. 

Palamut piyasası 
Izmir piyasası çok sağlamdır. Eks

tra mallarla. röfüz nevileri piyasada 
kalmamıştır. Alıcıların isteği pek faz
ladır. Stok çok azdır. Fiatla.r müte
madiyen yükselmektedir. Tırnaklar 

745 - 765, kabalar 630 - 675 kuruştur. 
Bükreşten bildirildiğine göre, Ro

manyada pala.mut permilerinin veril
meğe b~aması, satı§lan ha.raretlen
dirmiştir. 

Fransız esham ve 
tahvilatı 

Paris, 10 (A.A.) - Paris borsasm 
tfa dün Fransız esham ve tahvilatı, 
bilhassa elektrik, kimyevi istihsal ve 
demir sanayiine ait bulunanları, ye
niden bir tenezzül kaydetmiştir. 
Rantlar da biraz kıymetten düşmü~
tür. Buna mukabil beynelmilel es
ham ve tahvilat rağbettedir. 

No. 49 

Ademle Havva 
Bttrban ClAHID 

Kalbim çarpıyor. 
Eğer 

0

bu kız benimle pek çabuk 
teklifsiz olmazsa bu sıkıntı beni bir 
taş gibi hissiz yapacak. Teşrifatlı 

münasebetler beni mahveder. 
Lop kırmızı yüzlü, kabak başlı bir 

U§ak kapıyı açtı. 
Yusyuvarlak, pespembe, pırıl pırıl 

kaf asmı adam akıllı göstermek ister 
,gibi yerlere kadar iğilid. 
"İngilizce bir şey söyledi: 
Söylediğinden ziyade iğilmesinden 

anladım ki beni ağırlıyor. 
Şapkamı, eldivenlerimi aldı. Port 

manto gibi kullanılan kristal bir ma 
saya bırakıp önüme düştü. Kalm, tüy 
lü yol keçesinin sonundaki buzlu cam 
1ı kapının iki kanadını birden açtı. Ay 
dmlık, ilk hamlede insana bo' hissi 
veren geni~ bir salona girdim. 

Kimseler yok. 
Sağda, solda, kaim yapraklı salon 

ağaçlariyle ayrılmış iki salon daha. 
Urkek adımlarla pençereye doğru yü
rüdüm. 

Yarı aralık panjurlardan donuk 

BORSA 
Paralar 

10 HAZlRAN ÇARŞAMBA 

Esham 
t .............. 

Alıı 

Sterlin 625.-
1 Dolar 124,-

20 Fransız francı 164,-
20 Belçika francı 80,-
20 Drahmi 20,50 
20 İıviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82,50 
Awıturya ıilin 22,-
Mark 30,-
Zloti 21,-
Penco 22,-
Leva 22,-
Yen 30,-
İsveç kuronu 30,-
Altın 975,-
Banknot 244,-

Ç e lc fer 
Parla üzerine 
İneilia üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Sofa 
Florin 
Çelcoaloftk 
Avuıturn 
Mark 
İsveç kuronu 
İıpanya peıeta 

Satı ı 

630,-
124,-
166,-
84,-
23,50 

!120,-
88.-
16,

. 52,-
195,-
84,-
24,-
32,-
23,-
24.-
24,50 
34,-
33,-

977.-
245,-

12,03 
633,75 

0,78,95 
10,07,46 
4,68,84 
2,45,-

63,50,-
1,17,30 

19,10,95 
4,19,58 
1,96,75 
3,06,86 
5,80,86 

bir aydınlık parkeleri yalıyor. 
Yeşile çalar kurşuni bir salon. Bü

tün eşya böyle donuk, yeşilimsi kur
şunt. Koyu gümüş vazolar. 
Herşey mat. 
Dıvarlardaki tablolar bile! 
Caddenin gürültüsü bu taş binaya 

uzaktan bir uğultu gibi sızıyor. 
Ellerim cebimde dolaşırken uzak-

tan, derinden: 
- Hola! Hola 
Diye bir ses geldi. 
Etrafıma baktım. 
Sağdaki salonun tam karşıya gelen 

bir tül perdesi açılmış. Merinin başı 
görünüyor. 

Şaşkın admılarla o tarafa döndüm. 
Artist kız. 
Userl garip çiçeklerle süslü, bu eşi 

ni hiç görmediğim ipek tülden bu se
fer yalnız elini uzattı. 

Optüm. 
Elimi bırakmadı. Çekti. Tül perde 

tatlı bir rüzgar gibi yüzUıntl okşaya
rak önümden sıyrıldı. 

Ve ben loş, yemyeşil bir küçük sa
lona girdim. 

Mery bugün fevkalade. 
Uzun boyunu biraz daha uzun ve 

ince gösterec dar, blö dö saks ren
ginde bir elbise giymiş. 

KoUan hemen omuzlarına kadar 

İt Bankuı Mü. 
" ,, N 
,, ,, Hamiline 

Anadolu% 60 
" %100 

Şirlcethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terlcoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bınlcur 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Ecıaneıi 

lıtllcroılar 
Türk Borcu I 

" " II ,. ,. III 
İltikrazı dahili 
Ercani A. B. C. 
Sıvaa Erzurum I 

,. " II 

87,SO 
9,90 
990 

24,60 
41,-
16,75 
19,50 
8,65 

lZ,60 
10,75 
67,50 
27,50 
4,45 

21,35 
20,15 
20,25 
96,-
95,25 
97,50 
97,50 

Mısır falıv111er1 

1886 J 
1903 II 
1911 III 

Taltvildf 
Rıhtnn 
Anad.olu I •e n 

,. 111 

-.-
92,50 
86,-

Anadolu Mümc11ili 

-.-
93,50 
17,-

10,70 
43,go 
45.-
51,90 

açık. Etekleri de topuklarına kadar 
uzun. Bu yeışil renk ince bir yaprak 
gibi vücuduna yapı9mıf. Bütün hat
ları, kıvrıntılan belli. 

Kendimi bir yel}il cennet köl}eBin
de görüyorum. Filizi kadife kaplı 

alçak bir sedirin önünde ayni renk 
raflı bir alçak masa var. üzerinde 
gümüş bir buzluk görünüyor. 

Mery bana sedirin yanındaki al~ 
çak fakat geniş tabureyi gösterdi: 

- Oturun da biraz çene çalalım. 
Ve kendisi sedire geçerken ili.ve 

etti: 
- Viski mi seversiniz koktel mi? 
- Siz hangisini severseniz. 
Büyük buzluktan çıkardığı viski 

şi1Şesi yeni açılmıştı. Altlan dar, yu
karıya doğru gittikçe yayvanlaşan 
ild bardağın yansma kadar doldur
du. 

- Ben koktel sevmem. Vilki iç· 
kilerin kraliçesidir. 

İkinci soda •ifesinl aldı: 
- Alışkanlık belki de. Viski mi· 

demi bozmuyor. Alır mısınız? 
Gösterdiği bardağı aldım. Ona ba

kıyorum. Bu loş ve yeşil gölgeli O· 

dada zUmrütleşen gözleri ne güzel
di. Yarısından fazlasına kadar lçtl. 

Gözümü ondan ayırmadığım için 
ben de onun kadar içtim. Mery 

!Fotoğraf 
1 Tahlilleri 

.Fotoğraflannızı bize ı 

gönderiniz, karakte

rinizi size söy liyelim ! 
Temiz ruhlu, idealist bir karakter. 

Hayatını beşerin saadetine vaY...fede
bilecek kadar di -
ğernist. H a y a 1 i 
kuvvetli. Mantı -
ğından ziyade his
leri ile bulur ve bi
lahare bunların tla 
kikate de uygun 
olduğunu görerek 
hayret eder. lyi 
bir aile babası o -
lur. Fakat aile 
muhiti, onun ide -
allerine dar gelir. 

Fazıl Sflgef Lüzumundan faz 
la hüsnüniyet sahibidir. 

* 
Asabi, acul ayni zamanda müsteh-

zi bir karakter. Eğr muharrir ol 
saydı kuvvetli hic· 
viyeler yazardı. 

Gizlemeğe çalıştı -
ğı bir gururu var
dır. Sık sık muhiti
ni değiştirmek is • 
ter. Maziyi çabuk 
unutur, çünkü da
ha ziyade istikbal 
ile alakadardır. Bü 
yük hevesleri var .
dır. Karakterini 
değiştirdiği tak 
dirde onlan tat • Suphi 
mm edecektir. 

* 
Mağrur, kendinden fazla i~, sanat 

hevesi olan, bununla beraber sanatı 
yalnız allah ver • 
gisi telakki ederek 
onu iktisap için ça 
lışmak zahmetine 
girmek istemiyen 
bir karakter. 
Hayatın muhte

lif şekilde darbele
rine uğramış ve 
bir kaç kere gaye-
lerini değiştirmiş

tir. Iyi bir dost ve 
ya hamiye rasgel-

mza konma.mı,tır diği takdirde şah· 
aiyeti gizli kabiliyetleriyle tebarüz 
edecektir ve o zaman şöhrete ka vu -
,acaktır. Kuvvetli bir izzetinefse 
sahiptir. Merkezi sıkleti kendisi ol
mıyan her ,eye kargı lakayttır. 

• 
Azmi sayesinde zaaflarını yenen 

ve kendine mühim bir eahsiyet temin 
eden bir karakter. 
ldare ettiği işin en 
kUçük teferruatı -
"Hı k dar nezaret 
eder, fakat bizzat 
kendisi. yapmak -
tan hoşlanmaz. lç
tima.I mıeV'ZUa.t.ı 

bir kanun olarak 
tanır, onlarrn hu
dutlamıı aşmaz. 

Tehlikeli olabile -
cek işlere gir- Artuner 
mekten çekinir. Fakat herhangi bir 
saikle girerse, etraf mdakileri ıaşırta
cak kadar cesur olur. Birinci plan
da gözükmekten hoşlanır, bu vaziye
tin icabatma da katlanır. 

bardağı yerine koyduktan sonra se
dire uzanır gibi yerleşti: 

- Daha yemeğe iki saatimiz var. 
Şimdi anlatınız bakalım. Londra'yı 
beğendiniz mi? 

Ingiliz kızmm bir gUnlUk ahbaba 
gösterdiği bu samimiyetten hoş
lanmıştım. İngilizler soğuktur, ecne
bileri içlerlne sokmazlar diye öte
den beri kulaklarnnız o kadar dolmuş 
ki, daha Londra'ya geleli kırk sekiz 
saat olduğu halde böyle bir Ingiliz 
kadmm hususiyetine karışıvermek 
koltuklarımı kabarttı. 

Vakıa bu kadm nihayet bir artist 
ve nihayet bir zengin lngilizin met
resi. Fakat ne olursa olsun. Sadi
nin de dediği gibi bugün "Mery" nin 
mahremiyetine girebilmek için Lond
ra zenginlerinden birçokları kim bi
lir ne f edakirlıklar etmeğe hazırdır
lar. 
Bunları düfilndükçe cesaretleniyo

rum. 
Bu kadın beni evine, yemeğe da

vet etmekle her halde hususi bir 
alaka göstermil} oluyor. Bu hazır
lanış o ali.kanın en bariz alimcti. 
Bunları dUşUnürken Mery'nin böy

le: 
- Londra'yı: beğendiniz mi! 
Dive Borusu aklımı bB.,fıma ge-
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erJ/V\eler 
imkansızlık duvarlarını yıkınız 

Divanyolundan S. imzasile: 
"Gönül işlerinde malcul ve kalbe 

teselli veren cevaplarınız bana da 
dertlerimi size bildirmeğe cesaret 
verdi. Sizin iyilik ve teselli verecek 
sözlerinize muhtacım. Gelelim gönül 
meselesine: 

iki aydanberi yolumun üzerinde 
gördüğüm bir kıza d§ığım. Hayatı -
mın bütün yalnızlığı ve heyecansız 
geçen günleri onunla doldu. Kalbim 
yanan bir küme ateş oldu. Bütün 
benliğim, hislerim ona sürükleniyor. 
Günler beni ona da1ıa kuwetle bağ
lıyor. Onu nasıl sevdim1 Bunu ben 
de bilmiyorum. Onun arkadaşı olan 
ev sahibimiz, bir gece beni !fUkarıya 
çağırd1lar. O da gelmi§ti. Bu vesile 
ile tanıştık. Ve ba§ka bir gece da1ıa 
yine benim '8Tarım ile toplandık. 
Bana çok sempatik 1ıareket etti. A
radan bir hafta geçti. Bu e8fl4da 
evin içinde, benim onu aevdiğim fQ
yi oldu. Bu vaziyet dahilinde bir 
daha toplanmağa imkdn kalmadı. 
Ev sahibimizin kızına ben, bu şayia
nın bir yalan olduğunu söyledim. 
Bu vaziyeti kurtarmak içindi. Çün
kü ev sahibimizin kızı, benim set>di
ğim kızı, teyzesinin oğlu ile koriU§· 
turmak istiyor. Halbuki bu çooo.k 
ortamektebin yedinci sınıfında ııe 
kız ona pek lô,kayt. Sevdiğim kızı 
penceresinde görerek seldmlaşıyo -
ruz. Fakat artık hiç rahatım kal -
madı. Bir deliden farksızım. Onu
gördükçe bir kuduz gibi haykırmak 
istiyorıtm. On.ru dışarıya hemen he
meı• hiç yalnız bırakmıyorlar. He
nüz sekizinci 8'1n1fta. 

Ona tesadüf edince bütün §WUrı.tm 
du,nıyor ve sanki elektrik çarpm.4 -
sına tutulmuşa dönüyorum. Sevdiği
mi bizzat söylemeğe veya mektupla 
bildirmeme imkdn yok. Zaten sokak
ta gördüğüm yok. Benim Universi
te bitirmeme henüz iki sene oor. Ha
yatımı kazanamadığım için ciddi bir 
teşebbüste bulunamadığım gibi bu -
nu.. aileme.. de açmam.a maddeten im
k.dn yok. Ontt unutmağa çok çalış -
tım. Derslerimle uğraştım. · Fakat o 
benliğimin her zerresine karışmf.§.En 
büyük saadetim onu görmektir.Onu 
penceresinde bir dakika ol.!ttn göre
bilmek için, serseri gibi günün her 
saatinde ve geceleri sokağa çıkıyo -
rum. Sonra derin bir teessüre kapı
ltyor, ağlıyorum. Her geçen gün ba
nıı bir azaptan ba§ka bir §ey vermi-
yor. Bazan cmu unutmak için Ana
dolu.ya kaçmays d~üınüyoro.m. O 
zaman da bütün tah8ilimin §ekli de
ğişecek. Tıpkı bir iptidai iMan gibi 
bazı anUırda onu ve kendimi öldür
meği dÜ§Üniiyorum. Bu son netice; 
bir fik-risabit halini alıyor. Size bü
tün namusumla yemin edeyim ki, 
şimdiye kadar böyle bir kızı sevmiş 
ve müna.ırebet tesis etmi§ değilim. 
Her zaman kadınlardan kaçmf.§ ve 
hiçbir kızla aevişmemiştim. Biraz da 
çirkin oluşum, beni kadın bahislerin
den uzak tuttu. 

1 stediğim yegane şey: O tJeVdiğimi 
anlasın. Biraz dalıa aamimi ol.tun, 
istikbalde birle§elim. Fakat her ta
rafım kalın bir imkd"Mızlık duoorı 
ile çevrili. Topraktan altın yapmağa 
uğra§an zavallı bir kimyagerden 
daha zavallıyım ben. 

tirdi. 
Doğrusunu söyledim: 
- Dün akşama kadar Londra'yı: 

sevmiş değildim. Adeta bir an evvel 
kaçmak istiyordum. 

Yeşil gözleri bulutlanır gibi sUzül
dü: 

- Dün akşamdan beri. 
- Anladım ki Londra sevilecek 

bir yerdir. 
- Şimdi ne kadar kalacaksınız? 
- Kabil olsa burada yerleşmek 

isterdim. Fakat dün gece anlatmış
tım ya. 

Mery gümüş bir kutudan aldığı iki 
sigaranın birini bana uzattı: 

- Bu sigaralar viski ile iyi içilir. 
Kokusu başkadır. 

Sigarasını yakarken işaret etti: 
- Ayağa kalkmışken bardaklan

mızı da doldurur musunuz? 
Dediğini fazlasile yaptım. 
Bardakları doldurduktan sonra O• 

nunkini uzattım. Bir yeşil alev gibi 
parlıyan gözlerile teşekkür etti: 

- Londra'da kaldığınız günler iyi 
yaşamanız için. 

Bu kadın müthiş viski içiyor. Bu 
sefer bardağı sonuna kadar boşalttı. 

Ondan geri kalmama.le için ben de 
bitirdim. 

Bir haftalık programı konuşmağa 

Hafiye: Henüz 21 yaşındayım. 
ise tahminime göre 16 var." 

Siz ve o, sevişmeğe hakkınız ol 
bilir, ve vardır. Fakat henüz şim 
değil. Çünkü o, 16, siz 21 yaşınızda 
sınız. Bu yaştaki kimseler, biribirl 
rine kaJ'f}t büyük bir meyil görebi 
lirler. Lakin bu aşk değildir. Bun 
dan başka tahsil devresinde olanla 
rm, her şeyden evvel, hayati bir me 
sele olarak, dersleri ve istikballe 
ile meşgul olmalan gerektir. 

Her genç bir "ilk sevda" ya tutu 
lur ve tutulacaktır. Ve her genç 
esnada, dünya~a kimsenin kendis~ 
kadar bedbaht olmadığını zannede~ 
ve edecektir. Bu gibi sevdaların i 
neticesi vardır. Birisi, unutmak, bu 
iyidir. !kincisi devam etmek, bu fe 
nadır. Çünkü devam edilince facij 
şeklinde olsun, inkisar şeklinde ol 
sun ayrılık muhakkaktır. Bu söyle 
diklerimiz tabiat kanunlan gibi de
ğişmez, şaşmaz ve böyle kalır. 

Size tavsiyemiz şu: Hazır ortada 
'hir de mania varken, bu kızla esa
sen iki görüşmenin verdiği alakayı 
unutunuz, kesiniz. Bunun için basit, 
amiyane telakki edeceğiniz kadar 
basit bir çare vardır: 
Düşünmeyiniz. Üniversiteden çı • 

karken vereceğiniz tezinizi veya 
doktoranızı şimdiden hazırlayınız. 

Karısının hastalığından 
§ikayfçi 

Kadıköyünden K. L. imzasile: 
Dört senedir ltevdiğim bir '1«ui,ı1114 

iki senedir evliyim. Fakat evlendi
ğimizin haftasında karım, müthif 
bir hastalığa tutuldu. Elimden gel
diği kadar onu tedaviye çalıştım, 

bir evim wrdı, sattım, doktor para
sı verdim. Fakat bir türlü iyile§emi
yor ve ben bir hasta bakıcı vaziye
tine girdim. Karımı seviyonım, la
kin itiraf edeyim k"i, bana hayattan 
bıkkınlık geldi, zaman zaman fena 
şeyler dit.şünüyorum, kaçmak isti
yorum . .RuHU da yııı.pc:annyonnn, ~cV
mekte deVam ettiğim karımın ben
den ba§ka da kimsesi yok. Onu ge
ride bırakamıyorum. Ne yapayım, 

Size sarih bir tavsiyede buluna
bilmemiz için mektubunuzda mesela 
karınınzm hastalığının ne olduğu, 
maddi vaziyetiniz gibi bilmemiz icap 
eden malumat yok. Onun için size 
her şeyden evvel sabır tavsiye ede 
ceğiz. Hayatta insan, o kadar müş
kül vaziyetlerle karşılaşır ki haki
katen içinden çıkmak zordur. Metin 
ve şahsiyet sahibi kimseler böyle 
vaziyetlerde kendilerini gösterirler~ 
Biliyoruz ki tavsiye ve nasihat ver
mek sadece bir teselliden ibarettir. 
Bununla beraber, derdinize iştirak 
ettiğimizden emin olabilirsiniz ve şu 
dediklerimizi yapınız; şimdiye kadar 
karınızı tedavi ettiğiniz doktoru de
ğiştirebilirsiniz. Bu bir çaredir. Son
ra, CeITa.hpaşa ve Hasekinisa gibi 
hastanelerde beynelmilel ihtisas sa
hibi doktorlar var ve bu hastaneler 
Belediyenindir, bir ücret mukabili de 
değildir, oradaki doktorlara müraca
at ediniz. Her halde karmızm has
talığını teşhis ederler ve ona. azım 
gelen tedavi çarelerini bulurlar. 

Tekrar ediyoruz, metin ve sabırlı 
olunuz. 

başladık. 
Ingilizlerin öğle yemegını ikide 

yediklerini bildiğim için Mery'nin 
beni lki saat evvel davet etmesinin 
sebebi pek sade idi. Çene çalacak· 
tık. 

Fakat bu fıstıki, filizi ve yeşil 
renklerin kaynaştığı zümrüt köşe 
Mery'nin o meçhul, vahşi kokusu 
içinde o kadar baş döndürücü bir 
yeşil yuva haline geldi ki, kendimi 
hazan bir stüdyonun dekorları için
de, bazan tamamile bir hayal ve rü• 
ya aleminde görmeğe başladım. 

Gözümün önünde bir yeşil yılan 
gibi kıvrılan, bükülen bu Mery'nin 
bir aralık beni elimden tutup kaldır· 
dığını hissettim. 

Nereye gidiyorduk. Boş viski şişe
leri ayaklarımıza takılıyor, odanın 
ye~dl gölgeleri alev rengine giriyor. 
Buraya girerken geçtiğim tül perde 
gibi bir buluttan daha aştık. Daha 
koyu renkli bi? yer. Koyu mor. Yer• 
ler, duvarlar, tavanlar hepsi mor. 
Koyu mor. Bir karanlık köşede kur
şuni gibi görünen bir gölge gözüme 
ilişti. Başım dönüyor. Şuuruma ha· 
kim değilim. Mery beni kucaklama-
sa düşeceğim belki! Fakat onun da 
mukavemeti kesiliyor. Biribirimlze 

(Arkası ,.u) 
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No. lll • Yazan: MITHAT CEMAL 

Bugünkü Program 
htanbul 

18: Dana musikili (ı>llk); 19: Haberler· 
19,15: Mu-.telif plaklar; 20: Sıhhi konfe: 
rans; 20,30: Stüdyo orkestrala.rt; 21,30: 
Son haberler • 

Saat 22 den sonra Anac!ola Ajansmm 
cuetelere mahau havadis servisi verile· 
cektir. 

Belkis meşrutiyetten sonra da 
değişmedi; o, daima başka kadındı 

12,30 Pllk ,.7DIU 'ft Ajans haberleri, 
19,30 Yara tedavisi hakktnda konuşma. 
19,50 Karı,ık mhılt, 20,SO Ajana haberle
ri. 20,40 Dam muailciai. 

BiiknıfJ 

yet - Kim olacak! Senin Hida 
J3eyefendin! Cemiyete eokmuşsu -
nuz; Şehremini oluyormuş. 

Oda kapım açıldı; kapmm kan 
Chiıa erklnı harp müşUrlinün m 
meryalmmda olduğu gibi, bir Uf&k 
yap!ftı: Sofadan Hidayet haykm 

&• 
er· 

-
)'Ordu: 

- .Afkoll!ltl!l 'Adnan Beyefen 
hazretleri, biz gelmesek sizin arıya 

di 
-

cağı:ı11z yok! 
CI 

ek 
önden Hidayet, arkamıdan Ha 

Bul~ Paea redingotunda lliklem 
tçin fazla düğme arayarak oda 
giriyorlardı. Adnan, Hacı Hultis 

ya 
iyi 

gl5rllnce canı 11kıldı. 
Dağıstanlı hoca, Hidayetle Hacı 

BulQsi P&f&llm uzun aellmlarmı ( 
JeykUm aellm !) diye ağzıyla a'ıdı. 
tiad&n kaçtı. Arkumdan kOf&n A 
nanm g~e merdiven başmda 
Dni dayadı, :mliıalı bakb; "doet.la.n 

a-
o. 
d· 
e-. 

m yalnız bırakma! .. ,. dedi 
Adnan IDdayetle konu,urken dU 

fftDOyordu: "Şu busanlar ne bıh&f 
tı; hocanm duydukları yan yanya 
,.anhftl. 31 Martta istibdat geri dö 
meyince, Hidayette, Hacı Hul(Md 
Pata da İttihat ve Terakkiye yazı 
nııtla.rdı. Fakat dttn ısehremfııliğini 
tJyen Hidayete, Sivas valiliğini isti 
yen Hacı Hul<ısi Paşaya. Talat: "Z 
tı Baminiz hafiyetıiniz beyefendi! Za 
tı lliniz de hırsmımız P&fl. hazret 
teri!,, demi9, kovmuştu. Zaten tim 
Hidayet, Adnana Bunun kavgum 
etmefe geliyordu. Fakat bu Daim 
tanh hoeanm mefMitiyet için ne flk 
rl olabllirdl 7 Devlet kuvvetlerinin 
ayrılmasındaki ilim nazari~i mı 
söyllyecekti? Dlf politikada hUlffı 
metin hangi Biyul Jll&llZ1IJDey8 b 
lacağmıı keBtirecekti? Tabit bt, Da
ğıstanlı hoca lttihatçI Adnan "ma 
demki inkılap yaptınız. havyar ye 

--
n-

1-
i8 . -

a-
-. 

di 
l . . . . 
-

ti 

-. 
mıyecek!iniz!,, diyecekti. 

Adnan evleniyor 
Adnan, artık kendi refalıma abt

IDJf, firkacılığın da tatlı ta.rafla.rm 
lranmıftı; Belkis hayatmda,pne bi 
:ısbrap olmağa ba§lıyordu.Bu mtıra 
da olmua, Adnannı. bütiln sengin 

a 
r 
p . 

]er gibi içi 11kılacaktt. 
Belkis meenıtiyetten IOlll'& da de

liımedi. O; daima bafka kadındı. Ce. 
miyete yatak odalarına kadar açılan 
bul konaklardaki kolay kadmla?dan 
brkttkça Adn&n, Belkisi daha çok be
ienlyonlu; fıka.ralığmı ve felaketini 
amrlarm pulandırdığı siyar bir çe 
1enk gibi Belkisin b&fl daha va.karla 

. 
1 

tafJYordu. 
Adnan, ldbarm bile adileştiremedi 

li k&dma hmç duyuyordu. Bu acmm 
heyecaJJıyle gimdi romanım yazacak 
tt. Vaktiyle anam Naciyenin cena 
-mı DajJBtanJı hoca ile berabe 
bldJran f&ir Raif, bu roman mtlsved 
dalni ölünün yatağmm altından çı 
b.rmJe. sürgUnden döndüğU gtln A.d 

. 

. 
r 

. 
-

IW1f. vermi§t.ir. 
Adna.n romanma iğilirkm bpı a 

Cdch. paltolu, erkek kuııdunlI, boy 
nundan gözlük sarkan bir kadın gir 
eli: Tekirdağlı Cemile! •. Meşrutiye 
gelinoe Tekirdağlı Cemile içi namaz. 
lar dolu yeldirmesini çıkarmış, bit&

. 

. 
-
t 

~ bir palto giymj§ti. 

' 

18: Pllk: 19,tS: Plll; 20: Konferans· 
20,20: Oda maaiklai; 20.55: Şarkılar; 21.15; 
Senfonik konser (1875 M.); 21.ıs (364 
M.): Danı; 22,45: Mandolin orkestraaı; 
23,20: Pli.k. 

18,35: Çe,ykon.kiııin •Aılrm haıret ve 
nq'eai" adlı eseri (almanca); 20,05: Po -
püler konser; 21: "Dokuzuncu" adlı üç 
perdelik piyea; 23,30: Şrammel maaikiıi. 

20,10: Banyo n ldir yerlerine dair söz
ler: 20.25: Operadan nakil: Verdinin .. o. 
THELLO" operası; 24,20: Dana musiki
sL 

Sbıemalar, Tiyatrolar 

Bir pazar gfinü saat tlmı on iki· 
de köye geldi. Ağustos güneşinin 
çarptığı yolda çekingen çekingen, 
köylülflr üstü başı tozlu adamın ge
çişine bakıyorlardı. Uzun boylu, ku· 
ru bir adamdı. Yürürken, eski bir 
adetin verdiği hareketle dizlerini 
bl\küp kamburunu çıkarıyor ve 
uzun müddet, yerlilerle beraber ta
kip müfrezelerinde bulunmu, oldu -

• SARAY : (Soıı Vatı) ve (Mam,.Ja- ğu anlqılıyordu. Yara izleri dolu 
• ~ı;;_~;ı;•:i)CDanı Rüyası) ve (Kırık kemikli yüzünü siyah bir sakal çer-

Mabude). çeveliyordu. Ağzmm iki tarafmda da 
• SÜMER : (Siyah tnd) n: (Korsanlar birer yara vardı. Kun,uni gözlerin-

Dfiemanı). de, hazan hayatın acılığını tatmı, 0 • 

• ŞIK : (Paramount Rcsmt Geçidi) ve lanlara maheue çelik gibi bir pırıl-
. (Çıplak Kadm). tı peyda oluyordu. O geçerken ka -

• ~LEK : (Bala~ Adam) •e dınlar: 
yor m11811Duz? Aptal aptal blrmh'ini- mek ıeine gelmiyor. ••Zeİ{ginsin diye (Vıyam Blllbtilü). - Bu da kim? Tanıyor musun? 
mı sura.tma ne bakıyor81llluz? .sana varmak,, bu, kibrine dokunu- • 1PTUR.K: CVonder Bar) •e (Son Uçue) Diye l!Oruşuyorlardı. 

1 

,_ 

Adnan akJ '-- • EK : (Sinppur Poataıı) ve (11 • 
• Uf ara Ç11Uf8Jl Ha.bibul· yor .. Anneei diyor ki: "Benim teklif pan70l DanıazU), O, seri adımlarla, kendisi !çin 

nin
ah ~~dind' in eesini tanıdı; merdlve- etmem doğru olmaz.. Adnan bey •TAN : CAık Utnmda) •e (Vene· soktanberl malftm bir gayeye ytırU. 

,.,.,....m an cevap verdi: Belkise talip olsun·, fakat JSrar ed dikte bir Gece). 

B adam 
--·' e- • AL•MD R yor, merakla kendisine bakanlara 

- u DaaM evde otursun? rek!... Yani maksat kızın kibrini ktr- A A : <Hlicum Filon) •e Oturtuyo .. lar A a.Hbibullah ef (Gençlik Arnlarm). bazan hafif bir tebessümle mukabel 
• mı ı en- mamak! ... Yani Belkisi çok istiyerek • ı ı 

d 
. ., , M LL : (Kontin.aııtal) " (G-- A· l d" rd 
1 • çok yalvararak alaca.ksm! damlan). ...... e e ıyo u. 
H&blbull&b bununla Uçüncll defa Adna.nm bu biraz can mı sıktı; bu • AZAK : (Papnnlni) ve (Çelynılcin Handa durdu. Bir kelime söyle -

Adnana Belkis için geliyormu9! "An- 60 Gün Buzlar Araıımda). meden oturdu. Bir ~arap ısmarladı 
nesi, Belkisi Adnana vermek istiyor- tedbir Belkise değil, Adnana ka!'§ı • ÜSKÜDAR HALE : (Kontinantal). ve piposunu doldurdu. Yandaki ma-
mU§.,, oyundu. Davetler, Toplantılar salarda, reçine ve ahır kokan, si-

.Adnan eevinclnden PflJ"dı. Bu (10 Adnan - Neden dütkUn Bayılıyor- yah şapkaları gözlerine inik köylil-
temmuz) ne büytllü rakamdı; 

0 
lar, anlamıyorum? Esham var, eJ. ş u B E Y E D A v E T ler, ~arap içerek iskambil oynuyor-

güııdenberi Adnanm her i§i yolunda mas var, yalı var, ne bileyim? Var, Fatih A•lıerlik Şabe9ind- : lardı. Onları birer birer seyrediyor 
gidiyordu. var, var. 316 - 330 bakaya ve 331 doğumlu deniz ve kendi kendine: 

Adnan, Belkisi alabil'"""';;.;.,.; d"·u-- Habı.bullab - Bı'r defa yalıyı g~ eratmm ıs. 6. 5>36 cıinü JJevk edileceklerin " H . . ta 
D 

tbace "'~"" "'9 --s• dea bu cJofuıiilularm yövmü mezkardan - epsını nıyoruın, heptıinl, 
bu kadar bllyllk aaadete birden ik1 ay evvel ipotek ettiler. Esham da oube hazır bulunmalan ve ımlı:Or dolam fakat onlar beni tanımıyorlar." 

~d!:1antemaredkdUont attlsekbızhk gibi gö- ~k~ suyunu çekti; zaten zannedil lularm nakdi bdelleri 14. 6. 936 sünü ak Diyordu. Açık pencereden, Afri'"" u, e · diği kadar yokmU§, galiba... Yaln~ :;:;: .~~~ ~~~ ::i!:ıa~::!k ka gökleri gibi parlak gökyüzünden, 
Adnan - ~akat annesi iBtiyor; Belkisin dört bef bin altın kıymetin- kmda .askerlik kanunun maddci mahıusu ;çeriye hava giriyor, etrafta kaya-

• 
bakalnn Belkıs hanrm i!tiyor mu? de blrk• .. P""""a elm••ı var·, olanı bı·- mucibınce tecziye edilecekleri fltn olunur. 1 1 H bib ~ .... 1' ..... ar s vriliyor, ormanlar ihtiyarhyor-

a ullah - Belki! de tabii lırti- teni bu!.. 0SK0DAR ŞUBESIND.EN : du. Yabancı onlara hep birer isim 
yat'. Ama düştükleri için ister göriin- [Arkası var] 331 doiumlulardan Deniz sı4ıfma ayrd buluyor ve mınldanıyordu: 

~lf ~lan ıençler ıevk edilecefinden içtima - . işte Mandray ormanı. Sudan 

Askeri Fabrikalar Umum 
Satınalma Komisyon.u 

Müdürlü~ü 

ilanlar1 

100 111 200 ton mutahhar pamuk 
1:~in edilen bedeli 90000 lira olan yukarda mıktan 

ve cınsı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
1 üğil satınalma Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde 
Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Saı:t!tame ~ört !ira 50 kurut mukabilinde komisyondan 
v~nlır .. Talıplenn muvakkat teminat olan 5750 lirayı ha
vı.teklıf mektuplanru mezkur günde saat 14 e kadar Ko
mısyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve. 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
aatte konusyona müracaatlan. (3067) WH s 

15~0 ~etre Mikabı Çam tahtası 

~unü ıs. 6: 9.36 dır. Nakdi bedell vermek 
ııteyenler ıçtima ıiinlinden bir ciin evveli kavası, Miyave tepesi, Lavadur ... 
ne kadar bedelini verebilirler. Orada, bir eaat kadar kaldı. Pf.Ml-

KADIKÖY ASKERLiK ŞUBESINDENı smı verdi, çıktı, yürümeğe ~adı. 
ı - Sabemiıde kayıtlı 331 doiumlu deniz Biraz sonra onun Granjur otmanma 
erat! ıevk edileceklerdir. Sevk günü 15 saptığını gördüler. Gittiği istika -
Huıran 936 puartesidir. 2 - Bedel vere mette "ölfi kadmm" evi ~rdı. 
celderin bedellerinin kabulü 13 Haziran 
936 .aktamma kadardır. 3 - Ba dolumla 
p~z smdmdan olanların yirmi dört saat "Ölü kadın" m evi çilrümüş otlar 
ıçınde Subeye baıvurmaları ıerelrtir. araaında pinekliyordu. Her tarafmı 

F•er Yılmaa Klühü Batlıanlriınclan ı sarmatııklar kaplamış ve adeta ev, 
Klıibümüzün yıllık genel koncrası otlarm altında kaybolmuştu. Evin 
14. 6. 9361 Puar sünü aaat 13 de Fenerde damı, duvarlan, yağmur, güneş ve 
Klüb merkezinde toplanacalrtrr. Deierli rU ...a. 
klüb üyelerimizin cetmeleri. z6 ... rm tesirile harap olm119tu. 

Cettahpap. hastanesi 21693 
Gure~ hastanesi Yeni bahçe 23017 
Haaekı kadmlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimil hastanesi Usküdar 60179 
Kudus haıtaneai Çapa 22142 
Be:volla Züldlr hastanesi 43341 
Gülhaııe haıt&neai Gülhaııe 20510 
Haydarpap. Nimane haıtaneei 60107 
Etfal haataneal Sitli 42426 
Bakırköy Akıl baıtanesi 16.60 
Şark Demiryollan Sirkeci 23079 
Devlet DenılrJ"ollan Haydarpap 42145 

itfaiye Telef on.lan 

Camlan kınk pencereleri esner gi-
bi açılmış, içerisi simsiyahtı. Evin 
bulunduğu yer ~nha, metruk ve hü
zUnlü idi. 

Adam evin k&rflSmda durmuş, 
gözleri büyümü9 bir halde eeyredl • 
yordu. Gilneş. ormanı aydınlatıyor • 
du. Bir kuş ötüyordu. O, şapkam
nı çıkarını,. kır ,akaklanndan iri 
ter taneleri damlıyordu. Gözleri 
evin karanlıklarmda kaybolmuştu. 

_Tahmın e~ilc:'1 bedeli (63500) lira olan yukarıda 
mıkdan .~e .. cınsı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Mudurlüiü Satınalma Komisyonunca 29 Hazi
ran. 936 taı:ihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
le ıhal~ .edılecektir. Şartname (üç) lira ( 18) kuruş ~!~~~~~ ~~~;:; . :~~~ 1 
mukabıl.ınde _Komisyondan verilir. Talihlerin muvak- Yeıitköy, Bakırköy, Büyükdere 

Eve doğru yürümek · 'l bir gay
ret etti. Bir an teredr ~en sonra 
kapıyı itti, içeri girdi. ~ ndi içerde 
idi. Sallandı, düşmemek için, örUm
ceklerle örtUIU duvara ya&andı ve 
bakmamak için gözlerini kapadı. k 

Uılrildar itfaiyesi ' 50625 
at temınat olan ( 4425) lirayı havi teklif mektubla- Beyoilu itfaiyesi 44640 

nnı mezkur ,,·· d 14 k d K . Büyüksda, Heybeli. Barraz. Kmah mm . .. un e saat e a ar omısyona v.erme- takaları için telefon ıantralmdaki memura 

en ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 nnım demek klfidir. 1 
maddelerindeki vesaikle me~kur gün ve saatta Komis- Mtıraeaat yerleri 
yona müracaatları. ( 314 2) Deniz 701ları acentesi Telefon 42362 

Aka7 (Kadıkay iskelesi) 43732 

st'Allttftt . -

lllll lllNO 
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Usküdar Hukuk Hakimliğinden : 
htanbul Küçük pazar Arap Han ve 
otelinde Mehmet Nezdinde Mukime 
Kadriye tarafmdan UakUdarda Top-

Çabık sıhhi yardım te}klıatı 

Ba numaradan imdat otomo 
bili i•tenir 

tqmda inhisar idaresinde kontrol p••••••••••• 
memunı izzet aleyhine açılan bo- Ademi iktidar 

ft 

Bel1revteİdiğine kartı 

Uzun bir müddet sonra baktı, o
danın dibinde, ormana bakan pence
reyi hemen hemen kapatan bir de
met ot vardı, geniş ocak el'an eski 
halini muhafaza ediyordu. Hatta a
mlı. dibi delik bir tencere bile vardı. 
Yabancı sık eık nefes alıyordu. 

yüzü gerilmişti. elini ocağa doğru 
uzatarak, yüksek ecale: 

- Orada idi. 
Dedi. Kmk bir mua ayaklan üze

rJıde çUrtlyordu. Küf kokusu vardı. 
Adam, otlarm üzerine yllzükoyun 
yattı: Ağlıyordu. 

Köyde bir haber yayılmıfb: "Ölü 
kadın" m evinde biriai vardı. Gece 

Vaktiyle saray adamI&rmm konak
larmda misafir kaldığı için Tekirdafı 
aha.Haftıjn korktuğu kadın me,ruti· 
yetten sonra Adnanm konağma gt. 
rip çıktığı jçin Tekirdağmda gene 
korkunçtu. Fakat Adnanm yanma 
girmek için Cemileye bir veslle ll
zmıdı: "Mermer yalmm Beikls hanı
mefendisi,, bu vesile jdi Adnan Bel· 
kisi kontıfDl&k tçtn sevmedill Cemile
nin IDk gelmeeine katlanıyordu. Ka· 
dm, bug1hı Belkim birçok anlathJd:an 
monra gitti. Adnan netioesiz olan bu 
llkırdilara bile ruıydL "BelkWn Ad· 
nana zaafı olduğunu zanneden., ~ 
mneııtıı bu yalanma da bile bile ke
Jiflendi. Bu ne§eyle romanmı yaz. 
mala oturdu. Up.Jda.r tenbihltydt: 
Gelen oluna (Beyefendi evde yok!) Mnıim münaeebetile banyo 

p.nma davası Uııerine mUddaleyh da 
vetl vakı'aya icabet M:Jnedlfinden 
mUddeiyenln talebile glyaben icrayı 
tahkikate karar verilerek tahkikat 
13-7-936 pazartesi aaat H te talik 
edilmekle yevm ve saati mezlrlttda HORMOBIN orada I$Ik yanmıştı. 

Ve bir sUrü hortlak hikiyeleıi et-

- Yahu hortlak dediğiniz "Afri
kalı" dan bqkası değil. "Ölü ka -
dm" rn kocası, hani ~u geçen gün 
gelen yabancı, anladınız mı? 
Şimdi artık herkes onu gözlüyor

du. Fakat kimse onunla konuşmu -
yordu. Bu Uç hafta böyle devam et
ti. Nihayet "Afrikalı" dayanamadı. 
Köye indi. Evlerin önünden durma· 
dan geçiyordu. Onu evvelce tanıyan 
kadınlar perdeleri aralıyarak bakı· 
yorlardı. 

- Allahım, nekadar da değişmit 
diyorlardi. 

Köy meydanında durdu. Köyllller 
toplanmış, ona bakıyorlardı. "Afri • 
kalı" onlara uzun uzun gözlerini 
dikti, bir an durdu, sonra birdenbi· 
re: 

- Evet benim, dedi, ben "Afrl· 
kalı", "Ölü kadın" m kocası! Ta· 
nıdmız mı! ''Ugion Etrangere" de 
askerliğimi bitirdim ... Nah! Sonra • 
sı, evimdeyjm, değil mi? 

. KöylUlerden en yaşl181 cevap ver-
di: , 

- Evet seni tanıyonız ama. za
nlh bedbaht, ne diye geldin? .. 

"Afrikalı" omuzlarını silkti wn1 • 
dil: J 6W 

- Korkmaymız, dedi, size bir f e
n alığım dokunmaz, ona, bakmayın, 
o, orospunun biri idi. Elim de biraz 
ağırdı, malum ya!.. . 

Bu sözlerine cevap v~en olmadı. 

• 
O gUnden beri köyde bir değişik • 

lik oldu. Sanki köyün h.a,·ası eBkim 
gibi saf deği1dl 

Bir sabah jandarmalar geldi. 
- Muhakkak "Afrikalı" içindir. 
Dediler. Ve herkeıı sevinmeğe baf 

ladı. Jandarmalar "ölü kadın" m 
evine doğru yollandılar. Kadınlar: 

- "Afrikalı" öyle kolay kolay tetı
liın olmaz, jandarmalara bir kaza 
olmasın. 

Diye haç çıkardılar. 
"Afrikalı" jandarmaların sesıle 

uyandı. Kendi kendine: 
- Zaten bekliyordum. 
Dedi. Jandarmalar kapıya yük • 

lenmlşlerdl. Fakat kapı mukavemet 
etti. O zaman "Afrikalı" ilerledi, 
kapmın eürmeslni açtı ve durdu. 

darmalİ.r geri çekildiler. Fa • 
kat "Afrikalı" : 

- Haydi, dedi, korkmayınız. Tes· 
Ilın oluyorum. Gidelim. 
Dışan çıktı. Sonra tekrar içeri, 

~ya gird~. Jandarmalar onu takip 
ettiler. Af nkalı büyük bir yükten 
kurtulmak i!tiyormu9 gibi anlattı: 

- Şurada, ocak ~mda. batı ko
l~ma dayalı uyuyordu, fazla içmiş • 
tim ve bana her şeyi anlatmıştı. 
Ben oduna gittiğim zaman Markat, 
Lempre ve daha batıkalan buraya 
gelirlermiş. Balta da şurada pml
dıyordu. Fazla içmiştim. Deli gibi 
olmuştum. Her 9eyi kırmızı görU -
yordum. Sesini bile çıkaram~dı. On 
beş sene Af rikada askerlik ettim 
ve geldim. Ne yapayım buralan 
görmek istiyordum. Şimdi arbk her 
şeyi gördüm: Evi, köyü, her şeyi, 
eskiden tanıdığım fakat şimdi ben
den çekinen arkadaflan... Sonra. .. 
Sonra onu da gördüm, onu da. 

Titredi. Artık bir şey söylemeden 
evden çıktı. İki jandarmanm orta -
SJDda uslu uslu yürüyordu. Böylece 
köye geldiler. Herkes yola birikmls. 
ona bakıyordu. O kimseyi görmft · -
yordu. Gözleri tuhaf bir surette 
parlıyordu. 

Tam nehri geçerken mırıldandL 
- Memnunum, çok memnunum. 
Ve jandarmalar kıpırdanmağa bi-

le vakit bulmadan vahşi bir. s!iraytıJ 
ile parmaklıktan atladı, iri 11 

.. • • 

cup.. diye suların içinde Jr • 

tu. • •lu •• burnmlamun h• cin ha yine gelmediği takdirde giyabmda Tabletleri 

tahkikata devam oluna.cağma dair ~~o:ı_ede im~ 
rafa yayıldı. GQya geceleri zincir --------a 

Kalemi hokkadan çekerken 10kak • k ·apısmdaki kavgayı duydu: 1111 ÇO ucu fiyatlarla maiua 
- Feıdl~allah! Bu adam hiç amda bulunama. 
~.oturma mı yahu! Bu, tlçOııetı ultan Hamam 24, BeJoila ı.· 
um ... Yoksa geldiğimi söylime- tikli) caddai 376. 

. • 
s 

yazılan giya.p kararmm mahkeme di- Honnnbm 

vanhaneeine uıldığı gibi keyfiyet ay ••••••••••••• 
nca gazete ile de ilin olunur. ü70 

şakırtılan duyuluyormUf, hayalet -
ler gözUküyormUf, filin ... 

Aklı bafµıda olanlar 8U8uyorlardı. 
Sanki bir bildikleri vardı. 

Bir gUn bir havadis yayıldı. 

ZAYl - Adapazan TUrl 
Bankumdaki 629 No carin · 
da kullandığım mUhiirU lı aıre 
Yenisini ya.ptıracağmıda· 

yoktur. Hüseyin oğlu Ha~ 



I 

-- 10 

Kamutayda müzakereler 

Staia çağrılacak ihtiyat 
zabitlerinin maasları , 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

retle Milli Müdafaa tarafından tamam 
)anmasını rica ederim. Karar, heyeti 
aliyenizindir.,, 

Milli Müdafaa encümeni reisi Ge -
neral Şiikrll Gökberk (İstanbul), ce
vap vererek: 

"- Bu 25 inci maddeye ek olarnk 
ilave edilen ikametgahı haricindeki 
garnizonlara sevkedilf'Jl ihtiyat sh -
baylanna talim müddetince bir nefer 
tayıni verilmesi hususunu encümc11i
mız, uzun uzadıya tetkik ettikten 
sonra, ekseriyeti ara ile kablil etmiş 
ve bütçe encümeni de tasvip etmiş • 
tir. Müsaade buyurursanız heyeti u
mumiyenizi tenvir maksadile bu med 
de hakkında izahat vereyim. 

ihtiyat zabitlerinin 
ekseriyetini muallimler 
teılcil ediyor 

Hükfunetin talim maksadile 45 
gün müddetle ve iki partide silah al
tına davet edeceği ihtiyat zabitanı -
nm adedi on bine yakındır. Bugünkü 
ordunun ha.zeri dizlokasyon gözünü
ne getirin kıf a kesaietinin vilayet 
veya ona civar kaza merkezlerinde 
tekasüf ettiği görülür. Binaenaleyh 
gelecek olan ihtiyat zabitleri ekseri
ya oldukları yerlerde staj görecek -
terdir. 

10 bin zabitten ancak bin kadarı 
böyle garnizon haricine gidecekler . 
clir. Geçenlerde Kazını Nami arkada· 
şımızın bu kürsüden bilvesile arzetti
ği veshile gelecek olan ihtiyat zabit
elrinin ekseriyetini muallimler teşkil 
ediyor. Bu muallimlerin vaziyeti ma
liyelerinin ne olduğunu hepimiz bili
yoruz. Bunlara bir nefer tayını ver -
m~,;:i tensip ettik ve bugün Türkiye. 
deki vasati fiatlere göre bir nefer ta
yını hük\ımete 7,5 liraya. mal oluyor. 
Binaenaleyh. bin zabite bir ay içinde 
7500 lira, bir buçuk ay içinde 11 bin 
250 lira verilecektir. Bu arkadaşlar · 
dan 45 gün zarfmda iyi bir randıman 
alabilmek için bunların her türlü 
düşünceden azade bulunmalan la . 
znndrr. Onun için encümen bunu mü
nasip gördü . 

Ali Hikmet arkada§YJilm teklif"me 
gelince, bu daha şilmullildür. Yalnız 
mesele bütçeye taallfık ettiği için bu 
nun hakkında söz söylemek salibi -
yetini kendimde görmem. Mabaza büt 
r <? encümeni bunu kabul ederse mü • 
ö.aiaa encümeni namına şükranlarımı 
arzederim.,, 

Bütçe encümeni mazbata muhar -
riri Sım Day: 

"- Bu fıkra, arkadaşlarımızın söy 
ledikleri gibi maaşı az olan muallim
ler ve saire için formüle edilmiştir. 

Bunu takdir ederken söylendiği 
veçhile tevsi edilmesi çok filicenaba-

, ne olur. Bunun Milli Müdaiaa bütçe
sine yapacağı tesir ehemmiyetlidir ve 
Milli Müdafaanın vaziyetini koru -
malt için vaziyeti iyice tahlil etmeli 
ve ona göre vaziyet 8lmalıdır.,, 

ihtiyat sübaylarının evsaf 
bakımından taksimi 

Enver Ada.kan (Balıkesir) : 
"- Manevra için çağınlacak ihti -

yat zabitlerini evsaf bakımından belli 
başlı Uç kısma ayırmak doğrudur.,, 

Emin Sazak: 
"- Enclimen namına mı?., 
Enver Adaka.n devamla: 
"- Hayır kendi namıma, Evvela 

bir ihtiyat zabitinin taşıdığı ıi.itbe -
nin fevkinde devlet bütçesinden ve 
Yahut devlete bağlı herhangi bir mü
esseseden maaş alanlar sonra ikinci 
kısımda bu rütbenin dununda maaş 
almakta bulunanlar ve 3ncü kısımda 
devlet bütçelerinden ve devlete ait 
ınüessesattan maaş almayıp serbest 
sa.Iışan ihtiyat zabitleri. 
Şimdi yapılan teklife göre, ihtiyat 

zabitlerinin, rütbelerinden yüksek ma 
aş alanlar, maaşlarını aynen alacak
lar. Yani herhangi bir müdilril umu
mi ihtiyat zabiti olduğu zaman 150 
lira, 200 lira maaşı ne ise bu bir bu
çuk ay zarfında onu aynen alacaktır. 
Serbest meslek sahibi olanlar, Milli 
Müdaiaadan rütbe maaşlarını alacak
lar, yani herhangi bir komisyoncu, 
herhangi bir tüccar gibi. Ayda 300 • 
500 lira kazanan bir vatandaş, maa -
şmı Milli Müdafaadan alacaktır. Fa
kat I~iı61lim -ki, 30-40 lira maaşlı • 

ni devletten 30-40 lira maaş 
• Sa~ .. üniformasını giydiği zaman 
~~~Jı muadili olan .maaşı alarnı
.. d .. defa bu, devletin mevzuatı -
nı um bir harekettir. Çünkü ona, 

Yal'\ı maaşını vermiyoruz, ha -
ıu icap etürlr ki, hariçteki 
uriyetindeki maaşı ne olur-

sa olsun, onu nazarı itibare almadan 
Milli Müdaiaaya hizmet ettiği müd
detçe rütbe maaşını almalıdır. 

Biz bunu vermedikten başka ikin
ci bir ikilik daha çıkarıyoruz. O da 
şudur: ihtiyat zabiti olan bir vatan
daşa ayni hakta çalıştığı muvazzaf 
zabitten farklı muamele yapıyoruz. 

Ona bir nefer tayını veriyoruz. Or
duda muvazzaf zabitlikle ihtiyat za
bitliğini ayırıyoruz. Bu orduda di -
siplin bakımından temenni edilir bir 
hareket değildir. 

Bütçe bakımından diyorlar. Bütçe 
balrnnmdan, kabul edilmiş olan me -
sele, yani garnizon harici bulunacak 
olanlara bir nefer tayım verilmesidir. 
O da 7.5 lira tutuyor. Çalışacak za
bitlerin hepsi garnizon harici kala -
cak olursa. ister sivil hayatta aldık -
lan maaş 30 lira olsun. iı:ıter 200 lira 
olsun, onlara seyanen 7,5 lira para 
vereceğiz. bunun bütçeye yapacağı 

tesir. bir mülaztm sani rUtbesi sonun 
da aldığı maaşla bir kısım muallimle
rin maaşlarını mülazim saniliğe ib -
lfı.ğ etmek suretile yapacağı tesirden 
herhalde daha aşağı değildir. Bu. ge
rek büt~e bakımından. gerek adalet 
bakımından, gerekse orduda disipline 
yapacağı tesir noktasmdan doğru de
ğildir. General Ali Hikmetin teklifi 
yerindedir. O şekilde kabulünü rica e
derim.,, (Bravo sesleri. alkışlar). 

Bunda.n sonra, büt~e encümeni re
isi vekili Mükerrem Unsal söz alarak 
demiştir ki: 

"- Eğer heyeti umumiye nefer ta 
yini yerine farkı maaş verilmesj,ni 
doğru bulursa madde o şekilde encü
mene havale buvrulur. Mali cihetini 
Maliye ve Milli Müdafaa vekilleri hu 
zuriyle tekrar konuşuruz . ., 

Tayın bedeli nakten 
verilebilir mi ? 

Hasan Fehmi Anaç (Gümüşhane). 
tayin bedelen verilmiyeceğine göre, 
ihtiyat zabitlerinin kazandan yemek 
veya aynivat alacaklarını, halbuki 
bunun zabitlik vaziyetile mütenasip 
olmadığını. hiç olmazsa. tayin bede
linin nakden tedivesi için sal8.hiyet 
verilmesini istemiştir. 

Mükerrem Unsal (İsparta), bu işi
çin daha kompetan bir encümen o -
lan Milli Müdafaa Encümeninin bu 
şekli münasip görmesi dolayısile 

BUtçe Encümeninin de bu şekli ka
bul ettiğini işaret ederek demiştir ki: 
"- Arkadaşımın teklifi daha mu

vaf1ktır. Aynen veya bedelen şeklin
de dersek maksat haı:1ıl olur . ., 

Milli Müdafaa encümeni mazbata 
muharriri General Kazım Sevükşe -
kin {Dilyarıb~kir), ihtiyat zabitleri
nin staja alınmasına Temmuzun bi
rinde başlanacağından madde encü
mene giderse kanunun yetişemiyece 
ğini söyliyerek: 
"- 15 senedenberi talim görml

yen bu zabitler yine talim.siz kalır
lar . ., dedi. 

Teklifler reye kondu ve maddenin 
encümenin gönderilmesine karar ve
rildi. 

Istanbul ve İzmir liman işleri ida
relerinin ve Van gölü işletmesinin 

lktısat Vekaletine devri hakkında
ki kanun layihaları müzakere ve ka 
bul edildikten sonra Nafia Bakanı 

Ali Çetinkaya İstanbul telefon tesi
satının satın alınmasına dair hüku
metle şirket arasında aktedilen mu
kavelenin tasdikine ait kanun la~
hasmın müzakeresini istemiş ve ka
bul olunmuştur. 

Kanunun müzakeresine geçilmesi 
üzerine Ali Çetinkaya söz alarak mü 
zakere mevzuu olan mukavelenin a
na hatları ve mali cihetleri etrafın
da izahat vermiştir. 

Nafia Bakanımız bu münasebetle 
Şirketin kuruluşu ve sermayesi hak
kında da izahat vererek şirkete ait 
bütün tesisatın her türlü hukuk ve
caibi ile beraber 2,520,000 liraya sa
tın alınmış olduğunu ve bunun her 
yıl verilecek 40,000 İngiliz lirası ile 
ödeneceğini, tediye tarihinin dört se 
ne BOnra başhyacağmı söylemiş ve 
senevi 1,100,000 liradan aşağı düş
miyen varidattan 350,000 lira kadar 
tutan işletme masarifi çıkanldıktan 
sonra geriye kalan para ile bu dört 
sene içinde vilayetlerimiz arasındaki 
tesis edilecek telefon hatlanna tah
sis edileceğini ilave eylemiştir . 

Alkışlarla karşılanan bu izahattan 
sonra kanun müzakere ve kabul edil 
miştir. 

Kamutay yarm da toplanacaktır. 

TAN 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankara'da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni şartname ve lahikalan ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 150 bahçeli evin götürü olarak in
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An
kara' da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat 
40 bin lira olub para. Milli Bankalar teminat mektubu. 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek 
kıymette bir gayn menkul olabilir. 

3 - ts· alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin
ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur 
Müteahhit isterse banka teminatının ihale bedelinin yüz
de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını 
kabul eder. 

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi
na inşaatını muvaff akiyetle başarmış olduklarını ve 
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidan haiz bu
lunduklarını gösterir vesikalan 13-6-1936 tarihine mü
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 
eksiltmeye istirak için Emlak Bankasından hususi vesi-
k~ ..,,m~l~rı rn?Trnrlrr. 426P 

ISTANBUL GOMROKLERI SATIŞ iŞLERi 
MODORLOCONDEN : 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cınsı 

3841 
826 

K. G. 
645.00 

1092.00 

L. K. 
193.50 
262.08 

Adi pirinç Boru. 
Askeri kundura Müs

tamel 
3963/55 2286.00 228.60 Ağaç kundura çivisi. 
Yukarıda yazılı eşyanın 15-5-936 G. saat 14 de Satış 

Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve sair ev
rakile kanunen muayyen saatte satış salonuna gelmele
ri ilan olunur. ( 3152) 

____ ıs_T_A_N_B_U_L ____ B_E_L_E_D_I_Y_E_s_ı ___ ı_L_A_N_L_A_R~I---' 
Otomobil, otobüs ve kamyonların senelik muayeneleri 

hakkında tenbihi beledi : 
Motörlü kara nakil vasrtalarmın 1936 senelik muayeneleri 

aşağıda yazılı tarzda olacaktır. 
2 - Her nevi vasıtanın plaka numaralarına nazaran ne za 

man ve nereye muyeneye gelecekleri aşağıda bir cetvel halin 
de yazılmıştır. 

3 - Her kesin arabasını tam işler ve muntazam bir halde ol 
mak üzere gününde muayeneye getirmelidir. Seyrüsefer bakı 
mından işlemesinde mahzur görülen arabaların plakası muaye 
ne yerinde sökülür. Bu arabalar gösterilen arızaları düzeltip 
tekrar muayeneye sevketmeden şehir hududu dahilinde işleye· 
mezler arıza yüzünden plakası sökülen arabalar muayene gün 
!erinde her gün saat 17 den sonra mua~neye tekrar gelebilirler. 
Gelen evvela o gün muayenesi ilan edilen arabaların muayene 
sinin bitmesini beklemeğ mecburdurlar. 

4 - Her ne sebeble olursa olsun ilan edilen günde muayene 
ye gelmeyen arabaların sahibcri umuru Belediyeye müteallik 
ahkam cezaiye kanunununa tevfikan cezalandırılacaktır. 

5 - Muayene edilen her arabanın ön camına plaka numara 
sım taşıyan bir muayene etiketi yapıştırlır. Her araba sahibi 
bu etiketi sene sonuna kadar muhafaza etmeğe mecburdur. 

6 - 9 Temmuz 1936 tarihinden sonra ön camında bu etiketi 
olmayan arabaların işlemesi yasak edilmiştir. 

7 - Bu muayene talimatnamesine riayet edilmesi sayın halkı 
mızdan rica olunur. (B.) (3228) 

Otobüsler : 
15 Haziran pazartesi Sirkeci-Bakırköy 

,, -Kocamustafapaşa Sultanahmet 
,, -Rami 

16 ,, Salı Keresteciler-Eyüp Sultanahmet 
Taksim A. 18 ,, Perşembe Taksim-Beşiktaş 

19 ,, Cuma muayenede kalanlar 
Hususi otomobiller : 
22 Haziran Pazartesi 
23 ,, Salı 
25 " Perşembe 
26 ,, Cuma 
29 ,. Pazartesi 
Taksi otimobilleri : 
30 Haziran Salı 

2 Temmuz Perşembe 
3 ,, Cuma 
6 ,, P. Ertesi 
7 ,, Salı 
9 Temmuz Perşembe 

Kamvon ve kamvonetler: 
10 Temmuz Cuma 
13 ,, Pazartesi 
14 ,. Salı 
16 ,. Perşembe 

451- 700 
701- 950 
951-1200 

1201-1450 
451-1450 

1751-1950 
1951-2150 
2151-2350 
2351-2550 
2551-2650 
1751-2650 

3501-3700 
3701-3900 
3901-4100 
3501-4100 

Sultanahmct 

Sultanahmet 
,, 
" 
" Kadıköy iskelesi 

Sultanahmet 
Sultanahmet 

" 
" 
" Kadıköy 

Sultanahmet 
,, 
" Kadıköy 

Teslim tarihinden itibaren birinci tesrin 936 sonuna kadar 
3000 lira muhammen kira bedeli olan Floryada kür.tik pta i ac.rk 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görüliir. istekli olanlar 225 liralık muvakkat teminat makhu'l 
veya mektubile beraber 26. 6. 936 perşembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3229) 

Kesif bedeli 1662 lira olan yeni hal binasında yapılacak 6 tane 
harici aydınlatma lambasının inşası pazarlığa konulmuştur. Ke 
şif evraki ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstek· 
tiler Belediye fen işlerin~ tasdikli bir belge ile kanunun tayin 
ettiği vesika ve 125 liralık iğreti teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdır. (B.) (3121) 

11. 6. 936 

iktisat Vekaleti 
iç ticaret umum müdürlüğünden 

Türkiye dahilinde 3 Mayıs 928 tarihinde verilen ruhsatname ile 

Hayat ve 28 Ağustos 929 tarihli mUzeyyel nıbsatname ile de Harik 

Sigorta Muameleleri yapmak selahiyetini iktisab etmiş olan Avus
turya tabiiyetini haiz ve umuınt idare merkezi Viyana'da bulunan 
Feniks de Viyen Ha.yat Sigorta Şirketi 14 Nisan 1936 tarihli istida 

ile vek8.letimize müracaat ederek bu tarihden itibaren Hayat Sigor
talarına aid faaliyetine devama imkan göremediğini bildirmiş ve ha
yat muamelatını tatil etmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 

4072 

lstanbul Yedinci 
luğundan: 

. 
ıcra Memur-

Hayriyenin Uhtesinde olup Emniyet Sandığına birin
ci derecede ipotek olan ve tamamına üç ehlivukuf tara
fından 6980 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde 
Mirgü~ mahallesinde Rüşdiye mektebi sokağında eski 
45 yenı 3 7 numaralı sağ tarafı Hidiv İsmail paşa hare
mi arsalan sol tarafı demirbaşı rupen hanesi önünden 
geçen yol arka tarafı Katerina Vicrenin arsalan ön ta
rafı yol ile mahdut, bahçe içinde zemin katı kagir diğer 
katları ahşap; içi dişi yağlı boyalı olan merhun haneye 
üstü kapalı zemini mozayik camlı bir pabuçluktan giri
lir. Birinci katında: bir antre ve bir sofa üzerinde biri 
dolaplı dört oda mermer musluklu iki hela. İkinci katın
da: bir sofa biri yük dolaplı beş oda bir hela zemini çin
ko bir abdeshane. Üçüncü kat çatı katı olup bir çatı oda
sı ve bir sandık odası mermer musluklu bir hela ve ze
mini çinko tahta korkuluklu tarasadrr. Zemin kat renk
li karasimen döşeli bir taşlık ve iki mermer aynalı ve 
mermer tekneli musluk zemini kara simen yemek odası 
bir hizmetçi odası zemini kırmızı çini iki kiler, iki hela 
ve binanın haricinde zemini kırmızı çini ocağı havi bir 
mutfak zemini kırmızı çini çamaşır teknesi ve kazanını 
havi bir çamaşırlık, kurnalı ve zemini karasimen döşeli 
ve küçük bir kazanı olan bir hamam mevcut olup bu 
katta mutfak ve bahçeye ayrıca kapı vardır. Birinci ve 
ikinci katlardaki deniz cephesindeki büyük birer oda
nın tavanları yağlı boya tezyinatlı ve salon halindedir. 
Terkos ve elektrik tesisatı mevcuttur. Etrafı duvarla 
çevrilmiş olan bahçede müteaddit ve mütenevvi meyva 
ağaçları mevcuttur. Umum mesahası 7 54 metre murab
baı olup bunun 161 metre murabbaı mezkur hane 28 
metre murabbaı geçit mahalli 46 metre murabbaı mut
fak ve kalan 519 metre murabbaı bahçe olan, bahçeli 
bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat. tenvi
riye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 19-6-936 tarihine müsadif Cuma günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. İkinci arttırması 
13-7-936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırma

da bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 28-7-936 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarla diğer alaka daranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz be
deli müşteriye aittir. Daha fazla mali1mat almak isti
yenlerin 934 - 954 numaralı dosyada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp an
layacakları ilan olunur. ( 3216) 

' 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab 
kalemleri, klavuzlar, raybaylar ve saire 23-7-936 Per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3481,95 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7-5-936 
G. 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile 
alınacak ehliyet vesikasını teklifleriyle birlikte aynı gün 
saat 14,30 za kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. (2976) 

4271 

• 
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Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
Etin cinsi 

Dağlıç Eti 
Karaman,, 
Kuzu 
Sığır 

Ekmek 

,, 

" 

Miktarı Muhammen İlk teminat 
Kilo Bedeli 

101000 
28000 
19100 

Liral':. 

21300 75806 ------
350000 38500 

5685.45 

2887.50 

Eksiltme 
şekli 

Pazarlık 

Pazarlık 

Gün 

12. 6. 936 
Cuma 

Cuma 
12. 6. 936 

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

Saat 

16.30 

13,30 

15.45 

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

il --

:J•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•L: 

I " TAN '' gazetesinin 1000 liralık sigortalı I 
1 abone teklifnamcsi kuponu 1 
1 N o Tarih : 11 • 6 • 1936 I 
~-

• 
11 Adı. baba adı r 1 soy adı 

.~-------~----~·-~--~---------~--~------~ 
I [ Doğduğu yer ve yıl il 
i 

1

"-------------.-------------~--~~~------:ı 
lst ve gilcD 1 

= 
1 

1 

1 

------:,--------------:• 
Veresesı 

kimlerdir ! 1 

1 lkametga.h 
1 

Ad rest 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 - Et için verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yukarda yazılı gün ve saat- 1 ı :--------.:· 
!arda İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla ihale e- § 1 Malülıyeu var 

dilecektir. İlk teminatlar her kalem ya nında gösterilmiştir. 1 mıdır, var ise De-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

resinden maliil· 
3 - İstekliler Ticaret Odasının yeni yıl belgesile beraber ilk teminatlarının ko- i dür ? 

mısyon başkanlığından alınacak yazı ile belli günde ihale saatından evvel Liseler ! 
muhasebe veznesine yatırmaları, şartnameyi görmek veya almak üzere komisyon 1 Nekadar ıaman 
sekreterliğine baş vurmaları ilan olunur. ( 3176) ' tein abone olduğu 

! .... aşlangıcı . ------

1 Sonu : 
-·-~-----· 

--------~----------------------------------~~--~--------------------------------- 1 L.........;;-.iiiiiiiiiiiiiii,;;,....-.. ...... ~--..... -----...~~~ --------iiıiiiim------........... ~ 
-lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komısyonundan 1 

Saati 1 Erzakın Cinsi Mıktan 
Kilo 

Tahmin 
bedeli 
lira 

Teminatı 
lira 

Eksiltme tarihi 
gün 

Bu kupona dcrcedıleceJı ya.zılaı cayet okunaklı yıuUmııı olma.lıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

Gazetenizi.o ıs Nisan 1936 oUsha · 1 

1 

Ekmek 20500 2306,25 172,97 24-6-936 Çarşamba 14 
--------~-----------..:.....------------~-------------,...--------------

Koyun eti 
Sığır eti 

Sade yağ 

3300 1518.-
2100 840.-

1600 1360.-

Pirinç 2200 550.-

176.85 

102.-

41.25 

" " 
14,25 

" " 
14,45 

" 
ıs 

-------------------------------~----~~~----~~-~----~-~~-
Sabun 500 190.-
Zeytin yağ 600 360.-

Odun 
Kok 

Benzin 
Mazot 

Çeki 200 
Ton 50 

3500 
5000 

520.-
825.-

1155.-
375.-

41.25 

100.87 

114. 7 4 

,, 
" 

15, 15 

" " 
15,45 

" " 
lü,15 

Mektebin Mayıs 9 3 7 sonu na kadar yukarıda mrktar ve cinsi yazrlı ihtiyaçİar~ açrk ' 
eksiitmeye konmuştur. Eks iiltme·hizalannda gösterilen ·gün ve saatlerde İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasın da Liseler Muhasebeciliğin de Toplanan Komisyonu
muzda yapılacaktır. İsteklilerin, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 2, 3 ve 4 üncü maddele rinde yazılı şartlan haiz bul unmaları ve bu maddelerde 
zikredilen vesikalarla 936 yılı Ticaret odası vesikası ve vekillerin Noterlikten mu
saddak Vekaletnamelerile müracaatları; eksiltme şartn amesini Liseler Muhasebe
ciliğinden alıp görmeleri ve vaktinden evvel teminatlarını, Mektep Müdürlüğündfn 
alacakları yazı ile mezkur muhasebe veznesine yatır malan ilan olunur. (3109) 
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lHTlRA iLANI 
" Müselles şeklinde çadil' bezi " 

hakkında istihsal olunan 2 T. Sanı 

1926 günlü ve 416 sayılı ihtira beı·a· 

tı bu defa mevkii fiile konmak üze

re ah ere devrüf erağ veya icar edile· 

ceğinden talip olanların Galatiı.'da, 

iktisat hanında, Robert Ferri'ye mü

racaatları ilan olunur. 

Istanbul Yedinci lcra Memurlu· 
fundan : Ortaköy Ali Ağa. zs.de Ad· 

nan Arif ve şeriki Tütün depol!lunda 
Ihsan Sabite: Türkiye Iı:ı Bankası· 

rım zimmetinizde, 9076 No. lu 150 li· 
talık bir kıt'a ıenetten bakiye 117 

buçuk Türk lira~ı ve 6 lira 25 kunıe 
proteeto masrafı ve 1-3-936 tarihin-

den itibaren yüzde 9 faiz ve yüzde 
}O Avukatlık ücretile birlikte tahsi

li için Çekler ve Poliçeler yolile ta
kip edilmek ve haciz istenmek şar

tile dairemize 936-892 No. ile miira

caat edilerek berayı tebliğ tarafını
za. gönderilen ödeme emrine mubR
§ırm verdiği §Uruhatta ikametgahı
nmızın meçhuliyeti hasebile bili teb 
liğ iade edilmiştir, işbu ilan tarihin
den bil'itibar, bir ay içinde borcu 
bütün masraflarile birlikte ödemeniz 
ve ödemediğiniz veya yazı ile veya 
oifahen itirazda bulunmadığınız tak

tirde ayni müddet içinde Mal beya

nında bulunmanız ve mel beyanında 

bulunmusanız hapisle tazyik edile

ceğiniz ve hakikate muhalif mal be-

. 

Kapah zarf usulile 

Eksiltme il8.nı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1- Konya Ereğliei bez fabrikasında yapılacak müteferrik inşaat 

vahidi fiya: esasile eksiltmeye çıkar.ılmıgtır. Tahmin edilen inşaat 
bedeli 79.261,49 Liradır. 

2 - Bu işe alt eksiltme evrakı §Unlardır : 
A) Eksiltme ~artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fennt şartname 
D) Vahidi fiyat ve keşif hülbalan. 
E) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 3,96 Ura bedel mukabilinde Ankara'da Ziraat 
Bankası binasındaki Sümer Bank Muame.18.t Müdürlüğünden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 16. 6. 1936 Salı gilnü saat 16 da Ankara Ziraat 
Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen meblağ cesametinde 
bir bina inşaatını muvaffakiyetle yaptıkluını tevsik ederek eksilt
.ıe giirıUnden üç gün evvele kadar Bankaya müracaatla bir ehli
yet varakası alacaklar ve bunu teklif mektuplarına le!fedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Sümer Bank Umum! Müdürlüğüne makpw.; muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfm kanuni §ekilde kapatılnıı§ bu
lunması lazımdır. 

yanında bulunduğunuz taktirde ha- •••••••••••••••••••••••••illi 4111 
piı!ıle eezalanacağınız., ödeme emri 
makamına. kainı olmak üzre ilan olu
nur. (23658) 

~a.tııbı: ~tikrü Mt:uu - Umu.mı Neorıyau !da.re eden: ıs. ISALL.lJ 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

1 'imda yHllJ şartlar dal.resinde ka~ 

_ ya karşı l(,)00 ·~ al.ıJı sıgortab abone 
1 yazılma.il istiyorum. A.boneman bed~ 

15 
kuruşlu 

pul ve 
lmza 1 

U gönderilmiştir. Sigort~ muamelesi· 
nin yaprlma.~mı dilerim. 1 - 1 

:ı•1111•1ııı••rııı•ıııı•ıııı•ı111•1ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•i: 

ARSALARINI İFRAZ EDECEK EMLAK 
SAHİPLERiNE MUHlM İLAN 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN : 
Yapı ve yollar kanunu hükümlerine göre müstakbel 

şehir planları yapıldıktan sonra bütün ifrazların beledi
yenin tasdikinden geçirilmeden tescil edilmemesi icabet
mektedir. Bu planlar şehrimizde henüz ikmal ~dilmedi
ğinden bu gibi ifrazlar sahiplerinin arzularına göre be
ledi~eye tasdik ettirilmeden tapu'ca yapılmaktadır. Her 
milk sahibi arsasını arzusuna göre ifraz etmekte serbest 
isede müfrez parçalar üzerinde yapılacak inşaat kanuna 
göre bir çok kuyud ve şuruta tabi olduğundan bu gibi 
müfrez arsaların ekserisinde belediyece inşaa.ta miişaa-

-Oe imkanr bulunamamakta ve bu .itibar.la bu arsaları 
alanlar ve satanlar pek çok zarar v~ ziyanla.rla karşılaş
maktadır. İfrazdan sonra müfrez parçah,ır üzerinde in
şaat yaptırmak ve o suretle bunları satmak arzusunda 
ofau, milk sahiplerinin gerek kendilerinin ve gerek müş
terilerinin bil'ahara kendilerine raci olacak zararlarına 
meydan vermemek üzere arsalarının ne suretle ifrazı 
muvafık olacağına dair belediyeye _.nüracaat etmeleri ve 
belediyece kanun ve nizamlara ve~ wrin hususiyet ve ih
tiyaçlarına uygun olarak gösterilecLık şeki11ere göre ar
salarının ifrazını tapuda tescil ettirmeleri elzem buluna
cağı ve belediyenin mi.italeası alınmadan yapılacak if
raz parçalan üzerinde kanun ve nizamlara uymaması 
dolyrsile inşaata müsaade edilmemesi halinde belediye
nin hiçbir suretle mes'uliyet kabul edemeyeceği ilan o
lunur. (B.) (3227) 

Hali Tasfiyede ' 

LÖFENiKS DÖ ViYENI 
HAYAT SİGORTA Ş i~R KET t 
Türkiye acentalığı Tasfiye Heyetinden : 

BtRtNCl İLAN 
Merkezi Viyanada bulunan Lö Fenikı dö Viyen Hayat Sigorta Şir

ketinin Türkiye acentalığı muamelatının tasfiyesine İstanbul Asliye 
Mahkemesi !kinci Ticaret Dairesi nce karar verilmi§tir. 

Mezkılr acentalıkda sigortalı veya her ne suretle olursa olsun 

alacaklı sıfatile matlup iddeasında bulunanlarm ticaret kanununun 
445 nci maddesine tevfikan bir sene zarfında tatil günlel'inden maa
da her gün mesai saatlerinde 1stanbulda Karaköyde Voyvoda cad
desinde Minerva hanının ikinci katında Tasfiye heyetine bizzat veya 
taahhütlü mektupla müracaat ederek iddealarmı kayıt ettirmeleri 

icabeder.Bizzat müracaat edecekte rin vesikalarını birlikte getirme
lerı ve yazı ile müracaatta bulunac akların da ellerindeki vesikaların 
tarih ve numaralarını bildirmeleri lazımdır. 

. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Eczanesi için 
gerekli olan miktar ve müfredatı şartnamesinde yazılı 
bulunan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 26-6-936 cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Komisyon odasında ihalesi yapılacakdır. 

3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 240 liradır. 
5 - Parasız şartnamesini almak isteyenler Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (1309) (3231) 
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Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10- 6 - 936 gününden 
itibaren suculara verilmeğe baş
lanmıştır. 

Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassrs etib
bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo
jilc muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli
basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her türlii mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen arj hulunduO-u hi1<li
rilen ve emsali arasında en kuvvetli R ADI• O AK -
T E V l T E S l bulunan Alemdağı Defneli suyu 
10-6-936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) 
diğer tarafı ( Defne 1 i ) ibaresini havi zım
balı hususi kurşun mühürle mühürlü otuz lit
relik kfü;ük boy da·macanalarla iki buçuk litrelik galon 
~işeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafi kimyeviye. hikemi ,~ vP h .... ı,.:rivnlo

jik hassaları bildirilen ve bilhassa R A D l O A K -
0 f EV l T ES l N l N fazlalığı ile mütemayiz o
lan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin 
üzerindeki vakfın hususi kurşun mühür ve znrıbasına 
dikkat etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. ( 3230) 

Osküdar'da Çinili 219 derkah altında dükkan 
Üsküdar'da İmrahor Ali paşa 7 Ev 
Üsküdar'da Atik valde dergah ve Semahane 
Üsküdar'da atik valde Musalla 1 sayılı meşrutahane 

,, Bulgurlu Mescid yeni sokak 5 ,, Ev 
" Selmanağacamii yanında 4-1 ., Dükkan 
,, Selimiye divardibi 1-1 ., arsa 

" 
Selami Ali karakul 
hane 

Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü 

" 
,, 

" ,, " 

62-64 
57 
14 
12 

" 
Osmanağa Beyazıt ket- 18 
hüda cami altı 

" İbrahimağa Camii sokak 1 7 
,, Zühtü paşa tahta köprü 2 
,, Osmanğa Söğütlü çeşme 302 
" Zühtüpaşa Cami sokak 25 
,, " Bağdat 30 

Kandilli Derman kilise 1 
Kanlıca Camii avlusu Oda 

" .. 
" 
" 

" ,, 

" ,. 

" 
" 

baraka 

Ev 
Dükkan 
Ev 
., 
Dükkan 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Dükkan 
Ev 
,, 

Beykoz Hünkar iskelesinde Çayırda kırkahvecilik 
Paşabahçe Şehitlik 62 sayılı Ev 

" Çınar 1 ,, ,, 
" Çınar 3 ,, Otelin üst 

katı 

" 
Şehitlik 66 " 

Ev 

" 
,, 34 ,., 

" 
" 

Çınar ayazma 3 " " 
" 

Şehitlik 40 " " 
" 

Çınar 3 " 
Otelin arka 

kismı 
Kuzguncukda iskele karşısında 111-27 dükan 
Kanlıca 4 kayıkhane 
Anadolu Hisar yeni köksu 7-9 Ev 
Paşabahçe Ayazma 21 " dükkan 

Yukardtt bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf 
yerJer Mayıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuştur. 

İhaleleri 15-6-936 pazartesi günü saat 15 dedir. İstek
lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 
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Bayan SAFİYE 
PANORAMA 

bahçesinde devama 
.. __ • başladı 

ÇOK 
ZE TLI OLUR 

Kardeşim bunu bilmiyecek ne var? 

Solmuş ve lekelenmiş manto ve tU\·a

letleri yepyeni hale koyan Fatih Is

tim Fabrikası Akif Latiftir. 

Merkezi : Fatih tramvay durağı. 

Şu bel eri: Kadıköy MuvakkithanP., 
Sultanlıamam Mes'adet han No. 2. 

NAS1ı:2 llAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı biitün diinyaca ta· 
rıınmıştır En mıki nasırları bi· 
le kökünden çıkarır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoi{Ju • Jstanbul 

Hastahk, ölüm ve Pislik 
getiren fareleri öldürünüz 

FAR 

Macun ve buğday ş~klinde olup büyük ve kü~ük her 
nevi Fareleri, Sı~anları derhal öldürür. Tesiri 

kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday . nevilerini serpm elidir. Macun olanlarını yağ lı bir ekmeğe ve herhangi 
bir gıdaya sürerek fareler in bulunduğu yerlere koym ahdır. Kutusu 25 er, ikisi 
bir arada 40 kuruştur. Ha san deposu: İSTANBUL, BEYOGLU, ANKARA 

SU GE~MEZ 

"Güzellik" pudrasını 
Tecrübe ediniz 

yapınız. 

Tokalon pudrası. terkibindeki im
tiyazlı yeni (çifte köpük) cevheri sa 
yesindc cildin parlaklığına nihnyet 
veriyor. Bu basit prova ile bi7.zat 
tecrübesini yapınız. 

Pc..rmaklarınızdan birini " Flni 
Mat " yeni Tokalon pudrasına bu
laştırmız da su bardağına batırımz. 
Parmağınızı bardaktan çekince ne ıs 
lanmış ne de parlamış olmayıp kuru 
ve "mat" olduğunu göreceksiniz. 
Pudrada (<;ifte köpük) olduğu için 
rütubete mukavemet eder. Bunun i
çindir ki Tokalon pudrası 8 saat sa
bit kalır ve böylece bütün suvarcrlc 
sıcak salonda dans edebilirsiniz. Te
niniz, ilk girdiğiniz taze ve nermin 
şeklini muhafaza eder. Yeni "Fhi 
Mat,, Tokalon pudrası ne yağmur
dan ve rüzgardan ne de terlemeden 
müteessir olur. Burnun parlakltğma 
nihayet verildiği garanti edilmekte
dir. 

ZA Yl - 12. 5. 340 tarihinde Ticaret 
mektebi k. ev. 1 den almış olduğum 
tastikname ile Üsküdar Askerlik şu

TUZLA 

iCMELERi 
-· 14 haziran pazar günü a~llıyor --ı 

~ususT ŞA~TlA~IMl!-ıtAmN 
GISE:L~i2iMiZDtN MALUMAT AL 1 N f 

HASTAH~\NELERIN NAZARI DlKKATlNE: 
Emrazı vilidiyede kullanılacak umum tefem.ıatile yeni röntgen 
diyatermi tesisatı ve büyük bir cerrahi servisine 'eıverişli alat ve 

edevat, ameliyat masa.lan ve dolaplar satılıktır. 

Beyoğlu Baker mağazasında Mobilya dairesine 
müracaat. 

besinden a~~ım ihtiyat ~zkcrcmi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zayi clti.m Yenilerini çıkaracağım
dan hükmü yoktur. Usküdar Altuni 
zade 318 doğumlu Mustafa Cemiloğ
lu Ali Ruhi. 

---------------~-------------------------------KiNOPRiN kaıeleri HERYERoEr~~uRuş 
BAŞ. Oİ .ROP1,UİZl'IA A~RILARİlE.GRİP VE NEZLEYE KAR 1 BİRİC İ r< 'ıLAÇTIR 


