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Filistinde suikastlar devam 

ediyor. Mareşal Allenbl~in 

heykeline de bomba attlldı 

HükUmete 25 milyon fazla tahsisat verildi 
Boğazlar konferansına hazırlık Fevkalade 

Tahsisat Türk murahhas hey'ti ayın 
20sinde Montröde bulunacak BGt~enin dıfında 

25, 750,000 llralik 
tahsisat istendi 

Boğazların tahkimi Yunanistanın emniyeti 
için de mühim bir garanti telakki ediliyor 

Ankara. 11 (Tan) - Btlkl • 
mete normal bütçe dıpada 26 
mllyon '780 bin llrahk fevkalide 
tahsisat verilmesi hakkındaki ka 
nun llylhuıbugUn Kamutayda 
görüşWerek kabul edllmiştlr. hkara. 11 (Tan) - Boğazlar ifl· 

ili görtlteeek olan (lılontrö Konfe· 
ra,ruıı) nda TUrkiye Cümh uriyetinl 
teman edecek deleguyonumuz an
lan taayyün etmitUr. l>If Bakanı 
Dr. Tevfik RUttU Arum Reiallk ede
ceği delegasyonda l>If Bakanlık umu 
mi sekreteri Numan Rifat Mene
mencioilu ile Erklnı Harbiye Aabq 
kanı General Aamı murahhaa ola
rak bulunacaklardır. Bundan bqka 
mU,..vir olarak Oif Bakanlık bq hu
kuk mUtaviri Ziya, Ekonomi s.Jta.n· 
hfl deniz ve hava mUatepn Sadul
lah, Sıhhat Vekileti HıfZISJhha U • 
mum DlrelrtörU Amn lamail ve muh 
telif rütbelerde 7 SUbay delegasyo
na refakat edeceklerdir. Deleguyon 
umumi 1ekreterllğine l>If Bakanlık 
umum direktörlerinden Cevat tayin 
olunm11f1ur. Delegasyon refakatinde 
bulunan Matbuat ve sekreterlik he
yeti m~plarile deleguyon 41 ki· 
fiden mUtefekkildir. Deleguyon 

24 T«nmuz 1923 ıUnU, lausanne Univerıitesinde, laueanne Muahedesi
nin imzasından sonra imza eden devletler rRUrahhaslarının hep bir aradat 

alınan tarihi resimleri: Bafvekilimiz ve o zamanki heyeti murahhaaa 
reisimiz Oeneral ismet lnönU ortada durmaktadtr. 

meneupJanöntlmUzdekigQnlerdela-r-----------------------------------------------
viçreye hareket edecekler ve aym 20 

Memleketin müdafaa vasıtala· 
rlle ldllttlr ve baymdırhk işleri . 
nln takviyesi, zirai ve smai in· 
k .... taclll ve demlryoUan ln
t•llfllilln daha kısa bir umanda 
Dmwllle Ulak yerlerin merkeze 
ve blrlblrlne bmğlanması husus -
lannm temini ve gelecek mdh• 
cJrlerln bir an evvel mUstahsO 
bir bale konulabllmelerl için mdk 
tul meballğln temini maksadile 
hükfunet K&mutaydan bir tabsi· 
sat istemek lüzumunu hlssetml~ 
tir. Bu tahsisat fevkalide mem
balardan elde edDecegl tahmJn o
lunan varhbtla karfdanabUecek· 
tir. Bu tahsisattan bir mllyoa 
750 bin Orası mtllıacJr lskia lt
lerlae, 817 bin Uraaı Ankarada 
yapılacak faldllt.e ve mektepler
le htanbul UnlvenltellnlD tamı -
rat ve teslaatına. 2 uıllyon 8IO 
bin llnsı Sivas - Erzurum ele -
mlryolu lnfaatma, 490 bin Ora
sı Trabzon • lran hududu tran -
slt yoluaun llltUIU. %80 bin llra 
11 ayni yolun mot.orlze edilmesi
ne, 300 bill Uruı ç&rtJamba ova-
1111111 kerutul..._, Va, tfdrr. 
l'!nlncan, Envam 1A1 itlerine, 
.1'10 f.IMılh ............ ._. ıııa .. ...aa.rı-

inci aba.hı Kontröde bulunacaklar-
lır. 

,,..,,., ioafeN• ,,.,,,.,.. 
-.... Lôlitia. ~ .ham .::,:ad. 
,apılan tDdr teatisi netfcaelNle, ln
lfltere htlkbıetf 22 Hulran için tee 
bit edilen Montrö konferanımm ta
likini fatemekten l&l'fı nazar etmff· 
tir. 

iYunaa hyetl 
Atfna. 11 (A.A.) - ~nadolu ~jan 

8ll1JD bUIUllf muhabirinden: Montrö 
konferannna iftirak edecek olan 
Elen delegeleri heyeti Atinadan 18 
Haziranda hareket edecektir. 

'loğzların falıldınl ve 
IY •nanlstan 

"Elllnlkon lfelloa" lımıhıdeld Yu
m ......., "Bojularm tahldml 
~mıaalmtanm itine gelir mir· bafbğl 
altmda dlkkat.e değer bir makale ne,
ıefmlttlr. Elımımlyetlne binaen yaa
JI ayn• alıyorm: 

Haheşistanın ilhakı işinde 

ltere ltalyanın biras n 
uysal olacağını sanıyor 

Fakat diğer taraftan İtalya zecri tedbirler kalkmaz

za Cenevreden çekileceğini söylemekte israr ediyor 

... b,., . ..,.. •. '18' ... ~ , .. 
•e.hm meyvelerin 111ahtn .. mu =de uınum müfettltftkt•t liilırıne ve 111111 MU-
W.. emrllle taw. oluam~tur. 

Londra, 11 (Tan) - Geçen gUn ___ ..... ._.__.. ___ ==_ 

Edenle Grandi, ve yine lngillz mUs- Marasal Badogıı·o kral 

ltalyanın Londra elçiıl Orandl · 

teışan Van Sittart ile Grandl arasın-
da yapılan görüşmelerde, ltalyanm 

Milletler Cemiyeti ve Zecri Tedbir- vekı·ıı·ığ·ınden ı•stı•t a ettı• ler k&rfıamda konuştuklan teyit e-
dilmektedir. 

Haber almdığma göre, Van Sittart 
ile Grandi araamda geçenlerde vlld 
olan göriltmeler, zecri tedbirlerin tat 

. bikma devam edildiği takdirde tw
yanm Cenevreden çekileceği hakkın· 
cja son bir ihtar mahiyetini almıştır. 
Grandi. • İtalyanın. zecri tedbirler 
harbe nihayet verdirmek maksadını 
güttüğü kadar. bunlara tahammül 
ettiğini llkln timdi tnııılan cezai bir 
tedbir olarak kabul edemlyeceğini i· 
fa4e etmiftir. lWya, daha iki Uç baf 
ta eabredecek, fakat bu mühlet ar-

r Arkası 3 Unctide J 

Yerine Maraıal Graziyanl 
Kral Veklll tayin edlldi 

~ 

Boğazlarm tahkimi meaeleei lavtç
rede müzakereye konacaktır. Türki
ye elçw RUfen E,ref, Bafbakanonı 
a ziyaretle resmen davet etmfftlr. 
BOfaz1ar uzll.flDUDll evvelce imzala 
IDlf bulunan diğer devletler de, bu 
yolda Tllrklye hilldUnetl tarafmdan 
~avet edllmitlerdlr. =========================== 

Kaldm bulunduğu veçhfle, Lozan 
muahedemıln 23 nncn maddesi muci
bince, Franaa, Ingiltere, Japonya ve 
!ltelya devletleri, boğazlarda eeyıilee
fer eerbelltlifini mUtekabllen teminat 
altma alnut bulunmalrtadırlar. Ayni 
bilyflk devletler sulh devresinde 
Tllrldyenln emniyetlııl de tahtı temf
ne a1ıme bulunmaktadır. Bununla be
raber, TUrkiye, hUJdbnetl, bitaraf ge
milerin geçip dönmeelnl temin etmek 
prtiyle, harp vukuunda Boğazlan 
kapamak hakkını haizdir. 

Fransada grev müıminleıti 

Birçok merkezlerde grev 
yeniden. şiddetleniyor Maretal Orazianl 

1 
Londra, 11 (Tan) - Romadan bn 

diriliyor: DUn, Mu810linl ile uzun bir 
j l<onuşma yapmış olan MaretaI Ba· 
1 1oğlio, Habetistanda yapılması ge· 

rekli olan iışler ıe.kilit bakkmda ken 
dı dUşUncP.lerini haf bakana anlatmış 
tır. Mareışal, bundan IODl"a, Habefia· 
tan Kral Vekilliğinden lstifasmm 
kabul edilmeeinl dllemhJ ve IJ!'f bU· 
•!Ok erklnı harbiye baışkanı olarak 

l 
'<almumı latemlftlr. Badoğlionun bu 
•stefi kabul olunmu, ve Kral tarafın 
ian 1cotik" ttııvanlle taltif edllmiftlr 

Küçük Antantın faaliyeti 

Sovyetler Romanyadan 
asker qeçirebilecekler 

Küçük Antantan siyasal ve askeri çal11malan 
Almanyada büyük bir clkkatle takip ••&yor 

Romen askerleri Krala sadakat yemini ederken 

Bertin, 11 (A.A.) - Birkaç za - etmemektedir. Devlet reislerinin iç· 
mandanberi küçilk antant geniş Bi· timu aonundald tebliğ ise yalnız, 
yasi ve diplomatik bir faaliyet gö•· teunUde iftirak etmekle iktifa eyle
termeH.edir Küçük Antant memle· melrtedlr. Fakat bllyUk erkanı har· 
ketleri Dış lŞleri Bakanlan Belgrad· biye reialerinin toplanacağı ve her 
da toplanmış ve bunu bu devlet reta- hangi bir seferberlik halinde ldlçUk 
terinin Bükrettekl içtimaı takip eyle antanbn nazan dikkate aldığı ar1· 
mittir. Bu toplantılar sonunda net- lan Sovyetlerin Romanyadan geçe
redilen tebliğler fazla bir fey lf ade r Arka11 15 macla) 

Afiıai meselesi tahkiütı 

Belediye tahkikatına göre 
bu i,te yolsuzluk yoktur 
Vali ve Belediye reisi dün gazetecilere yapılan 
tahkika+.n neticeleri hakkında malumat vereli 

[Vali ve belediye reisi Muhittin Us 
tündağ, Vakit müesse8e81 tarafmdan 
ahnan ve baZI gazeteler tarafından 
..yolsuz idare edutyor., diye etrafmda 
neşriyat yaptlan afisaj meselesi hak
kmdald tahkikatın aetlcelerlne dair 
dün, pzetecllere beyanatta buluna • 
rak ıu mafflmatı venniftir:] 

"- Son giinlerde af~aj Ucretl et
rafında gazetelerde görlllen tikiyet 
\'Rzılan üzenne yapılan tetkiklerın 

neticesini söylemeden evvel bu me
selenin dokuz seneye varan geçmişi 
nakkında bir az malumat vermek 
faydalıdır. Sokak ve meydanlarda 
ve sair umumun görebileceği yer~r
de resim, varaka. levha ve ışık ile 
gece ve gündüz reklill' mahiyetinde 
yapılacak ilanat ve afişaj hakkı. bun· 
dttn dokuz buçuk sene evvel buna da
•r olan buausf bir kanunla belediye
ye verilmiştir.Bu hak.şehrin muhtelif 
yerlerinde yirmi beş bin liralık te- V AU ve BELEDiYE REiSi 
slsat vücude getirmek ve hasılatın MUIDTrlN USTVNDAG 
muayyen bir kısmı belediyeye veril· 
mek ve müddetin sonunda vncudE"- nevi resim ve tlcret alınır. Bunlar
getirilen tesisat parasız belediyeye dan blriai belediye vergi ve reıiimle
terkedllmek şartile 20 Mart 1927 ta- ıi kanununa tevfikan tahsil edilen 
rihlnde on sene müddetle Anadolu ılin reem1, diğeri de aflşaj hakkını 
Ajansına mukavele Uf. devredilmif '>P.ledlyeye veren kanunla heyeti ve
tir. B\J taahhüt yerine ptlrilmediJ!'ı dle karanna ve kanunun bahşettiği 
ıçin mukavele feshedildi ve it. mlld· 4Ullhlyete müsteniden encümenin ka 
detin geri kalan bir bqçuk eeneyE' '>ul ettiği tarif eye göre alınan tefhlr 
münhasır olmak Uze~ arttırma ve: 1icretidir. Aynı illn lc;in ilin resmi
eksiltme kanunu hUkUıiıleri dalrestn rıin ayn, tethlr ücretinin ayn olarak 
t!e Vakit mUeueeeeine ihale edildi t.lhakkuk ettirilmesi ve ayn ayn yer 
Vakit mUeseeelle belediye araamdak· terden tahlU edilmesi birçok kanŞJk· 
mukavele Ajanlla Belediye arumda ııldan ve mükellefler tçln birçok zor
d mukavelenin tamamen aynıdır luklan mucip olacağı dtlfQnOlerek 
Umumi yerlere uılan ve umuma tef· her iki rea1m ve Qcretin bir elden ve 

bir edilen Ulnlardan beledlJ9C9 Od r Arbaı 6 mcıda) 

Lozan muahedesi, Boğazlar için 
yeni bir ıtatUko vücuda getlrmittlr. 
Bu statüko mucibince, Boğalarm ild 
kıyısmda tahkimat. ukeri eoaeler 
Ye hava meydanlan vUcuda getirmek 
yuak edllmiftlr. Bu hWdhnlerln 
tatbik ecllllp edilmecQlne nezaret et
mek bere, bir de (anmlUll&l Bofaz.. 
Jar komisyonu) tesis edllmJttlr. Bu 
komJsyonda Ankara atqeııavallmlz. 
~unant.tanı teman etmektedir. 

Yukarda anlattJlmm te1Ier ~ 
ll&V&f biter bitmu yt.pılmlttJ. Fakat 

• \lare,al flmcllden eonra Adllababa 
OOkU lemini tqıyacaktır. Habefla -
tanda bulunu Ma~ GrazlanL ua •••••••••••••• 

fimdi ... 
Bir taraftan lngllb - Itaıyan av

ginlljt, diler taraftan ~ 
tekrar ıillblanmumdan eonra OrtaJ 
~ vrupada husule gelen sebateız du
rum, TDrldyeyl Boğularm Wıklmt. 
ld ~ mecbur etmitlerdir. TUr-

[ Arkaıı 3 llncUde] j 

Orev yilzUnden bot kalan birçok kimseler at yarıtlarına ratbet etmltl•r· 
dlr. Yukandaki resimde bir at yarıtında bahıl mUfterek 1İf1Sinin önün. 

deki kalabahlt ıörUyorsunuz 

[Yazıtı 6 ıncıda] 

''"ten Kral Vekili tayin olunmu,ıur. 

· lstanbul clefterclarllğl 
l•a ve hm f kmıwlm 111a mahalf hareket 

ecle•r hclkbNla üı aya kadar 
hapis. 280 liraya kadar paı a cezası var 

- Tafs''"t altmer 11.yfanmdadır -

Ankara, 11 (Tan) - Yeni maliye 
teşkllltmda Ietanbul defterdarhlma 
bq mUfettit Rlltttl veya varidat u
mum direktörO Kenanın tayinleri 111ev 

zub~hsttr. .. ........ Iİllllllllllllll ............................ .. 
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GÜNAŞIRI 

.M.~clerıly~t 
Bet.on almlannı bulutlara day&m11 apartrmaıılara bakıyoruz: 
- İşte medeniyet! .• 

r 
T A N 

12 6 - 93f. 

l ~ ~ IHJ Ü (Rı @ ~ @ [L LA lM [L LA ~ J lngiltere • ~ransa Dı§ siyaSa 
ParınakJanmımı arasında bir düğme dönüyor: Amerikanın sesi lstan-

buJun kulağında.. 
Pazar tatili ~---.-...-......-.....-.. Hindli misafir karıısında: ltalya 

Ne dersiniz ? ıtaıranın Habeşıstmıa ıa.arııızuıı. 
Tavuk, makine olmuş: durmadan yumurtluyor .. 
Snn'l gübre, en kısır toprağı senede iki kere doğurtmağa başladı.. 
Yağ, koyunun ve ineğin memesindeki süte muhtaç değil. Asnn zekisı. 

onu, ottan ve yapraktan sağıyor .. 

Dükkan sahiplerinin 
belediyeye müracaati 

D 
dan ve Roma ile Cenevre ara~mda bir rampur mı·hracesr• ihtilat doğduğu tarihtenberi İtalya • G •• f • 1 A 1 nm Uluslar Kurumundan çekilmek Ü· os erış azım • zere olduğu devamlı bir şayia haline 

Dün bu s~tunlarda seyrüsefer men- bu sabah gefı•yor . geldi. Zecri tedbirlerin tatbikinden insan, Toprak altında köstebek, deniz dibinde balık, bulut üstünde kuş
tur .. suplan gibı halkın ve yabancdann sonra bile tahakkuk etmiyen bu şa-

- İşte medeniyet! •• 
Fakat, medeniyetin kurduğu kat kat apartnnanJann loş salonlarında 

dolaşınız: Eski tahta evlerin, aksakallı, dik vücutlu, sağlam yapılı ihti
yarlan yerine, kırk yaşında damarla.mıdan hayat usaresi çekilmiş gen~ 
ler göreceksiniz .. 

Kanunen pazar günleri açık kal
mak salahiyetini h'aiz olan yerlerin 
sahipleri belediyeden birer ruh!!ati
ye almaya mecburdur. Bu ruhsatiye 
harçları, belediye vergi ve resimleri 
kanununa göre ve bulundukları ma
hallerin gayri safi iratlarının yüzde 
onu nisbetindedir. Fakat, evvelce de 
yazdığımız gibi yeni emlak tahriri 
yapılan kazalarda bulunan ve ruh
satiye almaya mecbur olanlar beledi
yeye kırk v~ya elli lira gibi mühim 
bir para ödemek mecburiyetindedir
ler. İşin en dikkate şayan tarafı da 
iradı gayri safilere göre alınması i
cap eden ruhsatiye resmi elli liradan 
fazla tutarsa yine elli lira alınacak
tır. Bu hal ruhsatiye alması mecbu
ri olan bütün müessese ve dükkan 
sahiplerinin itirazlarını mucip olmak 
tadır. Bunlar, aralarından bir heyet 
seçerek dün belediyeye göndermiş -
ler ve ruhsatiye harcının bu şekilde 
alınmasına devam edilecek olursa 
müştereken pazar günleri tatil yap
maya mecbur kalacaklarını bildir -
mişlerdir. Belediye, bu resmin bu şe
kilde tahsil edilmesinin bir kanun me 
selesi olduğunu, bunun tadili ise Ka
mutay ve Meclisi umumi kararları
na muallak olduğunu ileri sürerek 
resimlerde tenzilat icrasının müm -
kün olmadığını bildirmiştir. Bunun 
üzerine heyet, kanunda muktezi ta
dilatın yapılmasına kadar hiç olmaz
sa ruhsatiye harcının alelhesap ve 
eski formtil üzerinden alınmasını ile
ti sürmüşlerdir. Belediye, pazar gün
leri behemehal açık kalmaları icap 
eden yerlerin kapalı kalmayı tercih 

gözü önünde lıükfimet otoritesi tini • Hindistanın Darampur e •1 t' yla bugün yine arsıulusal haberler 

tf~rrmı·şıası· mı .. ttaşcy~n me~~lann gös- mihracesi Sir Şimanlal SetalvZ: ~~ meyanında ehemmiyetle kaydediliyor. 
"" · , mu ena.'iıp ve gazel adamlar- sabah sa t 8 d 1s b ' Londradaki ltal~·an sefiri Grandinin 

dan seçilmesi fikrini il · ·· ·· fik " a e, veç andıralı lngiliz hariciye müstesan Vansittar-
. en ~u~uş ~- · Nordland" vapurile şehrimize gele- tı · ' 

(Haber) arkada.5ınuz dünkü nus· cektir aMiyetinde . . k ' . bul zıyaret ederek, ay nihayetinde 
ha.<trnda bu yaz • yırmı ışı unan zecri tedbirler kaldınhnadığl ·takdir
mekl b b. ımm ayne:: ~aklet - Mihraceye, hususi katibi ve doktoru de lt.al'-·anın Uluslar Kurumunu kat-Medeniyet dünyasında: Pencerenin ufku bir başka penceredir .. Güneş, 

fabrika ba.ealannın siyah dwnanı altında unutuldu! 
Radyo dalgalan, kulağımrıa verdiği ze\·kin ücertinl sinirlerimizden ko

W)arıyor ! 

Tavu~n sıcak altını, eski yüksek aya.mu çokta.ıı kaybetmiş! 
Topragm yılda iki kere \•erdiği bereketli mahsul, ydda. bir \•erdiği be

reketsiz maluııulün yan kuVl·etinde! 
Vejetalinde, yağın hassası değil, hatırası \'ar! 
Ve yer yüzünde yaşamak için lmnılmuş insan maldnesf, bulutlann ~ 

~ında uçmayı, denizlerin dibinde yüzmeyi, topraklann altında dolaşmayı: 
ôğrendl. Fakat, bünyesinde, kuşun, balığın, köstebeğin bu ikllmlere has 
mukavemet şarllannı bulamadan ... 

- İşte medenJyet! .• 

Yusuf ZIYA 

Ka~ırmak istemedik ......................... 
İtalya nekadar zamandanberi "zec- Bilginizi yoklayınız 

ri tedbirler kaldırılmazsa Milletler-----------
Cemiyetinden çekilirim" diyordu. Fa- Sorul 
kat bu söyleniş pek resmi değildi. Ni- ar 
hayet bu söz İtalya sefiri Grandinin Port SaJt ismi nereden gelir? 
ağzında hayli resmileşti. Habeşistam - Samson ve Dama operası kimin-
almış ve bu cihetten emeline varmış <lir 
olan ttalyanm "zecri tedbirler kaldı- - Santiago şehri nerededir? 
rılmazsa Milletler Cemiyetinden çeki- - Zühal'in güneşin etrafında dev-

e era er başına da acaıp fık - da r efakat etmekt 'd' Pr l J 
ra, clemekt k din. ı e ır. enser ve iyyeUe terkedeceğini bildirmiş oldnğu Bizi ka:n /';; b 1 a ama.~~· yüksek siyasi şahsiyetler için hususi söyleniyor. 
h _ m ar a er) de bilır ki; surette tefriş edilmiş olan Perapalas 

ükumetler bazı hizmet smıflanna otelinin b' . . k t t Mih Yeni Fransız kabinesi mevkii ikti. 
adam seçerkeıı(fizik)yani bedeni şart ce için kiınnl cı atı amoam~~ k dra- dara geldiği gündenberi muhtelif ve-
lar da M IA b. .. .. A ra anmış ır. n gun a ar silelerle 1n ·ııe il daJ kı b arar. ese a ızde kültür veka- şehrimizde kalacak olan M'h . . gt re e ıa sı ir te~ 
leti tamım tamim listüne göndererek l tstanbulun tarihi abidelerini ıv~a~e~ nkı. mesai ta.raftan olduğunu ispat 
mekteplerde inzai be~eniyesi ola~ maşaya değer yerlerini gezecekti~. etmış bulunuyor. lngiltere ise zecri 
hoca kullanılmamasmı ıster, Asken Sir Şimanlal Setalvad'ın Lo dr d tedbirlerin devamına taraftar görün· 
me~~plere t~lebe ~aydedilir~en gös: bulunan bazı dostlarının, kenr:nst il: düğünden Paris ile Londra arasmda.
te~şlileri ~eçıli~ .. Bır yere bır askerı görüşmek üzere şehrimize gelecekle- k1 bu elbirliği Romada zaruri olarak 
müfreze gonderilırken ekseri baş man ri haber v .1 kt di ltalya aleyhine bir cereyan olarak ka 
gal d k . erı me e r. bul edili Çünk' •• M lini ar an as er seçUar. Bütün bunları yor. u usso bugün 
Haber de bilirken bizim yazımıza "a- E f gerek zecri tedbirler gerekse harp 
caip., deme.-ı;i biraz acalp değil midir?. sna cemiyetleri masarifatr dolayısiyJe sarsılan ttal • 
Kaldı kf, bizim bilhassa tasrih ettiği- Ti~aret odası idare heyeti Esnaf yan maliyesinin vaziyetini düzelt • 
miz seyrüsefer memurlan arasında Cem.ıyetlerinin bir elden idaresi için mek ve Avrupadaki durumunu tak. 
bir tane şa§ı, bir tane tombul, ıbir ta- tet~katına devam etmektedir. Bu \iye etmek için zecri tedbirlerin der
ne kısa boJ·lusu vardır. E\"\·elce bir tetkıkat bittiktensonra yeniden ba- hal kaldırılma.smı elzem görmekte • 
de san gözlüklü zenci görürdük. Şim· ZT esnaf cemiyetleri birleştirilecek- dir. 
di o kayboldu. Şa.4}ıhk, şişmanlık, boy tir. Şimdi yeni Fransız - lngiliz teşriki 
kısalığı koyu renklilik ayıp değildir. mesaisi dolayı"JyJe bu gayenin istih-
Fakat her ~·er(le böyle hizmetlere gü- Vilayette salinde bir engel sezince bu engeli her 
zel adamlan ko:rarlar. Bütün dünya- taraf etmek için Jmnıın toplantısın • 
da polisler güzel adamlardan seçlldi- dan evel müthiş bir diplomatik faali· 
ği gibı. Mülhakata mebzul yete geçmiş buıunuyor. 

Bizm de kaygnmuz böyle hizmet _ Asamblenin zecri tedbirler hak-
lere adam alınırken yir ve ağyara CJ"" mu 1 v kmdaki karanın Eylüle taUk etmesi 
karşı Türk ırkının güzellğini göstere- ya r ar yagıyor ihtimali karşısmda tedbirlere devam 
bilecek numuneler seçilmesidir. Bu _ Yağmur vaziyeti hakkında mülha· edildiği takdirde İtalyanın kurumdan 
nun neresi aea~ip? kattan Vilayet Ziraat Müdürlüğüne çekileceği bildirilerek böyle bir tehir 

Biz böyle düşünüyonız. malfımat gelmektedir. Her tarafa kararından vaz g~llmesi icap ettiği 

Siz ne dersiniz ? 
leceğini söylemesi., , layikile tatbik e- ri nekada.r sürer? 
dilmediği halde bile "zecri tedbir - - Şopenhauer klmdir? 
ler .. in kendisini sıktrğmı ve üzdüğü- D.. k.. I 1 

ederek halkı müşkül mevkide bırak- ............... 1':4.~....,........._ 
maları ihtima1ini gözönünde tutarak 

mebzulen ve kafi derecede yağmur ortaya atılıyor. Çünkü bugün ne 
yağmıştır. Şimdiye kadar yağan yağ Fransa ne de lngi~tere, ltalyanm Ce
murlar bilhassa mısır mahsulü için nevreden çekllmesml arzu etmekte • 
çok faydalı olmuştur. Daha fazla dir. Fransa statükomm muhafazası ı
yağarsa bazı mahsulatın çürümesi çin elzem gördüğü kurum makinası • 
endişesi vardır. nın zalflamasmdan korktuğu için, ln-

nü gösterir. un u soru arın cevap arı bu teklifi birden bire reddetmemiş- KUÇUK HABERLER 
tir. Belediye bu mesele hakkında 
etüt yapacak ve alakadarlarla tema
sa geçecektir. 

Diğer taraftan Mareşal Badoglio • S - Iranın büyüklüğü ve nüfusu 
nun bir Fransız gazetesine verdiği be- ne kadardır 1 
yanattan öğreniyoruz ki: "ltalya.n • C - 1645000 1d1ometro mmabbaı 
lar için ilk iş Habeş halkını silfilılarm arazide dokuz milyon nüfus. 
dan tecrit etmektir ve ~kin eserine S - Vilhclm Radlof kimdir 1 Arif" d 
Jtalyaya karşı mukavemetın temer : () - T\lı'k \lll~ul UZE!rı...:ı l~D~~ıer- ıye_ e 
küz etmekte olduğu Şoa vilayetinden de bulun~nA ":e bırçok eserler yazan "9• k • • d.. 9 -
başlanacaktır.,, Şu halde Habeşistan Alman dil alımi. lr yan eSICI Uft ay 
da mukavemet tamamile kırılmamış- S - "RamolinaN balık mıdır, çi- h hkA ld 
tır ve ttalyanm bir milyon Habeş as- çek mıdır, meyva mtdır1 apse ma Um 0 U 
kerini silahlandırma projesinden evvel C - ffiçbirisi degildir, sadece Na -
mukavemeti kırması ve silahları aı • polyon Bonapa.rtm anasıdır. 

Bundan bir hafta kadar evvel, ic
ra dairesi koridorlarında bir yanke
sicilik vakası olmuştur. İcrada işini 
takip etmeğe gelen muallim Cavidin 
cebinden 129 kuruş parasını çalan 
Sabri isminde bir yankesici dün Sul
tanahmet Birinci sulh ceza mahke
mesinde muhakeme edilmiştir. Mah
keme, suçu sabit görerek kendisini 
9 ay hapse, 9 ay emniyet nezareti 
altında bulunmağa ve 850 kuruş mu
hakeme masrafı ödem eğe mahkfım 
etmiştir. 

ması Iazrmdır. Demek ki, bu nokta _ S - Viktor Hugo'nun "Güneş ı-ş1k
dan da Italya pek ferahlık içinde de- Zarı bu~mı§" bir paletle çalı§tığını 
ğildir. söylediği ressam kimdir' 

Uçüncü bir noktada Vaşingtondan C - Meşhur Holind,!llı ressam 
gelen şu haberdir: "ltalya. sefiri, ha. Rambrandt. 
riciye nezaretine bir nota tevdi ede- S - Oıı dokuzuncu, asırda A vrııpa 
rek ttalyanm bu sefer de umumi harp bankerlerinin en ungin ve en kud
te yapmış olduğu borcun 15 haziran retlileri hangi aildendir 1 
taksitini ödeyemiyeceğini bildirmiş - C - Roçild ailesinden • 
tir,.. Bu da, Habeş seferi dolayrsile ~ 
paraca ağır fedakarlıklarda bulunan yasi haber ve düşüncelerle -tabii- hiç 
İtalyanın para cihetinden de sıkıldığı bir alakası yok ama, hikaye o kadar 
nı, yahutta ilerisini düşünerek kendi- güzel ki, o siyasi satırları münasip 
sini sıktığını gösterir. bir yerinde kesip bu hikayeyi yaz -

Kısacası, Habeşistanı kaybetmiş o- maktan kendimizi alamadık. 
lan Ingilterenin sessiz durmasına 
rağmen, ltalya. Habeş harbinin i.ki- Bilmiyen var mı ? 
betlerinden müteessir olmU§ görtin -
mekteiir. 

Haile Selasie'nin kUçük kızı bir ln
giliz.,gazetesinin muhabirine,demiş ki: 

• - Kadınlık harbin dehşetini anla-
Biz bu satırları yazarken matbaa - yıncaya kadar söyJiyeceğim. Evet, 

daki arkadaşlardan biri yarundakile- benim gözlerimle gördüğüm dehşeti 
re şu hiklyeyi anlatıyordu: bütün kanat idrak edinceye kadar hi-

Şehrin ileri gelenlerinden birine ti- tap edeceğim. 
marhaneyi gezdiriyorlarmı~. Şehrin Tilkinin biri, ağzında bir peynir p:ı r 
ileri geleni, her hasta hakkında uzun çasile bir ağacın dalında tüneyen bir 
uzadıya malfunat alıyormuş. karga görmüş ve hemen ağacın altı-

Bir odaya girmişler. İskemleye o - na gitmiş: 
turm~ bir adam, kucağına aldığı ma - Sevimli karga, kimbilir ne gü -
vi gözlü, kumral saçlı, pembe yanak- ul sesin vardır, hele bir kerecik öt te 
lı , ipek elbiseli kocaman bir bebeğin o gUzel sesini işiteyim! 
bir taraftan saçlarını okşıyor, bir ta- Karga peyniri hemen bacaklarmm 
raftan da sessiz sessiz ağlıyormuş. arasına kıstırmış ve ötmeğe başla • 

Şehrin ileri geleni nöbetçi doktor - mış. Tilki afallamış: 
dan malumat istemiş: - Vay kafir vay! Demek sen "til-

- Bu adam bir kadın seviyormuş. ki ile karganın hikayesi,,ni biliyor -
Fakat bir gün sevgilisini elinden ka- sun ha? 
çırnuş ve kadın başka birisile evlen- A Prenses, o senin "harbin dehşe
miş. Sevgilisinin elinden gittiğini öğ- ti,, hikayesini bilmiyen var mı? Yok
renince aklını oynatmış. Kucağında- tur, yoktur ama yine de harbederler .. 
ki betıeği sevgilisi zannediyor ve öl- Dünya böyle kurulmuş ve insanlar 
müş farzederek okşayıp okşayıp ağ- böyle yaratılmış, ne yapalım!.. 
lıyor. 

Odaları geze geze başka bir odaya 
gelmişler. Bu odada da bir adamca -
ğız durup durup kafaemı duvara vu -
ruyormuş. 

Şehrin ileri geleni nöbetçi doktor -
dan malumat istemif: 

- Hani üç numaralı odada. sevgi
lisini elinden kaçırDl!I bebekli adam 
görmüştünüz ... 

- Evet? .. 
- İşte bu ikide birde kafMmı du-

~ara vuran adam, o kaçan sevgili ile 
evlenmiş: 

Bu hikayenin, daha wkandaki si-

Maarifte 

Köy mekteplerinde 
ıslahat yapllacak 

Köy mekteplerinde esaslı ıslahat 

yapılmasına karar verilmiştir. Dk iş 
olarak köy mekteplerindeki smrf a- , 
detleri imkan nisbetinde çoğaltıla -
cak, muallimsiz köylere muallim te
min edilecek, dershanelerden köylü
lerin de iatüade edebilmeleri ciheti-

• Galatada, Sen Benua kilisesi 
rahibelerinden Mak Florans'a. ait em 
lakin tasarrufu ve satılmasına. dair 
Beyoğlu Dördüncü Noterliğinden a

lınmış olan vekaletnameyi tahrif e
derek Beyoğlunda bir evin satrşı üze
rinde sahtekarlıklar yapmaktan suç· 
lu Hikmet Emin, Yusuf Cemil, Niko, 
Süleyman, Muharrem ve Beyoğlu Al 
tıncı Noteri Hasan Hüsnü ile dakti
lo Aliyenin dün Ağırcezada duruş
malarına devam edilmiştir. Müddei
umumi muavini Ki.şif, suçlulardan 
Nikonun sahtekarlıkla alikası olma
dığından beraetini ve diğer suçlula
rın suçlarının derecesine göre ceza
landırılmasını istemiştir. Mahkeme, 
karar vermek üzere başka güne bı
rakılmıştır. 

• Çarşı içinde Abraham isminde 
birini makasla yaralamaktan suçlu 
Arta.kinin duruşması dün ikinci sulh 
cezada yapılmış, Artaki 29 lira para 
cezası ödemeğe mahkum edilmiştir. 
Bu işte şahit olarak dinlenilen Jirayr 
ile Karniğin ifadeleri biribirini tut
madığmda?f her ikisi hakkında da 
kanuni takibat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

ne gidilecektir. 
• Dk mekteplerde kayrt ve kabul 

muamelesi 20 Ağustosta başlayacak, 
1 Eyliılde nihayet bulacak ve ikmal 
imtihanları 18 Eyltılde yapılacaktır. 

• Dün Maarif MUdürlüğünde bir 
toplantı yapılmış, tatilde muallim
ler için açılacak kurslar hakkında 
kat'i kararlar verilmiştir. Bu karar
lara göre kadın muallimler için ev 
idaresi kursundan başka daha fay
dalı kurslar açılması ve erkek mual
limler için de ayrı ayrı ihtisas kurs
ları küşadı muvafık görülmüştür. 

• Japon elçisi geliyor - Ankaranm • Kocaları ecnebi tabiiyetinde 0 _ ~iltere ise Cenevreyi dünya sulhünüo 
Jajon büyük elçisi Togugava, pazar. lan Türk tebaası kadınların kocala- ıdamesinde bii;rük rolü oyniyan kuv ... 
tesi günü ehrimize gelecektir. rınm isimlerini soyadı olarak nüfu- vet ola~~k görmek istediği için böyle 

* Polis kıyafet nizamnamesi - Ye sa kaydettirebilecekleri alakadarla _ bir çekihşJ hiçte istemiyor. 
ni polis kıvafet nizamnamesine ı;röre ra bildirilmistir. Fakat şarki Afrikadaki ltalyan eın 
reSffil elUl!:ı~~ emlll.)'1!1. UJ.lCAl.u'i'ıcu .ı.•ı.u.ıuu.•• 'L ~· ı · t..JnııJ: --

d . kl d' A k nl • . l . m"dü 1.:-.:.. A il b. ··a·· .1 e;c•°'"" AllJ;•TH;af!ırnr'iuSOM'-et'nnnek e gıyece er ır. nca o ar, resmı ış en u r ugune ac en ır mu u- . t d' ... . k 1 ktif . . . 
·· l d t l tıl d b lb' .. t · d.l · · .1• t D hil. ıs e ıgı o e emnıyet sısteminı :n· gun er e ve op an ar a u e ıse run ayın e ı mesını vı aye • a ı- k b'I .... ..1Ah . . ·. 

ile bulunacaklardır. ye Veka.Ietinden istemiştir a 1 ecegı mu a aza..'\ı vant olabilir. 
· Ve bu iki devlet bu <lüşünce ile ltal • 

* Müzeler müdürü Ankaraya git - ========:ı:ıım-::::m:ıı:::::m- yanın kurumdan çekilme tehdidine 
ti - Müzeler müdüril Aziz, bu sene varsa bunların derhal tahliye ettiri kulak asmryabilirler. işte böyle bir 
Istanbulda açılacak yeni salonlar et- lerek neticesinin günü gününe dahili- ihtimal karşısında çaresiz kalmamak 
rafında izahat vermek üzere Ankara ye vekaletine tıildirilmesi lüzumu ala-
ya gitmitir. kadarlara taminı edilmiştir. için ltalya son günlerde büyük ko • 

zunu da oynamrya karar vermişe ben 
• Beyoğlu Halkevinde toplanh - * Dün 200 seyyah geldi - Bulgar 

Beyoğlu Halkevi, i.zalarmm görüşüp bandıralı Çar Ferdinant vapurile 1i • ziyor. Yanl İtalyanın Kurumdan çe-
tanışmaları için bugün saat 18 den manımıza iki yüz seyyah gelmiştir. kilmesinin bir ltalyan • Alman ya • 
20 ye kadar bir danslı çay verilecek- Bunlar şehrimizde üç gün kadar ka- kmlaŞmasma müncer ola.cağına işaret 
tir. Yeni azalar da biribirilerine tanış- lacaklardır. ediyor. Kurumu terk ile Alınan ·İt.al 

yan ania.5masma Avusturya, Mar4t .. 
tınlacaktır. * Köstenc.eden ge1ecek göçmenler- ristan, ve Arnavutluğun da girecek. 

• Evkaf idaresine ait binalar - Ca Hisar vapuru, Romanyadaki göç -
mi, mescit ve saire gibi evkafa ait menlerden bir parti daha getirmek teri söyleniyor. Hatta İtalyan elçisi • 

nin Berlinde bu hnsusta görüşmelere 
yerlerin işgal ve tahrip ettirilmemesi üzere dün Köstenceye hareket etmiş- başladığı, ve Mussolinl ile Şm;nlg1-
ve elyevm işgal edilmiş olan yerler tir. 

• • 

" Bir türlü satıla.mıyan Liman Hanı 

son görüşmelerinde bu yeni politik 
inkişaf karşıAmda Avusturya duru • 
munu inceledikleri iddia ediliyor. t .. 
talyan:m Almanya ile anlaşmaya iyi
ce karar verıniş olduğuna kuvvetli 
delil olarakta ltalyanın senelik aske
ri manevralanru Alman hissiyatım 
rencide etmemek kaygu!lu Ue Şimal 
hududunda. değl1, istisnai olarak ce • 
nupta yaptığı gösteriliyor. 

Mam&flh, bütün bu şayiaların ihti
yatla kabulü lazungeJdiğini unutma • 
mak ve ayni zamanda Bertinin Ro • 
maJ·a el uzatmaya pek hevesli olma- . 
dığmı hatırlamak Iaznndır. Şimdilik 
Almanya Inglltere ve Fransa, ve Yu
gosli.\'yayı endişeye düşürmemek is
temektedir. - N. M. 

Deniz müsteıarı geldi 
lktısat Vekleti Deniz Müsteşarı Sa 

dullah Güney, dünkü ekspresle şeh
rimize gelmiştir. Sadullah, Deniz Ti
caret Müdürlüğüne ve Deniz Ticaret 
mektebine giderek bir müddet meş
gul olmuş ve bazı tetkiklerde bulun
muştur. Müsteşar, şehrimizde dört 
gün kalacak ve Denizyollan idare· 
sinde, yeni mütehassısın faaliyetile 
yakından alakadar olacaktır. 

reni ticaret odasıdır ve o da. 103,500 
lira teklif etmiştir. 

Uç gün evvel uyuşturucu madde • 
. ter inhisarı tarafından satışı idare 

eden tasfiye heyetine müracaat edil· 
mit ve eğer ihale bir müddet daha. te

,... hir edilirse pazarlığa iştirak edileceği 
·_ bildirilmitir. Inhisar idaresi, usule 

ait bazı muameleleri ikmal etmek 
Eminönünde liman hanının satış ı 927 senesinde 364,000 liraya satın 

işi dün de neticelendirilemeıniştir. Ve alman bu binaya, son zamanlarda an· 
rilen 103,500 liralık kıymet, binanın cak 132,000 lira kıymet konulmuştur. 
değerinden çok eksik görüldüğünden Halbuki şimdiye kadar satış almak 
satış bir ay daha tehir edilmiştir. icin müracaat edenlerden en fazla ve-

mecburiyeti yüzünden." pazarlığa he
men iştirak edememektedir. Tasfiye 
heyeti, eğer 120,000 lira verilmezse 
sa.tı§ı bir daha tehir etmek kararında-
dır. • •• 
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· Krup fabrikası 

Boğazlar konferansına hazırlık 

Türk murahhas heyeti ayni 
20 sinde Montröde bulunacak 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Münakaşalar ! 
Polis terfileri 

Son imtihanlarda' 
muvaffak olanlar 

Balkan devletlerine 
silah satlyormus 

Ren meselesi 

Almanya suallere 
cevabı geciktiriyor 

kiye hükumeti,harp vukuunda Boğaz 
lan tahkime vakit bulamıyaca.ğınI 
ileri sürerek, §imdiden bu m.ıntakayı 

fuJlu olduğuna nazaran., ilk ihtiyat 
serisi, olarak 1.700.000 kişilik bir 
ordu çıkarabilir. Demiryolları §8 -
bekesinin mükemmeliyeti, bu ordu· 
İıun kuvvetini arttırmaktadır. Ka
malist Cümhuriyetinin yaptmn.I§ ol· 
duğu demiryolları §lllllardır: 

Bizde bir rahat mlinak&§a. olsa. da 
dinlesek diye her zaman öılerim. 
Hatti. ba,ıangıcmda güzel görüne~ 
efendice ba-:layan münakaşalar da o
lur; ıevinirlın: 

tahkim etmeyi istemektedir. - Eh! Bir ~el fikir mücadele~i 
gö~~iz.. Derken bir de efendim iş 
öyle bir a.('"fz dala.,ma döner kt, fikir 
ni.mma Umltsizliğe düşmemek kahil 
olamaz. Bu hangi meV7.uda böyle o
lur! .. Ne ki kalemle münakaşa edfle
biline heJ>8lnde olur. 

Kazananların listesi 
dün bütün 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman ağyr 
sanayi mUmeuUlerlnden mürekkep Halbuki evvelce yeni 
bir heyet, Schıı.ht'dan evvel Belgra
da hareket etmiştir. Bu heyet, Yu .. 
gosllvyada made.nt inıaat için bUyUk 

Bu vaziyet ka.rşısmda tu sorgular· 
la. karşıl&JJYoruı~ Boğazların tahki ~ 
mi, Yunanistamn işine gelir mi? Bu 
i~ten Yunanistan karlı mı, yoksa za 1 - Ankara - Sıvu - Erzurum yo-

Fransız kabinesini 

beklediğini bildirmiıti 

rarlı mı çıkacaktır? lu. (Karsa. uzanacak). 

lak d 1 blldırncll ıtparioler yaptlmuı hakkında mUza.-
a a ar ara kerelerde bulunacaktır. 

Ankara 11 (Tan) _ Geçenlerde But iktlsadt mahafil, Krup fabri- Londra, 11 (4\..A.) - Liberal me -
açılan ıİı terfi imtihanmda muvat· kalarmm Balkaıı devletlerinden bazı- buıslardan Mander ile a.mele mebus -
fa.k oıai&Jc birinci kominrlllcten mer· lanna ıslllh BR.tmaık teı:ıebbUeUnde b~- la.rdım George ô-arro, Avam ~amar~
kez memurluğuna ve ikinci komier- lunmue olduğunu tahmin etmektedır. ını:ıda Edenden A~manyaya göndenl
li'kten birinci komieerliğe terfi eden• . mıt olan sualname h~kkmda beyanat
lerin isimlerini ve tayin edildikleri Sovyetler 35 biner tonluk ta bulun~ası~ı ve bilhassa Al~anya-

. . . . . .. h ki nm hangı tarihte cevap vermesı muh 
yerlen bıldınyorum.; ede1t uç zır h yapaca ar teınel olduğunu bildirmesini istemiş. 
bi:e~k~ Jl!Mlf1~a~~ 3 İs· Londra, 11 CA.A.) - Sovyet bil - lerdir. . 
~~ =~~r er4 Lütfi Ankaraya, yük elçisi Maiski dUn öğleden sonra Eden, iki hükiimet arasında teati e-

:;yoncfan Ak' Burdura, Ankara.dan hariciye vektletine gitmiştir. Haber dUml§ olan v~sikll.]arla. yapıl~ış ol~ 
Cev&t, lstanbula., Kut&monlden Şev- almdığuı& göre de:niz i§leri hakkmda- müzakerele_ri~ kıta _bır tarıhçesını 
ki Istanbula. lsta.nbuldan 12 numaralı ki Sovyet - lngiliz görüşmeleri mem- yapmakla ıktüa. etmış ve Alma.n~a 
Salih Niya.zl, .Alikıırada.n Adil, Edir- nuniyete değer bir surette ilerlemiş- hUktım.~t~nin yenl P'ransız kabines~ 
neden Cel!l, .Anka.radatt Nail tsta.nbu· tir. te.,ekkü1Ul1den evvel cevap venn~ 

ed 1l' th" Bilecikten . . . k niyetinde olrnadığmı 26 nıayıs tarı -
la., Ça.na.kkal en ~ e lt Sovyetlertrı, her bın 35 bın ~onlu hinde Sir Phi 'e bildirmiş olduğu-
Sırn lımire, fiç zırhlı yapacakları haber verilmek- h t 1 t P.f: 

Birinci komlserilğe terfi eden Ddn- tedir. nu a rr a nu:ş • • 
~ k mlsefler· Bu.rdurdan Necati le • Acaba Alman hUkCtmeti, lngıIU hü 
tan~ul A.n~an :A.bdulla.h Halit. • • k6metinin kollektif emniyet mesele-
IJb h" a, Halil. Halil Kemal' tınşe- Fecı bır kaza sinde muayyen bir hattı hareket ka-
~ mı Fethi Içeld~ Emin 'Balıke- Roma, 11 (A.A.) - Sardunya la- bul etmesini mi bekliyordu? Suretin-
ird 

811 M~ .AJilta.nya, ~dan yıla.nnda tecrübe uçuşu yapan bir sü- de Mander tarafmd8:1'1 ~orula.n sua.le 
g .m Af Elazizden Mustafa el deni~ tayyaresi Kaıliari yakiıUnde Eden ıu cevabı vermı§tir: 
::: Qan~~~~eye. Karatan Cemal dU§mU~ ~içindeki dört kişiden ikisi .. "Bu. sll:alnameye ~va~ verilmemesi 
ıtçele, Kirlclarelinden Şevket Edirne- ölmUş, tkısi de hafif ya.ralanmıştır. ıçın hıçbır sebep goremıyorum." 

~~:~~ =~~ ~!1'9 Filistinde suikastler 
:a:as1!!s=.~ti~~~<;:= A 1 M 1 Ali b. 
::~~C:. \:ı!~~~ı:· 3st~~: rap ar araşa e r:n ı 
10 Selil'llt 21 Emin latanbula. Trab • h k ı • b b tt 1 
=~~= :~. ~:11~:denTr;:;: ~- ey e ı ne om a a ı ar 
ziantepten Hüsnü, lzmirden Sıret ve • • 1 • • . 
Ltttfi, Karsta.n Hakkı ~· Niğde- Filis+inde yaralanan 12 pobsten 11 ı ngıbıclir 
den Mehmet Atıf Kasta.monıye, Bin-
gölden şaııap v~! ı~eıd.ı:ı aaın tethlt siyasası hergün daha artmaktadır 
... 1e Buraada.n Hulusı Bilecıge, T& • 
'Cl!1 :a. " - •• - • .... • ..... 1.4 ... 0, ...... V"•""·.ı - v~ıyeı. ger· J ~ '/" ..., ""' 

ZOngü'laiJrtiı.tiOsma:n Afyona. amaun gmliğini muhafua etmektedir. Di· -'f:~ · ~ ~& "'~ 
dan Kazım Balıkesire, lzmirden Ni • ğer geceler gibi, geçen gece de bir ~... .r · )~~~ :""~ 
yazi Burdur&, Rifa.t Kırşehire, Bur- tethiş gecesi olarak geçmiş ve bir- •,,;;;fWI>..;.. " ~~"~!';ti 
Mdan Şevket Kütahyaya, Samsun • çok suikastler yapılmıştır. Dün ye- · ~~~~ · ~ ... ı; 
dan Emin Niğdeye, Samsundan Ne.· niden Filistine gelen bir tabur ile ~ . ~ f 

di1n Edirneye, Diyarbekirden Halıt bu memleketteki İngiliz kuvvetleri, ·~ · ~ "' 
Naci El&zize. Ankaradan_ Celal Gazi- 8ekiz taburu bulmu,tur. Birhıeba'da .~·.. t ... Jtdi 
ante~, ~onyadan lbnı:Jıun Seyh~ • ki Mar~al Allembi heykeline bir bom 
n~ Gum~§haned~n ~vnı Zonguldaga, ba atılmış ve heykel biraz hasara uğ 
Dıyarbekırden Hilmı 9anım8;ı Ço • ramıştır. Yafada bir İngiliz polis ne
rumd.a.n Muharrem Dıyarbekire. feri bıçakla ya.ralanmıttır. Halen has 

Merkez memurluğuna t.erft edip tahanelerde tedavi altında bulunan 

ınftnhal bulun.mımuumıda.n dolayı ~ yaralı polislerin sayısı 12 dir ve bun· 
zet kalan birinci komiserler: 1zmir • larm 11 i İngilizdir. 
den Ibrahim, Çorumd~ ~uhattem, Hebrond&'da yeniden karışıklıklar 
polis mektebinden Lt\tfı, Siirtten Ke olmuştur. 
mal, Rizeden lbrahim. Manisada.n Nasra'da belediye işçileri grev ilan 
Kemal, Malatyadan Baha. Edirneden etmitlerdir. 
SadJk, Muğla.dan Aziz. lst&nbuldan Kudüste bUtnn sokaklara. afişler 
ı ?brahJın. Y•Pıttmlım9br. Bu afi9ler, İngiliz u 
Blrhıcl koınlsetllğe t.erft edip mftnhal kerlerinden, Yahudileri müdafaa 
'ım da.ıı t kalan Ddnd ıngkaadlle Araplarla mücadele etme-

o_ama81ll namze melerini istemektedir. 
komlMrler: &tanbuldan 38 eevki, 16 
Hikmet, 22 Saffet, Tuncelinden Ferit, Telgraf muvaıaleıl lieılldl 
Buraadan Mehmet. Xudila, 11 (A.A.) - DUn ak9am 

geç vakit. her latlkametteki bütün 
teller keailmif olduğundan, tehrln 
hiç bir tarafla telgraf muvasalası 
kalmamıştır. Bu yüzden hasıl olan 
maddi zarar 10 bin İngiliz lirası rad 
desin dedir. 

K.udDste bir Arabın Ustilnde silA.lı 
aranıyor 

Kahire, 11 (A.A.) - Kudüse gi
decek latihklm efradını hlmil olan 
bir trenden önce hareket etmlf bu
lunan Balrust yüklü bir tren, Lydd 
şimalinde berhava olmuştur. Bu kun 
dakçıhk yüzünden telefat olmam.ış
ttr. 

Mallye teıkilah kanunu 
'.Ankara, 11 (Tan) - Ffrıa.ne Ba. -

b.nlı~ te9killt kaııununun tatbik su 
reti hakkmda bir nizamname projesi 
h&ZlTlamış ve projeyi devlet §tlrası-
11.& verm.i§tir. Projenin 1 tem.rnuıda.n 
evvel devlet ş!ırMmdan çıkanlması-
11.& saJı§Ilacak ve nizamnamenin mer
iyeti tarihinden itibaren Uç ay içinde 
yerıi t~kiJA.t Uı.mamen tatbik edilmit 
olacaktrr. 

Suikast mahkumları Halk Partisi grupu 

hakkında verilen karar toplanıyor 

l Küt;ük Haberler 

• Ankara, 11 (Tan) - Rahatsız 
bulunan zire.at vekili Muhlis Erkınen, 
bir müddettenberl evinden çıkmamak 
tadtr. 

• At'lf{ara., 11 ttan) - İstanbul, 
eınniyet direktörll Salih Ktlıc; yamı 
eehrtmiıe gelecektir. 

• Ankara. 11 CTan) - Merkezde 
~ık bulunan buı memuriyetlere ya
pılacak tayinler ve mtlnhal valilikler 
dola,yrslle önUmUzdeki gUnlerde vali
likler a.n.smd& huı defilikliklere in· 
tUar olunabilir. 

:Ankara. 11 (Tan) - Suikast mu
hakemesi maznunlan ha.kkmda An
kara Ağn' Ceza. mahkemesinin ver
miş olduğu karar Temyiz mahkeme
sinde henüz tetkik safhasındadır. 
Ba,mUddeiumumllifin usul noktasın 
dan karamı bozulma.smı istediği ha
ber verilmektedir. Karann bozuldu
ğtınu katiyetle Y&Zan bir lltanbul ga 
ıetMinin verdiği haber, bundan galat 
ola prektJr. 

Y11nanlstanın iç ve dıJ 
sfyQSQSI 

Ankara, 11 (Tan)" - CUmhuriyet 
Halk Partiıd grupu, ya.nn Ma.t U de 
toplanmaya davet edilmiştir. Ehem
miyetli telakki edilen bu toplantıda 
hükumetin parti azalarma muhtelif 
işler hakkında izahat vereceği anla
şılmaktadır. 

· ----
Yeni bankalar IİQ"unu 

AnJc;ara, 11 (Tan) - Ban~al~ ka.
nuııunun meriyeti Uzerine ~a.ne 

Bakanlıfı hıuın-l.ıklınna ba§t~ -
tır. Bakanlık Ekonomi Baka:ıtlrjt ile 
blrUkte yeni ba.nkalaf kanunu mucl
bfJ)ce baılkalarm yeni blllnço formtı
lünü ha.zırlıyaca.Irtır. 

A.tina, 11 (aTn) - Başbakan dün 
:Yun~nistanda urnumf af kral tarafından kabul edilmiş ve uzun Devlet $Ora11 aıahkları 
'.Atiua, 11 (Tan) - Adliye Bakan· müddet kendisile föriitmüttür. Bu Ankara, 11 (Ta.n) _ Devlet ltlra-

bğınca. bir ma.rt isya:ıundan kra1nı Yu müzakerelerde Ba§bakan Yuıı~ista- unda münhal bulunan ilri !zalık için 
:rıaııistana geldiği 25 Tqrinbıa.n.iye ka nm iç ve dl§ siyasi durwnlanıu krala bugün Ka.nıutayda eeçhn yapılımf ve 
dar fllenmi§ siyas! ct1ri1mler için bir izah etmiştir. Diğer ta.raftan kralm gölJterilen na.mzetıer arumdan bu l· 
1U'l'luml af kararnamesi h~zrrlannuş .. pazartesi günii Tra.kyaya yapaca.ğt za.bklara Sivas valisi Hazmıla maliye 
tır. Karama.mede komU:niatler a.ftaıı seyahatin proırarıu da telbit olun • hukuk milısavbi Sallhattin rseçilın1§-
lltfs:na. edilmektedirler. ~ mu§tur. !erdir. 

Bu sorgulara Yunanistan cevabını 
vermiş ve Türk teklifini kabul et
mi~ bulunmaktadır. Türkiye Hükfı· 
meti de Boğa.zlarm tahkiminin Yu· 
na.nistanm igine geleceği kanaatin • 
dedir. Türk devlet ada.mlarmda.n 
btlyUk bir zat gazetemize şunları 
ıs6ylemiştir: 

"Müteveffa. Çaldaris ile Ba,bakan 
lsmet lnönü &rumda Ankare..da im· 
zalanan dostluk ve itti! ak uzl~a.· 
srndan sonra, Boğazların tahkimi 
gerek gimdi, gerekse ilerisi için Yu
nanlstamn menfaatlerine uygun bir 
iştir. ÇUnkli: 

a) Gerek Yunanistan, genkse 
Türkiye biribirinin topraklarına göz 
d~kınit değillerdir. Mademki blribi
rine ka.r§ı emeller beslememektedir
ler, Türkiyenin almak istediği ted • 
birler Yunıwistan için zararlı ola • 
maz, Esasen Boğazların tahkimi, 
bir müdafaa. tedbiridir. 

b) Yunanistanın müttefiki olan 
Türkiye, Boğazları tahkim etmekle 
emniyetini, doğu Trakyasile ve bi -
naenaleyh müttefiki olan YunaniB· 
tanla temas ve irtibatını tahtı temi
ne almaktadır. 

c) Boğazlar tahkim edildikten 
sonra, Bulgaristaıun büyük bir de· 
nizci devlet tarafından himaye edil· 
mesine, imkan bırakılamamış olu -
yor. B o t a z 1 a r t a k l m e
d 11 m eden. bırakılacak 
olursa, bu devletin donanması tara. 
fmdan işgal ve karay& çıkaracağı 
kuvvetler Yunan ve Türk kuvvetle· 
rt arasındaki irtibatı kat'edebilirdi." 

Bugün Tilrkiyenin 17 milyon nü-

2 - Ankara - Zonguldak yolu. 
3 - Sıvas - Samsun hattı. 
~ - Iıııtanbul. Mardin (Mersin ve 

Iskend~nma kol salacak) son iki yıl 
içinde, Türkiye 1.368 kilometro ~e
miryolu yapmış ve 52 milyon Türk 
liraeı harcanu~tır. GörUlmemiş bir 
demiryolu şebekesine malik bulunan 
Türkiye. Trakya ve Anadolu kıytla
rma derhal kuvvet yetiştirebilir. 

Bugtin Trakyada ·6 piyade ve l 
süvari fırkası bulundurmaktadır. 
TUrk ve Yunan hudutlarına kal"§J 
ilerde gerek Bulgaristan, gerekse 
başka bir taraftan gelebilecek teh
like karşısında, müttefikimiz dört 
gUn içinde lstanbul, Eskişehir ve 
Afyon ordularını, yani tam 18 piya· 
de fırkasını Trakyaya ula.ştırpcak, 
buradaki kuvvetini 23 piyadefve 1 
eUvari ftrkasrna iblağ edebilecektir. 
Bu hususta Boğazlanrı tahkim edil
miş bulunması şarttır. 

Demek oluyor ki, Türkiye dört 
gün içinde Trakya.ya 500.000 kigilik 
bir kuvvet yığarak, Yunanist.anm 
şimali .,arkf hudutlannı tehdit eden 
tehlikelere karışı koymağa mukte -
dlrolr. 

GörüştüğUmüı.: ıatm kanaatlerine 
göre: Boğazların tahkimi TUrk - Yu
nan a..qkeri teşrilti meMisini temin, 
bu iki devletin biribirinden uza!; 
kalmak mahzurunu izale ve bunla. • 
rın neticesi olarak iki müttefikin em 
ni~ti için istinatgah ve genel barı
şın korunmam için bir teminat te§· 
kil etmektedir. 

Edebiyatta, san'atte, sporda.. ı,ın 
sonunda da iki taraf blr1blrbte dan
ın. Jl'akat, -ei;er varsa- hangi fikrin 
üstün olduğu meydana çıkmaz. 
Şu sırada matbuatta spor müna-

kaşalan olaetıRa. benziyor. Oteden -
beri olimp1yat arlfe~ile olimpiyat er~ 
t.esi da.ima matbuatta velveleyi mo -
cip olchtğunu uzun ıııcnelerdir süren 
tecrübelerle blllrim. Onun l~in knv -
vetle tahmin Nli~·oro.m ki, pek yakın
da gazetelerde blrtakmı miinaka,a -
lar olM'aktrr. Bıı münakaşalann ol -
ma.muına imkan olmadığı ~hl o1 -
mMı da hakikatin ortaya ç1kmru ı yü
:dinden lthmmlodOJ'. Ancak 'imdiden 
alAkadarlara yalTannnn kt; bu spoT 
mtinakasalarmı diğeT münakaşalara 
bell7.etmesinler. E~al!!en btiytik bir ta. 
llhsb:lik flSl'rl olarak ıııpor cereyanı 
memlekAtt*' hrr~m bir karakter göııı
terememl._, ve ç-.oğu a!'trl ve tam spo
nm dışında birtalam hadi!•u~lerle ken
dini pek A~vdirememlştir. Buna llhe 
olarak bir de münaka,.alamnm ~ah· 
siyata dökel'8ek ~k zi~-a.n ederiz. O
nun için l'por miinıtka!lla!'tma girecek 
blitiin arkada~Jardan sl1'f aka.demlk 
bir fikir teatisinden dışan c;ıkmama
larrnr emektar bir 8porc11 \'e aynJ za... 
manda tPeriihe ~örmU~ htr ~eteci 
8datile rtca Mlyonım. Hiç ol~a 
hu suretle ıırnnır:r.<la ~örilsme~i bllen 
bir diml'e olihı!hın111Zlı tı;ö t.erml~ o -
lunı:ı. 

B. FELEK 
GUmlişsuyunda mUtekait binbaıı 

okuyucumuza: 

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

Taltifkar mektubunuza teşekkür 
ederim. "karınca kararınca,, dedikle
ri gibi çalışmaktayız. BUtUn kaygu -
muz doğru görüşlerde okuyy.cuJarı • Habeşislanın ilhakı işinde 

İngiltere İtalyaftıft biraz 
..... 

uysal olacağını sanıyor 

tık !on olacaktır. 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Alman • İtalyan 
yakınlaşması 

Musolininin kızı Berlinde 

siyasal temaslar yapıyor 

1 :mızla birle~mektir. SavJ?ıla.r. B. F. 

Cenup gümrüklerinde 
teftişler yapdıyor 

Ankara, 11 (Tan) - Gümıilkler 

umum direktörü Mahmut, beraberin
de gUmritkler işleri direktör mua • 
vini Celadet olduğu halde cenup hu· 
dudumuzdaki glimrükleri teftişe git
miştir. Mahmudun bu seyahati 20 
gün kadar sürecek ve muhtelif gilm· 
rlikler meyanında Adana1 Mersin, 
Mardin, Urfa, Antep, İslahiye, Mey -
danıekber gümrükleri de tP.fU§ edile· 
cektir. 

Fakat diğer taraftan haber veril
diğine göre sal.8.hiyettar İngiliz me.
hafilinde ltalyanm Habeşistanm il
hakı mesele!i hakkında uzlaşmaya 
daha müsait bir vaziyet takınacağı 
sanılmaktadır. İngiltere de dahil ol
duğu halde birçok memleketlerde a
samblenin toplanmasından evvel l -
talyanm Milletler Cemiyetine doğru 
bir adım atacağı ümit olunmaktadır. 
eğer İtalya şarki ltaıya Afrikasmm 
mandalar prerudpine göre idare olu
nacağı hakkında bir beyanatta bUlu
nursa vaziyet bittabi çok kola.ylan
mış olacaktır. Pek yakında Grandi
nin Dış işleri Bakanlığı ile yeni te -
mastara girişeceği hnılmaktadır. Fa 
kat bir soğukalgmlığı neticesi has
talanmış olan Grandi, henüz ya4ı.k
ta bulunmaktadır. 

Bedin, 11 (A.A.) - Diploma.si ma 
hafil, Kont Ciaııonun hariciye nazın Ankaraya dolu yağdı · 
tayjn edilmesi ile Mussolininin lm:ı Ankara, 11 (Tan) - Bugün öğle-
Kontes Edda Cianonun Berlin seya- den sonra Yenişehre beş dakikadan 
bati arasında bir münasebet mevcut fazla devam eden şiddetli dolu yaf -
olduğu mütaleasmdadır. mıştır. Bunların arasında beheri 100 

Kontes Cia.no, Hitler ile bütün Al- gram _ğırlığmda olanları da görlil • 

Fransız • lngiliı temasları 
Londra, 11 (A.A.) - İngilizlerle 

Fransızlar arasında Cenevre içtima· 
lanndan evvel hususi ınüzakereler 

yapılmıyacağı haber verilmektedir. 
Filhakika Eden'in geçenlerde Fran -
sız sefiri Corbin ile yapmış olduğu 
son görüşme esnasında mumaileyh 

ma.n ricali tarafından kabul ed.ijmiş ""m""'"U""'"ş"""ttl'!'!!r~. !!!!!!!!!!!!!'!"!!!"'!!!!"!"!'!'!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!"'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 
ve kendisine safa geldiniz temennis.in Eğer bizde biraz aklıselim kaldıysa 
de bulunulmu1}tur. Gazeteler, Konte- fUnu teslim etmeliyiz ki Milletler Ce 
sin ziyaretinin hususi mahiyette bu- mlyetine, kendi kuvvetlerinin fevkin 
hınduğunu ve kendisinin Berline 1- de vazüeler tahmil ettik. Mllletler 
talyanm Berlin sefaret başkatibi o - Cemiyetini teşkil eden milletlerin, va 
lan eni1}tesi Kont Magiıstratiyj görme- zfyeti tetkik etmeleri ve Milletler Ce
ğe gelmiş olduğunu yazmaktadrrlar. mlyetinin istikbaldeki vazifelerini, 

Alman hüktimeti erk!nı, Kontes bu cemiyetin hakiki kuvveti Ue l. 
şerefine yapılan bütiln kabul resim - henktar bir hale sokmak Uzere bir 
!erinde faşist ltalya ile nasyonal sos karar alıpalarI za.manı gelmiŞtir. Zec 
ya.list Almanya arasındaki dostluk - n tedbirler siyasetinin tehlikeleri 
tan baheetmişlerdir • karşısında, d.!IetlerJı, kendi hayati 

Fransızlarla. İngilizler arasında he - -471111• ......................... - _u·•a•·••1111•••••111ıu .. n111ıe111• .. a111·111a ... -.. 
men müzakerelere girişilmesinin bir formül bulunamamıştır. 
mevsimsiz olacağını söylemiı$ olduğu lfalyan sefaretferinde 
beyan olunmaktadır. Eden, buna se- deg" l•llclllc 
bep olarak Alına.nyanın İngiliz sual ":f 

namesine vereceği cevap ve Italyanm Roma., 11 (A.A.) - Dönen riva· 
Milletler Cemiyetine karşı hattı hare yetlere göre, Suvich Londraya., Gran 
ketinde tadilat yapması gibi birtaknn dl de Berline bUytik elçi olarak ,an
yeni unsurların işe kantması ihti • derileceklerdir. 

malini ileri 11JürmüştUr. BUyUk Bri - Zecri tedbirler ltolclcındo 
tanya ile ttaıyanın Akdenlz~eki mü- Çem1'erloyn ve l•l'"'vfn 
nuebetlerini t.an2:im etmek maksa • .. fiif 
dıyla lngiUzlerle lt&lyanlar arumda ne düıüniiyorlar 1 
yapılmakta olan mtlsa~erelerln de • Londra, U (Tan) - Nevil Çımbır
vam etmektt olduğu taylenmektedir layn dün akp.m bi!' ziyafette ııutuk 
Roma htlkfunetl, bu nıueleyt Cenev söytlyerek zecrt tedbirlerin aleyhin.
re mtleMelleSfn1 ı,e kan,tırmaksmıı de bulunmu, ve demittlr ki: ,.. 
halletmek a.rzu11undadır. Londra htl- "- Eğer zecrt tedbirleri takip e
lrlimeti, bu fikirde değildir ve evve- de!'8ek, ancak yeni fel!ketlere vara
ll İtalya. ile Cfın~vre arumda bir uz cağız ve bu yeni f el&ketler biı:im baş 
lqma vuctide gelmeei liıtm geldiğı ka ve daha iyi hal ıuretleri aramak
mUtaleuındadır. Londra hü~eti. hğ!mıza mlni olaC4ktlr. Son şerait 
zecri tedbirlerin kaldmlmasma ve altında. kollektif emniyet Biyaeetinin 
Milletler Cemiyet.illin sevahlri kurtar muva.ffakıyebizlikle neticelenme& 
maı!llna medar olacak bir fo?m.Ul bul dolaymiyle Milletler Cenıf yeti fikrini 
mağ& ui?ıJşmaktadJr. ancak bayle terketmek için his bir sebep yoktur. 

menfaatleri mevzuu bahsolmadıkça, 
son merhalede harbe kadar gitmiye
cekleri tabii değil midir? 

Bu beyanattan dolayı, muhalif par 
ti liderleri bugün Avam Kama.rasm .. 
da Bqbakan Baldvinden izahat is
temişlerdir. Çemberlaynm yapmıt ol 
duğu beyanatın anca.k tahsi mahiyet 
te olduğunu söyleyen Bald\1n, kabl· 
nenin bu hul!lul!lta daha kat't bfr ka
rar verlllif olmadığını il!ve et111if· 
tir. 

Necaıi Cenevreye giderlien 
,cırlsfe lccılacalc 

Londra, 11 (A.A.) - Habeş ma· 
haflli, Necaşlnin Cenevreye gitme .. 
den evvel Fra.nısrn hükumeti erkitnı 
ile görilşmek üzere bir mUddet Pa.
riste kalmak niyetinde olduğunu be
Y3J\ etmektedir. Necaşinin Cenevre
de Habeş murahhas heyetinin mesa
isini idare edeceği, yalnız asamble
nin veya konseyin mU.zakerelerine 
biz:z:at iştirak etmtye~ği tasrih oluıı 
maktadır. 
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Bir taraftan, Anadoluyu baştan 
başa kan ve ateşe boğacak tertibat 
alınarak: Bandırmaya, lzmit ve Ada 
pazarına, Konyaya, Niğdeye - ve 
sair itilafçıların kalabalık bulunduk
lan yerlere - sureti mahsusada fe
sat başıJar gönderilirken : diğer ta • 
raftan da halkın saf ve cahil kısmını 
hep birden ı;arekete getirmek ıçin 
eski, paslı ve katil bir silaha müra
caat edilmişti. 

Ziya ŞAICU 

Fetvanın dördü de kanh hadiseler 
yaratacak bir mahiyette idi 

Bu eski, paslı ve katil silah; (Ule
ma ı den ilen zümrenin eJinde idi. Bu 
zümre, o kör bıçakla Osmanlı tari
hınin hemen her sayfasına yürekler 
parçalayan bir cinayet ve hailenin 
kanlı izlerini hakketmiş; ve sonra 
sonra bütün bu kanlı cinayet ve ha
ileleri: (Fetvayi şerif ı denilen yeşil 
bir örtü altında gizlemişti ... En kü
çük bir menfaat için, en fani bir dün 
ya hırsı için CŞeriati islamiye) yi el 
}erinde her (Şerre alet) ~ttihaz eden 
bu (Ulema ı güruhu; en menfur ci
nayetleri, memduh ve meşru kılma
yı; en korkunç haileleri kolaylaştı
mayı çok iyi bilirlerdi. Onun için, 
Padişah Vahidettin ile sadrazamı ve 
aamadı Ferit paşa: her şeyden ev
' "el bu müessir silaha müracaat et
mişlerdi. 

Bunlar, şöyle düşünüyorlardı: -
Başta Istanbulun mühim bir zümre· 
si de dahil olmak üzere Anadolu hal· 
kı. baştan başa saf ve cahildir. Bu 
saf ve cahil halk, (Şeriat) namına 
oynatılacak bir parmakla derhal ha· 
rckete gelir. Bu hareket: halkı. (ku
vayı mılliyelden ayırmaya kafidir. 
Tıpkı: vaktile papazlann. istemedik
leri bir adamı (afaroı) ederek, hal
kı ona zorla düşman ettikleri gibi ... 

Knrar, verilmişti... Başta. (Şey
hülislam, Dürri zade Aptullah Efen
di) olmak ü1.ere, f tnema ı markasını 
taşıyan · ve hPmen hepsi de. Hür
riyet ve itilaf rırkasile lngiliz mu
hipler cemiyetine mensup • bir (he
yeti ilmiye), (Nisanın 9uncu Cuma 
günü); Cuma namazından sonra Yıl
dız sarayına davet edilmiş ; bir (Mec 
lisi meşvereti ulema) aktettirilmiş· 
ti. 

Bu meclise iştirak edenler. bir ö
Hi evine davet edilen (ıskatçı) lar 
gibi, niçin davet edildiklerini bilmek 
telerdi. Onun için en küçük bir mü
nakaşaya dahi lüzum göstermeden 
Anadoluda isyan ederek Cibadullaha 
ıulmeden asi ve bağil tere <şer'işe· 
rif mucibince amel edilmesi) niıı 
(vacipl olduğuna karar verınişler : 
Ye bu kararın da (fetvayı şer'i) ile 
tayin ve tesbitini (şeyhülislam 
ve müftüyülenam olan Dürrüzade es
Bf'yit Abdullah efendi hazretleri) ne 
havale eylemişlerdi. 

Asi ve bağiler: başta (Mustafa 
Kemal paşa) olduğu halde (Kuvayı 
milliyecil lerdi Yani. (millet) ti .... 
Mustafa Kemal paşa ile onun bayra
ğının altında toplananlar ise. (dinin 
vatanın ve milletin düşmanları) ile 
nıücadele etmektelerdi.. Şu hale na
zaran (ulemayı kiram) m (ibadül· 
lah) diye tavsif ettiği zümre de; mü
cadele edilen kuvvetler •.. yani; hak
sız yere Türk yurdunu istila eden 
düşmanlarla. bunların işlerini kolay 
laştıran (muhalifler) idi .. Görülfiyor 
ki altı vüz elli senelik saltanat dev
rı~de, Türk milletinin daima feyzi
ne, terakkisine ve ylikselmesine en
gel olan bu meşum ve kara kuvvet. 
Türk milletinin başında ne büyük 
bir bela ve felaket olduğunu bir da-
ha göstermişti. • 

Dilrrüzade Abdullah efendi.derhal 
dört fetva vermişti. Bu fetvaların 
dördü de.Türk ve islam unsurunu bi 
ribirine kırdıracak, tarihin hiçbir 
devrinde görülmemiş derecede kan
lı haileler yaratacak mahiyette idi.. 
Bu fetvalarm hemen her cümlesi. 
halkı (Kuvayı milliye aleyhine tah • 
rik ve katle teşvik) ten ibaretti. 
(harp ve darba kudretleri bulunan 
müslümanlarl a, padişah (Vahdet
tin) in etraf roda toplanıp kuvayı 

milliyeye karşı (mukatele) tavsiye 
edilmekte.. (Halifenin asakirinden 
olup da) kuvayı milliye efradını 
(katledenlere). (gazi) lik; ve bu u
ğurda telef olanlara da (şehit) tik 
mertebeleri verilmekte • . . Padişa
hın bu emrine itaat etmiyenler de, 
gorgusuz ve sualsiz olarak doğruca 
cehennemin (gayyl kuyusu) na 
gönderilmekteydi. A 

Yer yliziindeki insanlan: ahlak ve 
fazilete: şeref ve nezahete. biribiri
J"İn hakkına son derece riayete sev
Jteden: kanncanın hakkını bile de • 
veye ~irmek istemiyen islamiyetin 

(hakiki şeriat) umdeJeri, hiçbir za
man ve hiçbir devirde, bu kadar a
yaklar altında çiğnenmemiştL 

Dinin mukaddesatını, milletinin 
hak ve hayatını korumak için aziz 
ve tatlı canlannı feda edenler hak· 
kmda bövle bir hükiim vermek. ko
ca bir milleti idama mahküm etmek: 
dı~ğiı medenivet ve islilmiyet tari . 
hinde. hatta yamyamlardan mürf'k · 
kep olan CHotnnto kabilesi) nin 
vahşetle malama} olan efsanelerin • 
dP bile akıldan geçirilemezdi. 

Faknt Vahdettinin sarayı etrafın
da toplananlar arasrnda. - her şe
ref v efazilet l'ibi - (din ve şeriatı 
ta müzayede edilen bir eşya gibi 
simsarlar ve muhtekirler eline geç. 
misti. Bu gibi işlerin iç yüzüne va
kıf olan zevatm rivayetlerine naza
nın. hu retvanrn rıkanlması için 
Dürrüzadeve - Vahdettin tan.fm 
dan - dört yüz altm lira verilmiş· 
ti. 

Bt f Ptv:ılar. (nic;anrn 11 inci gü
nü) \>ütün gazetelerle ilan edilmiş
tı ... Ferit pa.şaya mensup olan ~aze
tı>ler: avni zamanda Damat Ferit 
paşanın bir beyannamesini de neş
retmişler: buna. hususi mütaıealannı 
da ilave eylemişlerdi. 

Yazanlara tarih karşısında ebedi 
bir hicap verecek olan bu beyanname 
ile mütalealan da ihmal etmiyelim; 
bunlardan birkaç parçayı da tarihin 
ibret nazarlanna arzedelim: 

Sadrazam Damat Ferit Pa...5anın be
yannamesinden parçalar: 

(Devleti Osmaniye. bu~n misli 
~örülmemiş bir muhatara idndedir 
En hakikf manasiyle; vatan, tehlike
dedir. 

(Birtakım kesıınm. yalnız hırs ve 
menfaat sevkiyle (te'ikilatı millive l 
unvanı altmda meyda.na ~ıkard1klan 
fitne ve fesat. vaziveti sivasivf'miıi 
qnn tierece tehliktP bir hale getirdi. 
(1). 

C'R.n ıahu11l f.f'_11ir.n.•=-ı4'.. ~n.,oı• -..--
zama; mUtareke ahkamını. lstanbulu 
.,,n,·PkkııtPn ic:ıaııli ı>r:1',.ri altına at -
mak suretiyle de tathik ettiler. <'?' 

(Teşki18tı millivel denilen harekatT 
ha~yane. hem Anado~uw korkun<' 
l>ir istilftva 11th-atm11. k . hem de df'vle· 
tin baı::mr P"n ·fi,..sindcn aymnak fela 
'•nthıi h117.rrlrvor. 

('Rııaiin (~meti Osmırnivel rı;n pr 

"iiylik dUşmanlan, (yalancı milliyet' 
, • .,.,:.,1,. !Ol!' hcıt ihH-~<:lp ,..,.,!' VPtRtı " ' 

. :11.,ı; '""'"' """"ı.,r.:.;.. Rnnlıınn. Ö'' 
· .. ,.,., ~ ı, .. n; hir :- trTh,,H },.,.,., .. ,,.,...,., ı, ;,..;. 

~ıılc 11klı>n ('Pre ise. aCYır hir !'liJqil,. 
"İmıvattTr ... Kıırııınu Psasiyi ve kavP 
.,ini dıwlpti avaklar altma alarak ah · 
ı;rlPn CP"r"n n..ı.r to·1lamı:ı.k. zecrP.,.. 

böyle fena bir maksatla (3) askt>rli
Yj kabul etmivenlere eziyet etmek. öl 
dilrmek. kövleri basm vaı{ma etnıelc 
( 4) gibi fazahatler. mütevaliyen lkP. 

olunmnktadır R"lhtıl\i ·11 f':-ılin e'l' 
ri ilahiye mUnafi ve <şer'i şerifl na:r.a 
nnda merrlut olduğu sureti merbut 
fe~yı şerifelerle müeyyettir. 

( .. Hükfımet. vasıl olmak istediği 

maksadı hayır ve salaha. kan dökme· 
den vusulü tercih etmekle beraber .... 
yola gelmiyenleri .. iradei seniyei haz 
reti hi18.fetpenahiye imtisalen tedip 
etmekte tereddüt etmiyecektir. 

( ... Bir hafta zarfında izharı neda
met. ve şevketlu pacıişahımız efendi
miz hazreUerine arzı sadakat eden • 
lerin affı lliye mazhar olacaklan ... ta 
didat ve tecavüzat vukuunda, mUte • 
casirlerinin ve o hususta müsamaha 
ve müşareketi görülenlerin şahsan ve 
şediden duçan mücazat olacakları, 
ilan olunur.) 

Sadrazam Damat Ferit böyle di • 
yip kesiyor onun bu sözlerini, Ali Ke
mal bey de mUhim bir başmakaleyle 
takviye ediyor. O başmakaleden bazı 
parçalan: 

[Arkası var 

(1) Damat Ferit Paşa, aulh konfenn 
ıma mliralaat etmek için (Pariı) e cittiii 
ni: ve orada M. Klemansodan acı bir tobt 
yiyerek airr bir istiskal ve hakaretle kovul 
duğuna anutuyor. Aıd ıi:valf tehlilt, on 
man mevcut idi. Ve Anadoluda da (tqlri 
latı Mlliye) henüı bir taaavvur halinde idi. 
Tqkilltı Milliyenin taaavvardan filyat aa 
hasma dokülmeal llzrinedir iti. Türltiyenin 
makadderatma dair verilen hlllrilmler tetet 
tüte airamıt. bütün Avrupa ıi:raııl ricaline 
bir taıltmhlt vennitti. 

(2) Damat Ferit Paıanm bu tözleri, -
İzmir İKalinde oldaia cibl - İltanbal 
igalinde de düımanlarla sözbirlili ettikle 
rine en bllyült delildir. 

(3) San:rm n Babıalinfn rf.rlice ittifak 
ettili dllımaıılann Anayurda çifnemeleri 
ne karıı cöiü• cennete (fena maksat) de 
nlliyor. 

(4) Yani, düpnanlarm lsb1ltarmı lro 
lavlastırmalı: i~tiyenleri tedip etmelı:. 

'3eredivede 

Şehircilik mütahassısı 

her yd iki defa gelecek 
Istanbulun müstakbel planını ya

pacak olan Prustla belediye arasında 
tanzim edilen mukavelenamenin im
za edildiğini yazmıştık. Bu mukave· 
lenameye göre. Pt'usta senede 150 
bin frank Ucret verilecek, kendisi se
nede iki defa mecburen buraya gele· 
cek ve her geldiği zaman en az birer 
buçuk ay burada kalacaktır. Kendi· 
sile yapılan mukavelename iki sene 
müddet içindir. Fakat ikinci senenin 
nihayetinde planm tatbikatına neza
ret edilmesi için senede en az bir de
fa buraya gelmesini temin maksadi
le yeni bir mukavele yapılacaktır. 
Prust. ilk iki sene zarfında her geli
şinde. buradan ayrılmadan önce ver· 
dlği direktifler dı:ı.hilindP yapılan iş
leri kontrol edecek. bunlann. varsa 
noksanlan tamamlanacak, bir daha 
gelinceye kadar neler yapılacağı hak 
kmda alakadarlara yeni talimat ve
recektir. 

• Yürükali plajında birinci kısım 
inşaat bitmiş ve plaj 15 Hazirandan 
ı Teşrinisaniye kadar kiraya çıka· 
nlmıştll". 

• Otel. lokanta. gazino. plaj ve 
emsali yerlerde halkın kapıdan içe
riye girer girmez görebilecekleri bir 
vere sattıklan bUtUn maddelerle fi. 
yattan gösteren umumt bir tarif P 

a~malarmı ve her masaya da mut
laka matbu birer liste koymalan ali
kadarlara bildirilmiştir. 

• 
Bir kachn dün, sıçanotu 

yiyerek zehirlendi 
Langada hadrm odalan sokağmd::ı 

oturan kırk yaşlanndaki Despina. eı· 
çanlara vermek Uzere bir dUkklndan 
sıçan otu almtstır. Zehirleri ekme· 
ğin arasına dolduran kadın. mçanla· 
, a ver~ek yerde bunlan kendisi ye
m i~tir. Fakat bir müddet sonra ze
hirlenme alaimf göstermiş. hastaha
neye kaldmlmıştır. Hadise etrafında 
•-'- 1~;ı, .. + v.11,..'-•lr••nno 

Paralarını çalmıılar 
Erenkövünde oturan birinci hu

kuk mahkeme!!! zabıt kltiplerinden 
Bürhan. Karakola mUracaat ederek 
0 1•inin bahçesindeki ağaca astığı ce
'tetinin cebinde bulunan 295 lirasmnı 
rahndrfhnt ~övlemiştfr. Tahkikata 
"R?;'1vet PdP.n oolis paralann Suadivf' 
naddesindP Karakol sokağında otu
ran mı bir VRşmdaki Saimle arkada· 
Qt Hamit tarafından c:almdıshnı tes
'1it etmiş ve c;ocuklann U7erinde bu
' •ı"ıın 270 liravr geri almrştTT'. 

Oçüncü kattan dü,+ü 
aevoğtunda ~akıza~act caddesin· 

de 112 numaralı evde oturan Joze
ftn iki buçuk vaşmdaki oğlu Aleko. 
.,vin ii<;üncli kııtmdan dücıerek vara· 
lanmrstrr Ağır varalı olan çocuk 
"ıı~tıınevf' kaldınlmrştır. 

Demirle yaralamıılar 
Kadıköyünde oturan Tahir admda 

birl. kendisine dargın bulunan karı
sı Melahatten nUfus cfizdanmı almak 
Uzerine evine gitmiştir. Fakat. ora
da karşuıma kayin biraderi Mustafa 
ile onun arkadaşı Hüseyin çıkmış ve 
aralarında kavga başlamıştır. Bu sı· 
rada Mustafa ve Hüseyin ellerine ge
<:irdikJerf demir De Tabiri başından 
yaralamışlardır. Suçlular, yakalan · 
mış, yaralı hastaney" kaldmlmıştır. 

Muamele vergisi iti 
Sanayi Birliği Reisi Vasıf, fabri

katörlere ait muamele vergmi işini 
takip etmek Uzere Ankaraya gitmif· 
tir. 

Zevcim, babamız ve Kaymbabamız 

iPEKÇi lSMAIL 'in 
cenaze merasimine iftirak eden, mer
humun arkadaşları ile aile dostları

mıza, Işık ve Terakki Liseleri mual
lim ve talebelerine, Feyziye Mektep 
leri Cemiyeti azasına. bizleri bizzat 
ziyaret eyliyen veya mektup ve telğ
raflarla matemimir.e ortak olarak te
selli etmek l6tfunda bulunan zevata 
ayn ayn teeekkür imklnmı bulama
dığımızdan kuerwnuzun affım ve 
bu aleni teşekktlrleirmizin kabultınü 
rica ederi.L 
~vcesi : Adile 
Kızlan: Didar, lclll. 
Oğullan: Cevdet. Fahir, Dısan 
Damattan: Nedim, Vahit 

MEM'LEKET MANZARALARINDAN: Urfada Atatürk bulvan 

l M E M L. E K E T T E "TAN,, 
Kar amanda 
feci şekilde 

bir çiftçiyi 
öldürdüler· 

Karaman, (Tan) - Derviş oğlu Hüseyin isminde bir köylU, tarlasında 
feci şekilde öldUrülmllştür. Gece gündüz tarlada yatıp kalkan bu adam, 
bir tarla ihtillft yüzünden Ahmet, Mehmet ve Mustafa isminde llç kişi 

nin tecavüzilne uğramıştır. Mütecavizler, gece Yansı tarlaya girerek Bilse 
yinin yattığı yere gelmişler, sopalarla anBIZ1D Uzerine çullannuşla.rdır. 
zavallı adamcağız, kafası parçalanarak hemen ölmilı, hadiseden sonra ka.. 
çan suçlular yakalanarak adliyeye verilmişlerdir. 

Samsun da bir tren kazası oldu 
Samsun, (Tan) - Samsuna 92 kilometre mesafede çok acıklı bir tren 

<azası olmuş, hat kenannda kazlarım güden 13 yqla.rmda bir kızcağız, 
okomotifin ön tamponlarına çarparak parça parça olmuştur. Bu yüzden 
\ııkara treni şehrimize Uç saat teahhurla gelmiştir. Öğrendiğllıme göre 
·ak'a §U şekilde olmuştur: 

Havzadan on kilometre kadar ilerde hat kenarında kazlarım otlat
nakta olan 13 yaşlanndaki bu kızcağız, trenin geldiğini görerek kazlan
ı ı ezdirmemek için çabalarken bir viraj hilesine kurban gitmiştir. Virajı 
\UJ..ıv.... .__.....au ~ ..... o-·--a- ----- --..ıv-- -• • 
arşı tarafa geçmek isterken lokomotifin ön tamponlan zavallıya çarp
'lış 

0

ve fırlatmıftır. Zavallı kız, kazlarını kurtarmak isterken kendisi 
u mUthiş sademenin tesiriyle hurdahaş olmuştur. 

Baba köyünde Eti ve Yunan 
medeniyetine ait mezarlar 

Hafrıyat yerinde çaıı,maıar 

Balıkesir, (Tan} - Stevvart ı. 
minde bir lngiliz profesörü ile kan
sı ve Kurt Bitte! isminde bir Alman 
tarafından, Bigadiç nahiyesine bağlı 
Babaköytinde dört gün süren hafri · 
yat yapılmı§tır. Bu hafriyatta, Elen 
ve Eti medeniyetine ait mezarlar bu
lunmuştur. 

Elen medeniyetine ait mezarlar, 

lahkesirde ilk masları .. 
Balıkesir, (Tan) - Dimlzde lik 

maçlarına baf}anmlflır. Bu pazar sa 
babı Ali Hikmet ltadmch Sumniık 
gençleri ile Balıkesir idman Birliği 
a.raamda yapılan maçta Blrliklller 
Sifıra k&rfl tlç aayı ile galip relmlt· 
terdir. idman yurdu ile idman gUcli 
araemdaki karşılqma. 3 - 3 berabe
re neticelenmiştir. 

lzmltte Halkevl hmılllerl 
Izmit, {Tan) - Eminönü Balke

vi temsil kolu, tebrimize gelerek iki 
temsil vermiglerdir. Temsillerde va
li, fırka komutanı ve birçok davetli
ler hazır bulunmtı§lardır. Gençler. 
(Ikizler) Ye (Zora.ki Tabip) ile. 
(Kahraman) ve (Dekba.z) ı temsil 
Atnıiıslerdir, 

adi taştan ve kaya sanduka şeklin
de yapılmıttır. Bu mezarlar içerisin· 
de yalnız iskelet parçalan bulunmuş· 
tur. 

Etilere llt mezarlar, kUplerden 
yapılmıştır. Bu mezarlarm içerisin· 
den iskelet parçalan, siyah toprak • 
tan yapılmış kUçük testi ve vazo -
cuklar çıkmıştır. 

Bahkeslrde Kızllay haftası 
Balıkesir, (Tan) - Kızılay hat 

tası mUnasebetile gehrlmizde bUyiH 
tezahUrat yapılmıgtır. Eski belediyı 
meydanında yUzlerce halk toplana 
rak tezahUrata katıl!DI§br. n silreı 
kurulu ilyesinden Feyzi Sözener 
Vahdet ve Halil Sezal birer söyle" 
verml§lerdir. Bu mtlnuebetle bir 
ı;eçit resmi yapılmıe, bir tayyare fi 
lomuz da bu arada uçuşlar yapmış 
tır. 

Ankaraya giden heyet 
Akhisar, (Tan) - Dimi., ait işler 

baklanda Bakanlıkla temaa etmek 
il.zere ilimiz genel kurulu Uyelerinderı 
Urbay NUset l§ık, Kırkağaç Urbayı 
Celil ve Salihliden Hamit Sinandarı 
mürekkep bir h~yet bugün Ankaraya 
hareket etmiftir. 

Samsunda senenin 
ikinci , at yarışları 

8a'"8Un, (Tan) - Yüksek Yanf 
ve /alalı Encümeni namına hazırla,. 
nan ilkbahar at ya~lannın ikinci84 
d6 hayli kalabalık bir seyirct ve 
meraklı önünd6 bugün yapılmı§tır. 
K0§1llara öğ'leden sonra saat 14 te 
ba.şlanm'§tır. llk koşu; dört ııe da
ha yukan yaşta ve 150 liradan /u
la mükafat kazanmamı§ yerli, yanm 
kan ve halia kan Arap at ve kıarak
larına mahauatu. !.fOO metro me
safeli bu kO§Uyu Siuaalı Haydarın 
incisi birinci, Topçu Asteğmen N._ 
hat Süerin Ulküaü ikinci ve Bafra • 
dan Naci akıncının Tayyarı üçüncü
lükle bitirmişlerdir. 

!.400 metro mesafeli Handika71 
ko§uaunda Manisalı Tev/ikin SedaM 
birinciliği Sıvaalı Abdullah Atl8e
OmJaet eşi azmıyenm Alşahinı ü
çüncülüğü kazanmışlardır. 

SaJMUn vilayeti mıntakaMnda 

doğm~ t16 yet~~ üç yaşındaki 
lJeTli yarım kan Arap ve halis kan 
Arap erkek ve dişi taylara mahsua 
olan üçilncil koşuda Ladikten Şaban 
OO§kunun Kızılkır dişi tayı birinct, 
Samaundan Yılmaz Keskinin dorıı 
dişi tayı ikinci ve Çarşambadan Mu
dur oğlunun al erkek tayı üçüncü 
gelmişlerdir. 

~.500 metro mesafeli ııe 445 lira 
mükti/atlı dördüncü büyük ve sem 
koşuda Sıooatan Fa ikin Mebruk ad
lı doru atı birinciliği, Adanada" 
Yüzbaşı Kara Eminin Necip adlı 
don.ı atı ikincı'liği ve Sıvaatan M eh
medin al atı üçüncülüğü ka.zanmıf • 
Zardır. Bu koşu çok heyecanlı ve 
meraklt olmuştur. Yalnız bu yarı§ 
için binden fazla bahsi mil§terek bt-
1.eti sattlm~tır. 

Bu yıl ilkbahar koşula~ heyett 
ıımumiyeai itibaril6 çok guzel geç • 
mi§ ve muhitte geçen senelere na
zaran daha çok aüik4 uyandırm~tır. 
Koşu aralarında tU~l~ eğlenceler, 
nehliııan güre§Zeri, bısıklet ve yaya 
'·rı.<tıı1nrt 11nm1mY.<rftr. 
~~ 

Su içmek yüzünden 
Balıkesir, (Tan) - Eski uray 6-

nUndeki çeşmede su içmek yUzünden 
bir kavga olmuştur. Aygören kö
yünden on beş yaşlarındaki Şerafet
tin, Selimiye nahiyesinden kahved 
Emini sandalye ile yüzünden yarala
m rştır. 
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T A N 

!!1!111111!111• ' yıldızlı oyuncularından olan -futbol 
yıldızı olur da yıldızlı futbolcü niçin 
olmasın?- Lutfinin vaziyeti tetkik e
dilecektir. Sebebi de, bu fuabolcünün 
cezalı bulunması ve cezasının da ge
nel merkezce affedildiği rivayetidir. 

Milli takıma seçilen oyuncular 
Bizce Lutfinin müdafi olarak se -

çilmesi, daha doğrusu seçilenler ara
sında müdafi diye ayrılması yanlıştır. 
Çünkü bütün lik maçlarında gördük 
ki, Liıtfinin, o lik maçlarında oyni -

Kaleciler, müdafiler ve muhacimler 
yan yerli miihacimlerden daha bilgi
li, daha acar mühaciınler karşısında 
muvaffak olması hayli güçtür. Top -
rak sahada bile çok defa atlatılan. 
atlatıldıktan sonra da topu takip e-

hakkında dusiinduklerimiz l demiyen Lutfinin tehlikeli akınların 
önüne geçmek için sert ve favüllü o
yuna, yegane çare olarak, sarıldığı he 
men bütün lik maçlarında gözlerden 
kac;mamıştrr. Beynelmilel hakemle
rin idaresinde oynanacak beynelmi -
lel bir turnuvada ise, bu sisteme pek 
te müsaade etmiyecekleri tabiidir. 

Safa 

Futbol federasyonu, son deneme 
tn~armı takip eden seç.me komitesi 
azaıarınnı verdikleri, raporlardan da 
fikir alarak yirmi dört olimpiyat nam 
zedi seçti. 

Oğrendiğimze göre, bu namzetler 
bir buçuk ay kampta çalıştırıldıktan 
sonra, getirtilecek kuvvetli bir A vru
pa. takımı kansmda son br imtihana 
tabi tutulduktan sonra olimpiyat 
kadrosu kat'i olarak tesbit edilecek
tir. 

1ş bu şekilde olduktan sonra, seçi
lenlerle bazı seçilmiyenler hakkındaki 
düşüncelerimizi yazmağa. başlama.dan 
evvel ilk iş olarak hemen söyliyelim 
ki, yapılan seçimde yüzde seksen dok 
san bir isabet vardır. Ya.ni mevcutlar 
arasından en liyik olanları - belki pir 
ilri istisna.sile- seçlm.iştir. 

Safa 
Şimdiki halde kaleciler arasında. en 

başta gelmektedir. Vazifesini gösteriş 
siz yapmağa çalışan, tutacağı yer his 
sile değil, 7.ekası ve gttikçe artan tec 

rii8ö11 A:fı:\rilel1f-~~ ~iin":t:XHmmi ~ 
ğukkanlı bir kaleci olduğti iÇiı:i en ü~ 
:mit beslenecek bir namzettir. 

Cihat 
Son zamanlarda nadir vesilelerle 

pek az oynadığı için kalecilik alışkan
lığını biraz kaybetmiş, daha doğrusu 
'bu alışkanlığı arttırmağa fırsat buJ a
mamış görünen Cihat,yaşı,boyu ve is 
tidadt itibarile yakm zamanın en iyi 
kalecilerinden biri olmağa namzettir. 
Son denemelerde talihsizliği, zaif bir 
müdafaa arkasında. ve tehlikeli mü -
hacimler karşısında. oynamış olması
dır. Hele bu talihsizliği, Ankara -
First Vıenna maçında, elle tutulacak 
kadar işikirdı. 

'Cahif 
Bu da gençtir, boyludur. Bazı ufak 

tefek bilgisizliklerile beraber topa ~:::
kış zamanlarını tayinde bir hayli isa
bet vardır. Olgunlaşmağa mühta.ç ve 
llyik istidatlı kaleciler a.rasma gir
mek hakkıdır. Bununla beraber, teh
likesiz hücumlara maruz kalmak nok
tasından son denemelerin en talihli 
kalecisi olduğunu da. kaydetmek li -
zımdır. lıınir - First Vienna maçında. 
kayıtsız, ağır ve lagar; Izmir - İstan
bul maçında da bazen beceriksiz, ba
zen de gerçekten şanssız noksan bir 
hücum hattına karşı oynamıştır. 

Kaleci kadrosu 
Bir büçuk aylık kamp çalışması ve 

ikinci 'bir tecrübesinde, gösterecekle-

L. ,(TAN) m Polis Romanı: 5 
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Safa ile Cihat veya ~afa ile Cahit o
limpiyat takıİrimın kaleci kadrÔsunu 
teşkil edeceklerdir. · 

Yaıar 
Ingiliz takımlarının müdafileri, 

çokluk, seksen doksan kiloluk, sağ -
lam ve iri yapılı kimselerdir. Yaşar 
boyu, ağırlığı, sağlamlığı ve iriliği 

noktalarından Ingi1iz müdafilerinin 
bütün beden vasıflarını toplamıştır. 
Beden vasrflarmı diyoruz, çünkü Ya
şarın vuruşları umumiyetle düzgün 
ve uzun olmakla beraber pek hesap -
lı değildir ve bazen de karşı tarafa 
avt olacak kadar faydasız ve hesap
sızdır. Bir de, Yaşar'ın, enkışık za -
manlarda, belki bizde değil ama, Av
rupada mutlaka favul sayılacak şarj 
lan vardrr. Ara sıra ceza çizgisi içi -
ne de tesadüf eden bu favüller takım 
için tehlikeli olabilir. Müdafilerin dü
ru'St sertliğini zaruri görenler tarafın 
da olduğumuz için, Yaşarın ceza çiz
gisi içinde daha dikkatli davranmağa 
alışmam ve vunışlann.a da biraz he
sap katıştrrması şartile kuvvetli bir 
takıma Jiyik oturaklı bir müdafi ol
duğuna kanaatimiz vardır. 

Farulc 
Oyun sistemi itibarile, çimen sa.

hada., en fazla muvaffak olacak bir 
müdafi olduğuna inanıyoruz. Nitekim 
bu kabiliyetini, Fenerbahçe - Güneş 
muhtelitinin, Bükreş seyahatinde 
ONEF stadmm zünırüt gı'bi yeşil ve 

Kapı arkasinda 
bir cinayeti 

-4-

Vignon Marcellef 
Madam Vignon Marcellet, küçük 

1a.lond&, bir sofanın üzerine uza.n
mif, korkunç bir kabustan uya.nıyor
mu, gibi ellerini yüzüne götürdü. 

M. Marteb ve Doktor Mira.ille ka
Gmın kartısmda duruyorlaroı. Biraz 
ileride, hizmetçiler, dikkat kesilmiş 
bir yarım daire teşkil etmi,Ierdi. 

Genç kadın birdpbire müthiş dra
mı hatırladı ve sessizce inledi: 

- Seza.r! .. Sezar! .. 
Doktor, aciz ve ümitsiz bir hare

ketten başka birşey yapamadı. Ka
Jliıı... birdenbire, kükrer_ gThi b~-

Hlchel Herbert • Eugene Wyl 

1 rak• 
1 - öldü! Öldü! 

Diye haykırdı. Çalışma od.asma 
doğru atılmak istedi. Polllı komiseri, 
yumuşak. fa.kat kat'i bir tavırla yo
lunu kesti: 

- Madam, benim için f evkallde 
ıztrrap verici olmasına rağmen, kim
senin, fak at hiç bir kimsenin müdde
iumumi gelmeden cinayet odasına 
girmesine mani olmak mecburiyetin 
deyim. 

Madam Vignon Marcellet çırpını • 
yordu: 

- Fakat kocamı görmeme mani 
olamazsınız! Bu, müthiş bir işkence
dir! BJl şenaattir ! divordu. 

,· Faruk 

Yaşar 
.3.:!- .. ""'"'tJT-~"" .,.ı: ...... ::;.... -- ~ ...... "' 
Romanya se_yircil~riıı.in taKairi.ni ~
bedecek kadar gösterdi. Intikal. ça. -
bukluğu, tehlikeyi sezişi, topu imkan 
buldukça kaJe için en telılikesiz · ve 
boş yere atışı; kuvvetli degajman 
noksanlığını telafi eden amillerclir .za 
yif tarafı, oyunculuğuna.kendi inan
dığından fazla, itimat etmesidir. Bu 
itimadını makul hadde indirmek şar -
tile olimpiyatların hiç şüphesiz çi -
men olan sahasında en fazla iş göre 
cek bir mildafidir. 

Hüsnü 
Eğer Hüsnünün ayakla vuruşları 

kafa vuruşları kadar olsaydı, bu fut
bolcü, beden kabiliyetinin müsaadesi 
noktasından, en iyi müdafilerden bi
ri olurdu. Zaten kendisi de bu nok
sanını takdir ediyor olmalı ki, kafa 
"'1nışlarrnda, lüzumsuz yerlerde ve 
zamanlarda bile, ifrata varıyor . 

Bir mühacim için Hüsnüyü hava. -
dan oyunla ge<;mek bir hayli güçtür. 
Fakat biraz kıvrak bir oyuncu ve bi
raz yerden bir oyun Hüsnüyü çok de 
fa mağhlp etmiştir. Hususile çimen 
bir sahada, Hüsnünün Yaşar ve Fa
ruk kadar muvaffak olabileceğini zan 
netmiyoruz. Bununla beraber, içinde 
bir de yedek bulunması zaruri ola.n 
müdafi kadrosu için, mevcutlar ara
sında, Hüsnüden daha iyisini de gör
miyoruz. 

Lütfi 
Federasyonun kamp kadrosunun 

Kanaatimizce Lutfinin takımda iş
gal edebileceği en iyi yer - o da mer
kez · muavinlein yok denilecek ka -
dar sayılı olmarsı dolayısile- merkez 
muavin yeridir. Kampta ciddi çalış
mak şartile Lutfinin bu mevkide mu
vaffak olacağmı zannediyoruz. Boyu 
ve vücudü buna çok müsaittir. 

Müdafi kadrosu 
Hüsnü yedek olmak üzere Yaşar, 

Faruk ve Hüsnüaen mürekkep müda
fi kadrosu olimpiyat takımı için en 
münasip kadro olacaktır. 

Oteki se<;ilen ve seçilmiyen oyun -
culardan ikinci bir yaztmızda bahse
deceğiz. 

Sadun G. SAVCI 

Boksör Mefib Yugoslavya 
şampiyonu ile karşılaşacak 

Memleketimizin kıymetli boksörle
rinden Galatasaraylı Melih, Bertin 
olimpiyatları dolayısiyle Balkanların 
kuvvetli ve teknilt boksörü olan Yu
goslav vasat siklet şampiyonu lvan 
Komstey ile yarın 20.30 da Taksim 
stadında karşılaşacaktır. Kendine 
rakip bulamamak yüzünden uzun 
bır zaman ciddi bir karşılaşma yapa
mryan Melih, kuvvetli Yugoslav bok
sörü karsısında yapacağı müsabaka 
ile hakikt kıymetini efkarı umumiye
ye anlatmış olacak ve kazandığı 
takdirde Olimpiyatlara iştirak ede
cektir. Ayni gece bu müsabakadan 
maada diğer üç çift kendi araların
da karşılaşma yapacaklardır. 

Fenerbahçe - Galatasara y 
-..1111 . ..-n k•rJıl•s'"••• 

üç senEr evvel iki kıymetli kulübü
müz aralarında yaptıkları Atletizm 
müsabakalarını bu sene tekrarlama
ğa karar vermişlerdir. Yarın Kadı
köy stadında sant 15 de başlanacak 
olan bu karşılaşmada her iki takrm
da Semih, Haydar, Cihat, Pulyos, 
F~thi, Naili, Hilmi, Mufahham, Fik
ret, Necdet, Tevfik gibi tanınmış kıy 
metli atletlerin bulunması müsabaka 
lann ehemmiyetini bir kat fazlalaş
tırmıştır. 

Tehir edilen lik maçları 
ba§llyor 

Muhtelif vesilelerle tehire uğra
yan İstanbul lik maçlarının tamam
lnaması esas itibarile kabul edildi
ğinden bu haftadan itibaren Taksim 
ve Fenerbahçe statlarında geriye kal 
ıruş olan bu müsabakalara başlana
caktır. Her sene muhtelif şehirleri
mizde tekrar edilen Türkiye birinci
likleri bu sene sporculanmızm olim
piyattan avdetinde Ankarada inşa e
dilen yeni stadda yapılması kat'i bir 
ihtimal dahilindedir. Bu vaziyet kar
şısında İstanbul namına iştirak ede
cek futbol brincisniin tayin edebilme 
si lazımgelmekte olduğundan Ollın
piyat dolayısile kampa alınacak nam 
zet oyunculara üç hafta daha müsa
baka yapmalarına Federasyonca mü 
saade edilmiştir. 

Bu üç hafta içinde tehir edilen 
maçların tamamının bitirilmesi zaru 

M. Mortet izaha"i. vermeğe kalktı: sına doğru koştu. Kapının eşiğinde, 
- Madam, huzurunda yerlere ka- çabuk zaptettiği bir çekinme hare

dar eğildiğim eleminiz ne kadar bü~ keti yaptıktan sonra, teessürüne ga
yük olursa olsun, çok rica ederim, lebe çaldı ve içeri gireli. 
ilerilemeyiniz! · Evvela, ayakta, gözü faltaşı gibi 

Genç kadın yan deli gibi bağırdı: açılmış, gözü, gördüğü manzaradan 
- Fakat niçin? .. Niçin? dehşet içinde kaldı ve koca.sının ce-
Hakim cevap verdi: sedi karşısında, birden, yürekler yır-
- Madam, memurların gelmesin- tıcı hıçkırıklarla., hüngür hüngür ağ-

den evvel katil tarafından bırakılan lamağa başlaaı. 
izlerin t JZulmaması birinci derecede Meslek hayatı esnasında bu nevi 
ehemmiyetli bir meseledir. dramları 18.kayidane bir surette sey-

M. Mortet, bu teknik ize.batı, teeı- retmeğe alışık olan M. Mortet, elini 
sürte anlatıyor gibiydi. Andrenin göz bıyığına. götürdü, ve kadının mahre
lerinde öyle yalvarıcı bir niyaz bakJ- · miyetine hürmet etmiş olmak için, 
şı vardı ki bunun tesiri altında kal- belki de bir kadının ağlaması hoşu
binin burkulduğunu hissetti. na gitmediğinden, birkaç adım geri 

Komiser, güzel gözlerin sa.kin yal- çekildi. 
vanşlanna şimdiye kadar hiç bir za- Andre tekrar koridora çıktı. Konıl
man mukavemet edememişti. Binaen sere başiyle teşekkilr etti, ve hizmet 
aleyh, bıraktı. ·· çisinin ya.rdımlle odasına çekildi. 

- Madam, fakat bir an için, sizi - Zavallı aaam! Kimbilir ne ka-
içi bırakmak mesuliyetini üzerime &· dar ıztırap çekti! diye mırıldanıyor-
lıyorum ! dedi. du. 

Madam Vignon Marcellet cüİrile - Nazarlarile dul kadını takip eden 
nin sonunu beklemedi. Calısma. oda- M. Mortet: · 

- -- - - -~-- ------~---...... ---------
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Tek seçici mesele~ 
Zeki Rıza ôyuncuları nı~m secsmediği hak 

ne diyor 1 Federasyon 
• cevap ve Zeki Rızanan mütaleasına ne 

Olimpiyada gönderilecek takımı 
seçmek üzere Federa'Syonca kendisi· 
ne bir mektup yazılarak davet edi
len eski Milli takım kaptanı Zeki Rı
za, yaptığı beyanatta, seçim heye
tinden istifa ettiğini söyliyerek bu 
istifaya şu sebebi ilave etmiştir: 

- Seçim heyetinden istifa ettiğim 
doğrudur. linkli böyle bir usulün 
ve heyetin matlup neticeyi veremi· 
yeceğine kaniim. On bir senedenbe
ri tatbik edilen bu usul, hiç bir se
mere vermediği ve sonunda şikayet
lere ve itirazlara sebebiyet verdiği 
halde hala bunda ısrar ediyoruz. 
Şimdiye kadar yapılan tecrübelerin 
verdiği kötü neticeleri, hatta bu son 
turnuvada lstanbul mmtakasmm 
düştüğü fena vaziyeti, hep bu tarz-
da seçim usulünün mahzurlarında 
aramak lazımdır. Ekseriyetle ve he
yetlerle yapılan M:ilJi takım seçmele
rinde böyle hatalara düşmekten kur
tulmak kabil olamamıştır.,, 

Bu mütaleaya karşı, Futbol Fede

rasyonu şu cevap ve noktai nazarı 
serdetmektedir: 

- Federasyonlar noktai nazarı
na göre Zeki Rızanın mütaleaları 
varit değildir. Çünkü, ehliyet ve ih-

ri görüldüğünden fazla tehir maçı 
olan kulüplerimize ayrıca salı günle
ri de müsabaka yaptırılacaktır. Bu 
hafta Kadıköy stadında Fenerbahçe 
ile Anadolu, Taksim stadında Topka 
pı - Eyüp, Güneş - l3eykoz, Galata
saray - Vefa karşılaşacaklardır. Ay
rıca önümüzdeki sah günü Kadıköy 
stadında Fenerbahçe ile Hil8.l karşı
laşacaklardır. Futbol ajanının bu 
maçlar hakkındaki tebliği aşağıda
dır: 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

tisaslannda faydalanmak 
rılan seçimci arkadaşlar 
mektupta herkes tek seçi 
ve mütalealarrnı söylem 
edilmişlerdir. Binaenaleyh 
mm eski kaptanı Zeki Rız 
yonu değerli fikirlerinden 
etmemeliydi. Nerede kald 
lerin miltalealarını söyle 
lara bir mesuliyet te ter 
yecekti. Çünkü onlar fiki 
lemekJe Milli takımın kat 
nu seçmiyorlar ve binaen 
lerine bir mesuliyet almıy 
kirleri, oyunlarını seyrctt 
sır hakkında, ancak Fede 
vir etmek için rica cdild 
nin fikirleri, Federasyon 
VE:: dikkate şayan fikirler 
yapılacak takımın iyi te 
met eder diye istenilmiş 
henüz Milli takım kadro 
seçimi mevzuu bahis de~· 
maz. 

Bu kadro ancak seçile 
çiık aylık kamp çalışnıala 
ra varacakları idman ve 
celerine göre tayin edi 
Ve binaenaleyh bugünde 
edebilmek te bu bakrm 
imkansız bir keyfiyettir., 

3 - lstanbulspor - A. 
11,30 Hakem Zeki Rıza. 

T. S. K. İstanbul Bölg 
Ajanlığından: 

13-6-1936 Cumartesi 
saray Kulübü lokalinde 
ley bol birincilikleri: 
Topkapı - Galatasaray 

Hakem Rıdvan. 
FenerYilmaz - lstanbu 

17 Hakem Rıdvan. 
Beykoz - Eyüp ~at 1'ı 

Talat Ozışık. 

13-6-1936 Cumartesi yapılacak Halkevi turnuvası 
maçlar: 

Fener Stadı: 
Fenerbahçe - Hilal B takımları 

Saat 16 hakem: Ahmet Adem. 
Taksim stadı: • 
Güneş - Beykoz B takımlan saat: 

1;i;4;:; Halt.Dm" Feridun 'Kılrı; , G·alata
saray • Vefa. B takrmle.n saat 14 
Hakem: Samim Talu. 

14-6..t36 Pazar günü yapılacak 

maçlar: 
Fener stadı: 
Fenerbahçe - Anadolu A takımla.· 

rı Saat: 16, Hakem: Ahmet Adem. 
Yan hakemleri: Esat, Şeref. 

Taksim stadı: 
Alan gözcüsü: Kemal Rifat. 
Anadolu - Beylerbeyi A takımları 

Saat: 12 Hakem: Suphi Batur 
Topkapı - Eyüp A takımlan Saat 

13,45 Hakem: Cafer. Yan hakemleri: 
Sait, Talat Delidağ 
Güneş - Beykoz A takımları: Saat 

15,30 hakem: Sadi Karsan. Yan ha
kemleri: Samim Talu, Rıfkı. 
· Galatasaray - Vefa A takınılan, 

saat: 17,15 hakem: Şazi Tezcan. Yan 
hakemleri: Feridun Kılıç, Ekrem Er 
soy. 

16-6-936 Salı günü yapılacak maç
lar: 

Fenerbahçe - Hilal A takrmlan Sa 
at: 16,30 Hakem: Ahmet Adem. Yan 
hakemleri: Esat. Şeref. 

Fenerbahçe Stadında alan gözcüsü 
Liva. 

Genç takımlar 
şampiyonası 

1 - Anadolu - Galatasaray Saat: 
9,30 Hakem Emin Fuat. 

2 - Fenerbahçe - Fcneryılmaz 
Saat: 10,30. Hakem Liva. 

- Zannederim ki ölüm ani olmuş
tur, dedi. · 

M. Mortet'nin mütaleasmı duyan 
Suzanne Blum: 

- Ani mi? .Asla! diye tashih etti. 
Komiser: • 
- Nereden biliyorsunuz? diye sor 

du. 
- Çünkü, herşeyi işittim. 
Komiser hastabakıcıya ,üpheli 

bir bakış attı. M. Mortet'nun yalnız 
µüzel olan kadınlara muhabbeti val"
dı. Hiç birşey yapamazdı, tabiati böy 
le idi. 

- Öyle ise, anlat bakayım, dedi. 
Suzanne Blum konuşmaya başla

dı: 

- "İşte!.. dün akşamdı. Çalar sa
atime baktım: Saat on birdi. Birin
ci katta, bana ayrılan odamda yata
ğıma uzanmış, giyinmiş bir halde 
okuyordum. 

Birdenbire, zilin çıngırağı şiddetli 
bir surette çalmağa başladı. Yatak
tan fırladım. Sokağa çıktım. merdi
venleri geçtim ve zilin calmdıiı yere 

Gayri !edereler arasm 
len futbol turnuvasının 

maçlarına bu hafta başı 
On altı takımdan seki 

uğramış olduklarından ş 
vanm ikinci kısmı bu sek 
rasında. cereyan edecek 
göre bu hafta turnuvam 
li takımlanndan Küçük 
tmhilal maçı vardır. Ga 
8.leminde çok büyük bir 
dıran bu maçtan evvel 
Aksaray takımlan da k 
l:ırdır. Bu mühim müsab 
kında Halkevinden gönd 
aşağıdadır: 

Eminönü Halkevinden 
Evimiz tarafından gay 

lüpler arasında yapılma 
bol şampiyonası maçla 
son (Kardö final) müsa 
6-936 pazar günU Karag· 
drnda oynanacaktır. 

Müsabakalar programı 
1 - .Müsabakalar ko 

Karay el. 
2 - Saat 14.15 de 

Bozkurt. Hakemi lzzet 
3 - Saat 16 da Küçü 

tınhill, Hakemi Adnan 
Not: 
Takımlar Karagümrük 

de soyunacaklardır. Şam 
sabakalarmdan başka sa 
cak hususi maçlar ,unlrd 

Saat 10 da Karagü · 
dar (B) takımları. 

Saat 12 de Fatih - Ale 
lan. 

Saat 18 de Karagiim 
dar (A) takımları. 

doğru koştum. 
M. Vignon Marcellet, 

cı olduğu zamanlar, daj 
saca üç defa çalardı. Fa 
fer, endişe verici bir şidd 
vam ediyordu. DurmadaJl 
sanki ümitsiz bir adamın 
ğınşmı andırıyorru. 

Alt kata inip te çalışm 
önüne gelince, zil birdene 

Kapı kapalı idi. 
- Kapı içeriden sürme 
Komiser: - Bunu sizin 

de biliyorum, dedi, çünkü 
den ben açtım. Sonra ? 

Biraz şaşırmış, hastaba 
etti: 

- O zaman anahtar 
müphem gUrUitüler, deri: 
çarpışma sesleri, bunlar 
sık sık nefes alışlar, ondaı 
ha şiddetli bir sademe ve 
kasından da ilaçların oldu 
nun devrildiği hissini vere 
döşeme üzerinde kırılan b< 
şe sesleri duvdum. [Ark 
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Kamutayın dünkü müzakereleri 
• 

Şapka ve harf kanunlarına muhalefet 
edenlere hapis ve para cezası var 

Ankara., 11 (Tan) - Kamutay, 
bugün Nuri Conkerin başkanlığında 
toplanmıştır. Toplantıda askerlik ka
nunun 34 üncü ve 35 iİıci maddelerine 
askeri ve mülkt tekaüt kanununa. ba. 
zı htikfunler eklenmesine dair kanun 
layihaları ile devlet kitapları müteda
vil sermayesine ait kanunun birinci 
maddesi hükmünün üç yıl daha uza • 
tılmasma, Ergani Türk bakır şirke -
tinin Doyçe hank elinde bulunan bir 
buçuk milyon lira itibari kıymetinde
ki hisse senetlerinin 850.000 liraya 
satın alınması için mukavele akdi hu
susunda hükfunete salahiyet veren 
kanun layihaları mUzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğüne bazı 
inşaat taahhüdatı için selahiyetin Iz
mir, Afyon şehirlerindeki insaat ve 
tamirata da teşmiline ait kanun müd 
detini 937 mali yılı sonuna kadar u
zanan kanun ile, muhacirlere ve muh 
taç çifçilere ödünç tohumluk ve ye -
meklik dağrtılmasma ait kanundaki 
had içerisinde Kızılay kurumuna bin 
ton buğday verilmesi hakkındaki ka
nunlar da kamutayın bugünkü toplan 
tısında müzakere ve kabul edilmiştir. 
Maaş kanunun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair olan kanun layi
hası dün görüşülürken: "ikametgahı 
haricindeki garnizonlara sevkedilecek 
yedek sübaylara talim müddetince 
aynen verilecek bir nefer tayını,, hak
kındaki fıkranın "ellerine az maaş ge 
çenlere rütbe maaşına iblağ edecek 
bir farkın verilmesi,, suretinde tadi
li yolunda bir takrir verilmiş ve bu 
münasebetle 25 inci madde encümene 
gönderilmişti. 

Encümen, bu maddeyi bir nefer ta
yını yerine nakden 10 lira verilmesi 
şeklinde değiştirerek maddeyi bu -
gün umumi heyete arzetmiştir. Bu 
milnasebetle General Şefik (Denizli) 
11öz alarak demiştir ki: 

11
- Burada mevzubahsolan daha 

fazla mektep muallimleridir. Mektep 
muallimlerinin eline 42 lira geçer. Hal 
bukl zabit maaşı 52 liradır. Fark ola
rak bunu alsmlar. Şimdiki şekil, bir 
ka1..anç değildir. Bir nefer tayını 7,5 
liradır. 

Bizim şimdi verdiğimiz 10 lira ol • 
ôuğuna göre, arada 2,5 lira fark var
dtr. Halbuki bu sübaylar, bu şekilde 
dışarda yemek yemeye mecbur kala
caklarından ziyan edeceklerdir. Bir 
zabit, alacağı 75 liraya bir lira ilave 
ile kışlada yemeği pek8.la temin ede
bilir. Bu maaş farkını vermekle be
raber bir nefer tayını da mı vermek 
taraftarısmrz?,, 

Enver Adakan (Balıkesir): 
"-Bu yalruz bir para meselesi de

,ıildir. Bu mesele, orduda ikilik do
ğurmamak, muvazzaf bir zabitle ih -
tiyat ıabitleri arasında fark görün -
memek meselesidir. Kaldı ki, zabitler 
kıt'ada tabldotla iaşe ediliyorlar ve 
bazı hallerde bu, tayın bedelinden çok 
daha ucuz olur ve hatta beş liraya 
kadar düşebilir. Bundan dolayı layi
hanın encümenden geldiği şekilde 
kabulünü rica ederim . ., dedi ve mad
de, encümenden geldiği şek.ilde kabul 
edildi. 

Çeltik kanununun tatbikatına ait 
bazı maddelerin kabulilnden sonra 
ceza kanunun bazr maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun proje
si görüşiilmeğe 'başlandı. Hüsnü Ki -
tapçt (Muğla). mahktı.mlarm nafıa ve 
eair işlerde iki gün çalışıp mahkU • 
miyetlerinden bir gün mahsup edilme 
si meselesine temas etti ve buna ait 
maddenin son fıkralarının kaldırıl -
masmı istedi Adliye encümeni adına 
Fuat (Erzurum), mahk\ı.mlara veri -
lecek cezaların nevilerini izah etti ve 
burada kabul edilen sisteme göre, 
mahktlınlarm evvela tek hilcrede yat
maları, sonra ıslahı hal ettikçe de -
rece derece cezasmm hafifletileceği
ni, bir gün çalışmasının dört gününe 
sayılacağını anlattı ve madde aynen 
kabul edildi. 

Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
cUrümler bahsi görUşUlUrken: "Berç 
Türker (Afyon) : 

"- EncUınenden bir sual soraca -
ğnn. 

Devlete karşı işlenmiş cllrilmler 
gayet ağır cürümlerdir. Bunlar için 
bazı cezalar konulmuş. Bu cezalar 
hangi esas fuerine konulmuştur? Bun 
Jar, 3 seneden 10 seneye ağır hapis, 
200 den 00, yüz liraya kadar para 
cezası gibi cezalarla karşıla.namaz. 

Bunlarm hepsi için aza.mi ve tek 
bir ceza olmalıdır.,, dedi. 

Adliye encümeni namına Fuat (Er
zurum)~ 

" - Devlet işine taalllık eden suç
lar, ceza kanununda yer almıştı. Fa
kat tatbikat bize gösterdi ki, bazı 
hususat kanunun gösterdiği çerçeve 

Kamutayın yaz tat ili 
Bugün bazı mühim kanunlar 

kabul edildikten 
sonra Meclis tatile başhyor 

Ankara, 11 (Tan) - Kamut;ayın 
yarınki celsesinde görüşülecek olan 
kanun layihalarını hül~aten bildiri
yoruz: 

1 - Devlet mUesseselerile Türk
ler veya Türk sermayesile müteşek
kil şirketler tarafından satın alınan 
ticari gemilerle memlekette yapılan 
mümasillerinin gümrük resminden 
istisnasına dair kanun layihası. 

Bu layihaya göre bu gibi şirketler 
tarafından satın alman ticari gemi
lerle Türkiyede bunlar tarafından 
yeniden veya mevcut gemilerin bazı 
aksamından istifade etmek suretile 
yapılacak veya yaptırılacak ticari 
gemilere lüzumu olan tekne ve maki 
ne aksam ve techizatile kazan, leva
zımat ve teçhizatı ve saire gibi alat 
ve edevatı ve demirbaş eşya ve mef-• 
ruşatı yerli mallarından temini müm 
kün olanlar hariç olmak, faturaları 
Ekonomi Bakanlığınca tasdik edil -
miş ve her gemi için bir defaya mah
sus olmak şartile 1940 mali yılı sonu
na kadar gümrük resminden muaf 
olacaktır. Bu suretle Şirketi Hayri· 
yenin kendi fabrikalarında yaptıra
cağı gemiler için hariçten getirtece
ği malzeme bu muafiyetten müstefit 
olacağı gibi, Van gölünde işletilmek 
Uzere hariçten mUbayaa edilecek ve 
ya dahilde yaptırılacak olan motörlü 
gemiler de bu hükümden istifade e
deceklerdir. 

2 - Cümhurbaşkanbğı filarmonik 
orkestrası teşkilat ve orkestra men
suplarmm terfi ve tecziyeleri hak
kındaki layiha. 

3 - Vilayetlerde bir seferberlik 
müdilrlilğü veya memurluğu ihdası-
n• ve latı:a.n\nılla A:nluua. vuaycuerı 

kadrolarının genişletilmesine dair 
kanun layihaları. 

4 - Mülga Seyrisefain idaresi me 
murlanndan olup ta yeni teşekkül
lerde istihdam edilenlerden vefat e
denlerin dul ve yetimlerine istihkak 
kesbedecekleri tekaüt maaşı üzerin
den ve mülga Seyrisefain idaresi te
kaüt nizamnamesi hükümlerine gö
re maaş tahsis ve bu maaşların is
tihkak tarihlerinden itibaren mensup 
oldukları idarelerce tediyesine dair 
layiha. 

Bu memurların yeni idarelerde 
geçen hizmet müddetleri Seyrisefa
in idaresinden aldıkları son maas ile 
geçen fiili hizmet addolunacakt~. 

5 - Denizyollarr ve Akay işletme 

haricinde kalıyor. Ayni zamanda dev 
!etin emniyeti hususunda da mühim 
bir tehlike teşkil ediyor. Bu sebeple 
Adliye vekaletinin bu yoldaki hüküm 
!eri tamamen değiştirmek hsusunda 
gösterdiği arzuyu encümenimiz, şük
ranla karşılamış ve ayni fikir dahi -
linde hareket etmiştir. Biz, gerek hali 
hazır kanunumuzdaki hükümleri ve 
gerekse medeni memleketlerin bu yol 
da harp sonunda almış oldukları ted
birleri gözönünde tutarak yeni esas
lar ve cezai müeyyideler tesbit et
miş oluyoruz. Cezanın yapılan suçun 
nev'ine göre ağır veya hafif olması 
lazımdır. Bugün her yerde bu esas 
kabul edilmektedir. 

Berç Türker: 
"- Bir azami ceza tesbit edilemez 
•7 

mı.,, 

Fuat (Erzurum): 
11

- Biz, muayyen cezalan müm
kün mertebe artırdık.,, lftira bahsin
de Berç Türker söz alarak, iftiradan 
zarar gören kimse hakkında. tazmi -
natın mevzu.bahsedilmediğine işaret 
etmiş, Fuat (Erzurum), bir suçtan 
zarar görenin maddi ve manevi za -
rarlarmın tazminini her zaman isti
yebileceğini, tazminata dair umumi 
hükümler bulunduğunu cevaben söy
lemiştir. 

Doktor Hasan Vasfi (Balıkesir), 

fenni bir şek.ilde tesbit edilen bazı ha
yati zaruretlere binaen, çocuk düşür
mek veya almak gibi müdahalelerin 
cürilm sayılıp sayılamıyacağmı sor -
muştur. Fuat (Erzurum), çocuk dll
şilrme SUGları faslında ceza.nm arttı
rıldığını, fakat zaruretler için kanuna 
ayrı bir sarahat konmadığını, bunun 
bittabi suç teşkil etmiyeceğini ifade 
etmiştir. 

526 mcı madde görUşfililrken adli• 

idarelerinin yaptıracakları gemiler i
çin 10 milyon liralık tahsisat veril -
mesi hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair o -
lan layiha. 

Bu liyihaya göre, sipariş bedelle
rinin taksitleri mutlak olarak 10 se
nede değil, en çok 10 senede ödene
cektir. 

6 - Belediyeler imar heyetinin fen 
teşkilatı hakkında layiha. 

Bu layihaya nazaran mezkur teş
kilatta bulunabilecek. mühendis, mi
mar ve memurların ücretleri beledi
yelere dağıtılacak temettü hisselerin 
den verilecektir. 

7 - İhtiyat Sübay ve askerime -
murlar kanununun 14 ilncü maddesi· 
nin değiştirilmesine dair olan layi • 
ha. 

Bu layiha esaslarına göre· meslek 
tahsilini Tilrkkuşu teşkilatında yapan 
C brövesini almış olan orta mektep 
mezunları ihtiyat sübay olabilecekle
rinden bunlar her sene bir ay pilot 
uçuşuna tabi tutalacaklardır. 

8 - İstanbul telefon tesisatının te
sellüm ve işletme muamelelerine dair 
layiha. 

Bu layihaya göre, İstanbul telefon 
servisi umum direktörlüğe bağlı bir 
direktörlük tarafından idare edilecek 
tir. Bu kanunun neşrinden itibaren 
bir ay zarfında nafıanm hazırlıyacağı 
ve bakanlar heyetinin tatbik edeceği 
yeni tarife tatbik mevküne konacak -
tır. 

9 - İstanbul telefon müdürli\;,Tü 
1936 bütçe ve kadrosu. 

Bu müdürlüğün maaşlI memurları 
layiha.ya merbut bir cetvelde gösteril 
1uı9\..t&. .. u""" .... "'"'u ... u ............... -... •,;:: .u1u.::;tana~ıu 

Ierin kadroları bu seneye münhasır 
olmak üzere bakanlar heyeti tarafın
dan tesbit olunacaktır. Direktörün as 
li maaşı 90, muavinin 80, santrallar 
amiri. şebeke amiri ve muhasebecinin 
70, işletme servisi amirinin 55 lira 
olarak tesbit ~tir. 

10 - Dahiliye Vekiileti merkez 
teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki ka
ntınun bazı maddelerinin değiştirilme 
sine ve kanuna bazı hükümler ilave
sine dair layiha. 

Kamutayda yaz tatili 
Ankara, 11 (Tan) - Kamutay ya 

rm öğleden sonra tekrar toplanacak 
eldeki acele işleri müzakere ederek 
yaz tatiline karar verecektir. 

ye encümeni maddeye: "Şapka iksa
sı hakkındaki 621 numaralı kanunlar 
Türk harflerinin kabul ve tatbikı 
hakkındaki 1353 numaralı kanunun 
memnuiyet veya mecburiyetlerine mu 
halif hareket edenler, üç aya kadar 
hapis kararı ve 10 liradan 200 liraya 
kadar hafif para ceza.sile cezalandırı
lır.,, fıkrasmm ilavesini istemiş, tek
lif kabul edilmiştir. 

Küçük Antantın 

faaliyeti 
[Başı 1 incide] 

cekleri hakkmda devamlı şayialar 
nazarı dikkate almırsa bazı tehlike 
ve risklerden hali olmayan siyasi ve 
askeri bir faaliyet karşısında bulu
nulduğu hissi uyanmaktadır. Ayni 
zamanda bütiin bu diplomatik gay
retler, oldukça kuvvetli bir endişeyi 
de göstermektedir. Bu endişe, herhal 
de küçük antant ve diğer devletler 
menfaatlerinin tezat ve tearuz halin
de olması ile izah edilebilir. Bu gibi 
taahhütlerin bittabi devletler için 
gUç tarafları da vardır. Görünüşe na 
zaran Uç devlet, bu gibi taahhütle • 
rin şümulü üzerinde müttefik değil
dirler. Mevcut bazı ihtiraz kayıtları
nı böyle bir vaziyetle izah etmek 
mümkündür. Zira her devlet, daha 
geniş taahhütler altına girmekten 
ise, evveli kendi menfaatlerini koru
mayı daha doğru bulmaktadır. Mu
hakkak olan bir şey var, o da Küçük 
antant devletlerinin istikbalinin, di
ğer devletler menfaatleri ile kendi 
menfaatleri arasındaki tezat ve tea
ruzdan doğabilecek muhtemel anlaş 
mazlıklan nazarr dikkate almaktan 
ise, yalnız kendi hususi menfaatleri-

SAGLIK 
öGOTLERI 

Güneş t ipi 
Gelecek hafta güneş tutulacak di

ye, bugünlerde güneşin her şeysi mo 
da oldu. Eski müneccim hekimlerin 
yedi türlü insan tiplerinden güneş 
tipi bile yeniden meydana çıktı. Va
kia şimdiki modern hekimler insan 
tiplerinin güneşle ay veya beş yıldız 
burclarından birinde hasıl olmadan 
ileri geldiğini kabul etmivorlar. On
ların fikrine göre insan~ tipini ya
pan şey burç değil, dahili guddeler 
dediğimiz bezlerdir. Bu guddelerin 
kan içerisine gönderdikleri maddele
re göre insan güneş veya ay tipinde 
yahut beş büyük yıldız tiplerinin bi
rinde oluyor ... 

Insanm tipini hasıl eden sebep her 
ne olursa olsun, güneş tipinde olan in 
sanlar kendilerini mutlu sayabilirler 
çünkü güzel kadın veya gl.izel erkek 
dediğimiz insanların en çoğu o tipte
dir. Sayacağrm şu karakterleri ayna 
ruzda görürseniz siz de kendinizi mut
lu sayabilirsiniz. 

Boy, ne pek uzun, ne de kısa. Tam 
güzel endam. Göğüs geniş ve öne doğ 
ru kubbeli. Bel ince. El ve ayak maf· 
salları ince. Yürüyüş kibar ve edalr. 

Renk limon sarısı, fakat bazı yer
ler de penbe yahut biraz esmer. Göz
ler büyük ve zarif, badem şeklinde; 
gözlerin rengi esmer yahut kestane 
renginde; beyaz kısımları parlak. Da
ima sakin, tatlı bakışlı, fakat uzak
tan pek iyi görmezler. Kirpikler uzun 
ve kıvrık. K~lar uzun ve yay gibi. 
Burun doğru ve ince. Yanaklar etli 
ve dolgun. Ağız, orta büyüklükte; 
dudaklar birbirine müsavi ve biraz ile 
riye doğru uzamış. Dişler munta
zam, fakat pek beyaz değil. .çene yu
varlak ve biraz çıkık; kulaklar orta 
büyüklükte ve etli, başa yakın. Bo· 
yun uzunca ve adeleli. Saçlar altın sa
nsı renginde yahut kırmızı değillerse 
açık kestane renginde. Ses pek kuv
vetli olmaz, fakat güzel, sakin tatlı 
bir ses. 

Manevi karekterler: Daima zevk 
sahibi. Gerçekten artistıer bu tipte 
olurlar. Fakat, rivayete göre, güneş 
tipinde olanlarda parmaklar ince ve 
uzun olursa hiç bir şeyde muvaffak 
olamazlar. Muvaffak olmak için par
nıı:tlclarn" """ hil'ı:ı'7 ldit nlmı:ı.'k l<.ou..
dır. 

Biraz kibirli olurlar ve arkadaşla
rile birlikte değil, yalnız başlarına 

yükselm.ek isterler.Huyları iyidir, ar
kadaşlarına karşı iyilik etmeği sever· 
ler. Fakat dalına yükselmek arzuları 
her şeyden üstün gelir. Onun için gü
neş tipinde olanlar sizden yüksek 
mevvkide olurlarsa sevininiz, arkada
şınız olurlarsa dikkat ediniz, sizden 
~ağı mevkide olurlarsa onlardan 
mutlaka çekininiz, derler. 

Hastalık istidatıarı: Hangi hastalı
ğa tutulurlarsa daima şiddetli olur. 
Vüctlarrnm bütün hucreleri her şey
den çabuk mütessir olur. En ziyade 
kalb ve damar hastalıklarına tutulur
lar. Tansiyonları çok defa yüksektir. 
Kan hastalıkları oularda olur. Sıcak
hk dereceleri de yüksektir. Kan hü
cumlarına çabuk tutulurlar. ÇaSuk 
kan çıkarırlar. İki taraflr uzuvlerin
den biri hasta olunca, hastalık en çok 
defa sağda olur. 

Bu söylediğim karekterler güneş 
tipi büsbütün saf ve hiç karışıksız 

olursa. Fakat, eski zamanların dört 
mizaçlarını bulmak mümkün olmadı
ğı gibi, yeniden meydana çıkan bu 
yedi türlü insan tiplerini de saf ve 
karışıksız olarak bulmak pek güç. 

Onun için aynaya baktığınız vakit, 
yukarıda söylediğim karekterlerin 
hepsini görmezseniz, meraklanmayr
mz. Onların bir kısmmI da görseniz 
yine güneş tipinde ve yine mutlu ola
bilirsiniz. 

Lokman REKIM 

Belçika zabıtasının 
müracaati 

Brüksel zabıtası bundan bir müd
det evvel bir mücevher hrrsızı yaka
lamıştır. Üzerinde yapılan araştll'ma 
da bazı kıymetli mücevherat bulun
muş, bu arada Türk saatlerine de 
rastlanmıştır. Bunun üzerine Belçi
ka zabıtası bu saatlerin resimlerini 
çıkarmış, Istanbul Emniyet Direktör 
lüğUne göndermiştir. İstanbul zabı
tası, bu resimleri çoğaltarak muh
telif merkezlere dağıtacaktır. Ve an
cak ondan sonra, bu saatlerin Tür
kiyeden gidip gitmediği anlaşılacak 
ve vaziyet Belçika zabıtasına bildiri
lecektir. 

ni gözetmek kiyasetini gösterdikleri 
takdirde daha ziyade emniyet altın
da bulunacağıdır. 

Ancak böyle hakimane bir hare • 
ket iledir ki, müvazenenin idamesi 
ve herkese karşı bir uzlaşma siyase
ti takibi kabil olabilir. 

Fransa da grev müzminleşti 

Birçok merkezlerde grev 
p yeniden şi.ddetleniyor 
arıs, ~1 (A.A.~ - Gre': h.~reketı, Barı yerlerde grev 

uzayıp gıtmektedır. Sebebı, ucretler • • 
haremlerinin tadili mesf'lesinde yapıl §ıddetlenıyor 
makta olan münakaşalardır. Her ne Paris, 11 (A.A.) - Bazı merkez· 
k~dar şurada burada bilhassa made !erde grevin genişlemiş olduğıı 
nı sanayi ve elbise fabrikalarında bir haber veriliyor. Liyon'da Berliye oto 
takım uzlaşmalar yapılmış ise de mobil fabrikasiyle, kimyevi müstah· 
amele, birçok yerlerde bu itilafları zerler yapan bir şirket faaliyetlerini 
tasdik etmiyerek greve devam et - tatil etmişlerdir .. Grev, Tuluzda, c;ıid· 
~ekte ve atelyeleri işgal eylemekte- detlenmiştir. Cezayirde ve Hüseyin 
dır. Bu sabah Parisin büyük kasap- Bey'de birçok müesseseler kapanmış 
hanelerindeki kasap çırakları ile ec- tır. Arras bölgesindeki maden ocak· 
za.hanel.cr müstahdemini grev ilan et larında bugün yeniden işe başlana
mışlerdir. Bununla beraber hastala- caktır .. Nantes'da bir şeker fabrika~ 
r~ ilaç.ların' hemen vaktinde yetişti- siyle bir lastik şirketinde işçiler tek· 
rılmesı hususu temin edilmiştir. Bir rar çalışmaya başlamışlardır. 
az sonra büyük bulvarlardaki kah -
veler ve lokantalar kapanmıştır Grev 
cilerden mürekkep gruplar, ellerinde 
birtakım tabelalar olduğu halde so -
kak sokak dolaşmaktadırlar. Bu ta
belalarda büyük lokanta ve oteller 
müstahdemleri ile bütün tütün ve 
içki satış yerlerinde çalışanlar grev 
hareketine iştirake davet eden elim· 
leler yazılıdır. Öğle vakti birçok lo
kantalar, kollektif mukaveleyi ve 
sendikaların şartlarını kabul etmiş 

olduklarını ve 'bunur1 üzerine sendi
kaların kendilerine dükkanlarını aç
mak ruhsatını ver~iklerini bildiren 
sarı kağıtlar asmışlardır. 

Bir patron ameleyi 
vurdu 

Versay, 11 (A.A.) - Grevin baş· 
langıcrndan beri ilk kanlı hadise bu 
gün vukua gelmiştir. Bu hadise, bir 
gemi inşaat fabrikasında olmuştur. 
Fabrika patronu Alexandre Senegal, 
atelyeleri terketmek istemiyen beş 
amelenin bu imtinaı karşısında kıza
rak bunlardan yirmi sekiz yaşındaki 
Marcel Goulhem isminde bir amele· 
yi dört rovelver kurşunu ile ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı, hemen has 
ta.haneye götürülmüştür. Patron, ad 
liyeye teslim edilmiştir. 

~ ~'"'-========================~~=========== 

Afişai meselesi tahkikatı 

Belediye tahkikatma göre 
bu işte yolsuzluk yoktur 

- -- BAŞI 1 iNCiDE ---
Anadolu Ajansı tahsildarları tarafın
dan tahsil edilmesi karar altına alın
mış ve keyfiyet o zaman gazetelerle 
de ilan edilmişti. BugUn Anadoht 
Ajansının yerine geçen Vakit mües
sesesinin takip ettiği tahsil tarzı da 
budur. Gazetelerdeki neşriyat başla
yıncaya kadar belediye bu hususta 
iL,~!ga;l~~ t~afından hi~ bir ,mt'ı
ğı için sekiz buçuk sene deva m eden 
bu tatbik tarzının ortada değişen 
hiç bir şeyi olmadığı halde birçok 
tenkitlere mevzu teşkil etmesindeki 
sebep anlaşılmamaktadır. Yukarıda 
da söylendiği gibi belediye, madde 
tasrih edilerek resmi bir şikayet ve 
müracaat almamakla beraber bir kı
sım gazetelerdeki yazıları ve tenkit
leri nazarı dikkate alarak Vakit mü
essesesinin şimdiye kadar yaptığı 
muamelfttm büyük bir kısmını şu 
birkaç gün içinde tetkik ettirdi.Vasıl 
olunan neticeler aşağıda srrasiyle işa 
ret edilmiştir: 

1 - Müessese. belediye tahak
kuk dairelerinin beledzye vergi ve 
rC'simleri kanununa göre tahakkuk 
ettirdiği ilan resmi ve tarifeye göre 
t<>sbit ettiği mikdarlar haricinde teş
hir ücreti olarak hiç bir tahsilat 
vapmamıştır. Bazr müesseselerden 
ilk bakışta kabarık yekfınlar göste
ren ücret istenmesi, asılan ilanların 
çokluğundan ileri gelmiştir. Mesela: 
Gazetelerin bu meyanda zikrettikle
ri bir müessesenin Hasan Ecza Depo
sunun şehrin on üç muhtelif yerinde 
beherinin eb'adı 18 metre murabba
ma kadar yükselen birçok reklam 
levhaları vardır. 

2 - Yine bir müesseseye birkaç 
tahsildar gelmesi de bu müessesenin 
astığı levhaların şehrin muhtelif ta
hakkuk daireleri mıntakasmda olma 
smdan dolayı her levhanın ücretinin 
asıldığı mmtaka tahakkuk dairesi 
tarafından tahakkuk ettirilerek lev
ha sahibine tebliğ edilmesinden ileri 
gelmiştir ki gayet tabiidir. Bu ayni 
levha için birkaç tahsildarın gelmesi 
demek değildir. 

3 - Vakit müessesinin ilan sahip 
terinden alacağı paranın mikdan 
muhtelif neşriyata göre beş yüz bin 
liraya kadar çıkarılmış ve buna mu
kabil bu işten belediyenin alacağı pa 
ranm bütçeye mevzu altı bin lira -
dan ibaret kalacağı yazılmıştır. 

Her sene bütçesine konan varida
tın mikdarr bütçe usullerine göre 
geçmiş seneler varidatına kıyasen 
tahmin edilir. Tahsilat. bütçede ya
zılı varidatın mikdarile mukayyet 
değildir. Tahsilat birçok zamanlar, 
birçok kısımlarda muhammen mik · 
darı geçeceği gibi hazan noksan da 
olabilir. Bu iş için bu sene bütçemiz
konan muhammen varidat gazete
lerin yazdığı gibi altı bin değil, se -
kiz bin liradır ve geçmiş senelere na
zaran tesbit olunmuştur. Vakit mli
P~sesesile belediye arasındaki mu · 

kaveleye göre Vakit müessesesi tah~ 
sil edeceği .ücretten muayyen bir nis 
bet dairesinde belediyeye hisse ver • 
meye mecbur olduğundan belediye .. 
nin alacağı paranıı:ı bütçedeki mik • 
dardan ibaret bulunduğu yolundaki 
neşriyat doğru değildir. 

4 - Ihbarnamelerde borcunu öde
miyenler hakkında yaI!ılacaJuxıuame 
resmine ve son fıkrası afişaj hakkı
na aittir. Yalnız bir tertip hatası o
larak belediye kanununun 112 inci 
maddesi denilecek yerde 113 üncü 
maddesi yazılmıştır. Bu ihbarname
ler bir tebliğ hududunu asla geçme
yip borcunu vermiyen mükellefler 
hakkındaki kanuni takibat şimdiye 
kadar hiç bir istisnasız ve tamamen 
belediyece ve kanunu mahsusuna tev 
fikan ifa edilmiştir. 

5 - Reklam mahiyetinde yazı ve 
resimleri ihtiva etmiyeı. levhalardan 
ve iddia edildiği gibi vitrinlerde teş 
hir edilen eşyadan ücret istendiğine 
ve alındığına dair hiç bir kayda ve 
malfımata tesadüf edilmemiştir. Va
ki ise böyle bir talebe maruz kalan 
vatandaşın belediyeye müracaat et
mesi lazımdır. 

Hülasa: Bugiine kadar yapılan tet 
kikat bu hizmetin kanunların bele
diyeye verdiği haltlar ve salahiyetler 
dairesinde cereyan ettiğini ve Vakit 
müessesesinin de muka•rele hUkUm
leri dahilinde hareket eylediğini gös
termektedir. Bu işte haksız bir tale, 
be maruz kalmış ve kan un haricİll 
de para ödemeye icbar edilmiş vatan 
daşlar varsa açık olarak iddialarını 
belediyeye bildirmeleri kendilerini 
zarardan koruyacak en ke"stirme yol 
dur.,, 

Balkan Matbuat 
Konferansı açıldı 

Bükres, 11 (A.A.) - Balkan An
tantı ma'tbuat konferansının Türk, 
Yunan, Yugoslav murahhas heyetle
ri bu sabah Bilkreşe gddiler. Murah· 
haslar istasyonda Türkiye orta elçisi 
ile Yugoslavya ve Yunan işgüderle
ri, Romanya murahhasları heyeti a· 
zasından matbuat direktörü Drazu 1· 
le gazeteciler tarafından karşılandi
lar. Murahhaslar öğleden evvel meç· 
bul askerin mezarına bir çelenk koy 
muşlardır. Murahhaslar şerefine ve
rilen öğle yemeğinde Romanya mat· 
buatma mensup şahsiyetler hazır bu 
lunmuşlardıra. Öğleden sonra konfe
ransın ilk celsesi TitUleskonun bir 
nutku ile açılmıştır. Biltün Roman· ! 
ya matbuatı konferans münasebetile 
hararetli makaleler neşredivorlar. 

Sofyada grev 
Sofya, 11 (A.A.) - Sofyada bulu· 

nan bütün ayakkabı fabrikaları gre' 
ilan etmişlerdir. 
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Musikinin üstatlarından: 

ROBERT. SUMAN , 
Bu büyük Alman kompozitörü ta-ı müdürlüğü unvanı verilmiştir. Ya -

!lnnıyan yoktur. Zamanının üstat- rattığı eserlere nazaran Robcrt Şu
ları arasında sayılan Henri Dorn ile man'a romantik kompozitör denebi
F'rederik Vick'in genç talebesi 1810 lir. 
Yılında Zvikau kasabasında doğmuş- Kendisine Almanyada şarkı üsta
tur. Piyano çalmağa çok küçük yaş- dı adı verilmiştir. 1856 yılında he -
ta başlıyan Şuman'm bütün hevesi nüz 46 yaşını doldurmadan tecennün 
l'e gayretini çalmaktan ziyade beste- ederek ölen bu misiki dehasının kom 
lemeğe veriyordu. Şuman'ın en bü- pozisyonlarını şöyle sayabiliriz: . 
Wk meziyetlerinden biri de diğer A - Mol piyano eserleri, senfonı
bestekarla.nn eserlerini tetkik et - ler, korolar, "Benoveva" adlı opera 
inek ve bunlar hakkında uzun uza - eseri. Grethe'nin Faust'u ile Byron'
dıya kritik yazıları yazmaktı. nun ',Manfred" eserlerine besteledi-

1834 senesinde kompozitör Uyp- gi eserler ve birçok oda musikisi. 
tigte musiki rejisörü olarak istih - Piyano kompozisyonları arasında 
dam edilmiştir. Bu vazifeye on se- en karakteristik olanı "l~reisleriana'' 
be deva mettikten sonra Drest şeb- dır. 
tine gitmiş, burada mualliminin kı- Şuman'a ait eserler musiki merak 
tı Klara Vic.k ile evlenmiştir. Kan- lılan arasında o derece rağbet bul
BJ ~aman~n. en iyi amatör piyanist- muştur ki, hiçbir gün radyo mer-
lennden ıd1. . kezlcrinin birçoğunda Şuman'ın 

1844 yılında Şuman Drest'te bır . . . . 
bıüddet çalıştıktan sonra 1850 de cserlerınden bırkaç tanesının çalın · 
Laypzig'te kendisine musiki umum maması vaki değildir. 

ROBERT ŞUMAN 

Bulgar radyosu 
başlıyor 

Sofyada yapılmakta olan büyük 
Bulgar radyosunun bitmesine pek 
az kalmıştır. Bulgar hükO.metile bü
yük bir Alman telsiz firması arasın
da yapılan taahhüde nazaran bu 
istasyonun eylUJ 1936 tarihinden 
evvel neşriyata başlaması icap et
mektedir. 

Bu zamana kadar Bulgaristan 
halkının memleket radyo neşriyatın
dan mahrum kalmaması için sosye
te Vama şehrinde küçük bir emis
)'Otı postası kurmuştur. 

Tahminen 240 metro dalga uzun
hığu ürerinden neşriyat yapan Var
na., bazı akşam Üzerleri ve pazar 
günleri sabah ve öğle emisyonlarına 
devam etmektedir. 
Programı beğenilen bu posta. pek 

r.::ayrf olmasına rağmen TUrkiyeden 
~k iyi duyulan bir postadır. 
· Emisyonlar kısmen milli ve kıs -
men arsrul\188.l mahiyette ve pek 
4likkatle tertip ve tanzim edilmiş bu
hınmaktadır. 

Yalnız Varna istasyonu akşam ü
!ıerlerine kadar iyi duyulmakta ve 
ha.va iyice karardıktan sonra ayni 
Clalga ile (253 M.) çalışan Nis rad-

Berlin olimpiyadında 

radyo servisi 
Berlinde yapılacak 1936 olimpi -

yatları radyo vasıtasile dünyanın 

her tarafına reporte edilecektir. Kı
sa dalgalı radyo postalarından bir 
kısmı sırf olimpiyat servisinde kul
lanılacağı gibi memleket içinde bu
lunanların istifadeleri için de orta 
ve uzun dalgalı postalar da faaliyet
te bulundurulacaktır. 

Olimpiyatlar dünyanın her yerin
den ziyaret edileceğinden neticelerin 
her taraftan dinlenmesi icap etmek
tedir. Bunun için bütün oyunlar ve 
maçlar bu memleketlerden dinlene -
bilecek müsait saatlerde neşredil -
nıck üzere orijinal rcportajlar çelik 
§iritler üzerine zaptedilecek ve u
zak memleketlerden işitilebilecek sa
aatlerde kısa dalgalı postalarla neş
redilecektir. 

Hazırlıklara devam ediliyor. Al -
man radyosu birçok ecnebi radyof o
nilerine gönderdiği bir mektupta re
portaj yapmak Uzere hususi bir spi
ker göndermek istiyenlerin şimdiden 
müracaat etmeleri bildiriliyor. 

yosu tarafmdan tacizata uğramak -
tadır. 

lilir V"ryanahnm ve her)m.ngf bir insamn iftihar 'tdeceği musiki üstatlann
dan Franz Şubert 

TAN 

PHI işaretli Holfinda kısa dalgaıı postasında spikerlik eden ve sekız ya
bancı dile aşina bulunan Mr. E. Startz "PH I" nin mikrofonu başında 

HAFTALIK PROGRAM 

Pazar 14 6 936 1seri;2~.lS: Oda musikisi (Beethoven); 23: 
1 ' • • Muhtelıf. 

ISTANBUL 
12.30 Muhtelif eserler ve Halk musikisi Salı, 16.6. 936 

(plak), 18.- Dans musikisi (pllk), 18,30 
"Ambasadör .. gazinosundan nakll, Dans ve EINDHOVEN 
Va.r:yete musikisi. 9,45 Haberler. 20,- 11 den 13 çe kadar (19.71 M.) li posta 
Muhtelif sololar (plik), 20.30 Stüdyo or• Philipe JlbOratuvarlar.ından ıecrube enıiıı
lreatraları. 21.- Eminönü Hallrevi &Österit yonu. 
kolu ve son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
ıazetelere mahsus havadis servisi verile
cek!ir. 

El1''DHOVEN 
(19,71 M.) 13,30: Konferans - plak 

konseri • sôzler - plak; (16.88 M.) 14.35: 
Haberler; 14,45: Sözler; 20: Konuşmalar, 
plak. 

BU KREŞ 
18: Orkestra: 19,20: Askeri bando; 2020 

Konferans; 20,40: Radulesko sesli kuarte· 
ti: 21,15: Konferans; 21,30: ~erer'in 
"LANDSTREICHER" adlı opereti. 

VARŞOVA 
19,20: "Honolululu Kuzen" adlı Küneke

nin opereti; 20,55: Koro konseri; 21,25: 
Muhtelif; 22: Eilenceli neşriyat· 23 20: 
Hafif musiki ve dans. ' ' 

MOSKOVA 
18,30: ht~ie &Öre konser: 20: Tiflisten 

konser naklı; 22: Yabancı dillerle neıriyat. 

ViYANA 
20,15: Gitar musikisi; 20.30: Hafif mu

siki; 21: Radyo piyesi: 23: Haberler; 
23,25: Reportaj (pllk üzerinden nakil); 
2~,0S: Dans. 

PRAG 
18,35: ]. Strauss'un "Das Spitzenbuch 

der Könicin" opereti; 21,05: Bohemya şar 
kıları (koro, orkestra): 21,30: Skeç (lirik) 
22: Cek filirmonisi; 23,45: Orkestra. 

Pazartesi, 15.6.936 
lSTANBUL 

RtlKREŞ 
18: Plak; 19,20: Plak; 20.20: Çift piyano 

konseri; 20,SS: Sarkdar; 21.lS: J<onferanoı; 
21.30: Senfonik konser: 22.45: Senfonik 
konserin devamı; 23,20: Konser nakli. 

VARŞOVA 
20,30: Piyano mus:kisi; 21: Bahriye ban 

dosu; 21,30: Edebi emisyon; 22: Büyük or
kestra: 23,15: "Bir, iki, Uç" adlı musikili 
neşriyat; 24: Dans plakları. 

MOSKOVA 
18,30: Rus operalarından parçalar; 20: 

"Kalevala" operetinin radyo montajı; 
21,30: Sovyet besteleri; 22: Yabancı diller 
ile yayım. 

Vll'ANA 
21: Viyana musikisi; 23: Haberler: 

23,10: Oda musikisi; 24,20: Dans musikisi. 

PRAG 
19,0S: Muııikili emisyon; 20: Radyo pi

yesi; 22,0: Balet sahneli bir skeç; 2,135: 
Plik. 

Çarıamba, 17.6.936 

EINDHOVEN 
(19.71 M.) li posta saat 14 ten 18 ze 

kadar l'hilips llboratuvarlarından tecrübe 
emisyonu yapacaktır. 

BVKREŞ 
18: Orkestra; 19,15: Konserin devamı: 

20,20: Sark musikisi (plik); (1875 M.) 
21,30: Oda musiki kuarteti; 22,ıO: $arkı
lar; (364 M.) 21,30: Asker musikisi; 
22,30: Orkestra; 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 

Anten esas 

Radyonun en 
büyük düşmanı 

Radyonun en büyük düşmanı pa
razittir. 

Parazit bahar mevsiminde başlar 
•:e yaza doğru tahammUl edilmez bir 
halde artar. lki türlü parazit mev
cuttur: Havai ve mahalli parazitler. 
Havai parazitler havayı nesimide hu· 
sule gelen elektriki cereyandan mü
tevellit kıvılcımların antene ihtiza
zi tecsirinden vukua gelir. Bunların 
az ve çokluğu temamile mevsim ve 
o günkü havaya tabi olduğu cihetle 
bu çeşit parazitlerle rnlicadele edil
mesine imkan yoktur. Ancak çok 
uzun olmayan bir antenin bu biçim 
havai gürültüleri uzun bir antene 
nispetle daha az alacağı tabiidir. 

Bu itibarla yazları kısaca bir an
ten kullanılmasını tavsiye ederiz. 

Yukarda mahalli parazit diye gös
terdiğimiz güriiltüler şchideki elekt
rik cereyanile işleyen ve çalıştırılan 
bilumum motör. tramvay, asansör 
ve ev i~lcrinde kullanılan elektrikli 
ocak. ütii. siiplirge gibi aletlerdendir 

Bunlara karşı antiparazit bir ter
tibat kullanılacak olursa bu aletle
rin şerare saçarak radyo alımını 
izaç etmelerine mani olunabilir 
Fakat maalesef bu aletler henüz pi
yasamızda mevcud değildi. 

Bu itibarla kuracağımız antenle 
nispeten şehir tacizatmın önüne geç
mek mecburiyetinde bulunuyoruz. 
Bu kısım şerareler yerden çok 
yükseklere müessir olamamaktadır. 
Bunun için antcnimizi eldl!n geldiği 
kadar mürtefi kurarak bu serrare
lerdcn uzakta kalmasını temin etme
miz Uızımdır. 

Fakat gene antenin dcsırndı. yani 
iniş kısmı nasılsa aşağıya indirildi
ğinden bu parazitlerle karşılaşacağı 
şüphesizdir. Onun için desand kısmı 
izole ve sırf bu işte kullanılan de
sand telinden olmalı ve desand teli
nin d1Ş kısmı ince bir bakır tel ile 
dolanarak toprak hattile bağlan

malıdır. Bunun nasıl yapılacağı hak
kında radyocu ile temas ederek öğ
renmek \"C ona göre malzeme tedarik 
etmek münasip olur. 

. 
Kısa dalgalı lngıliz istasyonlarında 
haberleri veren Spiker Shever. Bu 
Spiker dünya radyolarında haberleri 
verenler arasında sesi ve söyleyiş 
tarzı en çok beğenilen insan olarak 

tanınıyor 
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1 ngiliz: kısa dalgalı istasyonlarında 

saatbaşlarını çalan büyük kule saati 
bu kulededir 

Franz Şubert 
Memleketimizde olduğu kadar 

dünyanın her tarafında çok şevilen 
kompozitörlerden biri de Franz Pe
ter Schubert'tir. 

Bu Viyanalı kompozitörün başlı
ca eserleri sana't tekniğini bizzat 
kendisinin bulduğu şarkılarıdır. Şu
bert'in senfonileri de şarkıları ka
dar ahenkli ve hazindir. Bunlardan 
en tanınmışı Bitmemiş Senfonidir. 
Yedi senfonisi arasında ''Forellen -
kentet" diğerlerirıtlen daha popüler 
mahiyettedir. 

Şubert' 600 den fazla şarkı beste
lemiştir. 

Bu büyük bestekar 31 Kanunusa
ni • ... 97 tarihinde Viyanada doğmuş 
ve 19 Teşrinisani 1828 de yine Vi
: -ada ölmüştür. 

musikisi; 24: Dans pllkları. 1 Haberler; 23,2~: Senfoni (Beethovaı); 
MOSKOV A 24,40: Opera pli.klarL 

18,30: Rus ıarkıları; 19: Konser; 19,45: PRAG 
Konser nakli; 22: Yabancı dillerle nqriyat. 20,20: Eilenceli musiki; 21,30: Musikili 

Vll'ANA radyo piyesi; 23,15: Plik. 18,- Sahne musikisi (pllk). 19,- Ha· 
herler, 19,15 Muhtelif pliklar, 19,30 Hava 
Kurumu namma konferans: Tayyareci Nu· 
ri Kızılkanad tarafından. 20,- Halk mu· 
sikisi (plik), 20,30 Stüdyo orkestraları, 
21.~0 Son l'ıaberler, 

20: Hafit musiki; 20,30: Plak; 21,30: 20,30: Piyano musikisi: 21: Klisik neıı· 
Sözler: 22: Şopen konseri; 22,30: Şarkı- riyat (piyes): Şeksprin "Kral Beşinci Han
lar; 23,15: Oda musikisi; 23,45: Dans , ri"; 23,30: Hafif musiki; 24,45: Cazbant. 

Cumartesi, 20.6.936 
ElNDHOVEN 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gautelere mahsus havadis servisi verile-
cektir. ..,. ... 

EINDHOVEN 
(16.88 M.) 14,40: Plak; 14.45: Haberler; 

15: Plik (Debüsi); 15,50: Plik. 

BUKRU. 
18: Plilı: (R. Strau11); l9,15: Radyo or

kestrası; 20,05: Konferans; 20,25: Konse
rin devamı; 21,10: Konferans; 21,25: Ra
dulesko tarafından viyola konseri; 22.05: 
Şarkı; 22,45: Koro konseri; 23,20: Konser 
nakli. 

VARŞOVA 
20,30: Emerih Kalman'm eserlerinclen 

konser 21,30: Muhtelif; 22: Salon kuarte
ti; 22,30: Piyano ile tarkı; 23.15: TrlTO pi
yano konseri; 23,45: Danı pllı:lan. 

MOSKOVA 
18,30: Operet parçaları: 19,15: Edebiyat; 

20: Rus eserlerinden mürekkep konser; 
21: Robin'in "Mounier" operası; 22: Söz
ler. 

ViYANA 
20,30: List konseri (Kiliseden nakil; 

21,35: Sivil ve asker musikisi; 22,45: Haki
ki Arjantin dans musikisi; 23: Haberler; 
2,10: Eski kö7lü havaları; 24,25: Eilenceli 
musilıc. 

PBAG 
20.2'5: Askeri bando; 21,15: Jrnise kon-

MOSKOVA 
18,30: Hafif musiki: 19,30: Bir operetin 

nakli; 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

ViYANA 
20,30: Koro musikisi; 21,0S: Büyük kon· 

ser salonundan nakil: (ıark ı· piyano); 
23: Haberler; 23,10: Avusturya musikisi; 
24,45: K uartct konseri. 

PRAG 
18,40: Keman konseri; 20.20: Halk şar

kdarı; 20,4S: Offenbah'ın "Güzel Helena" 
operası; 22: Orkestra; 23,15: Plik. 

Perıembe, 18.6.936 

EINDHOVEN 
14,40: Plilı:; 14,45: Haberler; 15: Kon

ser; 15,15: Reportaj; 15,25: Plik; 15,40: 
Vaterlo hakkmda konferans; 15,55: Plik; 
16,10: Sözler. 

BUKREŞ 
18: Orkestra; 19,15: Konserin devamı; 

20,20: Pllk konıerl; 20,50: Konferal)s; 
21,05: Şarkılı orkestra konseri; 23,20: Eğ
lenceli konser. 

VARŞOVA 

20: Stü<fyo piyesi; 20,30: Reportaj; 21,10 
Hna7 ritar; 21,30: Muhtelif; 22: Leh pr
kılan; 22,30: Pi7ano musikisi; 23.15: Dans 

. 

sikisi 

DIAVOLO" adlı operası; 23,lS: Dans mu-
18: Saksfon solo; 20,20: Aubcr'in "FRA 

Cuma, 19.6.936 
ElNDllO\'EN 

(16.88 M.) 14,40: Plak; 14,45: Haber -
ler· ıs: Rus musikisi (Piyano); 15.15: 
Sö~ler· 15,30: Piyano konserinin devamı.; 
14,45: 

0

Plik ile Küba rumbaları ;16: Söz
ler. 

BUKREŞ 
18: Plik; 19: Konferans; 19,20: Küçük 

radyo orkestrası; 20,20: Konserin devamı; 
21,05: Mozart'm "Saraydan Kaçırlnş" ope
rası; 23, 45: Haberler; 24: Konser nakli. 

VAR§OVA 
20: Oda musikisi; 20,30: Dilo armonik 

musikisi; 20,50: Hafii musiki; 22: Fite! -
berc'in idaresinde senfonik konser; 23,15: 
Dans muskisi; 24: Salon musikisi; 

MOSKOVA 
19,15: Hafif musiki; 20: Rus musikisi; 

20.30: Tatar şarkıları; 21: Çingene prkı
ları; 22: Yabancı doillerle neıriyat. 

ViYANA 
20,30: Viyana prkılan; 21: Operalar -

dan a~k düetleri: 22: Koro konseri: 23: 

(16.88 M.) 14,35: Troubadour; 14.4S: 
Haberler; ıs: Troubadour'un devamı; 16: 
Haberler; 16.20: Troubadour'un sonu. 

BU KREŞ 
18: Askcrt bando; 19,lS: Konserfn"dm

mı; 20: Konferans; 20,20: Koro konseri; 
21,10: Korolocos cazı; 22,4S: Konser nat 
li; 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 
18,30: Piyano konseri; 18,50: ReportaJ; 

19: Muhtelif: 20: Kôylü orkestrası; 20,45: 
Plik (Debüsi); 21,10: Uzaktaki yurttaı,ıla
ra mahsus neıriyat; 21,45: (Moniusko -
nun "HALKA" operası; 24,30: Caz plilr). 

MOSKOVA 
18.30: Dinleyicilerin istedikleri parçalar; 

20: Piyano konseri; 20,0: Hallı: şarkıları; 

213,30: Atjantin ve Meksika prkıları; 22: 
Sözler. 

VlYANA 
20,30: Vi7U1a havalarından radyo popu

risi; 22: Yaz ıecesi emisyonu; 23: Haber
ler; 23,25: Mozart'ın eserlerinden konser; 
24,15: Cazbant. 

PRAG 
18,55: Almanca ıarkılar; 19,45: Muhte

lif; kal"IJılı: ıen neırint; 22: Radyo orkes
trası; 23,15: Plilı:; 23,30: Marienbad'dan: 
Dana musikisi. 
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EKONOMi 
PiY ASA 
VAZiYETi Hah fiatleri düşüyor 

Buğday fiatleri 5'5 Dahilde sarf·ıyat azdır, 
kuruıa düıtü 

TAN 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte-

rinizi size söyliyelim ! 
Tedbirli, kuvvetli bir çalışma ka

biliyeti olan bir karaltter. Kendine 

12. 6. 936 

e" .iv\e. ~a •ıa ~ ~ ~~ 

Fevkalbeşer bir aş~ 
K. F. imzasile: Ticaret borsasında tüccar, buğday k• • •b• f 1 h 1 

piyasasının alacağı vaziyeti dikkat- es iSi CJI 1 az a a 1 

hariç 
almıyor 

le takip etmektedirler. Dün gene Halı fiatlan gittikçe düşmekte- ret bulmağa muvaffak olmuşlardır. 
Eğer halı tezgahları, fabrika amele
sine verdikleri ücreti, halı amelcsi
ne verecek olurlarsa, imal edilen ha
lıların maliyet fiatı pek yüksek olur
du. Buna da hah ticaretinin hiç ta
hammülü yoktur. Çünkü halı imali 
şeraiti itibariyle çok ucuz işçi çalış· 
tırmağı icap ettiren bir iştir. 

tevdi edilen işi hu· 
lus ile nihayetlen· 
dirir. Yeniliklerden 
hoşlanmaz. Mües • 
ses ana.nanelere 
hürmetka r d ı r • 
Mahviyet sahibi -
dir. Fakat hakkı -
na tec:;.vUz edil • 
mesine müsaade 
etmez. Birinci de • 
recede meziyetle • 
rine rağmen birin

"Şu miişkü1 durmndmı beni kur
tarmanız için, size müracaat etmeği 

yiılc, onun bazı hareketleri bana pe1c 
fena geliyor. 

J!csel<l: "Bıı akşam falan yere g.,_ 
deccğinı; pazar günii şuraya, bura -
ya gideceğim" der ue " mJ vakit" di
ye sorarsanız gözlerinin içini iyice· 
ne baktıktan sonra: " Falan bayla" 
yahut "Bir gençle" der. 

Mersinden 110 ton yeni sene mah
sulü buğday gelmiştir. Fiatlar 5 bu- dir. Ticaret odası tarafından yapı-

•lofjm bu1dıını. 
011ımla şen ku:ı1ar, saf sular gibi, lan bir hesaba göre, 934 senesinde 

GUk kuruşa kadar düşmüştür. Bu Kayseri halılarının metro murabbaı 
fiatlar, Ziraat Bankasının buğday 23 liraydı, bu halılar bu sene 15 li

. reviştik, kayııa..Jtık. 

fiatlarından 60 para kadar ucuzdur. 
Birkaç güne kadar Mersinden piya- raya kadar düşmüştür. Kayserinin 

ipek halılarının metre murabbaı 
saya daha fazla mal gelecektir. Bu 
vaziyet karşısında, elinde stok malı 924 senesinde 4 7 liraydı. Bu sene 42 
bulunduran tüccar müşkUl mevkide liradır. Uşak halılarının metro mu
kalmıştır. Stok sahipleri piyasaya rabbaı 934 senesinde 7 liraydı. Bu 
yeni mahsul gelmeden evvel. fiatla- sene 5 .liraya kadar düşmüştür. 
rın düşmemesine Çalışıyorlardı. lki Dışardan piyasaya Iran halıları 
hafta evvel buğday fiatlarını arttır- da gelmediği halde, halı fiatlannın 
mağa muvaffak olmuşlardı Son bu kadar düşmesindeki sebep şu su-

retle izah edilebilir: 
günlerde piyasada limon fiatlan da 
bir mesele olmuştur. Fiatlarm art • lç piyasada halı sarfiyatı azal -
masmdaki sebepler şunlardır: maktadır. Bunun da yegane sebebi. 
Memleket dahilinde istihsal edilen halkın bu gibi işlere para vermeme
limonlar ihtiyaca kiı.fi değildir. Yer- sinden ileri gelmektedir. İhracata 
1i limonların kabukları da kalm ol- gelince. evvelce halılarımızın en bü
duğu için, piyasada rağbet görme • yük müşterisi mi Amerika. ve Alman 
mektedir. Hükumet yerli limonları ya teşkil ediyordu. Bu iki memleket 
da himaye etmek için. limon itha • gibi diğer memleketler de, halı it -
liıtını tahdit etmiştir. Her ay lspan· halatını azami surette tahdit etıniş
yadan 200 - 300 sandık limon gel • lerdir. Halı, her memlekette lüks 
rnektedir. bir meta olarak kabul edildi~i için, 

I..imon fiatlannm artmasında, ekonomik tedbirler ittihaz edilirken 
zecri tedbirlerin de 'bUyük bir tesi. halı ithalatını tahdit etmek hatıra 
ri vardır. Zecri tedbirlere iştirak gelmektedir. Bu yüzden halt ihraca
eden devletler, 1talyadan mal alma· tı ge<;en yıllara nispetle yarıya ka
dıklan için, ihtiyaçlarını Suriye. ls- dar azalmıştır. Diğer taraftan yap
panya, Cezairden tedarik etmekte • tığımız tahkikata göre, halı imalatı 
dirler. Bu yüzden, limon istihsal e- da azalmaktadır. Bilhassa. Ege mm 
den bu memleketlerde stok kalma • takasında bu azalıs daha zivade 
mışt.ır. Bu itibarla, kontenjanda faz. göze çarpmaktadır. Bunun bir ;ebe
la limon ithaline mlisaade edilse da- bi. sarfiyatın azalmasıdır. Diğer bir 
hi. limon fiatlan pek ucuzlamıya· sebep de şudur: Halı imal:ithanele
caktır. rinde ~kisi gibi ucuz amele kullan
-===============-==-- mak kabil değildir. Bilhassa endüs

trinin inkişafı yüzünden kadın ame
leler fabrikalarda daha yüksek ile-Üzüm ihracatı 

Halı imal eden mıntakalarda, n· 
çılan fabrikalar yüzünden, amele 
ücretlerinin yükselişi, halı tezgah -
tnrlannı düşündürmektedir. Maa -
mafih adliye vekaleti tarafından ha· 
pishanelerin ıslahına doğru atılan 

adımlar, halı tezgahtarlarının bu 
endişesini ortadan kaldıracak mahi
yettedir. Adliye vekaleti tarafından 
yapılan bir projeye göre, halı imal 
eden mıntakalardaki hapishaneler 
de mahkumlara hah dokutulacaktır. 

lzmirde meyva az 
Bu sene lzmir mıntakasmda mev

ve azdır. Kışın havaların gayri t~
bii b i r devre g e ç i r m e s i 
yüzünden meyve ağaçları vaktin -
den evvel çiçek açmıştır. Bir miid
det sonra yağan karlar, bu çiçekle· 
ri dondurmuştur. Meyve azlığı yü -
zünden, her sene Kemalpaşada ya
pılan kiraz bayramı bu sene yapıla
mamıştır. 

Tütün mahsulü 
Bu senen!n tütün mahsulU. blitürı 

mıntakalnrda idrak edilmiştir. Alı • 
nan haberlere göre Ödemiş, Tire, 
Bayındrr, mıntakalannda tütün 
kırma işleri hayli ilerlemiştir. Bu 
seneki mahsul kalite itibariyle ge -
çen senekinden daha iyidir. 

BORSA 

• 
ci derecede göze K. Bayazitgil 

çarpan rolleri sevmez. Saadeti, ken
di halinde olmakla bulur. lyi bir 
dost, ciddi ve otorite sahibi bir aile 
reisidir. 

Kuvvetli, kanaatkar, dostlarına 
kal'§ı büyUk .sadakati olan bir karak-

ter. Kendi zararı

na bile olsa, sev
diklerine iyilik yap 
masını sever. Me -
ziyetlerini gizler. 
Onları gösterme
ği bir zaaf telakki 
edecek kadar malı 
cuptur. Çalışkan -
dır. lyi bir sporcu 
olabilir. Kendinden 
fazla tecrübesi o -
Ianlan dinler. Ha-

Ortaç yatından şikayet 
etmez. Emniyet icap ettiren işlerde 
kulJamJabilir. Arkadaşları tarafın
dan sevilir. Kadınlara karşı hür -
metkardır, ve duyduğu zaafları giz
ler. 

* Müspet, hayalden uzak, maddeci 
bir zeka. Istikrar sahibi, zekasını 
çalıştırmasını bi -
lir, taliine, iyi yıl

dızına güvenen biı:ı 

karakter. Duren -
diştir. Sinirlenmez. 
Hayatın daima iy.i 

Tam bir sene. 
ilk sene hayatım, nasıl bahar için 

rle geçtise, ikinci sene de büsbiitiin 
bmmn ak.sine olarak ~cııgi11in harap 
kışı i çinde geçti, gr:çiynr da. 

Birinci senenin son "ağlan idi. 
Sevgilimin /Jana tatlı nazarla bakan 
par lak g6zlerinde riya okumağa 
başlamıştım. 

Nihayet öğrendim ki o, ba§kasile 
•ıı~mılanıyormuş. O giindcıı sonra, 
kendisinden uzakla§tım. Onu gfirilil
ğü m yerde, başımı çevirdim, yolu -
mu değiştirdim. Fakat hiidisat bizi 
yine karşılaştırdı. Omm hakkında 
ne kendisine, 1ıe dP. başkasına hi~bir 
şey ,<ıonııadım. Yalnız nişmılı~ıntn 
A.n<ı~l?Zuya qittiğini, yazın döneceği
m 1>ılıyord.um. Onları kendi halleri
ne bıraktım. 

Bıraktım l:i scv11i11in sonsuz 1101-
Zaruıda iki çift olarak yürüsünler 
diye. 

Ona verdifjinı mektupları ve fo -
toğrafları iade etmiyor, mademkı 
bcııi .-rcvmiyor ve başkalarile gittik
ten Bonra bana neye öyle işkence et· 
tiğıni anlıyamıyor11 m. 
Bazı kulaktan kulağa, beni delice· 

.'1ııe sevdiğini işitiyonlm. Acaba 
bana yaptıkları sevgisinden ileri mi 
geliyor, yoksa bana karşı bir hıra• 
mı uar da bunları yapıyor1. Ne tllr· 
fü hareket edeyim1" 

Sevenin gözleri kör olur, etrafını 
görmezmiş derler. Fakat sizinkisl 
bundan da aşın. Sevdiğinizi söyle
diğiniz kız açıktan açığa size başka· 
larile gezn:ıeğe gittiğini söylilyor, siz 
hali ştiphe ediyorsunuz. Resimleri• 
mi, mektuplarımı vermiyor diye o
nunla alakanızı devam ettirmek is-
tiyorsunuz. Resimlerinizi, o kızı bı• 

Onların ardından ncornidane de- rakınız, vazgeçiniz. 
riil, «ıiirurla baktımJ çföıkü yaptığım :/-
feragatten mcmnımdıım. 

ilk anlarda sctıgilim, onları rahat
sız ctme11işimdcn memnun olarak, 

bana müte§ekkirane bal,ıyordu. S<m 
mları onun gözlerinde tck"rar sevgi 
pırıltıları görür gibi oldum. Onların 
ışığından kaçtım. Fakat işte şimdi 
yaz ve ikinci senenin sonu ... Artık 

Seviyorum, ifima'i 
etmiyor 

lstan buldan l. H. imzasile: 

f iat kırmanın 
doğurduğu zarar 

lzmirde bulunmakta olan Berlin 
ticaret delegesi B. Avni Sakman tet· 
kikatına devam etmektedir. UzUm 
ibracatçılariyle borsada yapılan bir 
toplantıda üzüm ambsulümüzün dış 
piyasadaki ve bilhassa Almanyada
ki durumu gözden geçirilmiş ve lii
zumsuz fiat kırmalarının Türkiye 
piyasasına karşı itimatsızlık uyan -
dırdığı noktasr,üzerinde ehemmiyet
le durulmuştur. Avni Sakman, Al • 
manyada hakim\olan düşünceyi izah 
etmiş ve satışlar için fiat tesbit edil· 
mcsi hususunun lUzumunu anlat • 
mıştır. Düşük fiatlarla yapılan tek
liflerin satışı arttırmaktan ziyade 
eksilttiğini hatta alıcıların bu du
rum karşısında siparişlerini kesme
ye mecbur kaldıklarını açıkça ifade 
etmiş ve bu hareketin devamının kö 
tu neticeler doğuracağını bütün çıp
laklrğıyle söylemiş ve Türk. köylüsü 
ve Türk ulusal ekonomisi için zarar 
\ 'eren bu hareketin önline geçilmesi
ni ihracatçılarımııdan temenni eyle
miştir. Fiat tetıbiti hmıutıunda hayli 
uzun süren münakaşalardan sonra 
bu noktai nazan kabule temaytil 
göster.Qlişlerse de derhal teı;bite ya· 
naşmamışlardır. Fiat tesbiti için 1· 
kinci bir toplantı c;J.aha yapılacaktır. 

-Paralar 

11 ltAZlRAN PERŞEMBE 

Esham 

e .... -.-....... taraflarını görür. 
~ ,\{em undur. Dost-

-lan tarafından a· 

onırn gözleri parlamıyor. Sanki o 
pmlfılar bir gelecek için saklanıyor, 
biriktiriliyor. O ı§ıkları yine gör -
mek istiyorum. Fakat neredc1 Bek
liyorum, onım kadar o adamı ben 

de br:kliyo
0

n11n. Çünkü biliyorum ki 
o gr:lfrsc, güzel sevgilimin dudakları 

ııcıoııla 1>ir tc1ıe.~sii m gezecek: gözle-
,_ .. .,_...~ .. ~=\ rj 1iıw . .ı:r1ıaldle a acak ~ti r!lnı 

f o part1tt1arı giirmelc istıyol'1lm. Ve -

"Bir genç kız seııiyonım. Onun dt1 
beni sevdiğini zannediyorum. Fakat 

bazı garip huyları var. Mesela hiç
bir zaman benimle yal>ıız çıkma.ı. 

Daima arka<la§ile beraber geliyor. 
Kendisine bir ~ey söylemek. istersem, 
::ıöyliyemem. Bir taraf tan kızı sevi .. 
yorum, bir taraf tan aUem beni m. 
raknııyor. Çilnkü wtkerliğimi bitir&
medim. Daha 22 yaşımlayım. Aklırn 
bulandı. LUtfcn bana bir fikir t.1cri-
11iz. Na.'11 hareket cdcyinı1" 

No. 50 

Ademle Havva 
BliJ'han CAlllll 

tutunarak gölge gibi görünen köşe· 
ye yuvarlanıyoruz. 

* 
1 
••• Uç gündenberi Folkestone-

dayız. 
Mery ve ben. 
Londra'dan Sadi'yi bile göreme-

aen ayrıldık. 
Benim Mançester seyahatini ha-

tırlamıyorum bile! 
Mery ile çılgın gibi sevişiyoruz. 

Nefis bir kadın. Artist bir kadın. 
Uç gün içinde biribirimizi yıllar 

kadar tanıdık ve ııaniyeler kadar ka: 
namadık. 

Plajdayız. 
Fakat hiçbir eğlenceye karışmıyo

ruz. Hiçbir eğlentide görünmUyo
ruz. Banyodan sonra bUtün saatleri
miz başbaşa geçiyor. 

Her geçen saat Mery'yi düşUndU
rüyor. 

Hafta tamam oluyor. 
Tesadüfün kazandırdığı bu güzel 

kadın bir yeşil rüya gibi hayalimde, 
hatırımda kalacak. 

Fıtkat Mery vahşi ormanların aık 

Al 111 

Sterlin 626,-
1 Dolar ı23,50 

20 Fransız frangı 163,-
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13.-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı ı 90,-
Florin 82.SO 
Avusturya ıilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Pcngo 22,-
Levı 22,-
Ycn 30,-
İsvcç kuronu 30,-
Altm 975.-
Banknot 244,-

Ç e lc fer 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avustur.ya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezetl. 

Satış 

633,-
126,50 
ı66.-
84.-
23,50 

820,-
88.
ı6.-
52.-

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

977-
245,-

ı2,03 
634,-
0.79,-

10,06,33 
4,68,63 
2,44,90 

63,20,SO 
1,17.20 

19,12 
4,17,64 
1,96,68 
3.06,ı6 

S,S0,83 

ağaçlıkları arasından sııan, en mu· 
nis şırıltılarla mütemadiyen akan 
bir yeşil ırmak gibi... Ve ben yanı· 
başında onun berrak kaynağından 
can bulan bir yaprak gibiyim. Bu 
kadar yaşatıcı kadın hayatıma ilk 
defa karışıyor. ~fery yanık ruhuma 
damla damla akan bir su gibi beni 
yudum yudum kandırıyor. 

~ 

Bütün programlar değişti. 
Mery çılgın gibi. 
Benimle Mısıra geliyor. 
Folkestone'dan dönüşte Sadi'yi 

görebildim. O daha sakin bir gö • 
ıiişle vaziyetimizi görüyor. Bana: 

- Bir macera, dedi. Devam ettiği 
kadar .. 

- Bu devam edecek, dedim. Me
ry tam aradığım kadın. 

Sadi cevap vermedi. Gözlerinde 
hafif bir şüphe dolaştı. 

- Evet, evet, dedim. Bu böyle! 
- O öyle. Fakat bugün için, ya-

rın, öbür gün ... Sen değil misin. Ha
yat yürüyor, hisler değişiyor diyen! 
Kafamı şiddetle salladım: 
- O Mery için değil. Hayat yü

rür. Fakat a§k yaşar. O kadar mad· 
di olma! 

Sustu. 
- GörmUyor musun, dedim, Me-

11 Bankası Mü. 
n ,. N 
" " Hamiline 

Anadolu% 60 
" %100 

Şirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Banka!!ı 
Osmanlı Bankuıı 
Şark Merkez Ecıaneai 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

,, ., II 
.. ,, III 

İstkiraı:ı dahili 
Ergani A. B. C. 
Srvas Erzurum 1 

it " il 

87.50 
9,90 
990 

24,60 
41.-
16,75 
19,75 

8,65 
12,60 
10,75 
117,50 
28,-
4.45 

21.20 
20,-
20,10 
95,75 
95,25 
97,25 
07,25 

Mısır tahvilleri 
1886 I 
1903 II 
1911 III 

Tahvilat 

Rıhtım 

Anadolu I veII 

-.-
93,-
86,SO 

n m 
Anadolu Mümessili 

-.-
94,-
87,50 

10,70 
43,80 
45.-
52-

ry benim için ne fedakarlıklar etti. 
- Biliyorum. Ve seni sevdiğim 

için diyorum ki bu macera devam et
tiği müddetçe mes'ut olacaksın. Fa
kat. 

-Ey. 
- Mery bir gün gelip ayni feda-

karlıkları bir başkası hesabına ya.
parsa ıstırap çekme! 

- Buna imkan yok! Mery benim 
için lordunu, san'atini, memleketini 
bırakıyor. 

Artık bir şey söyliyemedi. Gül -
dilin: 

- Lort cenapları Iskoçya orman
larındaki av partisinden döndüğü za. 
man asıl kıymetli avının yuvasından 
kaçtığını görecek. Ne çare kendile
rine bir taziyet telgrafı bile çekme
ğe vaktimiz yok. Yarın hareket edi· 
yoruz. 

• , • • Kısa bir balayı seyahati. 
Ayın birinde Kahirede bulunmam 

lfızım. Bir haftam var. Bütün tren 
tarifelerini altüst eden Kook acente
si Istanbuldan geçmek şartile en 
kestirme yolu buldu. Daha olmazsa 
eşyamızı doğru postaya verip kendi· 
miz tayyare ile gidebilirdik. Buna 
hacet kalmadı. 

Tren seyahati Romanyaya kadar 

ranılır. Çok eyi bir 
aile reisi ol:abilir. 
Kabiliyetleri mah
dut fakat emindiı 
Güç ve müşkül ~açıner 

vaziyetlerden hoşlanmaz, kaçınır. 

* Muztarip ve henüz tamamiyle te
kevvün otn;ıemiş bir sanat kabiliyeti 

ı 
lev1:i benim içiıt olmasa bile. Geirü
yor.<ıwııız ya! Ounu ııelmdar çok se
viyorıwı . Yapttgım f eragatten mcm-
ııımıon, fa1•at kaybettiğim o büyi'k 
sevgi, belki de hayat arkadaşımdan 
dolayı da o 1aul.ar kederliyim. Ne 
ya7ıayım1" 

Siz, alelade insanların sevgisinden 
çok yükseklere çıkmışsınız. Bu ade
ta "fenafilişk! .. " Size verilecek na
sihatimiz yok. Derdinizin zehrini ve 
şifasını kendi kendinize bulmuşsu -
nuz. 

şUphesi var. Kendisinden şUphe edi
len bir erkek için. şüphe edeni sev
mek doğru olamaz. Aksi takdirde, 
kız haklıdır ve siz onu sevmiyor, sa
dece beğcniyonmn uz. 

Hem ailenizin sözlerini dinleyiniz. 
Askerliğinizi yapınız. Ondan sonra 
ve kızla aranızdaki sevginin gireceği 
şekle göre hareket edersiniz. 

Nişantaşrnda!!. S. C. imzasına: 
Ona karşı, kendinize cebrederek. 

biraz lakayt durunuz ve kabil ise o

olan bir karakter. 
Bu kabiliyeti, onu 
taklitçilikten kur -
tulabildiği takdir -
de, birinci derece
de bir artist olma
ğa kadar götürebi
lir. Ruhi kuvvetle· 
ri, birçok şeyleri 

ihmal ettirir. Hal
bu)d, bu "bir çok 
şeyler .. ona lazım-

* 
Sevenin gözü fcör olurmu§! 

' nun, kadınlar yanındaki muvaffa -
kıyetlerini gülünç bir bale koyacak 

dır. Bu muvaze -
Başak neyi temin etmesi 

llmndır. Aksi takdirde, istikbali ka
ranlık olabilir. 

* Şişli s. v. 
Çabuk kızan, fakat hiddetlerinde 

sıkıcı oldu. Fakat Mery o kadar 
keyifli ki bu uzun kara yolculuğu
nun sarsıntısını bile duymadık. 

Köstencede Karadeniz havası ba
na memleketimin kokularını getirdi. 

Mery ilk defa bir şark seyahati 
yapıyor. Ona Istanbulu gezdirip ta
nıtmayı istiyorum. Fakat imkan 
yok. Vapurun rıhtımda kaldığı müd
detçe hemen Feneryoluna gidip gel
mek lazım. Akşam üstü kalkıyoruz. 
Boğaza. giriş çok güzeldi. Bu man
zarayı ben de ilk defa görüyordum. 

Durgun, mavi bir haziran sabahı. 
Prensipesa Marya'nın güvertesinde • 
yiz. 

Mery yüzü yüzüme değecek kadar 
bana sokulmuş. Saçları alnımı gıcık
lıyor. Mütemadiyen soruyor. 

Tarabya önünden geçerken kalbi
min derinden derine sızladığını his
settim. Hayalimde beyaz bir yaz 
gecesinin hatırası tazelendi. 
Şu beyaz otelde yaşadığım on beş 

günün hatırası. Hayal'in kurşuni 
gözlerini görür gibi oldum. Gözlerim 
Tarabya koyunun yeşil derinliğine 
saplandı kaldı. 

Zavallı Hayal. 
Onun ince ve asil rubu .. ; 
- Kamıran, şu beyaz bina bir 

villa mı? 

M. K. imzasile: 
''Sevdiğim kız benden iki ya§ bü-

ekseriya haklı olan bir karakter. 
Bu sebeplen tlostları ile arasında bir 
uzaklık vardır. Lakin, onu iyi tanı
yanlar nezdinde merguptur. Büyük 
bir iştihası vardır. Faaldir. Kendi 
şeraitinde olanlardan çok ileriye va
racaktır. Bir şef kabiliyetlerini haiz
dir. Herhangi bk müesseseyi demir 
eli ile idare edebilir ve yükseltir. 

- Hayır otel! 
~·lery evvelki yıl Hayal'le on ~ 

gün geçirdiğim oteli gösteriyordu. 
- Bana vadeder misin Kamı -

ran, bir gün Istanbula gelirsek bu
rada kalmak isterim. 

- Olur Mery. 
Gözlerim dalgın, kafam meşgul, 

dudaklarım konuşuyor. 
Mery o kadar hassas ki, bu birkaç 

dakika süren durgunluğumdan der
hal şüphelendi: 

- Ne düşünüyorsun Kimıran? 
Onun kendi §ivesine uydurarak 

beni Kamyan diye çağırması hoşu
ma gidiyor. 

- Hiç diyorum. Bir şey düşUn -
düğüm yok. Seyrediyorum. 

Ve lakırdı olsun diye: 
- Şimdi vapurda altı saat sıkıla

caksın. Istersen sana bir otomobil 
tutayım. Gezdirsin. Oğleyin vapura 
gelir yemek yersin. Biraz istirahat 
edinceye kadar ben de yetişirim. 

- Olur Kam ıran! 
Vapur Yeniköy bumunu döndU. 
Beni karşılamak için amcazadem 

Meral'le kocasının geleceğini zanne· 
diyorum. Onlar Mery'yi görseler bi· 
le herhangi bir vapur yolcusu ve yol 
arkadaşı olmasından başka mana 
veremezler. 

şekilde hallediniz. Anlatabildik mi! 
Yani, güzelliğine ve teshir kuvvetine 
inanan onun, bu hislerine darbe vu
ru~uz. "lyi seven, iyi cezalandırır" 
derler. Siz de öyle hareket ediniz. 
Zifınızı, sakın göstermeyiniz. Ne 
şekilde hareket edeceğinizi, kuvvetli 
olduğunu mektubunuzdan anladığı • 
mız zekanız ve bilhassa kadınlığınız 
ile siz muhakkak daha iyi takdir 
edersiniz. 

Zaten Londradan yazdığım mek • 
tupta esaslı şeyleri yazdım. 

:(. 

Tahmin ettiğim gibi rıhtımda Me
ral'le kocasını gördüm. 

Mery Istanbulu göreceğim diye 
seviniyordu. Asıl merakı Türk ka· 
dını görmekti. Rıhtımdaki küçük 
kalabalık arasında birkaç kadın var
dı. Meral'i gösterdim: 

- işte amcazadem. Yanındaki 
genç te kocası. 

Mery ktiçük seyahat dürbünü ilt 
bakıyordu. 

- Şık, dedi. Hem gtizel de! 
- Teşekkür ederim. 
- Sana benziyor Kamıran. 
- Buna daha çok teşekkür ede-

rim. 
Mery derin bir tecessüsle nhtım· 

dakileri tetkik ediyor. Rıhtıma çıkıp 
onlarla öpüştükten sonra onlara h -
tanbulu dolaşmak istiyen bir ecnebi 
kadına küçük bir hizmette buluna -
cağımı söyledim. 

Meral afacan gibi hareketlerimi 
tetkik ediyor. 

- Bir dakika müsaade edin, de· 
dim. Ona bir otomobil tutmayı va -
dettim. 

1 r 

a: 
s 
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Mo.111 Yazan: MlTHAT CEMA'• 

Evin bütün 
bakıyordu; 

hesapları na Belkis 
bu bir nevi şıklıktı 

Oy1e bir &ile için, ba dili • 
inek uyilır, değil mi! Sonra ıofracı· 
lar, 1&nd&lcılar .. gene eaki hamam, 
eald tas .•• Bu elmMlar da btr sene • IOnra satılacaktır, emin olun. 

Adnan 1evincinden çıldmyordu. 
Rim derdi ki, Bellds tahtından Adna
IUn ayaklarmm altına yuvarlanacaı(. 
tı. Belldst bu kadar zebun görünce 
'.Adnanm içindeki atk azalır gibi ol
du. Fakat Habibullahm anlattığı 
Belkta ortada yoktu. Y alnıs mermer 
1&lıdan Adıwıa bakan bir Belki8 
vardı; bu kadm, alnmda bir taem 
kUneeten gölgesiyle ufukta dunı-
1<>rdu. 

Adnan'! 
- Yalvarmak kola.y!. MI.dem 1d 

erkegiz, YaJvaracaftz. Fakat bir 
ta.rtıa Habibullah efendi, niklhta ve
kilim liz olacakaJmz. 

Habibullah bozuldu: O, bu evlen· 
illeyi Adnana hem teklif ediyor, hem 
de içbıden Adnanm kabul etmemesi
ni l8tiyordu; bozuk bir sesle "hayır
lısı!" dedl. Adnan o kadar ~iyor
du Jd, win manalı olduğunun far. 
kında değildi. 

kabalıtuu taklid ebneyf unutmaya
rak. 

Nazik olmak hımziığın itirafı 
olurdu, arada bir kızarak, bu vekil
harçlıktan, isti'fa etmeyi, unutmu
yor? Belkıele Adnan yalvanyorlar, 
Stlleynıan " bu m\lnuebetaizlikten" 

1 ~d•a11 romanını yasıyor vu geciyor, bir ba§kuı bulununca-
. 31 Karta geldi. Romanmm burası ya kadar onl!Ln kı.rmıyordu. Fakat 
atet uçm&1ı, laplmmm olmalıydı. onun güzel bır halı vardı; klbi~ 
Sevinç dolu bir öfkeyle yazdı: hırsızlar gibi doğruluktan baheetmı-

yordu. Hatta Belkiee açık eöyltlyor· 
du: " Hanımefendi, para itinde ba· 
na bUe emniyet etmeyin,, "Sıf1r rakam oldu 

· lofta taıallbı bir hafta ...,dt: Bir Ba"8D o kadar ainirlenlyordu Jd mer 
eruk, Tepebqmdaki komıere b1r ka- h111!1 .\)abunun para teleıine kan§l'M 
nmr .cUJafRu: ;:-ötüroil ;_ lttihat ve diye kaç kerre kendine vasiyet ettl
Terakki, kadını o g1bı allimeye Jıralk- IJDI, ~itiii.,,la JfiJlüiiii na._ Y\lj· 
b; ve softa iıılallbı o gün hemen eek eeele hatırlıyor, " rahmetlinin 
eevdl. 7 gtın sonra Ittilıat ve Terakki vutyetine niçin ihanet etmifti? " 
kadım trilrmekten vugeçti. Ve bu ye- dilşttnUyor, birdenbire buluyordu : 
dinel gUıı softa inktlaba kudurdu. Bellas Hanımefendiye, ve Adnan be 

Kur'anı tabanca gibi beline takan, ye o kadar candan bağlı idi ki... 
dinamltli, tyet ve hadis cephaneli HJ?'8tzlıfm bu mUbter.el edebıya-

fta• k-• d k d tkl .a11_ tile Belkisi oyalayarak mutbak ma!-
80 • ıwaatn a ve amm a u rafmdan mezar maerafma kadar her 
gumıe mkıll'ba somurtan softa; bir geyden para vuruyordu. Belkieln 

anası Karakulak suyunu pişirtme
den içtiği için tifodan öldüğü gün 
Süleyman cenaze masrafından 30 al• 
tın çaldı. Belkisin babası Erkanıharb 
MUşüri de hasta diye, Adnanın yar
dnnı ile Radostan Pariee gittikten 
bir hafta l!!onra orada ~ınnce Stlley
man kul-şuna sarılıp Iııtanbula gön· 
derilen tabutun kurşununu sattr, pa
rasını Beyoğlunda bir kadınla yedi. 

llT ....... 
T011eı ••rd••• ıı Ne, ıw 

Mthıamm ılyıret edl11l1 vere 
13 No.lu tarlferıılrl ııterıaır. 
l"I allaru•nrdı lıOyOk tearlllt. 

r Arkaıı1' ""r 

meczubun deli gözleri ve alık yanak· --=--=-1111!1"1'==-====-============ ==== 
Jariyle haykmyor: Bir milletiıl hem 
dini, hem mebuslan oJa.maz, diyor
du. Bu meczubu Ayuofya meydanm
da utı:ıar. !dam, yanll§ bile olsa fik
re, sar'a bile olsa hamleye yakıpn 
fellkettir. Halbuki m~yetin utı
ğı aofta fikir defildi, kelime bile de
ğildi; geğirti gibi pis bir gUrtlltU idi. 
BataklıktJ: Nemli bir karanlık! ... Ta· 
ıaffUDU, zulmeti adam yerlM koyup 
.utııar; ve ııfU'Dl adı 31 Mart oldu. 
Hem nlcamm, hem vakanm tarihi 
olmak Dervi§ Vahdetlye fazla oeref
ti. Bu böcek ytlı11yen, kopn millet· 
lerde ayak altm4& yaınyueıcbr. Dar 
~ irtifaı bile çamura ve sul· 
anete fazla payedir ... ., 

Adnan burada durdu, kapı a~ıldJ, 
!Mki clSn TUrk SUleymaJt gtrfyordu. 

Fethiyede giydirilen fakir yavrular 
... - ~ ~... .. ..... 

~----- A-~...., 

A.aııan bir hafta sonra Belld8le 
evtenlyordu, Nif&ntqmda tuttuğu 
lkonatm timdi lrunturatmı iımalaya Fethiye, (Tan) - Çocuk Esirgeme kunımu, bu ders lleMll içinde fa.. 
cak.Cok keyifliydiEeki Cön Türk Sü kir çocuklara devamlı surette ya.rdmıda bulunmu§tUI". Yukarld reaim, 
Jeyman. kira kunturatını w:attı, Ad· giydirilen fa.kir çocuklan bir arada göetertyor. 
nan kunturatı imzalarken evin eoya-
81 lçiıı SUleymana emirler veriyo ... 
du. Eeld Con Türk StUeyınan Adnan· 
la Milli benli koııufduğu ha1de 'blı 
tamirleri 4lıılerkeıı t&VD'larla Ul&ktı. 

Yeldlliart Siileyma• 
'.!eki OSn Tttrk 8Uleyawı, l8rıb 

littllt Taifteın 10 TeaımUJdan ... 
ra JltanbaJa HablbulJlbJa beraber 
ClömDUtttl. H&bibulWıı kuwsıamaP 
geJeıı bJabalığm bir Jmnu kendine 
aidmlı gibi sfueymln nhtımda va· 
ziyet aldı; yine bir yere bynıabııs 
olamadı. 8cmra 1-8 Ittilıad w Tarak 
ki olall Adn•n]a &hb&b oldaiu ioln 
Ittlhadl ve Tarakki ile de arbdat 
tavrmı takmdı, bir yere Şehben· 
der de olamadı, nihayet Aduanm 
Calalofhuıdald ldlçUk koııafıM& ve 
kilharc oldu, Fakat, Adnan Belkus· 
le evlezıiııce, Adnanm Ni§anta§mda
ki bUyllk konalmda SWeymanm adi 
artık huauet kltibdi, amma yabm 
adi! .• Yola& 'tendi pne vekUharçtJ. 
'6ttln mauaUe vekilharç: yani ça. 
bordu: ancak namUBlu adamtarm 

AGIZLIKLAR ÜZERiNDE 
Dr. APOSTELln 

llZASINA DiKKAT 

Satqyeri 
~ult.anhamam Kebabcı 
~ Ce.htblnbı Seli)" 

PiPO PAZARI 
DJJcbt: Alııhk!ar k\ıtu lçtrıde ve 10 tap. beraber u.tıhr. 
Ankara Ttf !ff.11 t11tibıctı Ali Tl1m en, lzmir. Balcüarda Necip Sadık 

Samwn • Saatçi A.m Peker Malatya • Ibrahim İflk Lion çfJro1&. 

Buna. Saatçi Nureddin Net'et u. Ko~ _Sarraf saatçi Necati. 
ZUDÇ&rfl Adana - Hacı 8'lil. Yatcamı elvan. 

ır.kl,.ııir • Şifa eczanesi Kenıbı - (Konya puan) Httleyin • 
Htımtı. 

Sıvu - Saat.ol 8UkrU Aydın - Gramofoncu lıpart.alı 
Kayseri • Saatcl Zeki Saatman. Mehmed. 

FAYDALI~~'*] KARANFiLLER l 
~ BiLGiLER _____ Peride CELAL _,,1 

Bugünkü Proıram 
İstanbul 

11: Oda ımaülli (pWs); ı 9: Haberler; 
19,15: Mu!Jtellf plWar ve~ retranamla-
701l: ıo: Hallı m\laikiai; tl..so: Stild.70 or
keatralan; 21,30: loft lMl>crler. 

Saat 22 den IOlln Aulola A)aumm 
cuetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

12,30 PWr 7a111Dl n Ajanı haberleri, 
19,30 u.w~ ... tı, ıuo Hafif etlsfk. 
20,30 Ajana haberleri, 20,40 Karqdr müzik. 

11: Rad10 salon orlreetra•r: 19,20: Kon. 
serin devamı; 20,20: Pllk: ıı.to: Verdinln 
"PALSTAP" operası. 

Viyana 

20,30: Eilenceli musiki; 2).05: Senfonik 
konser; 23: Haberler; 23,10: Dana maai • 
irisi; 2J,SO: Eısı.raatoca: 24: Danam de
vamı; 1: Yeni senfonik plWar. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• SARAY :,(loa Vala) .. (llum:vala· 
rm Sen-eti). 

•YILDIZ ı (l>ant abus) Yf (JCınk 
Mabude). I 

• SUMER : (Si)'Ü !nd) •e (Konanlar 
DiltmUU). 

• SIK : (Paramount Remd Gecidi) ve 
(Çıplak Kadın). 

• MELU ı (B~ Adam) •e 
(Viyana Bülbülü). 

• TURK: (Vonder Bar) " (Son Uçut) 
• IPBK ı (lllnppar Postuı) " (t.-

llU1J'Ol Daııaöıti), • 
• TAN : (Aık Uinmc!a) .,. (Vene. 

dikte 1ı1r Gece). 
• ALEMDAW : (Hllcam PIJ0111) Ye 
' (Gmclilr Arzalann). 

MlLLI : (Kontbwıtaı) ve (Gece A
damlan). 

• AZAK ı (Pasanniaf) ,,. (Çe1711akfn 
60 G&n Buzlar Arusnda). 

• 'OSKUDAR HALE : (Xoatinantal). 

Davetler, Toplantılar 

IST ANBUL MERKEZ KOMUT ANLI 
CJNDAN ı 

Topça aatefmen Şlilrrü (933-15), Nua 
ret (933-40), HaJl'i (933-42), Nc:mettin 
(~33-35), Kemal Aıinı (913-66), Halit 
Zıya (932--42), Nuri (93S-70), Şefik 
(93S-79), Enver (933-55), İhsan 
(93S-75), Yarauba7 Allettin (934-2), 
Kadri Yek~ (934-46), Aıiı (934-58), 
Rqat Kadrı (934-108), laa (93G-51) 
Klmil (93.......a7), Selahattin (934-29); 
Hüaamettin (934-31), Barhu (934-98), 
J!aydar (934-97) •e naldi7e nnubay Ra 
sıın (934-4) n Merkez Koınutanhğma 

, , ;miiracaatlan. 

ISTANBUL AVCILAR ltURUMUNDANı 
. ElrHriJ"etln vaki olamaması dola)'iJ!Je iç 
tımaı umaml ve idare heyeti ~mi 
14. 6. ~6 da )'llpılacaimdan umum annm 
Bomoıftidekl merkeze ıelmeleri rica olunur. 

KONFERANS 
Şehrenılnl HalJ.e•ind• ı 
13. 6. 111136 cumarteal rUnü saat 21 de ev 

aalonunda aylık toplantı :yapılacak. Genç 
lerin huırladıiı temsil siSrülecek aıuaiki 
parçaları dinlenecektir. Nurettin Ataaayar 
(Kmalizmin Kuvveti) adlı bir konferans ve 
recelrtir. Yurtdaılar' davetlidir. 

Hutane telefonlan 

Cerrahpap hastanesi 21693 
Gureba hastanesi Y enibahçe ısoı 7 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
ZeJ'ftep Klmil haatan..ı Üsküdar 60179 
Kadu haıtanesi Çası- 22142 
Be:voila Ziikllr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gillhane 20510 
Ha1darpap Nilmune Jlutanesi 60107 
Etfal hastanesi Şitll 42426 
Baktrko1 AJsd hastanesi ıuo 
Sark Demiryollan Sirkeci 28079 
n .. 1et Denılr1olları Ha1darpata 4%145 

İtfaiye 'l'elefonlan ·-------
İatanlMal !tfai:ypi 24222 
Kadık~ itfaiyesi 60020 
YqUlroJ', llalurkö7, Bü,;llrdere, 
tt alrtldar itfaiyesi 50625 
Bqofla itfal:yeai 44640 
Bü:yükada, Heybeli, Barsaz, Kmah mns 

takalan için telefon aantralmdaki memara 
"8S1ll d--'s k&flcllr. 

lftlneaat rertert 
I>eais J'Olluı acenteli Telefoaı 42362 
.\ka7 (Kaddr61 iıkeleei) 4S7S2 

Çahk llhbt )'U'dım hıfldWı 

---------------------Bu namaracjaa imdat otoma 
bili iatealr 449111 

'] 

KadıklSy vapuru kalkmak üzereydi. kaybolan aaama acımaktan ziyade 
Genç bir kız kop.rak iskele alınına· böyle münasebetsiz bir vakaya ka· 
dan evvel vapura atladı. Kucağında n9maktan duyduğu azap titriyordu. 
bir yığm pembeli beyazlı karanfil Ve biraz eonra bunu sözleriyle de it!· 
var. Esmerce yUzUnU geni9 beyaz raf etti. Bu vakaya Btkılm1ş görUnen 
bir p.pka gölgeliyor. Güverteye genç adama biraz daha sokularak: 
çıkarak denize yakın bir ye:r intihap "Anıan bu mUnasebetsiz vaka da nee 
edip oturdu. Hava çok güzel. öğle reden çıktı, dedi. Ya~ık ziyan oldu, 
Uzeri olduğu için vapur tenha. çiçekleri de sana bahçeden elimle 

Genç kız elindeki bir yığın karan- toplamıştnn, görsen ne güzel karan
ftlin bUWn ıtrmı yUzUne tophı.Jnıf gi- fillerdi.,, 
bl taze, pembemıli esmer teni, parlak Ve bunlan söyledikten eonra gene; 
llyah göslerlyle gtlvertedekl birkaç a\:iamm birdenbire gözlerine düşen 
yolcunun bqrnı hemen kendine ÇE'k· .. 

1 
. .. . . 

tt. Fakat 0 ltimaeyle metgul değil. go geyı go~ed~, kolun.da gevşı!en • 
Bl§mı eık 11k çiçeklerine tğerek, on- kolunu galıba hıssetmedı. Fakat bıraz 
lan öpmek ister gibi dudaklarına gö- dikkat etseydi, onun gözlerinde uğ• 
türüyor, kokluyor. radığı ~kınlığm derin ifadesini gö-

Vapur Haydarpaşa.ya uğradığı Vl· recek~e bu kazanm kendisine çok 
man tek tük binenler oldu ve gU~er- pahalıya mal olduğunu anlıyacaktı. 
teye çıkan yolculardan zayıf, fakir ln roı' .. k" dal al d k bo b' · 
yaf etli bir adam gelip kızın karşısma yu.u u . g ar a ~y lan ır lll • 
oturdu. Adamın ince manalı bir yüzü sandan zıyade denlze dUşürdUğü ka • 
ean bal rengi gözleri vardı ve bu göı- ra.nfıllere yanan bu güzel sevgiliye 
ler bir kere genç kızm yUzUne takı- kat'§ı genç ada.mın biraz evvelki ateı
lmca bir daha aynlmadı. Kız, göz- li yüreğini 1anki birdenbire derin bir 
terini çiçeklerinden bir aanlye ayıra- buz tabakası aarmıttı. 
rak ona göz ucuyla baktmf, sonra e-
hemmiyet vermlyen l!kayt bir taVJJ"· ---------==---==-
la bakıflarmr denir.e doğru çevirml§- Çanakkalede seyyahlar 
ti. Fakat adam gözlerinde hayı-aıı Çanakkale, (Tan) - Ingiliz ban· 
bir ifade titre§erek onu .tızüyordu. dıralı bir vapurla SOO seyyah gel
Kıza baktıkça içinin heyecanını dıean mi§ ve Truva harabelerini gezerek 
vuran manalar yüzUnll geriyor. Onun 
beyaz keten elbiseler içinde, dalında dönmüşlerdir. yeni ~mı, bir manolya kadar tue. ___ _. ________ .,,,__ 

ince vücuduna, genlt ıapkumdan dJ. 

1 
:;ı 

şan 11iyah lbrlfim gibi ipek pmltılar- 8 U L M A C A M 1 Zt 
ile dökülen saçla.rma duyduğu derin 
prestif gözlerinden fı~krnyor. Genç 
kızın bu fakir kıyafetli, san gözleri 
zayıf yüzünde garip teıklarla yanan 
adama hiç ehemmlyetı vermediği bel
li .. Onun Uzerhıde durmadan dolqan 
bakıtlarma kızmak bile aklına gelmi
yor. 

Vapur Sarayburnunu kıvnlıyordu. 
Kız parkı biraz daha yakmdan gör
mek için ayap kalktı. Parmaklıklara 
dayandı. Fakat birdenbire elleriyle 
göPüne butırdığJ karanfiller par • 
maklarmdan kunulup denize doğru 11 _.__ ...... _ 

sUzilldU. Kızm ytlzl1 heınen aflıyacak· 
DU§ gfbl buru,mllft\ı ve gayri ihtiya- SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAGI rl: "Ah .. çiçeklerim.,, diye bağırmak-
tan bndtni alamamıft,ı. Deminden be- 1 - Romanya Kralı C 5). Sakal k• 
ri kızm yerinden kalkt9mı !~eriyle mek (5) . 
ta.kip eden, ıan gözlerinde Jma br§t 2 - Aptal ma.numa gelir, bir ha
blrdenbire garip bir ateş tututan fa- karet kelime~d (6) . Erkek keçi. 
kir kıyafetli adam, onun çiçeklerini. (.{). 
dtlfürdUği1nü, ytızU yeisle bµrupralr 3 - Allah (3). Bab C•). Mide (2). 
bağırdıinu görünce h~en yerinden 4 - Bir rakam (2) . Bıçak kılıfı 3. 
fırladı. Teliflı genç kızm yanma kog- 5 - Laf (7). Ucret (3). 
tu ve onun y(lzthıde btıyttk bir kayba 6 - lğfal etmek (9) . 
ufranut tmantarm perteaiı, muıtarip 7 - Cinı ( 4). 
ifadeeini görUnce, artık aularm ara- 8 - Koku ( 4). Llı kayığı (4). 
ımda a~ıldara doğru süzUlen karan- 9- Nata (2). Sakaf (:S). 
filleri sankt kurtarmak mUnıktlnmtış 10 - Amca (3) . Yma (2). Uzak nf. 
gibi parmaklıklardan iğildi, iğildi ve dası (2). 
ktmbilir nuıl yanlr9 bir hareketle ll - Belde (5). Bir nevi içki (5). 
birdenbire muvuenetlnl kaybederek DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 
zayıf vUcudu tutunduğu yerden kay-

:-;;;;;;;;;;;;;;;;.·.·.·.·.·~·~ d.ı, btıytlk bir gUrtılttlyle parmaklıkla- 1 - Kambur ( 6). Re (2). 
• ra çarparak denbıe düştU. 2 - Amll ( 4). Ezan ( 4). 

D O K T O R Halk te16ela yerinden fırladı. Va- 3 - Marul (4). Ek (2). 
pur durdu. Denile ADdal tııclirdiler. 4 - Blum (4). ılık (4). 

Kemal N. l·mre Fakat bUtUn aranmaya rağmen onu ıs - Kan <Sl. Uzak nidası (2) . 
bulmak mümkün olmadı. Karanf'ılle- 6 - Re (2). Yarasa (6). 

CiLT vz ztJ1IRIWI rln arkamndın dalgalarm arasmda 7 - Ze (2). Nam (S) . 
kaybolup gitınift,i. 8 - Rakı (4). Sır (3). Is (2) . 

RAl'l'A'·DO·AR utrn:BA8llllJ Vapur ldSprilye yanqtılJ zaman 9 - En 2). Ar (2). U. (2). 
.U..: lleJotta ,...., ...._. halk ırıatemll bir sttJrdtla dJp.n çr)t .. 10-Kıt (3). Dik (4). 

8ume8 Bu No. ti mıya 'b&flach. Genç 1m da çiçekleri- 11 - Paskal (6). Saka 4). 

e.qun l511e4ea IOID'& hutaJa- nln sebep olduğu bu lr11adan mtltee. -----------
'-bul -- Bir gibi ybtinU ppkumm 1r111niı Bin... YENi NEŞRiYAT 

l'IDJ - ~· e-.,. .,_., 
rine daha fazla saldıyarak kalabalı· 

.. ____ Te•ı•et•oa•:•40t•m1-• im arasında yftrllyordu. Dıtan çıkın- PERŞEMBE GAZETESi 
ca etrafına bakındı ve o sıra.ct. 1llUJl Per,embenbı 83 Uncu sayw dol· 

Or. Hafız Cemal 
OAHIUYE MUTEHASSISI 

Puardan bata slnler4e (2,30 
daa 8) " 1ıtanbuJ DWaayolu (104) 
nal numanb buaa.r lırablnnladı baı 
talan bakar. 8alı. Cumartlli aabab 
(0.30 - 12) uatlert uldld fıbraya 
mütuttur. Herknln haline ıBre mu· 
amele olunm. Muayenehane"" te
lefonu 22398. Kııtıts telefon 21044. 

boylu, sevimli yüzlü genç bir adam o- gun mUndericatla çıktı. Bu sayıda 
na doğru kO§&rak ilerledi. Henwı bi· lbrahim A!Aeddinin (Bir tereddi ör
rlbirlerine sokulup köprUnUn merdi· nefl) ialmli makalesi, Naci Sadul -
venlerine doğru yUıilmeye baolad.ılar llllım bir raportajı, M. Turhan Ta • 
Genç adam kıza doğru iğllm!t bir nm tarihi yamı, Kandemlrin tstan
,eyler anlatırken btrdenblre duraklı· bul içinde gezintileri, Sennet Muh -
yarak eordu: "Sende bugtln blr leY tarm kUçUk hiklyeei, Gliztde Sabrf • 
var, yUıUn neye böyle AIVIDlf!" nln edebt romanı. !lhan Siyamlnln 

Genç Jm, hemen birkaç satıra tığ. lılerihe teyahat tefrikuı, seyahat 
dJrarak vapurdaki kazayı anlattı. Se "&otlan. linema aayfuı ve t'e8imli 
sinde, denizde çiçeklerin peşinden fıkralar. 



ni 

ül 
n 
c 

ac 

lZI 

1i 
4. 
ili 

şa 

irr 
itl 
al 
~ 
in 
" , ~ 

o 

-- 10 

Tayyare oiyangosu çekildi 

Dünkü keşidede kazanan 
neşrediyoruz numaraları 

Yirmi birinci tertip Tayyare piyan 
gosunun ikinci çekilişine dün baş
lanmıştır. Büyük ikramiye, bugün
kü keşidede çıkacakbr. Kazanan nu
maralan sıraya konmuş bir halde 
bildiriyoruz: 

15,000 lira kazanan No. 
14593 

Bu biletin birer parçası Ankara, 
Eşme ve Çivrilde, diğer üç parça -
sı da tstanbulda satılmıştır. !stan
buldaki talihlilerden biri, Lhlelide 
Çukurçeşme sokağında 44 numaralı 
evde oturan Nuridir. 

12,000 lira kazanan No. 
29788 

Bu biletin onda birlik dört parçası 
fstanbulda, birer parçası da Samsun. 
Trabzon ve Ayvalıkta satılmıştır. 

Beşiktaşta kunduracı Rifat, bin iki 
yüz lira alan talihliler arasındadır. 

2,500 lira kazanan No. lar 
4540 
22725 

1 ,000 lira kazanan No. lar 
11720 
16778 
19161 

500 lira kazanan No. far 
6719 8094 8969 11514 15867 

16537 16802 19978 21826 26331 
27061 27655 

150 lira kazanan No. lor 
202 1549 1852 2184 4105 

5582 5701 6035 6322 6747 
7223 9299 10108 10782 10849 

10920 13429 14390 16179 18332 
19241 19981 20383 21711 22645 
23623 24245 24641 24656 25092 
27769 28964 

100 lira kazanan No. lor 
107 567 771 1819 2162 

2200 2446 5207 5249 6103 
6270 7706 7827 8131 8365 
8446w 9052 10557 10785 11191 

12114 12873 13056 13397 14621 
15698 17056 18061 18327 20137 
20683 21956 22313 22905 23810 
24084 25833 26279 26363 26441 
26603 27043 27409 28095 28256 

50 lira kazanan No. lar 
83 188 195 437 473 

496 607 611 678 700 
944 1240 1324 1408 1462 

1645 1810 1893 1967 2009 
2327 2385 2421 2455 2507 
2518 2702 2728 3027 3240 
3245 3288 3546 3596 3631 
394 2 4005 4041 4498 4690 
4757 4808 4889 4893 5004 
507 4 5226 5357 5383 5530 
5551 5644 5693 5789 5881 
5901 6888 6966 6978 7154 
7191 7195 7424 7506 7758 
7838 7897 9128 9223 9226 

9299 
10153 
11280 
11948 
12336 
13282 
13738 
14160 
14436 
14964 
15795 
16273 
17098 
17475 
17941 
18131 
18568 
19213 
18947 
20302 
20660 
21244 
21869 
22596 
22815 
23280 
23897 
24521 
25089 
25753 
26175 
268·13 

27271 
27296 
27500 
28097 
28625 
29105 
29514 
29923 

9509 9530 9815 10114 
10288 10362 10715 11060 
11292 11532 11537 11860 
12041 12069 12213 12221 
12610 12622 12990 13260 
13287 13523 13569 13601 
13784 13832 13947 14067 
14165 14185 14206 14304 
14441 14506 14678 14892 
15028 15524 15631 15742 
15816 15843 15895 16243 
16442 16530 16901 17605 
17116 17134 17255 17337 
17594 17821 17822 17868 
17952 18048 18063 18088 
18215 18256 18273 18506 
18638 18643 18808 18936 
19584 19852 18877 18932 
18941 20043 20195 20254 
20321 20526 20556 20565 
20906 20998 21127 21241 
21274 21316 21340 21852 
21936 22162 22353 22501 
22646 22712 22716 22796 
22845 22875 22986 23046 
23288 23627 23785 23895 
24039 24289 24353 24389 
24827 24902 24952 25045 
25247 25634 25636 25719 
25762 25867 25945 26091 
26298 26462 26625 26685 
26895 27124 27240 27250 
27296 27298 27327 27271 
27298 27327 27351 27389 
27614 27802 27845 28088 
28176 28442 28448 28484 
28812 28878 28905 28966 
29279 29318 29350 29408 
29545 29576 29643 29678 

30 lira kazanan No. lar 
20 28 39 65 66 

175 310 354 493 585 
775 827 855 875 1167 

164 7 6671 1733 2095 2225 
2336 2403 2727 277 4 2893 

2907 2928 2962 2595 2993 
3046 3061 3073 3132 3203 
3299 3352 3380 3642 3738 
3763 4147 4299 4398 4515 
5134 5163 5211 5246 5306 
5462 54 73 5705 5775 ~61 

5959 5968 5993 6039 613.2 
6374 6481 6610 6843 6938 
7054 7177 7265 7376 7408 
7420 7529 7810 7867 7887 
8004 8455 8564 8566 8712 
8865 9339 9529 9613 9730 
9770 9778 9799 9929 9930 

10117 10324 10443 10597 10622 
10693 10773 10804 10938 11164 
11222 11243 11405 11471 11504 
11600 11759 12107 12289 12528 

12533 12843 13351 13755 13590 
14614 14704 14862 14986 14993 
15154 15406 15663 15721 15947 
16012 16402 16433 16436 16456 
16677 16798 16831 16994 17029 
17139 17141 17328 17397 17576 
17587 17934 17990 18335 18583 
18516 18524 18528 18724 19013 
1927 4 19308 19345 19588 19636 
19926 20097 20137 20279 20336 
20346 20653 20889 20893 21033 

Ar1if Hikmet Bey Vakfı Mütevelliliğinden 
Semti 

Galata 
Mahallesi 

Yeni Cami 
Sokak No. 

Mahmudiye 7 3 
Cinsi 

Üstünde iki kat 
odalı Dükkan 

Yukarıda yazılı emlak 937 senesi Mayıs sonuna ka
dar kiraya verileceğinden isteklilerin Haziranın On do
kuzuncu Cuma günü saat 15 de teminat akçeleriyle 
Beyoğlu Evkaf Direktörlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

(3140) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Senelik Muhammen 

kira bedeli 
Lira 

Tophane: Gümüş halkalı sokağı 7 numaralı dükkan 
ve oda 240 

Kasrmpaşa: Tersane kapısı sokağı 21, 23, 25 ev 
ve dükıkan 144 

Fener : Molla Hüsrev mektep sokağı 4 sayılı ev. 96 
Fener: Molla Hüsrev Küçük Mustafa paşa caddesi 

92 dükkan 120 
Fener: Molla Hüsrev Küçük Mustafa paşa caddesi 

94 · 2 dükkan 96 
Kocamustafapaşa : Yeni mahalle sokağı 32 sayılı 

kulübe 6 
Kuzguncuk : Bakkal ve İcadiye sokağı 

9 sayılı ev 60 
Kuzguncuk : Bakkal ve İcadiye sokağı 

68 sayılı dükkan 60 
Küçükpazar: Dökmeciler sokağı 93·95 sayılı dükkan 36 

Yukarıda yazılı mallar 23. 6. 936 sah günü saat 14 de hizala 
rında yazılı muhammen senelik lira bedelleri üzerinden açık art 
tırma ile ve kira bedelleri dört musavi taksitte ve taksitler pe
şinen tediye edilmek üzere bir sene için kiraya verilecektir.İstek 
]ilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
:vatırmalan. {F) {3081) 

,. 

TAN 12 - ti - ı:1:fü 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônlar1 
D. No. 

1354 

1631 

1559 

2134 

2501 

3323 

3760 

6691 

7883 

8104 

8178 ~ 

8254 

8259 

Semti ve mahallesi 

KUçükpa.zar 
Demirtaş 

Bostancı Çatal Çeşme 

" 
Heybeliada 

Aksaray E. Katib 
Kasım Y. Yalı 

Hasköy Turşucu 

Hasköy Abdüsselam 

Balat Hacı Isa 

Balat Hacı Isa 

Boğaziçi Kireçburnu 

Un kapanı Haraçcı 
Kara Mehmed 

- Taksim Çeşme Hüseyin 
Sormagir 

Samatya Imrahor 
llyasbey 

Kadıköy Osmanağa 

Haydarpaşa 

Sokağı 

Kantarcılar 

Cad. 

E. Çam 
Y. Burak reis 

E. Yalı Bostanlan 
Y. Kumsal 

Arabacı 

E. Dere karşısı 
Y. Ceza.yerli oğlu 

Mahkeme altı 

Aynalı Çıkmazı 

Telgraf 

Hisaraltı 

Külhan 

E. Hacı Manol 
Y. Hacı Manav 

E. Oton Ef. 
Y. Misakı Milli 

Em11k No. 

E.32-34-36-38 
y .30-32-34-36 

E, 16 mükerrer 
harita 28 

E. 17 
Y.9 

E.106 
Y. 207 

E. 23-25 
Y. 19-21 

E.52-54 
Y. 5 
E. 22 
Y.20 

E.6-8 

18-18/1 

E. 15 Y.23 

E. 6 Y. 8 
mahallen 47-49 

E. 56 
Y. 54 

E. 46 Mü. 
Y. 4 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

346 metre arsanın 3540 Kapalı 
70/120 hissesinin zarf 
tekrar 21/ 24 His. 

123 metre arsa 62 Açık 

arttırma 

142,50 metre arsanın 90 
12/ 20 His. 

19 metre arsa 60 

185 metre arsa 100 

Bağçeli ahşap ha- 90 

nenin 468/ 3360 His. 

10,50 metre arsa 60 

ô5,50 metre arsa
. nm 1/2 His. 

50 

.. 

" 

.. 

" 

Bağçeli ahşap iki 1000 kapalı 
hane zarf 
Havasız mahzenin 200 Açık 
115/ 120 his. arttırma 

Kagir dükkan ve 3200 kapalı 

hane zarf 

Bağçeli ahşap hane 1050 •• 

Bağçefi ahşap hane 1820 
" 

Davutpaşa askrei ftirun i
çin 30 bin kilo furun odunu 
1 S Haziran 9 3 6 pazartesi 
günü saat 14 de Topanede' 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlrkla ahnacakdır. İha
le günü teslim şartile alına
cak olan odun için isteklile
rin belli saatta Komisyona 
gelmeleri. ( 13) ( 3245) 

* * "' Zeytinburnu hastanesi i-
çin 5 O bin kilo tutuşturma 
odunu 15 Haziran 936 pa
tesi günü saat 14 de Topa
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla alınacak
dır. İhale günü teslim şarti
le alınacak olan odun için is
teklilrein belli saa tta Komis
yqna gelmeleri. ( 14) 

(3246) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıke.nl mıştır. !haleleri 29-6-936 tarihine 
tesadüf ~den pazartesi günü saat on dörttedir. Satış mimhaaıran gayri mübadil bonosiladır. 

Istanbul Dördüncü tcra Memurlu
ğundan: Tam.amma 44 7 4 Lira kıy
met takdir olunan Boğaz içinde, Ku
ruçeşmede Kilise sokağında 2, 2/ 1 
No. lu sağ tarafı Kadrinin 12 No. lu 
hanesi, sol tarafı Madam Rufsaninin. 
4 No. lu hanesi, arka tarafı Aro ha
nesi cephesi tarik ile mahdud iki bab 
kargir hanenin tamamı açık arttır

maya vazedilmiştir. Gayri men
kulün evsafı: Bodrum kat: yan taraf 
taki bahçeden geçilir, tonoz kemerli 
mahal ve bir ahır. Zemin kat: önü çi
mento terras iki oda bir kömürlük 
vardır. 2 No. lu mahallin evsafı: Bi
rinci kat: mermer taşlık, bir sofa üç 
oda, bir alafranga hela, alt katta 
malta taşlık çimento matbah bir oda 
bir hela vardır. !kinci kat: medhali 
ayn 2/ 1 No. yu alır. Mermer antre
üst katta camekan bölmeli bir sofa 
karasiman döşeli matbah kiler biri 
fayans musluklu üç oda, bir hela bir 
kiler vardır. Uçüncü kat camekan 

SATILIK OTOMOSiL 
Buick markalı Model 19 2 8 Kapalı mükemmel halinde 

satılıktır. Müracaat: Her gün saat 13-14 ve 18-19 kadar 
Beyoğlu Küçük Parmak kapı Garaj STELİO. 

Yüzünüzü ve cildinizi 

tecrübe tahtasına çe
virmyeiniz. Y azrktır ! 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Floryada yeni yapıran 
Dükkanlar 

kıralık 

/ 
Teminatı 

Dükkan N.Kira mu- Muvak· 
T k, 

1 
· hul kr dı bölmeli bir sofa üzerine üç oda zemi-

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 

16 
15 
14 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

hammeni kate er ıp erı meç em, pu a ve 
tuvalet esyalarmm m baıa:ga:ır-ve ...., ı.--u... .. .,.. ··~ ç.._v ..... • ~ı~ ... _..... 

160 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
80 

120 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

120 
80 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
190 

12 Florya çarşısındaki dükkan) Berber tü· 
4,50 ,, ,, ,, ) tüncü kun yınız. Bu gibi tuvalet eşyası tedrici ni terrası vardır. Binada elektrk te-

halkı aldatan reklamJarma aldanma "termisifon banyo, zemini kırmızı çi-

4,50 ,, ., ,, ) dura 9oya surette cildinizi bozar, buruşturur sisatı mevçud olup haricen dıvan 
4,50 ,. ,, ,, ) cısı tuha· ve bir kaç sene sonra sizi tanın.mı- kargirdir. Uçüncü kat altında yan 
4,50 ,, ., ,, ) fiye gibi yacak surette çirkinleştirir. En de- bahçeden medhali bulunan bir bod-
4,50 ,, ,, ,, ) esnafa veri ğerli Türk, Alman ve Fransız kim- rum vardır. Umum mesahası kaydın 
4 50 ) ı 1 t' ya ve cildiye mütehassıslannm son , ,, ,, ,, · ece ' ·,,.. · da üç yüz üç arşın gösterilmiştir. Ma. 
6 ) keşif ve formüllerine göre yapılan 

,, ,, " hallen vazyetinde 154 metre murab-
9 ) ve VENUS markasını taşıyan krem, 

" 0 " bamda görülmuş·· 9 metre murabbaı pudra, ruj, allık rimel, sürme, tır-

6 
6 
6 
6 
6 
6 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

9 ,, 
6 ,, 
7,50 " 
7,50 " 
7,50 ,. 
7,50 " 
7,50 " 
7,50 " 

14,25 " 

,, ,, ) Sütcü mu nak cilası ve biryantin, emniyet ve terras 37 metre murabbaı bahçe geri 
,, ,, ) hallebici itimada şayan en yüksek ve temiz kalan binadır. Arttırma peşindir. Art 
,, ,. )şerbetci si tuvalet eşyasıdır. tırmaya iştirak edecek müşterilerin 
,, ,, ) mitçi pas 
,, ,, ) ta kundu Beyoğlunda: Tanınmış Karlman kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 
,, ,, ) dura boya N. Tarika, Şark Merkez Itriyat ve nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
.. ,, ) cisi gibi es Tuhafiye mağazalarında satılır. bankanın teminat mektubunu ha-
,, ,, )nafa mahsus Deposu: Evliya Zade Nurettin mil olmaları icap ' eder. Müterakim 

Eren, tstanbul, Bahçekapı. vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf i· 
., ,, ) Ba~al me caresi ve yirmi senelik evkaf tavizi 
" " ) zeci, ahçı k dd bedeli muş·· teriye aittir. Arttırma ., ,, ) manav gi Mu a ema Galatada Balıkpaza-

) gi esnafa rmda Kurşunlu handa 24 No. da ic- şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
" '' ) h rayi ticaret edip Galatada Bitpazarın Dairede mahalli mahsusuna talik e-
., " ) ma sus da Hacimimi mahallesinde Külhane dilecektir.Birinci arttırması 14-7-936 
" " ) sokağında Osmaniye apartımanmm tarihine müsadif Salı günü daire-
" " ) 5 No. lu dairesinde oturmakta iken mizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
" ',', ) u··stu .. nde halen ikametgahı malum olmıyan dil k b. . . arttı d b d 1 " Lion Çobanyan'a: e ece , ırıncı rma a e e, 

2 odasiyle kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini 
Yukarda semti muhammen kira bedellerile teminat akçeleri tstanbul !kinci Icra Memurluğun-

! d k dan · !sak L bo · · 112 933 t · bulduğu taktirde üstte bırakılır. Ak-
yazı ı ü kanlardan 1-9 N. ya kadar olanlar Bakkal,mezeci,ahçı · ay vıçın - - arı- r 
ve manavlık ıo ila 16 N. ya kadar olanlar sütçü mahallebici şer- hinden itibaren mahiye 7 liradan 26 si takdirde son arttıranm taahhüdü 
betçi,simitçi,pastacı ve kundura boyacısı ve 17_ 25 N.ya kadar 

0 
aylık kira bedeli olan 182 liranın nıs baki kalmak üzere arttırma on beş 

la~lann da berber tütüncü kundura boyacısı tuhafiye gibi esnaf iş fı olan 91 Liranın maa faiz ve ma~a- gün daha temdit edilerek 29-7-936 
lennde kullanılmak üzere ayn ayn açık artırmaya konulmuştur. rif ve ücreti vekalet tahsilini talep ve tarihine müsadif çarşamba günü 
Şartnameleri Levazrm Müdürlüğünde görülür. Isteklilrin artrr bu talebini 15-12-932 tarih 21 - 396 saat 14 den 16 ya kadar Dairede ya
maya girmeden evvel dükkanları ne iş için kullanacaklarını em No. lu kira mukavelena.mesine isti- pılacak ikinci arttırma netcesinde 
lak şubesine bildirileceklerdir. İstklilıerin hizalarında gösterilen • nat etmesi üzerine namınıza tanzim ~n çok arttıranm üstünde brakılacak 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30 Haziran kılınan haciz yoliyle tahsilini tazam tır. 2004 numaralı Icra ve lflas ka-
936 sah günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmahdır. (B.) mun eden ödeme emri ikametkahmı- nunun 126 mcı maddesine tevfikan 

(3249) zm meçhuliyeti hasebiyle tebliğ olu- haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
---------------------- namadığmdan bir ay hakkı itirazı ipotekli alacaklarla diğer alakadara

tayini suretiyle tebliğatm ilanen ic- nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
rasma karar verlmiştir. Tarihi ilin- haklarını ve hususile faiz ve masari
dan itibaren işbu bir ay içinde borcu fe dair olan iddialarını ilan tarihin
ödemeniz ve borcun tamamına veya den itibaren 20 gün zarfında evrakı 
bir kısmına veyahut alacaklıiım taki müsbitelerile birlikte Dairemize bil
bat icrası hakkında bir itirazlan var dirmeleri 18.zı:mdır Aksi taktirde hak 
sa yine bu bir ay içinde 936-474 No. lan tapu scillerile sabit olmıyanlar 
siyle daireye bilmüracaa istida ile satış bedelinin paylaşmasından ha.- • 
veya şifahen bildirmeniz ve bildirme riç kalırlar. Daha fazla malQmat al
diğiniz taktirde bu müddet içinde mak isteyenlerin 935 - 94 No. lı dos-
7 4 Uncü madde mucibince mal beya- yada mevcud evrak ve mahallen ha
nmda bulunmanız lazımdır, beyanda ciz ve takdiri kıymet raporunu gö
bulunınazsanız hapisle tazyik oluna- rüp anlayacakları ilan olunur. 

Teslim tarihinden itibaren birinci kanun 936 sonuna kadar 
devam edecek müddet için 200 lira kira bedeli tahmin edilen 
Floryada dosyasında mevcut krokisinde 13 N. ile göstrilen ga· 
zino (bahçenin de artırmasına girebilmek üzere) açık artırma
ya konulmuşdur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Artırmaya iştirak edecekler burasını ne iş için kullanacaklarını 
artırmaya girmeden evvel emlak şubesine müracaatla bildirile
ceklerdir. İsteklilerin 15 liraık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile birlikte 30. 6. 936 salı günü saat 15 de Daiıni Encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

Teslim tarihinden itibaren birinci kanun 936 sonuna kadar de 
vam edıecek müddet için 100 lira kira bedeli tahmin edilen Flor 
ya çarşısındaki bahçe 8 ila 18 N. lı dükkanlar kiracilan arasında 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazrm müdürlüğün
de görülür. İsteklilerin artrrmadan evvel emlak şubesi mücliriye 
tine müracaat etmelidir. Artırmaya girmek isteyenlerin 750 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 
30. 6. 936 salı günü saat 15 de Dalını Encümende bulunmalıdır. 

{Ş.) (3253) 

cağmız ve hakikate muhalif beyanda -----=-========(23=6=86:::ıı:) 
bulunduğunuz taktirde hapisle ceza
landırılacaksınız borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda cebri 
icraya devam olunacaiı malfununuz 

olmak ve olbaptaki haciz yoliyle teb 
liği tazammun eden ödeıue emri ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet İ· 
18.nen tebliğ olunur. (2~674) . 
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Balıkesir Şarbayllğından: 
1 - Atatrük parkında yapılacak 9220 lira bedeli ke

şifli Gazinonun fenni ve umumi şartnamesi mucibince 
inşaatı arttırma ve eksiltme kanunun hükümlerine tev
fikan açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günle 
mecine kadar On beş gündür. 

3 - İhalesi 20 - 6 - 936 günlemecine rastlayan Cu
ma günü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ve daha fazla malumat almak iste
yenlerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. (3159) 

.. . tJ v .f287 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalm~ Komisyonu ilanları 

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

dan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 26 Haziran 936 
tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname (bir) lira ( 9 3) kuruş mukabilin
de ·Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (2887) lira (50) kuruşu havi teklif mektublannı 
mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona 
müracaatları. ( 3119) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden · 
Teahhüdü ifa edilmediği için mukavelenamesi feshe

dilmiş olan Basımevimiz kırpıntı kağıdlarının mevcud 
yüz küsur balye dahil olmak üzere 18 Künunuevvel 
,1936 tarihine kadar birikecek 38-40 ton mikdan yeni
den açık arttırmaya konulmuştur. Muhammen kilo 
bedeli 1, 3 7 5 kuruştur. 

İhale 23 Haziran 1936 Salı günü saat on beşte Ba
srmevinde icra edilecektir. İsteklilerin arttırma saatın
dan önce yüzde 7, 5 ilk pey akçası kırk bir lira 2 5 kuru
~u vezneye yatırmış bulunmaları lazımdır. 

Sartname Basımevi Direktörlüğünden alınabilir. 
(3171) 

izmir CümhurJyet Müddei
umumiliğinden: 
İzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların · 

936 yılı sonuna kadar Yirmi iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan İkinci nev'i ekmek ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25-6-936 Perşembe günü saat 15 de 
İzmir Ceza evi Müdüriyeti makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 2 5 inci günü saat 15 şe kadar yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat akçeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını hazır bulunduracaklar. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilirler. (3240) 
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1 
Emlak ve .Eytam Bankasından: lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

1 
Ankara' da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık ımda yazıJJ şaı'tlar dairesinde kaza. 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçelı 1 ya karşı 1000 '!alık ıigortab abone kuru~ıu 1 

Gazetenizin 28 Nl88.D 1986 nüsha 
Hı 

Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti- - yazılniak istiyorum. Abooeınan bed& pul ve -
haren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 1 U gönderllmiştil'. Siıcorta muamelesi- lm.za I 
ve fenni şartname ve lahikaları ve tafsil at resimlerine 1 °10 yapılmasını dUerlm. I 
göre beş tip üzerine 150 bahçeli evin götürü olarak in- ~1• 1111 •111 1 ••1111•ıııı•ıııı•ıı11•11ıı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme-

1 
ye konmuştur. 

1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An- -----------------------
kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. Askeri lise ve orta mek- at etmeleri dileği yerine ge-

lstanbul Har.ci Askeri Kıtaatı i ı anları 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat teplere öğretmen ve Kırık- tirilmiyenler bir hak isteye -
40 bin lira olub para. Milli Bankalar teminat mektubu. kale san'at lisesine tedrisat mezler. ( 9) ( 307 3) 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek müdürü aranıyor: 
kıymette bir gayrı menkul olabilir. 1 - İstanbul ve Bursada 

3 - İs: alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin- ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur deki askeri san'at lisesine ay 
Müteahhit isterse banka teminatının ihale bedelinin yüz- lık ücretle tarih, riyaziye, fi
de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını zik. 
kabul eder. Erzincan, Konya, Anka-

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- Iiralrk bi- radaki orta mekteplere Ta
na inşaatını muvaffakiyetle başarmış olduklarını ve rih Goğrafya, fen bilgisi, Al 
bu vüs'atte inşaatı yapacak maJi ve fpfınl' n<"tiôart haiz bu- manca, Fransızca, İngilizce 
lunduklarını gösterir vesikaları 13-6-1936 tarihine mü- öğretmeni ve san'at lisesine 
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu tedrisat müdürü alınacaktır. 
eksiltmeye istirak için Emlak Bankasından hususi ve~i- 2 - Lise öğretmenliği i
ka almaları lazımdır. 426P çin: Lise öğretmeni ehliye-

ti, orta mektep için orta mek 

ış e me rektir. 
Devlet Demiryolları ve L ·unanları ::J• t tep öğretmenlik ehliyeti ge -

Umum idaresi ilanlan 3 - İstekli olanların dileli 
Muhammen bedeli 46426 lira olan mulitelif makkab kağıtlarını aşağıda sıralan -

kalemleri, klavuzlar, raybaylar ve saire 23-7-936 Per- mış evrakla Ankarada Milli 
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada Müdafaa Vekaleti Askeri Li
İdare binasında satın alınacaktır. seler Müfettişliğine gönder -

Bu işe girmek isteyenlerin 3 4 81, 9 5 liralık muvakkat meleri lazımdır. 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7-5-936 a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
G. 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile b) Yüksek tahsil şahadet-
alrnacak ehliyet vesikasını teklifleriyle birlikte aynı gün namesi veya tasdikli benzeri. 
saat 14, 3 O za ·kadar komisyon Reisliğine vermeleri la- c) Üniversitede imtihan 
zımdır. Şartnameler 232 kuruş ·mukabilinde Ankara vererek ehliyetname almışsa 
ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. ( 2 9 7 6) e~liyetname tasdikli benze -

4271 rı. 

---------------~------- d) Nüfus tezkeresi tasdik 
li benzeri Tokat Sıhhat ve içtimai Mua

venet Direktörlüğünden: 
4 - Durumu uygun gö

. rülenlerden aşağıda yazılı 
evrak sonra istenecektir. 

Tokat Memleket hastanesi ihtiyacı için indirmeye ko
nulan ilaç ve malzemei Sıhhiyenin ihalesi 2-7-936 Per
şembe günü saat 14 de Tokat Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacağından şeraiti öğrenmek ve alınacak 
malların listesini görmek isteyenlerin İstanbul ve Tokat 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(3242) 

lstanl;>ul Valiliğinden: 
1 - İdare mecmuasının Te.mmuz 936 ayında başla

mak üzere 11 Nüshasının şartnamesine göre basımı 
12 Haziran 936 tarihinden itibaren açık münakasaya çı-
karılmıştır. · . 

2 - Mecmua en aşağı 6 en çok 15 forma olacaktır. 
3 - Beher Nüshasının baskr ·adedi 3000 dir. 
4 - Bedeli muhammen 2 31 O liradır 
5 - İhale günü 29 Haziran 936 gününe müsadif 

pazartesi günü saat 15 dedir. 
6 - Yüzde pey akçeleri ihale saatinden bir saat evve

line kadar mal Sandığına yatırılmış olacaktır. 
7 - İhale Vilayet binasında mektupçuluk makamın

da yapılacaktır. 
8 - Şartname ve nümuneler Vilayet Daire Müdürlü

ğünde olup her gün istenilebilir. (3239) 

a) Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam teşkilatlı askeri 

hastaneden alınmış sağlık ra 
poru. 

c) Teahhüt senedi (noter 
likten) 

5 - Ücretler. 
!stanbuldaki askeri lise -

ler riyaziye, fizik, derslerine 
108: 126 tarih dersine 98: 
108Jiraya kadar. 

Bursa lisesi ve Kırıkkale 
san'at lisesi riyaziye fizik 
derslerine 1 O 8 : 12 6 tarih der 
sine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektep derslerine 1O8 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

6 - Kırıkkale san'at lise
sine alınacak tedrisat m üdü -
rü için lise öğretmenlik şart
larını taşımak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ge 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin ı Eylul 
Q::\6 gününe kadar müraca-

4162 .. .. 
Tümen birlikleri ıhti· 

yacı için 180000 kilo sığır 
eti 24-6-936 saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3 8 7 O O lira 
ilk teminatı 2903 liradir. 
Teklif mektupları saat 14 
e kadar kabul edilir. Sart
namesı 194 kuruş mukabi
linde Komisyondan alına
bilir. İstekliler eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saat
te teklif mektuplarını ve ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
vesikalarla Lüleburgazda 
Tüm sa tın alma komisyo
nunda bulunmaları. ( 1 O) 
(3099) 424~ 

• • • 
Baytamiç Tüm ihtiyacı i

çin 2 1 O ton un kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Unun be
her kilosuna 15 kuruş fiat 
biçilmiştir. İhalesi 25 Hazı
ran 936 Perşembe günü 
saat 14,30 da Tüm Satmal
ma Komisyonu binasında ya 
pılacaktır. Unun evsaf ve şe
raiti komisyonda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddesine göre istenilen ve
saik ile ilk teminat tutan 
olan 2 3 6 5 liranın ihaleden 
bir saat evvel makbuzunun 
komisyona verilmesi şart
tır. ( 11) ( 3165) 

4283 
* .... 

Bayramiç garnizonu ıçın 
24250 kilo sade yağı kapalı 
zarfla satın alınacakdır. Sa
de yağının beher kilosuna 
80 kuruş fiyat biçilmiştir. İ
halesi 30-6-936 salı günü 
saat 14,30 dadır. Sade yagı
nın evsaf ve şeraiti Komıs
yonda görülebilir. Eksilt
meye geleceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddesi
ne göre istenilen vesaikle 
1460 lira tminatı ile belli 
gün ve saatta Bayramiçte 
Tümen Satınalma Komisyo
nuna müracaat etmeleri. Ve
rilecek teminat ihaleden bir 
saat evvel makbuzu 'Komis
yona verilecektir. ( 1 7) 

(3247) 
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HASAN Traş Bıçağı 
Traş Makinası 

Traş Bıçağı 

Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 

Traş Kolonyası 

T raş Fırçaları 
HASAN DEPOSU: lSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 
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G lbJJ VEN • 

SiGORTA SOSYETESi 
Sümer Bank ve Emlak ve Eytam Bankasının 

Kurumudur. 
Sermayesi tamamen TDrk ve en yüksek fennf kudrette tam milli sigorta sosyetesidir 

iŞ MERKEZi: Galatada SUMER BANK Binası Telefon : 44969 

Dr. A. KAT 1 EL •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı : •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

(A. KUTlEL) K Aş E 
Karaköy, Topçular caddesi, No. 33 .. 

--

4168 

EOKALMINA 
Saç dökUlmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en mUC88ir UAc 
Grip .- Nevralji - Baş ve diş ağrılan - Artrit izm - Romatizma 

•ıııı•ıııı• ıı ıı• ı ııı ::ıııı• ı ııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi direktörlü'ğünden: 
Paşa bahçe koyunda denizde batmış vaziyette İdare .. 

mizin mali bulunan F ener bahçe ve Yakacık vapurları a
çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 1 6 Ha
ziran 936 salı günü Akay Şefler encümeninde saat 15 
de başlayarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin 
şartnameyi görmek üzere işletme şefliğine yüzde 7 .5 gü
venme ve arttırma paralar iyle· o gün Encümene ~elme· 
leri. ( 3139) ~269 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağ r1 1 
sancı, sızı, kırgınlık, 
ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız ; rahatıszltğımz 

hemen gecer 

~ 
~) 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına 
gripe, soğuk algın . ı 

ğına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç 

zararsız i 1 açt ı r 

GRiPiN 

Sıhhat ve güzellik · 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
sağlam ve güzel dişlerde 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile aebeb 
ve menşeini bulamadıklan bir huta· 
bğm di§ iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlqılmııtır. 

Günde iki defa dişlerinizi frrçalryarak ve daima 

RA YO iN 
' Kullanarak Dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Bir 
defa 
gelip 
görü -
nüz. 

1 

...................... _,,_, ....................................... ~ 
- Dr. l H SAN 8 A M l -

OKSORUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık öksürüklerı içın 

pelt t.Csirlı ili<:t.ır.J:ler..ec:zaned 
ve ecza depolarında bulunur 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankası Hisse Sahipleri. 

dahili nizamnamenin 2U ncu madde· 
sine göre, 16 Ela.ziran 19.fJ6 salı gü-
11iC saat on iki buçukta Londra'da . 
E. C. 2. Old Broad Strcel, Winches
ter House da. toplanacak yıllık genel 
Kurultaya çağırılır. 

Müzakere nıznamesi : 
1.- Genel idare Heyetirıin 1935 

KREM BALSAMIN '!\ 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafiık 

eden güzellik krcmleridir. Sıhhi usullerle 
hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve 

Buruşuklukları kamilen giderir. 

4 Şekilde takdim edilir: 
:>enesi işlerine ihşikli raporu; 

2.- 31 flkkanun 1935 tarihinde 1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
'<csilen hesapların tasdikı ; 2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3.- Temettü hissesinin tayini; 3 - Krem Balsamin aclbadcm gece için 
4.- Genel idare Hey'etine aza 4 - Krem Balsamin acıbadcm gündüz için. 

3eçimi. Kibar mahfillerin takdirle kullandıktan yegane sıhhi kremleridir. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 

inci maddesine göre, genel Kurultay, MECCANEN NÜMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş-
en az 30 hisse senedi olan bütün Iuk posta pulile bize göndı:riniı. Yazacağınız adresinize dört şekil 
hisse sahiplerinden terekküp eder. Krem Balsamin nUmunesi meccanen takdim edilir. 
Bununla beraber, 16 Haziran tarihin t NG1LtZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 
dehlKurultaya, h~sclcri~ bu ~p ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
lantı için gösterilen tarihden en az • 

on gün evvel Bank:ınm aşağıda ya- • ·--·=-----• zıh Merkez ve Şubelerine veren His- # Resmi tasfiye. dolayisile 
'sc Sahipleri girebilir : 

- Paris'de, Meyerbeer sokağınd:ı 
(!X o) 7 numaralı Banka Merkezine ; 

- Londra'da, Throgmorton Street 
(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka 
Merkezine; 

- l stanbul'da, Banka Idare Mer
kezine ; 

- Bankanın muhtelif şubelerin"' 
4055 

MECBURi .SAT~Ş 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tasfiye Memur.u tayin kılındığı

mız GALATA BÖREKÇİ FmıNı SIRASINDA ; 

EK S.E L S YOR 
E LBiSE MACAZASINDA 

Mevcud elbiseye müteallik biletimle emvali ticariyenin MECBUR! 
surette satışma başlanılmıştır. Tasfiye satışı 5 Haziran 1936 dan 
itibaren ON BEŞ gün devam edecektir. Hazır ELBİSE, PARDESÜ, 
PALTO, KADIN MANTOLARI ve her cins Erkek, Kadın ve Çocuk 
muşambaları pek ucuz fiatlarla satılmakta olan mallardan almak 

isteyenlerin her gün 

EKSELSYOR mağazasına 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 
Hali tasfiyede Ekselsyor, K. P.lakas J . Herşkoviçi ve Şeriki Kollek
tif Şirketi. Tasfiye memurları Avukat 1. A G A. H A K K A N 

've Avukat . , H. SÜ LEY M.A N. 

Kadıköyünden: Taşdelene 
Her Pazar sabah saat 7 buçukda muntazam OTOBÜS SERVİSLERİ 
vardır. Müracaat ve hareket mahalli: Kdıköy Rıhtım caddesi itfaiye 
karşısında 1 numaralı benzinci dükkanı. Telefon: 6 O 2 6 5 • Bilet
lerin bir gün evvelden tedariki rica olunur. Gidip gelme 1 liradır. 

Sahibi: ~ükrü Mt:Llll - Umumi Neşriyatı ldare eden: S. SALtll 
Gazetecilik ve Mathı111CThk T A Ş · .._ Bas1ld1ğı ver: TAN Matbaası 

de 


