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Kışhk kömürünüzü 
almadınızsa 

Bugün son sahifemizdeki 
ilinı mutlaka okuyunuz .. 5 KURUŞ 

SiYASAL GONDELIK G A ZETE 

Kamutay bugün yaz tatiline ba$1adı 
Meclisin bu devredeki son müzakereleri 
......................................................................... 

ıstenbulda ahnan fazla telefon 
ücretleri belediyeye verilecek 
Akay idaresinin yaptıracağ ı yeni gemiler için 
10 milyon lira tahsisat verilmesi kabul edildi 
'.Ankara, 12 (Tan) - Kamutay, bu 

giin Abdülhalik Rendanm başkanlı
ğında. toplanmış ve ruznamesinde 
bulunan layihaları müzakere ve ka
bul etmiştir. Bu arada Posta, Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğü büt
çesine ek olarak kabul edilen bir ka
nun layiha.siyle lstanbul Telefon Mü
dürlUğünün 1926 mali yılı masrafla
n karşılığı olarak 1,346,168 lira tah
gisat verilmiştir. Maaş kanununun 
baz:ı maddelerinin tadili ve ticari se
fa.inin gümrük resminden istisnası, 
Akay idaresinin yaptıracağı gemiler 
lc:ln 10 milyon liralık tahsisat veril
mesine ait kanunun birinci maddesi
nm değiştrilmesi hakkındaki kanun
larla devlet memurlarının tevhit ve 
teadülüne dair kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin tadiline ait kanunlaı 
da bugün kabul edilen layihalar ara
Bmda bulunmaktadır. Belediyeleı 

imar heyetinin fen işleri teşkilatını 
dair olan kanun layihası görUşUltir
ken HüsnU Kitapçı (Muğla), söz a
larak demiştir ki: 
"- Belediyeler imar heyeti, ge -

çen l!lene kabul edilen kanunla teşek
kUI etmiş bir heyettir, üzerine mühim 
işler tı.llll!Ş olduğu anlaştlıyor ki. b11 
bnunlA aiı. 't.a.:ıoı1~ ~Unte«• Ntent 
liyor. Geçirdiği bu mtiddet -zarfında 
ne işler yaptığı hakkında acaba Bay 
vekil biraz maliimat verirler mi?.,, 

Büyük Millet Meclisi binası 

Kiirsüye gelen Iç Bakanı Şükrü 
Kaya, belediyeler imar heyetinin fa. 
ali yeti hakkında izahat vererek: Be
lediyelerimizin 1923 den 1927 ye ka- Hasan Saka (Trabzon) Emin Draman (Yozgat) Cemal Tunca (Antalya) 

şardığmı, umum! kriz yüzilnden bu T T J •• • • J 
dar 20 - 30 seneye sığacak işler ba -ı 

idarelerin hayli sıkıntı çe~~kleriı:ti u zun uuşunceuen sonra 
ve bu buhranı karşılamak ıçın bır 
Belediyeler Bankası kurulduğunu, • • 

o~ bin~en ~~la nüfuslu belediyele- lnn ıltere zecr.Aı tedb·ırler·ın 
rın su ışlennın Kamutay tarafından ":I 
Dahiliye Vekaletince görUlmesin.in 
istendiğini söylemiş, halen 400 bele- •1 ı g • • t • 
diyenin ikmal edilmiş fenni ve sıhhi as 1 na r 1 z a CJ o s er 1 yor 
,eraiti haiz suyu olmadığını, halbu
ki alınan esaslı tedbirler sayesinde 
nüfusu 10 binden fazla birçok bele
Cliye mıntakalarmda suyun nihayet 
ı_o seneye 'kadar temin edilmiş bulu
nacağını ve ancak bu idarelerin ve 
bu tesisatın murakabesi için Fen he
yetlerine ihtiyaç olduğunu ilave et
miştir. Dahiliye Vekili, bu işlerin be
hemahal yapılması lüzumunu anlat
tıktan sonra ahfadın daha büyük 
ve pek çok işler yapacağını hatırlat
mış ve şimdi yapılabllecek islerin on
lara yükletilmemesini söyliyerek ka
nunun mUstaceliyetıe kabulUnü rica 
e miştir. 

Bu projenin kabulünden sonra dev
let müesseselerile Türkler veya Türk 
ııermayesile müteşekkil şirketler 
tarafından satın alman buharlı 
gemilerle memlekette yapılan emsal
lerinin gümrlik resminden istisnası
na dair kanun layihası müzakere edi 
Urken Emin Draman (Yozgat): 

"-Kanunun birinci maddesile ge
mi sahiplerine gemilerinin tamiri i
c_:ln getirtecekleri mallar hakkında 
bir muafiyet bahşediyoruz. Fakat 
bu gelen malların acaba ne vakte ka.
Ciar sarfedilmesi lazımdır? Bunun 
hakkında burada bir kayıt yoktur. 
MümkUndUr ki, gelen mal bir mağa
%aya girsin ve orada. sene!erce bek
lemiş olsun. Ve ahiren satılmağa çı
kanlsrn. Bu gibi suii.stimallere ma· 
hal kalmamak için eğer encümen de 
tesbit ederse bu maddenin son satı
rından evvel olan kısma iki kelime 
ilavesini teklif ediyorum. Teklifim 
'udur: "Faturalar, tktısat Vekaletin 
ce tasdik edilmek ve her gemi için 
bir defaya mahsus olmaktan sonra,, 
tkttsat Vekaletince te!bit edilen müd 
det zarfında kullanılmak,, 

EncUmen de bu teklife iştirak etti
ltnden madde bu illvenin yapılması 

[Arkası 15 meıda 1 

5 Haziranda zecri tedbirler hakkında bir karar verecek olan Uluslar Ku
rumu konseyinin toplanacağı Cenevreden bir manzara ve lngiliz 

Başbakanı Baldvin · 

Londra, 12 (Tan) - Milletler Ce
miy~ti Kpnseyinin toplanacağı tarih, 
bugun resmen tayin edilmiş ve ala
kadarlara bildirilmiştir. 

26 Haziran öğleden sonra açılacak 
olan bu toplantının ruznamesi şu şe
kilde hazırlanmıştır: 

1 - Italyan - Habeş meselesi, 
2 - Lokarno misakının ihlali me

selesi, 
3 - Irak Asurilerinin isyanı me -

selesi, 
4 - Esaret hakkında hususi ko -

mite tarafından hazırlanmış olan ra
porun tetkiki. 

Londra, 12 (Tan>: - Chaınberlaln 

in çarşamba günü" söylemiş olduğu 
nutuk ile Baldvin'in dün Avam Ka
marasında zecri tedbirler hakkında 
yapmış olduğu beyanatı bütün ga
zeteler mezkur tedbirlerin kaldırıla
cağmm birer alameti saymaktadır
lar. Siyasi mahafil, Bald~inin Avam 
kamarasmda hükumetin zecri tedbir 
ler meselesi hakkında henüz hiç bir 
karar almamış olduğu suretindeki 
beyanatına rağmen bu tedbirlerin bi
lamel kalkmasının artık içtinabı ka
bil olmıyan bir keyfiyet olduğu mü
taleasmdadır. Ingiliz kabinesinin bu 
meselede akıl ve mantıka uygun ve 

[Arkası 6 mcıda] 

F l Bo ""azla Konferansında Sovyetlerde _ CJ __ r ____ _ 

i 

ferdi mülkiyet Türkiyeyi temsil edecek 
Son kanunu esasiı· heyet azası tamamlandı 

Rusyada mühim _ 
değişiklik yapıyor il Montröye gidecek heyet meyanında Paris ve 

Lonclra, 12 (Tan) - Sovyet R 
Komiserler Heyeti Sovyet Cüm- oma ataşemiliterlerimiz de bulunmaktadır 
hnriyetleri Birliğinin yeni Kanu
nu Esasisini tanzime memur edi
len Merkezi İcra Komitestnln ra
porunu tasvip etmiştir. 

Kanunu Esasi projesinin tet
ldki için Sovyetler Kongresi da- ( 
,·et edilecektir. 

Bu kongre 25 ikinci teşrin 936 
da toplanacalrtır. 

Bütün millet tarafından tetkik 
edilmesi için Sovyet Rusya Ka
nunu Esasisi projesi ilan edile -
cektir. Ri~·aset divanının bu ka.
rannı projenin metni takip et
mektedir. 

Yeni, Kanunu E!llasinin metnl
ne göre, h:ılka üç mühim serbes
ti verilmiştir: 

1 - Din ve ibadet serbestisi. 

Numan Rifat Meneme~cioğlu, Sadullah Cüney, Necmeddin Sadık 

Ankara, 12 (Tan) - Boğazlar kon 
feransmın Türkiyeyi temsil edecek 
mürahhas heyeti listesi Bakanlar He
yeti tarafından tasvip edilmiştir. 

mak, erkanıharbiyeden Rifat Mata
racı, binbaşı Yusuf. Paris ve Roma 
ataşemiliterlerimiz vardır. 

Heyette Dış Bakanlıktan Müşfik 
Selimi, Refik Amir, Bedri Tahir, Ha
san Rifat, Abdülkadir, Hayrettin ve 
daktilo Naciye ve Nigar vardır. 

\.. ........ RR!h,.. ..... -....... ___ " _ ___ ,, ....... ...--

1 '\ 

i HintH ~1ihrace dün 

Heyette dün bildirdiğim zevattan 
başka murahhas olarak Uluslar Sos
yetesinde Türk murahhası Sivas me
busu ve hariciye encümeni mazbata 
muharriri Necmettin Sadık, müşavir 
olarak ta deniz filo komutam Fahri, 
hava alay komutam kaymakam Çak-

Matbuat umum direktörlüğünden 
umum direktör Vedaf Tur ve müşa
virlerden Asude ile Şekip te heyete 
dahil bulunmaktadırlar. 

1 
Harp Balkanlarda patlamıyacaktır 

sabah şehrimize geldi "Pragdan Ankaraya kadar sulhün 
~. ı , • ... 70 ·ı k il 

Sir Şimanlal, bu akşam emrınue mı yon GS er Var 
Ankaraya gidiyor Bükreş, 12 (Tan) - Romanya Dış 

r Bakanı Balkan matbuat konferansı -
nı açarken şayanı dikkat bir nutuk 
söylemiş ve matbuatın siyasi anlaş -
malan tamamlamak hususundaki bü 
yük roliine işaret ettikten sonra Bal
kan antantı fikrini methederek de -
miştir ki: 

Balkan Antantı fikri güzeldir, çün
kü bu fikir, başkalarmm hakkına hür 
met gibi asil bir taahhüde dayanmak
tadır. Başkalarının hakkına o derece 
hürmet ki, Balkan Antantı azaları -
nm, bu azalık sıfatiyle olan hakları 
henüz aza olmıyanlarmkinden fazl~ 
değildir. Balkan Antantr fikri güzel
dir. Çünkü bu Antant, ismi ihtilal ve 
harp kelimeleri ile müteradif olan bir 

[Arkası 6 mcıda] TlTOLESKO 

Dün sabah Çemberlitaşta 
Darampur Mihracesi STr ŞimanfaT 

Hindistanın Darampur mihracesi 
Sir Şimanlal Setalvad, dün, maiyeti 
ile bera.ber şehrimize gelmiş rıhtım -
da lngiliz elçiliği erkanı ve diğer bazı 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Mihrace ve maiyeti Perapalas ote
linde kendilerine ayrılmış olan daire
de yerleşmişler, öğleye kadar istira -
hat etmişlerdir. 

Oğleden sonra, Sir Şimanlal, Js. 
tanbul tarafına geçerek, müzeleri ve 
tarihi abideleri gezmi!jtir. 

Bu akşam Ankaraya gidecek olan 
Mihrace, iki üç güne kadar tekrar 
şehrimize dönecektir. Burada, Londra 
dan gelecek olan Hintli bir dostu ile 
buluştuktan sonra, Bükreş yolu ile 
Ingiltereye hareket edecektir. 

Almanya 

Müstemlekelerini geri 
istemeğe hazırlanıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesinin Berlin muhabirine 
göre, Almanyaya eski müstemleke
lE.rinin geri verilmesi meselesi, Olim
piyat oyunlarını müteakıp Alman hU 
kfuneti taarfmdan ortaya konacak· 
tır. 

. -
bir tramvay kazası oldu 

Tramvay kazasından Od enstantane .... _. ;rYazmı altıncıda) 
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GÜHAŞIRI 

Beyaz; ırk 
Bana öyle geliyor ki. medeniyeti asırlarca omuzunda taşıyan beyaz ırk 

yoruldu. Baı ı düşünmekten, gözleri okumaktan, elleri araştırmaktan bık
tı. Bol ha\·aya, bol suya, bol gün., bol neşeye ihtiyacı var. Ze\·kimizin 
&on şekli bunu gösteriyor. lptidaillğl, tabilli~ özliyoruz; kendi kendimiz.. 
den usandık. Daha geri ırktan taklide ko~uyonız. Bir müddettenberi zen
cilere benzemeye çalı§naamn bunun delilidir: Sevinı;lerimizle, se\·kleri -
rnizle, eğlencelerimiale, süslerioılUe, batta renklerimizle onlara benzemek 
isti) oruz. 

~u kuvafördeki genç kadına bakın: Bir idam mahkumu sanırsınız. 

Elektrik sandalyesine oturmuş, ~ında korkunç bir tas. İçinden ~erare
ler geçen bu cihazın altmda büyük bir taha.mmüUe bekliyor. İstedi~i ı;ey: 
Bir ışık demeti halind~ki saçlannı bir zenci başına benzetmektir. Ense
fiinde bir tutam yün yumaji'ile koltuğundan kalkınca seviniyor ... 
Şu ışıklı kapıdan girin: Karşmrza bir zenci muzikası ~ık~. Tahta ta

kınUlan, davul gürültüleri, acalp !;lğbklar, kum sesi \eren tokmaklann 
tıallanı~ı herkesi sarho~ etmi~ ... Yan (,'ıplak kadınlar saman riiplerinden 
buzlu kahvelerini sonsuz bir zevkle emi)·orlar ... 
Şu plajdakileri seyredin: Bir zenci kahilesinClen ne farkı \'ar? Renkle

rini biraz daha karartmak için kumlann üstüne u1.anmışlar .. Kah ~ulara 
atdarak, kfLh sa.hile ko~rak, zıplayarak, bağnşarak eğleniyorlar. Sahil
deki ka)'lklan zenci kayıkla.rma benziyor. Ma3 olan bir ne\'İ zenci elbisesi. 
Derileri tıpkı zenci derisi.-
Şu en ~zel dans bir zenci adasmdan gelmi~tir. Şu en giizel şarkı, bir 

zenci ba) ra.mmın şarkısıdır. Şu en güzel renkler zencilerin se\·diği renkler
dir. Şu en güzel kolye zencilerin boynundakilerin aynidir. 

içimizde kamplara çekile.rek sencller gibi ~rılçıplak yaşamak lsti3·en
ler bile \-ar. 

Evet, beyaz ırk medeniyetten usandı. Artık klisik musiki ağır geliyor, 
klasik şarla dinlenmiyor, kli.sik dans neşe "·ermiyor, klasik nankler göz 
yonıyor._ Hbılı medeni hayat onu Mkryor. I.üks apartınıanlar, güzel 
salonlar, siislti bah~er istemiyor, tabiatın \'ah~i n iptidai kucağını is -
ti yor. 

Ah mümkün olsa da zen.eller blru bizim şehirlerimize gelseler \'e bi
raz da bb onlann köylerine, onnanlanna, kırlanna dağıl ak ruhumuz 
dinlenecek. Ve belki bogünkti gibi blribirimlzle didişmeden, boğuşmadan, 
kendi eserlerimizi ayaklanmız altmda çifnemeğe kalkmadan, taze bir şe\'k 
De bu yolda yürümek ku\ı.,,·etfni tekrar bulacağız! 

Kendi üstüne ! 
Bir kasabanın ileri gelenleri,kasaba. 

eğlentilerden zevk almamağa başlıya 
rak, toplanmışlar ve aralannda şöy
le bir karar vermişler: 

Her biri bir şeyi Ustüne alarak 
sazlı, sözlü bir alem tertip edecekler 
ve subaşı bir me!ireye giderek bir 
hafta geceli gündüzlü yiyip içip ke
yif sürecekler. 

Taahhütler başlamış: 
- Kuzu çevirmeai benim QstU -

tne. 
- Yaprak dolması benim ftstU -

me. 
- Unhelvuı benim Ustüme. 
- Saz heyeti benim u.tüme 
- Rakılar benim üstüme. 
- Şarkılar, gazelciler benim i1a -

lüme. 
- Köçek takımi benim Ustilme. 
Bu minval üzere herke. taahhü -

~ünU yapmıf ve sıra bir kenarda o
turan birisine gelmif. Adamcağız sı
ra kendisine geldiği halde aee çıkar
mayınca sormutlar: 

- Peki, ya sen'! .. 
Hemen cevap vermiş: 
-·Eğer bu bir hafta yanmızdan 

ayrılırsam Allahm bUtün belalan be 
nim üstilme! 

Bize bu hikayeyi hatırlatan, bu se 
ne kırk gün kırk geceye çık&nlan 
festi vali er oldu. Hikayedeki açıkgöz, 
böyle kırk gün kırk gecelik bir eğ
lenceye düşseydi kimbilir daha, ne 
fedakarlıklarda bulunurdu! 
Şaka bir taraf L.. Kırk gün, kırk 

gece eğlence az buz fey değil. Eğer 
bu peri masallan eğlencelerile mest 
olmıyacak varn vebali kendi üstü
ne ! 

Zeltlrll plr:ıola 
Fatihte Hubyar i1111inde genç bir 

kadın yediği pirzolalardan zehlrlen -
mif. Bu pirzolalan aatan kuabı an
yorlarmı9. 

Bu kasabı bulurlarn hemen gö -
tünıUnler, medeniyet lleminin kim -
yevi harp maddeleri hazırlayan kim· 
yahanelerine tanrtaınlar. 

Bu adam, belki, yeni yeni zehirli 
gazlar, zehirli maddeler ar&Y.anla
rm itine yarar. 

Nasıl olmalı '1 
Futbol ifleri dolayıaile yine ortaya 

eski bir mesele çıktı: 
Tek eeçici mi iyidir, yoksa heyet 

mi '! 
Bir sporcuya dUtUnceainl sorduk, 

bize fU cevabı verdi: 
Birkaç tane tek seçici bulmalı ve 

bunlan bir araya getirerek bir he • 
yet yapmalı. O zaman meeele kal -
maz. 

Buna bizim de biraz aklının: yatar 
fibl oldu: İki dUtünce taraftarlarmı 
tfttinln için! 

Orhan SEYFi 

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

Sorular 
- Milinodaki me..şhur Skala tiyat

roau kaç seneliktir f 
- JorJ Saa kimdir ve bu bılm uıl 

ismi midir? 
- Sansa,·ino kimdir! 
- Ayın dünyadan u7.Aklığı ne kP...-

dardır? 

- '')feııJt,, ti.kabile anılan Osmanlı 
padlp.lu kimdir! 

Dünkü soruların 
cevapları 

S - Port Sait ismi nereden gclir1 
C - Süve~·ş kanalının imtiyazını 

Muhammet Salt Pa.,a nnliği için 
Akdeniz üstünde \'e kanalın ağzında 
kurulmuş olan bu şelıir, Port Sait is
mini alnıı~tır. 

S - Sam.son ve Dalila operası ki
mindir 1 

C - Fransız best~karlardan Sen
Saen11'ln. 

S - Santiago §Chri ncrciledir1 
O - Uç tane Santia~o nrdır: Bi

ri Şili'de, biri Arjantinde, biri de Kii
ba adasındadır. 

S - Zühal'in güneşin etrafında 
devri ne kadar siircr 1 

C - 29 sene 5 a~· 16tgiin 5 saat. 
S - Şopenhauer kimdir 1 
C - Alman filezofu (1788-1860) 

Adliyede 

Zehirlenen kadın 
hastanede öldü 

Lilsya isminde bir kadm, birkaç 
gün evvel, Uaç zannederek yanlış

lıkla zehirli bir maddeyi i,Çmiş ve a
ğır •urette haııtalanmıştır. LUıya, 

dün Haseki hutahanesinde ölmü9-
tUr. MUddeiumumt muavinlerinden 
Ubeytt tahkikat yapmaktadır. 

• Fatihte Mizahçı Kara Mehmet 
mahallesinde oturan Telef on Şirk~ti 
memurlarmdan Omer oğlu Şerif, 

benUz mahiyeti anlatılamıyan bir te
kilde, eviııde yaralı olarak bulunmu,, 
Cerrahpqa hutahaneaine kaldınl
mı,ur. 

• Galatada bir kahvede, arkad1.91 
Mustafayı kafasma bir u.ndalya ata
rak yaralayan Salih, dün Sultanah
met İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde 
12 lira para cezasına mahkfım ol
muftur. 

Çlçell hastahğı 
Maslak civarmda Ayasağa k5yiln

de altı mandada çiçek hastalığı görill 
düğünden kordon altma almmıştır. 

T A. N 

Türk bayrağı 

Kanun ve bağh örnek 
vilayete tebliğ edildi 

Büyük Millet Meclisince kabul edi
len Türk bayrağı kanunu dün Vila
yete bildirilmiştir. Türk bayrağı, bu 
kanuna bağlı örnekte gösterilen şe
kil ve nisbetlcrde olmak ve al zemin 
üzerine beyaz ay-yıldız konmak şar
tiyle yerli şalinden yapılacaktır. An· 
cak şalin tedarikinde zorluk ~ekilir
~e. en büyük Mülkiye memurunun 
izniyle zemin rengi al olmak ü
zere başka kumaştan da yapılabile
cektir. Bu kanunun hükümlerine ve 
yapılacak nizamnameye muhalif ola
rak bayrak yapmak ve satmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı gidenler, 
Türk ceza kanununun 526 rncı mad
desine göre cezalandırılacaktır. Ni
za mnapleye muhalif olarak çekilmiş 
bayraklar mahallin en büyük MUlki
yc memuru emriyle indirilecektir. 

anun, neşri tarihi olan 5 Haziran 
936 dan bir sene sonra meriyete gi· 
rccektir. 

Belediyede 

Ruhsatiye harçlarının 
miktarı indirilecek mi 

Ruhsatiye harçlarının mikdarm
dan dolayı belediye ile pazar günleri 
açık kalmaya mecbur olan esnaf a
rasındaki ihtilaf devam etmektedir. 
Büyük yerlerin sahipleri ruhsatiye 
harcına itiraz etmemektedir. Asıl 
mesele berber, frrıncı, küçük lokanta 
ve mahalle kahveleri sahiplerile be
lediye arasındadır. Bunlar. ruhsati
ye farklarında tadilat yapılmadığı 
takdirde pazarları dükkanlarını ka
payacaklarını iddiada devam etmek
tedirler. Bu esnafın Şehir Meclisinin 
toplanmasına kadar ruhsatiye harç
larının ahnmaması veya eski formü
le göre tahsil edilmesi hakkındaki 
talcplerfni is'afa imkan olup olma
dığı daimi encümen tarafından tet
kik edilmektedir. Bu hususta bugün 
veya Pazartesi günü kat'i bir karar 
verilecektir. 

• Floryada yapılan 25 dükkanın 
inşaatı tamamen bitmiş, bu dükkan
lar üç zümreye ayrılmıştır. Birinci 
kısımda on dükkan vardır ve yalnız 
bakkaliye, mezeci, manav dükkanı 
olarak kullanılacaktır. tkinci zümre
de muhallebici, şerbetçi, pastacı dük
kanları, 3 üncüde de boyacı, berber, 
tütüncU olacaktır. 

• Belediye Fatihte Ustü kapalı 
bir durak yeri ysptmlması için Tram 
vay Şirketine tebligatta bulunmuş
tur. 

Kirli yumurtaların tarifi 
Yumurta nizamnamesi mucibince, 

kirli yumurtaların iharcı menedilmiş 
ti. Bazı yerlerdeki kontrol komis -
yonlan kirli yumurtadan ne kaste
dildiğinde tereddüt etmişlerdi. Tür -
kofis alakadarlara yaptığı bir ta
mimde kirli yumurtaları 1\1 suretle 
tarif etmektedir: 
. _"Yumurtanın üzerinde hayvan pis
lıgı, saman sarısı, gübre,toprak.ça-
mur, kan lekesi, kırık yumurta pis
likleri, su lekeleri bulunmıyacaktır. 
Bu gibi lekeleri bulunan yumurta
la az zaman sonra bozulmaktadır. 
Lekeden ne kastedildiği bu suretle 
tarif edildikten sonra, kontrol komis 
yonlannda ve yahut tüccar arasında 
tereddüde mahal kalmıyacağına şüp
he yoktur. 

Poliste 

Sekiz kiti kumar 
oynarken yakalandı 

Galatada Aleksinin kahvesinde Ek
rem, Sabit, Cidal, Ihsan, Tiryandafi
lo, Recep, Kadri ve Haşim kumar oy
narlarken yakalanmI§lardır. 

Bıçak çekmiı 
Cağaloğlunda kapalı fmn sahibi 

Naci, fırında dururken eskiden yanın 
da çalıştırdığı Lfıtfi yanma sokul -
muş, küfretmiş ve biçak çekerek hÜ· 
cum etmiştir. Lutfi yakalanmıştır. 

Etten mi zehirlenmiı ? 
Fatihte Horhor caddesinde oturan 

23 yaşlarında bahtiyar kadın, akşam 
üstil pirzola ile dcnnates salatası ye
miş, zehirlenmiştir. Etin alındığı ka· 
sap hakkında tahkikata başlanmı§ -
tır. 

N d 
. . ? Senelik muayeneler 

e ersınız . s·· .. 
utun nakil vasıtaları 

Küçük yaramazlar 
&n günlerde, Şark demir~·ollan 

hattı bo;runda, Jstıı.nbuldan Bakrrkö
yüne kadar, tehlikeli afacanlar türe
di. ~lektep tatiline kavuşmanın ver -
dijti n~e ile olacak, sabahtan ak~ -
m.a kadar hat ker..3nndaki duvarlar 
üzerinde dolaşan bu çocuklar, trenle 
gelip g~enlere birçok münasebet~iz 
yaramazlıklar ~·apıyor, ellerine gı>çir· 
dikleri iri tıt.~lan çok defa, trenin 
camlanna fırlatiyorlar. 

Bu küçük ha~·lazları, takip etmek, 
hatta cezaıandırnıa.k lazım. Ta ki, ge
lip giderken etrafımıza rahatça ha -
kabilelim; gördüklerimizden utannu
~·atım; dı,ardan atılan bir t.a.,ıa kı -
nlan cam gözümüze batmasın, sakat 
lanmı:rahm. Yoksa, ne emniyetle yol
culuğa imkan kalır, ne de medeni bir 
sehirde, medeni bir \'asıta içinde ta -
biatin güzelliklerini görerek seyahat 
etmeye. .. 

Biz böyJe dü ünüyonız. 
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KUÇUK HABERLEh 

• Emniyet direktörü Ankarada -
Istanbul emniyet mügilrü Salih Kılıç 
Ankaraya gitmiştir. Üç dört gün son
ra dönecektir. 

• Sigortacılann lmtlhanlan - Si
gortacıların imtihanlanna pazartesi 
günti devam edilecektir. 

• iki seyyah kafilesi daha - Po -
lonya bBlldıralı Kozalik vapuru yarın 
limanıııuza 400 Alman ve Polonyalı 
seyyah getirecektir. Yine Polonya 
bandıralı Markiti vapuru, pazar günü 
350 yolciyle limanımıza gelecektir. 

• inşa.ata ~·akında ba.5lanı~·or - TU 
nelin Galata cihetinde beton bir bina 
inşa edilmesi hakkında evvelce hazır
lanılan proje nafıa vekletince tasdik 
edilerek buraya gönderilmiştir. Tünel 
şirketi bir ay sonra inşaata başlıya -
caktır. 

Maarifte 

llkmekteplerde 
mezuniyet imtihanları 

nkmekteplerin beşinci sınıfların
da dün mezuniyet imtihanları bitmiş 
tir. Neticeler Pazartesi günü talebe
ye bildirilecektir. llk mekteplerdeki 
sergilerin de umuma mahsus açık 
kalma müddeti dün bitmiş, dün ak
şam kapatılmıştır. 

• Muallim mektebinden 934 de me 
zun olanlardan 13 muallim birer de
rece terfi ettirilmişlerdir. 

muayene edilecek 
Belediye, pazartesinden itibaren 

motörlü kara nakil vasıtalannm se
nelik fenni muayenelerini yaptırma
ya karar vermiştir. Ancak, daimi en
cUmen bu muayenelerin intizamla 
ve her sene ayni şekilde yapılma.ısı 
için bir tamim hazırlamıştır. Buna 
göre, her nakil vasıtası sahibi kendi
sine ayrılan gün ve saatte muayene 
yeri olarak tesbit edilen lstan bul ta
rafında Sultanahmede, Kadıköy cihe 
tinde iskele meydanına gelmeğe mec 
burdur. Gelmiyenler belediye işlerine 
müteallik ahkamı cezaiye kanununa 
göre, cezalandırılacaklardır. Muaye
neye getirilecek vasıtalar tam işler 
ve muntazam olarak getirilecek, bu
na rağmen fen heyetince anzalı gö 
rülenlerin pli.kalan istirdat edilecek
tir. Bu gibiler lüzum gösterilen ta
miratı yapıncaya kadar vasıtalarını 
işletmiyecekler, bu tamirat bitince 
tekrar muayeneye gideceklerdir. Mu 
ayene neticesi vaziyetleri iyi olan 
arabalıı.rm ön tara!larmdaki camlara 
birer etiket yapıştırılacaktır. Bu eti
ketler gelecek yılda yapılacak mua
yene zamanına kadar olduğu gibi mu 
hafaza olunacaktır. 9 Temmuzdan 
sonra şehirde yapılacak kontroller
de etiketi olmayan arabalar işten me 
nedileceklerdir. 15 Hazirandan 19 Ha 
zirana kadar otobüsler, 20 den 29 a 
kadar hususi otomobiller 30 Haziran 

• 
dan 9 Temmuza kadar taksiler ve 10 
Temmuzdan 16 ya kadar kamyon 
ve kamyonetlerin muayeneleri ya
pılacaktır. Muayeneler plakaların nu 
mara sırasiyledir. 

Bahreyn Sultanı dün 
Londraya hareket etti 

ra kôrfuzindekı Bahreyn adala 
n sultanı Şeyh Abdurrahman Hamit 
bin Isa, dokuz kişilik mayeti ve Ingi
liz müşavirlerile birlikte Toroe eks
presile şehrimize gelmi~ ve semplon 
ekspresile de Londraya hareket et -
miştir. 

• 
Bahreyn sultanı, Haydarpaşa.da ln 

giliz konsolosu tarafından karşılan
mıştır. üzerinde künyesi ve mahalli 
üniforması, belinde de altın kılıcı bu
lunan Şeyh Abdurrahman, ıehrimiz
de kaldığı mUddet içinde, Ayasofya 
müzesini gezmiştir. 

Yeni talimatnameden sonra 
-

Kabotai hattında çahşan 
gemilerin vaziyetleri 

Limanda yükleme faaliyeti 

lktısat Vekaleti Deniz Müsteşarı 1 min edilmektedir. 
Sadullah Güney, dün, Denizyollan y 1 k 1 1 
idaresinde çalışmış ve yeni mütehas- o cu arıı ıyan ar 
sısm tetkikatile yakından alakadar Kabotaj hatlanna işleyen vapurla-
olmuştur. Sadullah Güney, muayyen rın yolculamu karşılamak için gelen 
sürati haiz olmayan gemilerin kabu- ler, polisin bir kararile dört gtinden 
taj hatlarında çalıştırılmaması hak· beri vapurlara girmekten menedil
kmdaki talimatnamenin tatbikına mektedirler. Yolcuların serbestçe 
ait teferrüatla da meşgul olmuştur. çıkmalarına imkln vermek için tat
Haber verildiğine göre, Denizyolları bik edilen bu karar, pazartesinden 
idaresinin elinde bulunan veeait, mev itibaren yeni bir şekle sokulacak ve 
zuu bahis talimatnamenin zaruri kll 

vapurların gelişinden yarım saat 11on 
dığı asgari sürate malik bulunmakta 
dır. Bu itibarla kaputa.j hatlarında ra isteyenlerin girmel!line mUsaade 
şimdi çalışmakta olan gemilerden edilecektir. Yalnız, teşyi için gelen
hiç birinin açıia cıkanlmayacağt tc- lere bu mUsaade verilmiyecektir. 
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Dış siyasa 
Almanya • ltalya 
anlaıacaklar mı ? 

ltaJyanm zecri tedbirler de,·am et
tiği takdirde Uluslar Kurumunu te .. 
ile Almanya ile birleşecejti sö~·Ieni • 
yor. Bugün i~ln Avrupa diplonıa~i~l
ni en ziyade ali.kadar eden meı;el' 
Almanyanın lt.a.Iyan te.~riki mesai 
teklifini kabul edip etmiyeceğidit• 
Arsıulusal politikada dahili rejinıltl 
meselesinin büyük bir rol o~ nadığı 
bu devirde iki fa.jlst devletin anlaş • 
ma.sı kolay görülebilir. Fakat bu itd 
devletin hari<•i ıU~·asetlerinde güttük· 
leri gayelerin, aynlık ve hatta zıddi· 
yeti dahili r~jim aynılığının doğurdtt 
ğu kolaylı~ hemen hemen izale edi
yor denebilir. 

~lussollni Hltlere her türlü dip1o
matik yardım vaded~hilir; Ren me • 
seleı;inin tekrar görü~üleceği bu zw 
mantarda Almanyanm bu yardıml 

ihtiyacı büyüktür. 
ltalyanın Alman ko1oni istekleriıtl 

aksettirmesi ,.e müdafaa etmesi, fÜP' 
he8lz, Bertin için en ~yanı arzu bit 
meselesidir. 

Ayni zamanda, Almanyanm Bal " 
kanlarla ve orta A vnıpadaki ekono • 
mik faaliyetinin ltalya t.arafmdall 
müzaheret görmesi Berlindekl dlplo
matlann memnuniyetle kaydedecek " 
leri bir hal olacaktır. 

Fa.kat Berlinin Romadan teniln e
deceği bu menfaatlere mukabil Al .. 
man Nuyonal - Sosyalimı.i ltalyaa 
faşimıl ile birle3tiği takdirde gaye " 
lerinden birpok fedakirWdar yap ~ 
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu fedakirlıklar meyanında D 
planda zikredilmesi iktiza eden Al .
manyanın Avusturya siyMeti \.'&l'dır. 
Bugün ltalyanm hatta Akdenlzde bir 
lng'iliz • lt.aJyan ihtilafından daha zi.. 
yade korktuğu ıteY, şimali İtalya hu
dutlannda Almanyayı ~önnekt.eclir. 
Mu8801İni Hitlerte yapacağı ~ID&" 
da Alman.yarım Avmıturyayı Dhak• 
tan vazg~mesi prtını her şeyden el' 
vel Deri sürmek mecburiyetinde kala
caktır. Halbuki "pan-Cennanlzın,, 
siyaseti Nuyonal - Sosyalist re • 
jiminin temelini te5kil etmekte olup, 
ulen · A \.-Usturyab olan Kitlerin Al • 
manlarla meskôn bu ülkeyi Alman 
devletine ilhaktan vaıg~mesine im· 
kin yoktur. 

__ .,,.._ ,.._.,_ ...... ••<:ı U~~~Ul 1 
bugün i~in ekonomik kaygular Al -
man dıı; siyuasma istikamet vermek 
te büyük bir rol oynamaktadır. Al • 
manya gittikre ehemmiyet kesbeden 
orta ve şarki A \TUpa ticaretini sek -
t-eye uğratmamak hususunda çok ha..ıt 
!iM davranmakta ve İtalya De bir teş
riki nıfJ8&inin Yugoslavyayı ve diğer 
Şarki A vnıpa devletlerini kuşkulan • 
dırmumdan korkmaktadır. Uçüncü 
bir nokta da eudur: Alman slyue
tine yeni yeni müzaheret gösteren 
tn~terenin bu mÜZILheretlnln mu • 
hafaza eıdilme&l hmUAuna Almanlar 
krıkanç bir ehemmiyet atfetmektedir 
fer. 

BlnMınaleyh, mtter MttMOlhtl 0e 
yapacağı herhangi bir anlqmada t .. 
talyan d08tluiunun temin edecdf 
faydalan doğuracağı bu JIM"nfl neti
celerle öl~ek mecburiyetinde kala .. 
caktır. 
HamafDı Almanyan1J1 bötön tia 

mWihazalarmm yeni Fransız kabine
ainln güdeceği ılyatw'~ göre tadile 
oğrayaca~ ıüph~r. Çünktl Al • 
manya ltalyayı gücendirip StreM 
cephfJflinin tekrar tefekkill etmesine 
hiçbir suretle ruı değildir. - N. H. 

Bir heyet Hazinei ~ 
Evrakta çahsıyor 

Resmi dairelerde yok edilmesi 11-
zımırelen evrak hakkındaki kanunun 
tatbikatına devam edilmektedir. Bu 
iş için, bütün viliyetlerde tali birer 
komisyon tefkil olunmuştur. Merkez 
deki nihai tetkik komisyonu da teh
rimize gelerek hazinei evrakta çalış· 
mağa baflamıştır. Komisyon, Başve· 
kalet muamelat umum müdürü Hay
dar Gün ver' in reisliğin dedir. Azalan 
Hariciye Vekaleti evrak mUdürU Hl· 
mit, Maarif ktitüplianesi mUdUrü 
Huan Fehmi, Dahiliye Vekaleti ev· 
rak mUdürü Ahmet Fehmi ve Milli 
Müdafaa Veküetinden bir zattan mU 
rekkeptir. latanbulda teşkil olunan 
tali komisyon 926 senesine kadar es
ki Şiırayi Devletin yok edilmesi li
zımgelen evrakmr ayırmıştır. Nihal 
komisyon bunlar üzerinde birer bi· 
rer tetkikler yapmakta ve karannı 
vermektedir. Yok edilmesi hakkında 
karar verilen evrak satılmıyacak, 
bunlar yakılacak veya hamur haline 
~etirilecektir. Tetkik neticesinde sak 
lanılmuıma karar verilen evrak ta 
hıfzedilecektlr. Komisyon buradaki 
ieini bir haftava kadar bitirect>ktir. 
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"Hükumet böyle olur, ne söylemek 
ne de yapmak istediğini bilir!" 
(Hakkın büyüklüğünü görmeli ki; göremedi... Bu günü gönnek; ve dün

fetvayı şerifi. fermam hümayunu. mu kü ihanetine acı acı nedamet etmek. 
raaı hükfımeti, adaletin tecellisine Ali Kemal Bey jçin çok istıraplı bir 
hadim ederek; aylardanberi bir yan- ceza teşkil edecekti. 
dan ümmeti Muhammede, bir yandan * 
da bu hakipaki vatana fenalıklarını Ali Kemal ve Rıza Tevfik Beyler .. 
Mya saya bitiremediğimiz 11) kuva- Bu yüksek münevver ve şöhretli a
yı milliye oyununun mahiyetini niha· !imler; eğer ı:;adece artık eksik beş on 
yet. \'azıhan meydana koyan, işte bu- sö?. söylemek: yalan yanlış bir iki 
dur. makalecik düzmekle kalmış olsalardı; 

( ... Böyle bir fili merdud, elbette bir onlar da -diğer bir takım iki yüzlüler 
gün belasını bulacaktı. lşte, o nızu ce gibi- hadisat arasına karışır gider
&a geldi. ler: -belki de bugün kendilerine yeni 

<Bizce hükümet, böyle olur. Ne birer maske edinerek- kolayca birer 
!Öylemek ve ne yapmak istediğini bi- istihale geçiriverirlerdi..Fakat bu iki 
lir. zat. yalnız söylemek ve yazmakla kai-

l Mütarekenamemi7. I neydi? •. Bir mamışlar: Anadoluya baştan başa 

(arzı ttslimiyet değil miydi? .. Beyan- nifak ve şikak tohumu sac;mak ıcin 
namenin sarahaten bu noktada ısran, dünyanın en kanlı hiıdisatını hazırla· 
mahzı siyasettir. <2). mayı deruhte eden grupa da filen 

(Şimdi hükfımetlmizden umanz, ve yardım ve hizmet etmişlerdi. 
diler;z ki: kavlini fiilile teyit eylesin. Bu gntp; Sait Mollanın riyasetinde 
Efkanndaki bu metaneti. bu isabeti, olmak üzere Kiraz Hamdi Paşa, (ha
icraatında da göstersin. (3) demei hassai şahane kumandanı) -ve, 

(Bi?.ce fesadın membaı: Anadolu· Padişah Vnhdettinin kayın biraderi
dan ziyade, payıtahtımızdadır ... Bazı Zeki Bey, asker kaymakamlarından 
serseriler, felfı~etten ders alarak iz. Fettah Bey. esb:ık dahiliye nazırı ve 
harı nedamet edecekleri yerde, mes- ayan a71ısında.n Adil Bey. Topçu li
leki merdutlannda devam edebilmek vası Mustafa Natık Pnşa,h!evlan za
Umidiyle Anadoluya firar ediyorlar. de Rifat, binbaı,ı matrutlarından Çer 
Varsın, etsinler. Onlar da, cezayı se· kes Bekir, sabık miralaylardan Çer
zalannı bulurlar. kes tbrahim Beylerden mürekkepti. 

( ... Kuvayı milliye, <ittihat ve Te- Hüriyet ve Itilaf Fırkasının Zeynela
rakki ocağı) nın yeniden dirilmesi bidin Efendi partisine mensup ve 
için icat edilen bir oyunclur. ( 4) me...'llleketlerinde nüfuzlu bazı şahsi-

(Hü!>;ınıetir.ıiz, (şer'i şerife), ira· yetler de bu grupa devam etmekte
dei padişahiyc imtisalen azmeylediği !erdi. Bu grup. Sait Mollanın Cağal
veçhile o (Fi"ci "oagiyel yi tedi'Je oğlu fırınının üstündeki -yarı ikamet 
muvaffak olur: bu kabusu üzerimiz· gfıh ve yan lngiliz muhipler cemiye
d~n kaldırırsa, Kuyucu Murat Pasa· tinin idare mcrke?.i \•azifesini gören· 
nın Celalileri, Köprülü Mehmet Paşa- ahşap konağında toplanıyordu. Ana
nın diğer şak

0

leri imha ederek bu dev dolunun nerelerinde isyan ve ihtilfil
lete ettikleri hizmeti beliğ bir suret· !er çıkarılması imkanı olduğu tayin 
le tanzir etmiş olur. Ancak. bu mu- ve tcsbit ediliyordu. 
vaffakıyete mazhar olmak için, o bi- Grup, ilk içtimaını Nisanın 10 uncu 
a.man paşalann yaptıklarını yapma- Cumartesi günü akdetmişti. Cereyan 
lı. (5) eden müzakerede, şunlara karar ve-

Bu sözler kanşısında bir lah7.a du- rilmişti: 
rup düşiinmek mecbur.iyetini hissedi- 1-I-Ieyşeyden evvel,1Jrtalığa deh~et 
yoruz · ve diyoruz ki: vermek icin lstanbulda tam 1 üç bin 

- Padişah Vahdettin ile Damat ki~i ı tevkif edilecek ... Bu suretle hem 
Ferit Paşa .. Şahıslnn nevilerine mnh· efkarı lL'lJUmiye sindirilecek. 1ıem de 
sus olan bu iki adarn : saray hayatı· Kuvayı Milliye ile en küçük bir alaka
nın. insanlık faziletlerini eriten, biti· sı olanlar, ortadan temizlenecekti. 
ren levisleri. cifeleri. riyalnrı ve ih- Bu üç bin k·şinin d~fteri tanzim edil· 
tiraslan içinde yetişmiş birer cahil mek için icap edenlere emir. verilmiş
ve hattiı. eçhel idiler. Ya Ali Kemal ti. 
Bey? .. O, halk içinde, halk arasında; 
halkın dertlerini, istıraplannı, ihti· 
yaçlannı dinliye dinliye .. Saltanat zu
lüm ve istibdadının altında inliye in· 
liy~ yetişmişti ... Abdülhamidin zulüm 
ve seyyiatından şikayet ederek A vru
paya firar etmişti ... Orada ve Mısırda 
(kavline uymıyan bazı fiilleri) bir ta· 
rafa bırakılacak olursa, hiç olmazsa 
zahiren olsun, (isti"odat aleyhinde 
mücadele) ye girişmişti ... Edipti. Şa
ifdi. Bunlann fevkinde de; lalim) ol
duğuna dair bütün Osmanlı gençliği
ne. derin bir kanaat vermiş; hatta 
Darill(ünunda da bir kürsüye geçip 
oturmak şerefini ihraz etmişti. Bütün 
bunlara rağmen; Vahdettin gibi bir 
Padişahın ve Damat Ferit Paşa gibi 
bir sadrazamın peşine niçin takılmış; 
dalaletin o derin ve siyah çukuruna 
nasıl düşüvermişti ? ... 

Bir kaç gün evvel, Romanyada bu
hınan ve (Ulu Atatürk) ün yaptığı 
(Büyük Türk Inkıliı.bı) nm azameti 
ile onun kurduğu genç (Türkiye Cu
muriyeti) nin şu kısa müddet zarfın
da !östedjği feyiz ve terakkiye cidden 
meftun olan (doktor, Ibrahim Temo 
Bey) den bir mektup almıştım ... Bu
gün, ana vatan haricinde yaşıyan: 

fakat bizlere karşı rabıta ve hassasi
yetini unutmıyan bu bitaraf zat; ge
ccnlerde Rıza Tevfik Bey hakkrndaki 
yazılarımdan bahsederken; Rıza Tev
fik Beyden dört sene evvel almış ol· 
duğu bir mektuptan, ve mektubun da 
derin nedametleri havi bulunduğun
dan bahsediyor. 

Bu mektubun doğruluğuna, hiç 
ıüphe etmiyorum... Türk milletine 
zerre kadar ihanet edenlerin, na.ınl 
acı ve feci birer akıbetle göçUp git· 
tikleri .. veyahut bugün, silrilm silrUm 
11UründUklerini -sırası geldikçe- birer 
birer arzediyorsam; aynı zamanda 
bl.Wllarm a.cı bir hicap ve nedametle 
kıvrandıklarma da kanaat getiriyo
rum. Onun için; Ali Kemal Beyin pek 
vakitsiz vefatına teessüf ediyorum. 

Ali Kemal Bey; (Türk milleti bil· 
yük davasını hak etmiştir.) denildiği 
gün. ihanet ettiği milletin payı inti
kamı altında ezildi, gitti. Fakat, (Ku· 
vayı Milliye) nin -1ttihatçılığı dirilt· 
mek) için değil· TilrklUk tarihine e
bediyen şeref verecek yepyeni ve me
deni bir hUkflmet kurmak suretile 
t&rihi vazifesini ifa ve ikmal ettiğini 

( 1) Ali Kemnl Beyin saya saya bitire 
mediii bu fenalıklardan maksadı ''Garbi 
Anadolu cephesile Adana, Maraş, Antep, 
Urfa cepheler'ndeki kanlı müdafaalar: Boz 
kır. Harp fesatçılarını tedip: Anzavur is 
yanlarına karşı mukavemet •e mukabele 
demek C>l'lcak. 

(2) Dikkat buyrulsun. Padişah ve hlikiı 
met, düşmanlara karşı tamamen (arzı ;es 
limiyet) ediyor; ve millete de ettirmek ıs ti 
yor. 

(3) Ynni. düşmanlara (ar71 teslimiyet) 
etmeyenleri , baştan başa imha etsin. 

(4) O (ittihat ve Terakki ocağı) ki: umu 
mi harp içinde. koca b' r milletin açhktan 
ve sefaletten inim inim inlediği b:r vakitte, 
Ali Kemal Beyi -bir akrabasmm hatırı 
için- kuş ııidüyle beslemiş .. O (lttihatc:ı 
lar) ki: firar edecekleri giin bile. lstinyede 
ki bir yalıda, Ali Kemal Beye öğle yeme 
iini yedirm'şlc•di • Bunları unutuvermek 
ic;in ne derecede nankörö olmak .liımnge 
lirdi? ... 

(5) Yani. kQca bir m'llctin birer birer 
kafalarını l·o111••""\11k. Anadoludaki kor ku 
yulara doldurmak." . 

AGAÇ· 
(AGAÇl m 11 inci sayısı bugün 

çıktı. içinde Necip Fazıl, Ziyaettin 
Fahri, I. Galip. Salih Zeki, Asaf Ha
let, Selmin Tevfik. Miraç. Cevdet Kud 
ret, Fikret Adil ve Şerif Hulusinin 
yazılan ve sair yazılar, kronikler ve 
resimler. (AGAÇ) memlek~n ye • 
gane san'at ve fikir mecmuasıdır. Bü· 
tün münevverlere hararetle tavsiye 
ederiz. 
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KUŞBAKIŞI 

Çocuklar arasında 
YPnikö~ e giden ,·apurlardan birin

deJim. Mektepten çıkan çocuklarla va 
pur yanş yal'aı· doluyor. Her i~kele
den beş on kiı;ilik bir mektepli kafile
si alarak ilerliyoruz. Aralannda ken
dimi çok ~'8..'b bulduğum çocuklann 
çoğunun dillerini anlamadığım için 
hareketlerini tetkik ediyorum. Benim 
etrafımı alan kızh erkekli ~oeuklar 

Ermenice konu~uyorlar, ara.sıra. ga
yf't güzel telaffuz edilen bir türkçe 
cümle yakalryonım: 

- Sabatocamm ! 
.Bilmem neden hı~ ho<·anmıdan çok 

hararetlf': bahsedi)·orlar. Sonra mü· 
tema.diyen hir kf'limf'); tekrarlryor -
far: 

- Raron! 
Bu kf'limenin iizerinde bir hayli 

durduğum halde bu Baron'un kim ol
dnŞunu bir türlü anlıyamıyor ve ni· 
haJ·et sonıyorum: 

MEMLEKET MANZARALA.t<ll\I DAN Güzel İzmir 

- Affedersiniz, ama, Baron kim 
oluyor?. MEMLEKETTE "TAN ,, 

1 l'annnda oturan dokuz on J·a.5Ja
nndaki se,·imli kızcağız, nihayet giİ· 
7.el bir tiirkçe ile: 

-Baron Mösyö demektir. DiJin
ce cehaletimi anlıyorum fakat bu ve
sile ile onlarla heı; on adımlık ahbap 
oluyorum. 

O aralık dehşetli surette ha.,ari 
bir çocuk arkadaşlanndan birinin 
(,'antn.'iına musa:ıat olmu~ onu müte
maıli)·en mcrdiwnden a..5ağı fırlatı
yor. Bu kiio;;fahlık küçiik dostlanınrn 
fena halde canım sıkmış olacak ki, 
bir ha.~ariye bir benim yüzüme bakı
yorlar. Bu bakışlardan cesaret ala
rak nihayet yaramazı fena halde a
zarlıyorum, kızıyor: 

- Bilmedi~niz işlere kanşmapn. 
diyor. Ben onun çantaı:;ınr beyhude 
yere a:;mıyonım. O demindenberi be
nim anama sÖ\'Üyor .. 

- Hayır! diyorum. Yalan söylü
yorsun. 

- Ne )·alanı camın sen de! Sanki 
söylediklerini anlamıı;sm ~ibl. Daha 
demin "Baron,, un ne <lemf'k oldu
ğunu bizden ö~endin ! 

A7.arla.nma~ razı olmı~·an çocuk 
ilk iskelede inip giderken yanımda 
oturan ufak kızcağız hem aya~ında· 
ki sargı bezini çözüyor, hf'm de: 

Şiddetli yağmurlar birçok 
yerlerde tahribat yapıyor 

Samsun, (Tan) - Birkaç gündenberi Samsun ve havalisinde yağan 
şiddetli yağmurlar bazı mmtakalard a ufak tefek hasara.ta sebebiyet ver
miş, Kavakta birkaç evi su basmış, bir kısım mahsulat zarar görmüş, iki 
hayvan sellere kapılarak ölmüştür. Kavağın Çiri§li civarında vazifesine 
gitmek üzere bir dereden atla geçm ek istiyen Samsun süvari mübaşirle
rinden Ibrahim çavuş oğlu Hilmi, sellerin oyduğu derinliklere batarak atı 
ile birlikte boğulmuştur. 

Pazar tatili hakkında bir karar 
Izmit, (Tan) - lzmit belediyesi, ahçı, bakkal ve manifaturacılardan 

başka diğer dükkanların cumartesi günleri öğleden sonra kapalı bulıin
durulmalan hakkında bir karar vermiştir. Bu tebligat esnaf arasında 

birçok dedikodu uyandırmıştır. Bun un sebebi Izmitteki esnafları esaslı 

bir tasnife tutmağa imkan bulunmayı§ıdır. Bir bakkal dükkanında çok 
defa ipekli gömlek, kravat ve çorap bulunduğu gibi, bir ıuhafiyeci mağa
zasında da şeker, tuz ve saire bulunmaktadır. Belediyenin bu işi kökün-
den halletmesi beklenmektedir. ' • 
General Kazım Dirik, Çanakkale 

ve kö.q/erinde tetkikler .IJaptı 

Samsun şehir meclisi 
toplantllannı bitirdi 
Samsun, (Tan) - Şehir meclisi 

yeni yıl bütçesini tanzim ederek top
lantılarına son vermiştir. Meclis 936 
yılı içfo elektrik ve Su işlerini ayır• 
mı§ ve mülhak bir bütçe yaparak 
varidatını 101,000 lira olarak tespit 
etmiştir .Bu mıktarın safi kar olan 
!7300 lirası da umumi bütçeye ilave 
olunarak 936 bütçesi geçen yılda1' 
yirmi bin lira fazla.sile 818,200 Zira 
olarak kabul edilmiştir. 

Bu sene borçlar taksiti için°70,500 
lira, Belediyeler bankası muhassas~ 
tı olarak 13-477 lira ve yaptınl~ 
sına karar verilen Şehrfo müstakbel 
planı içinde 5.000 lira ayrılmıştır. 

Yeni bütçede bilhassa Fen, imar 
ve Tezyin işlerine fazla tahsisat ko
n1ılmuş, yeniden kırk dokuz bin Zirrı 
s0trfiyle yapılacak olan fenni mezba· 
hanın masarifi inşaiye oo istimlak 
bedeli olarak 25.000 lira, t~ edi
lecek Ayar istasyonu masrafı için 
1,000 lira, Cümhuriyet meydanının 
istimlciki içinde 18 bin kilsur lira 

- Onu a.zarladığınıza çok i~i etti
niz. ('ok fena bir çocuktur. diyor. ] 
Sargı bezinin altından hihiik bir ya
ra çıkacak cli.l·P alaka il~ bakarken 
sonı)·orum: 

~::.:... :.:....~~.,...,,...~-f1l•;...ı!!!~~--ılıı!ia"*"-~...t:ı:~:.;;_ _ _:_l tak.mat ktnıulm~tur. Bundan baş-" 
l(,(l ı>t:u:ıa:n 1:1 1ll6 ,.~ muna.sciıe1i1.n 

- Niçin im sargı hexini çozuyor
sun kızım? A~·:ı.ğrndaki ya ray1 azı ta· 
caksm. 

On ya~rndaki kıT.eağı7. bir şeytan 

gibi gülüyor ve: 
- Yara bir şe~· yok canım, diyor. 

Numara! Hoca tek ayak cpza.o;ına ı 
kaldınna."lın diye sarmıştım! 

Hakikaten sargı bezinin altmdan 
çıka çıka tentürdiyotla sıvanmıı; sağ
lam bir bilek çıkıyor, ve küçük Erme
ni kızı güzel şivesiyle: 

- Bizim ne antika hocalanmız var 
bilseniz! diyor, ve alayla hocalann • 
dan bahsediyordu. 

Bu on ya.ı;;ındaki çMuğun aizrnda 
bu kelimeler bir sıra altın diş gibi çir
kin dunı~·ordu . 

Ondan birdenbire soğumuş öteki 
çocuklarla me. ·gul ohna.ğa başlamış

tım. l\.ar,;nnda beş on k~';ilik başka 
bir mekt.epli kafilesi )0aka.<Jı ~dmadık 

kiifiirler icat etmekle m~guldüler. 
Küfür etmekten bıktıklan u.man cep 
!erinden birer lnee ıa. .. tik ~ıkararak, 
saia ~la kağrt misketleri ~·ağdınna

-

Çanakkaleden bir görünüş 

Çanakkale. <Tan) - Trakya umu- tiş, bu münase'betle bir söylev ver
mi müfettişi General Kazım Dirik, miştir. Truva harabelerinde tetkikler 

yapan Kazım Dirik, Tekirdağı yolu i
şehrimize gelmiş, vali Nizam Atak· le dönmüştür. 
erle köy kalkınma planı tatbikatını Partide, Vali Nizaminin başkanlı
tetki kiçin kazalara gitmiştir. Çan ğında yapılan bir toplantıda mahsul
nahiye merkezinde yapılan yeni par· terden Hava Kurumuna yüzde iki 
ti binası, General Kiı.zım Dirikin de tebcrrü edilmesi ittüakla ka.rarlaştı
huzuru ile açılmıştır. Umumi müfet- nJmıştır. 

Milli mektebin .Je • ser91 Misakı 

ğa ha.45!amışlardı. Nineleri }·erindeki 
kadınlara, ufak bebeklerin ~nbe ku
laklanna nisan alı)·orlardı. iskelele· ~ 
rin birinde dört beşi birden biletleri· 
toplıyan memurun burnuna nişan al
dılar: Arkalanndan bir ses: 

- Yapışhrm! diyordu. Anla.."m bi-
7A". paM>Stız bilet vermemenin ne de· 
mek olduğunu. 1 
K&ğlt mermilerden birisi hedefe 

isabt edince ~ar hep bir ağız - 1 

dan bir kahkaha kopardılar. Bilf't

1
1 

tophyan memurun savurduğu ve ba
hklann bile yüzünü kızartacak kadar! 
okkalı olan küfür bu kahkahalar ara-I 
811lda kaybolurken vapur lskeledt-.n 
uzaklaşıyordu. Akhisar, (Tan) - Akhl8&r Ml8&1u Muti mekteblnae sene sonu mftııa.. 

sebetiyle !:.Ok gtizel bir sergi açrlmı§tır. Sergi büyiik rağbet gönnüşttir. 
Bedri RAHMi Yukarki resim, sergiyi haıırlıyan mektebinltallm heyetini bir arada gb&

teriyor. 

MEVLUT 
Tisalya Yenişehir ~rafından Atıf 

Bey zade pek sevgili babamız ve pek 
kıymetli ve sevgili 7.evcim merhum 
Bay Mahmut Fuat Tayfuroğlunun 
ruhuna ithaf edilmek tizere Hazira
nın 14 neli Pazar günü saat üçte Ar -
navutköyti camii şerifinde mevlidi ne 
bevi kıraat edileceğinden akraba ve 
eviddası ile kendisini sevenler davet 
olunur. 

Mübarek Tayfuroğlu 
Unvan Ta.yfuroğlu 
Fatma Fuat Tayfuroğlu 

iki yangın baılangıcı 
Balıkesir, (Tan) - ilimizde iki 

yangın başlangıcı olmuştur: Hacı ls· 
mail nahiyesinden Fatma ocağı fazla 
yaktığı için baca tutuşmuş, derhal 
söndürülmüştür. lkinci yangın da Ku 
vayı Milliye ~ddesinde 97 numarada 
oturan Adileye ait evden çıkmıştır. 

Ocakta çamaşır yıkanırken pencere 
pervazlannm tutu§masiyle bqlıyan 
yangın, geni§lerneden söndUrUlmUş -
tUr. 

Adapazarı Muallimler 
Blrllğl 

A4apazan, (Tan) - Uzun za • 
mandn' Adapuarmda mesleki çallf
malanyla muhite kendini sevdiren 
Adapazarı Muallimler birliği üyeleri 
metnleketin ktıltUrel iflerinl çatısı 
altında toplayan Halkevi içinde ça
lışmanın, ülkülerine daha faydalı 
olacağım dütUnerek, kendi kendile
rini fesh etmişler ve Adapazarı Hal
kevinin muhtelif kollarma yazılmıt· 
tardır. 

yardımlarile do7csan bin lira sarfilc 
yapılacak olan büyük Halkcvi bina· 
sı içi>ı birinci taksit olarak 22.500 
lira ayrılm~tır. Bu yıl taritelerda 
de esaslı değişiklikler yap1lmtş1 bil
ha,,,,a iskele rusumları yilzde ondmı 
'l!üzde elli kadar indirilmiş, elekt· 
tirik kilovatı 2! kıırt1*tan 20 ye in· 
dirilmiş ue ,<Jaat ücretlerinde yüzde 
15 tenzilat yapılmıştır. Yalnız Tak
viyeye §iddetle ihtiyacı olan itfaiye• 
nin makineler tamir, tecdit masrafı, 
yedek aksam, ıtistik ve hortum be· 
deli olarak ancak 800 Jira gibi çok az 
bir tahsisat komılmtt§tur. ______ ............... , 
Köylüye dağıtdan 

meyva bahçeleri 
Yalova, (Tan) - 11 ç e m i z 

köylerinde iki bin kişiye beşer ve 
onar dönümlük bağ, dut fidanı ve 
meyve bahçeleri ~erilmiştir. 

Dağılan arzinin dönümü on bini 
geçmektedir. Köylüler sevinç içer· 
sindedir. 

Maden tetkikleri 
Balıkesir, (Tan) - Settalo ismin· 

de bir ltalyan, madenler Uzerinde 
1 incelemelerde bulunmak üzere ili· 

mize eglmiştir. Krum madeni ruh· 
sctnamesi sahiplerile temasa gelllfiş 
settalo, Dursunbey ilçesinde de tet· 
kikler yapmış, numuneler toplamış· 
tır. 

L __ ~.~cülc H~.~~,._r _ _ J 
• Samsun, (Tan) - Halkevi gös· 

terit kolu tarafından Kiı.zımpaşa si· 
nemasında ikinci olarak Faruk Nafi· 
zin "Ozyurt" piyesi temsil ec)ilmiştir. 
Temsil fevkalade güzel olmuş ve -bin· 
den fazla halk bulunmuştur. 

• Adapazarı, (Tan) - Halkevi· 
miz, Adapazarı hapishanesind~ iki 
kunı açarak henüz okuma bilmeyen 
mahbuslan okutmaktadır. A kur• 
sunda yüzden fazla, B kursunda da 
yirmi okuyan vardır. Yakında imti· 
hanlann& başlanacak ve diplomaları 
merasimle verilecektir. 

Müessif bir irtihal 
Ceridei Havadis ve Saadet gazete• 

leri sahibi Fethi Uzkanm kardeşi Sa 
llm Uzkan iki gUnlUk bir hastalık ne 
ticesinde vefat etmiş ve cenazesi dün 
Usküdarda Bağlarba§ındald hanesin 
den kaldırılarak Karacaahmette aile 
kabristanına defnedilmiştir. 
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Ukala 

Olimpiyada Türk boksörü gidecek mi? 

lki gün e\'vel bir oku~·ucumdan 
mektup aldmı. Benden ukalanın tari~ 
finl yapmamı i tiyordu. Mektubun 
Jçinde hakkımda lütufkar sözler ol -
ma~a~·dı, böyle bir tarifin yapılması
nı istemek ukalalığın ta kendisidir di
ye işin içinden çıkacaktım. Fakat 
ben de nihayet bir in~amm. Utifata 
likayt kalmamak zafından kurtula
madım n işte bu ~iiıden ukalanın 
tarifine kalkışmak gibi bir ukalalık 
yapıyorum. 

Olimpiyat hazırhğı 

Kampa seçilen sporcular 
hakkında dtistindtiklerimiz , 

-2-
Fut'bol f edersyonunun olimpiyat 

kampına seçtiği sporcular hakkında 
düşündüklerimizin bir kısmını dün 
yazmıştık. Bugün de bir kısmını yaz
mağa devam ediyoruz: 

ğırlığı, müdafaada hücumda olduğı 

kadar kıvraklık göstermesine enge. 
te§kil etmektedir. Kamp idmanlarile 
daha f a.zla bir suples kazanacağına 

üphe olmıyan Reşnt müdafaa: kabiliye 
tini de arttırırsa en muvafık bir yan 
muavindir. 

Yugoslavya boks şampiyonu dün 
geldi. bu · akşam Melih ile döğüşüyor Hoş, pek güçlük ('ekecek te deği

lim zannederim, ukalanın tarifini ~·a
pabilmek için şöyle etrafa bir bak
mak kati. 

HAKKI 
Bu futbolcu, kafa. vuruşlarındaki 

düzgüq;i~ ve paslarındaki fayda • 
sile Jzmir - F. Vienna maçında mu -
vaffak oldu. Fakat ondan sonraki 
maçlarda, göze çarpar derecede aksa
mamakla beraber, ilk mcıcmdaki ka · 
dar da göze çarpmadı. lhtimal ki, bu, 
üst Uste maçlar çıka.rm:ığa alışık ve 
hazırlıklı bulunmamaHrndan ileri gel
miştir. Bir buçuk aylık kamp hayatın 
dan ve çalışmasından sonra bu fut • 
bolcü ile, Lütfinin, merkez muavin 
yerini istenildiği kadar duldurmağa 

kabiliyetli bir hale geletekleri ümit 
edilebilir. 

lBRAHlM 

Boksör Melihle bu ak,am çarpışa
tak Yugoslav tampiyonu dün geldi. • 
Taksim stadyomunda bu akşam rin
ge çıkacak olan Yugoslav şampito· 
nunun kıymetini ora.da. görecegız. 
Galatasaraylı Melihin Yugoslav §&m

piyonunun böyle acele bir maç yap· 
malarına sebep olan ,eyleri okuyu· 
cularımıza evvela anlatalım. Ondan 
11onra bu maç etrafında ve Türk bok
sörlerinin olimpiyadıt gidip gitmeme
leri hakkındaki düşüncelerimizi kıaa,. 
ca bildirelim: 

Bu acele ma~ neden 
yapılıyor? 

Berlin Olimpiyadına gidecek Türk 
11por kafilesine bokı şubesinin de İIJ· 
tirak etmesi hakkında 11on günlerde 
umumi bir arzu gösterildi. Umumi 
merkezle Federasyondaki azalar bok 
sörlerden Olimpiyada gitmeğe layik 
olanların sıkı bir imtihan geçirme
lerini şart ko.,tu. Gönderilmesi arzu 
edilenlerin be.şında Galatasaraylı Me 
lih bulunuyordu. Bu istidatlı gencin 
ehliyetini döğUşerek isbat etmesi ar
zu edildiğinden vaktin darlığına ba
kılmıyarak Yugoslav ,ampiyonu ge
tirtildi. ÇUnkU Melihin dah& iyi ha
zırlanması beklenmi' olsaydı, ihti
mal Olimpiyat komitesine gönderile
cek ısim listesi gecikecekti. ı,te bu 
yüzden Galatasaraylı boksöriln uzun 
boylu hazırlanmll!ma imkin hasıl o
lamadan döğUıJe çıkması mecburiyet 
halini aldL Bu akşam Melihin Yugos
lavla yapacağı maçın neticesini şim
diden tahmin etmek mUmkün değil
dir. Fakat maçın ıonu Türk çocu
ğunun galibiyeti ,eklinde çıkanıa 
Olimpiyada boksun da iştiraki bir 
--..:. -~ı.: ... lmn• nları:ı lchr Msır.rn 
aka çıktı U.'kairde umumi merke-
r:in nasıl bir karar alacağı bilinemea. 

Ukala, her şe;rden en·el "bilirim,, 
iddiasında hulunım insandır. Halbuki 
bilmez. Ve onun bUmemezllğl, a1imln 
uzun çalışma ,.e okuma senelerlnden 
sonra: 

- Okudukça cehlimin nekadar ge
nişlediğini göriiyonım. 

Diyi"ll ~ibi bir bilmemezlik değil .. 
dir: 'ukala, bilmediğini de bilmez. 

Ukali<la izzetinefis yok t>namiyet 
vardır. Bu enamJ~·et onu sıra ı a gö
re güliinç, sırasına göre z&\'allı mev
kilere koyar. 

Ukala ·kendini kutbilliiktap zanne
der: Kendisine sorulmadan hiçbir İ!1 
görülmez, ne sahada olursa olsun her 
hılllgl bir munffakı~·ette. kendisinin 
bir payı, aslan pa~·ı ,·ardır. 

Çin ve Maçinde bir askeri nmznffe
ri~·et elde edilse, ukala: 

- Bu, benim \'erdiğim planlar sa
ye~inde oldu, 

Der. Edison onun bulu Iannı aşmp 
lsti~mar etmiştir, sosyal bütün hare
ketlt>r onun eseridir ve şayet bunlar 
menfi neti<'eler \'erirse: 

- Vaktile söylediklerlml dinleme
diler ki ... 

Diye çırpınır. 
Şaşant dikkattir, kaclın ukalalara 

ukala tlenmez, isterik denir. \·e hu 
ha~tahğt ~lifli bir uzvunun i~ 1 çah~ -
mama"ına atfedilir. Ukala,la ı~~ı ça
lısmıyan uzuv kafadır. 

' Be.rnard Sha'\·'a dUn~1'ıla iki hü -
ylik muharrir ohluğunu söylemi~ler: 

- Oteki kim! 
Jliye ~ommş. Bu niikteclanlıktır. lJ. 

kaliya nrni Sf>)'İ SÖ) leseler: 
- Harır, der, olamaz. Ben bir tek 

ki i tanıyorum. 

Fikref ADIL 

Merkez muavinden bahsederken he
men ilave edelim ki, kuvvetli bir Türk 
takımı teşkiline şimdilik en büyük sı 
kmtı merkez muavin ve merkez mü -
hacim bulmaktır. 

SEl\llH 
Nitekim bu sıkıntı takdir edilmiş 

olacak ki, Ankara muhtelitinde mer
kez muavin oynamış olan Semih de 
kampa alınanlar arasına girmiştir. 
Kendi arkadaşları ara~ında bir de • 
receye kadar muvaffak olan Semihin 
kuvvetli olması istenilen birtakım için 
de -meğer ki, bir buc;uk ay içinde ha
rikulade bir değişiklik olsun- fazla mu 
vaffak olacağını zannetmiyoruz. 

SEÇRADYE~'l.ER 

Ortada dönen sözlerden ba~ kim -
selerin Esadın, bazılarının da Rıza -
nın ayrılmam1ş olmasını doğru bul -
madıklarını anlıyoruz. Bu suretle dU
şünenler belki, muavinler arasında Se 
mih, Faruk ve Adilin bulunmasını 

bir mükayese esası yapmaktadırlar. 
Fakat böyle düşünır.emek lazımdır: 

Bu futbolcü de, M. Reşat gibi, da.
ha fazla hücumcu bir muavindir. Pas 
ları M. Reşatınk.iler kadar hesaplı ol· 
masa bile, kendisinin Reşattan seri 
ve müteharrik olması onu kuvvetli 
bir takıma girecek yan muavinler sı
rasına koymaktadır. 

FARUK 
Fena bir oyurtcu olmamakla bera • 

ber Cevat, M. Re~at ve lbrahimle ay· 
ni dereceye çıkarılamaz. Bu itibarla 
bunun ayrılıp Kadrinin dışarıda bıra
kılması tuhaf görülebilir. Fakat f ede
rasyonun tebliğinden anlaşılıyor ki, 
her mevki için ikişer oyuncu ayrılma· 
sı dügünülmüş ve gözönünde bulu • 
nanlardan Adil alınırken bulunmıyan· 
!ardan da ilk olarak Faruk hatıra gel 
miştir. 

ADIL 
Kendisini çok az gördük. Yaptığı 

üç maçta hayal meyal hatırladığımız 
için fazla bir mütalea yürütememek 
z.aruretindeyiz. Düşüncemizi bir bu .. 
çuk ay sonraya bırakıyoruz. { 

MUAVİN KADROSU 

Oyle zannediyoruz ki, bir buçuk 
ay içinde bir değişiklik olmazsa,olim 
piyf\t takımının muavin kadrosunu 
Lfıtfi, Hakkı, Cevat, \1. Reat, Ibrahim 
teşkil edecektir. 

YARI~ 

Y armki yazımızı mühacimlere has
redeceğiz. 

Sadun G. SAVCI 

Garsonlar Cemiyeti I 
Bok• fubesl giderse Bu ak~a.m Yugoslavya f&mpiyonu ile döği.işecek olan Galatasaraylı Melih miştir. Temiz bir spor mazisi olan 

ve sporcular arasında dürUstlüğiyle 
iştihar ederek büyük bir otorite te
min eden Abdullahı kamp müdürü 
yapmakla Olimpiyat komitesi büyük 
bir isabet göstermiştir. 

Bir kere bunlardan ikisi yan muavin 
olarak ayrılmışlardır, sonra da Esat 
futbolü birçoğundan iyi anlamış ol • 
makla beraber olimpiJrat turnuvası 
gibi devamlı ma:çlarda merkez mua
vin tl'Yllamağa boy ve vücutça miisa
it gö.<llmemiştir. Rızaya gelince, ken 
di talnmının son maçlarında muvaf -
fak ofan bu oyuncunun, belki de id
mam11zhk veya arizi bir sebeple, de
neme maçlarında iyi oyniyamadığı • 
nı kabul etmek lazımdır. 

bir toplantı yapıyor 

Berlin Olimpiyadına. gidecek her ı telit takımiyle yapılmasını iste~en j 
şubenin boks şubesinden namzet göa F~derasyonların bu arzu.larmı Ohm· 
terilen Melih kadar acele ve 11kı bir pıyat hazırlıkları dolayısıle kabul et
imtihana mecbur kılındığını pek bile Mek imkanı ,üpheli görlilmektedir. 
miyoruz ve görmedik. Diğer şubele- Ancak b~ .~arşılaşmaların Olimpi
rin ehliyeti şöyle böyle, el yordamile yattan. donuşte yapılması çok muh
ölçüldüğü bir sırada Olimpiyatta temeldır. 
herhangi bir şube kadar netice al
ması beklenen boks fubesinin bu 
kadar acele bir imtihana tiı.bi tutul
ması bizleri bili ihtiyar düşündtirü
yor. Maçın neticesinde daha etraflı 
:yazacağımız bu mevzuu bugünlük 
fU tümle ile keserek bu gecenin ~
nunu bekliyoruz: 
"Eğer bu akşam Melih bu kadar 

acele hazırlandığı maçı kazanırsa 
Berlin Olimpiyadına. gidecek bokeör
ler alınlarının teri ve yumruklarmın 
hakkiyle bu seyahete llyik olmuşlar
aır.,, deriz. 

Futbolcülerlmiı Viyana ve 
l'raga davet edildi 

Son ecnebi temula.rında muvaffa
kıyetli dereceler alarak hariçte iyi te
eirler bırakan Türk futbolcilleri, Av
:tııP.anın futbol hakimiyetini elinde 
bulunduran Avusturya ve Çekoslo
\'akya federasyonları tarafından 
karşılaşmalar yapmak üzere a.yrı, ay 
rı Viyana ve Praga davet edilmişler
air. Temaıdann Türk Milli veya muh 
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Polonya basketbol 
takımı ~avet edildi 

CenevreCle yapılan turnuvada Av
rupa basketbol ,ampiyonluğunu ka· 
zanan Polonya takımı, iki müsaba
ka yapmak üzere ,ehrimize davet e
dilmiftir. Polonyalılar ilk karşılaşma 
yı İstanbul, ikinci karşılaşmayı TJ.ir· 
kiye Milli takımiyle yapacaklardır. 
Müsabakaların tarihleri 25 • 28 Ha
ziran olarak tesbit edilmi,tir. 

Federasyon baıkanları 
Ankaraya gitti 

Olimpiyat hazırlıkları dolayısilc 
şehrimizde yapılan son temaslar hak 
kmda görüşmeler yapma1{ ve bundan 
ıonraki karşıl&Jmalar hakkında nok
tal nazarlarını bildirmek üzere Fe
derasyonlar erkanının bir kısmı ev
velki gün. bir kısmı da dün akfam ... 
Kenel merkez ıçtnnaında bulunmak 
lizere Ankaraya gitmi9lerdir. 

Kamp salıya baılıyor 
Sporcular için Kadıköyünde kuru-

Kapa arkasında 
bir cinayet! 

M. Vignon Marcellet'nin boğulan 
ıesinin yalvardığını duyuyordum . .Ah 
bu Se.! ! Sanki hali. kulaklarımla çm 
lıyor ! M. Vignon Marcellet: 

- "Hayır! Hayır! Zehir olmasın! 
Zehir olmasın!,, diye bağırıyordu! 

Bütün ağırlığımla geriıinde deh
,etli bir sahnenin geçtiği anlaşılan 
kapalı kapıya dayandığını için, niha
yet bir son f e r y a t, kısa, yü -
rekler parçalayıcı bir ıon ıztırap 
feryadı ve buna kan,ık olarak yeni
lien kırılan cam ıesleri duydum. 

Bu esnada, Madam Vignon Mar -
eellet de, belki de zil seslerinden u
pna.rak arkasında bir penivar ile 
merdivenleri indi. 

Michel Herbert - Euıene Wyl 

Madam Marcellet boyuna: 
- Sezar! doıııtum! Ne var, ne olu

yor? Cevap ver! Benim! Andreyim! 
Cevap ver! Ah ... 
diye inliyordu. 
Kadıncağız söylediklerini bitireme

di. Taş kesilerek bir kalıp halinde ye
re yuvarlandı. Başı sofanın dö~emesi
ne vurdu. Imdadına koştum. Oda hiz
metçisi Celestin ile Metrdotel La.vis, 
uykulu gözlerle yetiştikleri zaman o
nu kendine getirmeğe çalı§ıyordum. 

Uşakların neye uğradıkları ~a
eırmı9 halde olduklan aşikardı. Yal
nız ben şuurumu muhafaza ediyor
dum. 

Mötyö Vignon Ma.rcellet'nin katili· 

Dün şehrimize gelen Yugoslavya 
boks şampiyonu 

Galatasaray· Fenerbahçe 
atletleri bugün 
karııla§ıyor 

Bugün, Kadıköy stadında Galata
saray - Fenerbahçe kulüpleri tarafın 
dan atletizm müsabakası yapılacak • 
tır. Saat 15 de başlayacak olan mü-

• aabakalann programı şöyle tertip e
dilmiştir: Saat 15 de 100 serbest, 
110 mania ve yüksek atlama, 15,15 
de gülle, 15,25 de 5000 metre muka
vemet, 15.35 de uzun atlama, 15,55 
de 400 sür'at, 16 da disk, 1500 met
re, 16,10 da 200 sürat. sırıkla yüksek 
atlama, 16.30 cirit, 17 de de Isveç 
bayrak yarışı. Müsabakalar federas
yonun son kursunu gören hakemler 
tarafından idare edilecektir. 

Bakırköyünde yeni bir saha 
Bakırköy Istiklal Idman Yurdu 

Başkanlığından: 

Bununla beraber bir buçuk ay so
nunda ,.e arada yapılacak tecrübe -
lerle, yukarıda söylediğimiz gibi dol • 
durulması hayli gUç olan merkez mu
avin yerine, dışarda kalmışlar da bu
lunsa, en layik olanların getirileceği
ne şüphe edilemez. 

CJ~YAT 

Yan haflan içinde en bilgililerin -
den biri olan Cevadın noksanı, telafisi 
kabil olan idmansrzlıkt:r. Formı.inı.in 
en iyi noktasına yükselmif1 bir Cevat 
Türk takımının en jyi yan haflann -
dan biridir. 

l\f. REŞAT 
Hücuma yardım kıymeti yüksek o

lan Reşat besleyici ve hesaplı paslan 
le takımın hücumunda en faydalı bir 
oyuncudur. Bu faydası. daha çalış
makla belki ortadan kalkabilecek a • 
ğırlığını hücum sırasında telafi et -
mektedir. Fakat diğer taraftan bu a-

ni, ,.. 

lacağını haber verdiğimiz kamp salı 
gününden itibaren açılacaktır. Kamp 
için Fenerbahçe stadı yanında bulu
nan Kadıköy orta mektebi intihap 
edilmiş ve lB.zımgelen tesisat yaptı
rılmıştır. Kamp müdürlüğüne spor
cular arasında Ağabey namiyle ma
ruf eski hakemlerden ve yeni hakem 
komitesi azasından Abdullah seçil • 

2 - ?.ieçit resmi, 
3 - Atletizm mUsabakaları, 
4-GUrcş, 

16-6-.36 Pazar günü saat 13 de 
lstiklal alanının açılma töreni yapı- ' 
lacaktır. Bütün üyelerin teşrifleri ri
ca olunur. 5 - Kurtuluş - İstiklal birinci ta

kım futbol maçı. 

nin kaçmasına imkan bırakmamak 
lazım olduğunu düşünerek oda hiz
metçisine emir verdim: 

- Mösyönün oda kapuu içerden 
ıilrmelidir. Çıkın, pencereye gidin ve 
oradan odaya girin! 

Celestin bir kaç kelime mırılandı 
ve Loris kapıya doğru ko§tu. Fakat 
bütün uğraşmalarına rağmen açama
dı. 

- Burası da ... Anahtarla kilitlen
miş! dedi. 

Bunun üzerine, Madame Vignon 
Marcefüt: ile meşgul olmağa yetişen 
Lea'ya bırakarak, koşa koşa merdi
venlerden çıktım ve biraz ıonra, Ma
damın her akşam evin kapısını bizzat 
kapadıktan sonra gece masasının Ü· 
zerine koyduğu anahtarla döndüm. 

Kaybedilecek vakit yoktu. Anahta
rı çevirdim ve parmağımın ucuyla 
peronun üstündeki elektrik l~mbuı
nın dıvardaki düğmesini çevirdim. E
vin bütün cephesi birden kesif bir 
ışıkla aydmla.ndı. Bu suretle bahçe
nin her tarafı ve bütün kö§eleri gö-

1 - İstiklal marşı ve açılma töre-

rünmeğe başladı. 
Çalışma odasının penceresine koş

tum. 
Pencere, ardına kadar açıktı. 
Odanın içinde Mösyö Marcellet'yi 

cansız bir halde divana serilmiıı ve 
ilaçların bulunduğu keridonu da yere 
devrilmiş buldum. 

Işte o zaman bu odada ne müthiş 
bir şeyin geçmiş olduğunu daha iyi 
anladım. 

Beni takip eden Louis de, aynı deh
şeti duyuyordu. Çtinkü şa.şı:rmıştı, hiç 
bir şey söylemeden geri döndü. 

Fakat, :eolise haber vermek lazım
dı. 
Uşağa: 
- Celestin, karakola koş!., de

dim. 
Celestin'in yUzU sapsarı olmuş, 

korkudan di~eri birbirine vuruyordu. 
Cochinel'in en küçük bir yardımda 
bulunacak halde olmadığını görünce, 
Metrdotel kendiliğinden arzı hizmet 
etti ve: 

- Ben giderim Matmazel! dedi. 

ve, gitti. 
Bunun üzerine madamın hizmetçisi 

Lea'ya ofisten doktor Miraille'e tele
fon etme::;ini rica ettim ve Juliette'
den madamı küçük salona götürmek 
Uzere bana yardım etmesini istedim. 

Ancak bunları yapmadan evvel ka· 
tilin kaçmaması için Cochinel Celes
tin'i çalışma pdasınm açık penceresi 
önüne nöbetçi koydum ve doktorla 
polis gelinciye kadar oradan kımılda
mamasını da kendisine tenbih. ettim. 

lstemiye iste.miye banaa itaat etti 
ve gösterdiğim yere gitti.Uşak, cf en~ 
disinin katilini görmek korkusu ile, 
arkasını pencereye çevirerek bekliyor 
ve bacakları titriyordu. Işte komiser 
efendi, bildiklerim pundan ibaret ... ,, 

-6-
Suzanne Blum ilave etti: 
-Görüyonunuz ya, Bay komiser, 

ölüm ii.ni olmamıştır! 
Hastabakıcının hadiseyi anlattığı 

sıralarda gelmiş olan Dr. Miraille SÖ· 
ze karışarak: 

Garsonlar cemiyeti, salı günü Be
yoğlunda Bursa sokağında musiki sa• 
natkarlan cemiyeti salonunda topla· 
nacaktır. Bu toplantıda, görUşUlecek 
ışler arasında mUşteriden alman yüz 
de garson bahşişi meselesi de vardır. 
Lokanta ve gazino patronları yüzde 
on bahşişin ancak yüzde beşini gar4 

sonlara vermektedir. Toplantıda, bu 
paranın tamamile garsonların hakkı 
olduğu görüşüldükten sonra, yüzde 
beşin kesilmemesi için hUklımet nez 
dinde teşebbüsat ya pılnıasına karar 
verilecektir. 
Bundan başka, cemiyet idare heyeti 

garson mektebi açmak için yaptığı 
projeyi, umumi heyete okuyacaktır, 
bu projeye göre, garson mektebi iki 
sene olacak, ve burada tahsil gôrmi· 
yen ı;arsonlara, garsonluk yaptırılma 
ması temin edilecektir. 

Ev kirası yüzünden 
Dün gece Fatihte Imrahor cadde

sinde tramvay durak yerinde Basanın 
kahvesi önünde ber'bcr Muhittin ile 
kardeşi Ahmet ev kirası ( yüzünden 
kavga etmişlerdir. Ahmet, Muhitti • 
ni makasla yaralamıştır. 

- Affederşiniz Matmazel, dedi, af 
federsiniz ! Miica,delc, katil, M. Vig
non de Marcellet'ye zehıri içirinceye 
kadar devam etmiştir. Fakat bir ke
re zehir içirtilir içirtilmcz, ölilm ani 
olmuştur. 

M. Martet başını sallıya,rak ~ 
- Ben de bu fi}drdeyim ! dedi. 
Suzanne Blum tcferrüat üzerinde 

durmıyarak şunu sordu: 
- Fakat ... Ya katil? 
Komiser sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz ? 
- Katil ... Tevkif ... edilmiş midir? 
- Daha hayır. Fakat yakalayaca· 

ğız. 

- Demek çalışma odasında saklı 
değildi? 

- Hayır, çalışma odasında değil
di. 

- Laboratuvarda ! 
- Orada da yoktu. Halbuki orada 

olması icap ederdi. Çünkü açık pen· 
cereden başka çıkılabilecek hiç bir 
yer yoktu. 

[ A rkaı:;ı var] 
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Dün sabah Çemberlitaşta Dost Yugoslav Nazırı SAGLIK 
bir tramvay kazası oldu intibalarını anlatıyor ............. öGOTLERI 

ıs -8. 936 

Harp Balkanlarda patlamıyacaktır 
. 

--

"Pragdan Ankaraya kadar sulhün 
emrinde 70 milyon asker var 11 

"Kültür müesseseleriniz 
garp memleketlerine örnek 
olacak derecede iyidir."-

Ay gibi güzel 7 --- BAŞI 1 iNCiDE ---

GUneş tipinden sonra, Ay tipinin mmtaka.ya emniyet ve sükftn hissi ev törleri de birer nutuk söyliyerek ken• 
nasıl olduğunu da elbette sorarsınız. velce ancak karışıklık ve tezat bulu • di memleketleri basınlarının büyük 
Bu tip bizim halk dilinde "ay gibi nan bir yere ahenk mefhumu getir- bir sevinçle "Balkan ntantı Birliği,, 
güzel" dediğimiz tipe vakıa az çok miştir. Balkan Antantı fikri güzel • ne iltihak etmekte olduklarını bildir
uyar. Fakat, bilmem, pek de hoşla: dir, çünkü blokumuzun teşekkülün - mişlerdir. 

Dost ve mUttefik Yugosla.vyanm 
"portföysüz,, nazın, Şevki Behmen ve 
eşi, Ankarayı, Afyonu ve lzmiri zi • 
yaret ettikten sonra, dün, tekrar şeh 
rimize dönmüşlerdir. Yugoslavya baş 
konsolosu Vukotiç ve eşi, Yugoslav 
ata.şemiliteri Rakoçeviç ve diğer ze
vat, dost nazın rıhtımda kar§ılamış
lardır. 

nılacak bir tip midir? Karakterlerini denberi, yeni bir şey kurmuş old'l • Toplantıyı mUteakip, delegeler, da
sayayımda siz kendiniz hükmediniz: ğumuz hissini duymuyoruz. Duydu- vetli bulundukları Türkiye elçiliğine 

Boy en çoğunda uzun olur. Omuz- ğumuz his, biribirimizi nihayet bul - gitmişlerdir. 
lar geniş ve etlidir, adaleler gevşek, duğumuz hissidir. T... d 
sünger gibi, deri az kıllıdır. KimJsi Filhakika Balkan Antantı hacısı Türkiye elçı ıgın e 
zayıf, kimisi yağlı olur. Zayıf olan- gibi memleketlerinizin hepsini müte- BüK.reş, 12 (A.A.) - Balkan mat
lar da çabuk şişmanlarlar. Şişman- addit defalar gezdiğim ve bütün bü .• buat konferansının açılış celsesindeıı 
ladıldan vakit, daha ziyade, karınla- kümet merkezlerinizi ziyaret ettiğim- sonra, Türkiye orta elçisi, elçilik sa· 
nnın alt kısmı büyür. Yürümeleri denberi nekadar çok rikkat verici !onlarında bir çay ziyafeti vermiştir. 
güç ve ağırdır. manzaralarla karşılaştım. Bu manza- Ziyafette Titülesko ile dışişleri mils-

Kaza mahallinde 

DUn sabah Çemberlitaşta bir tram çok hafif atlatılan bu çarpışmada, 
vay kazası olmuştur. Bir traktörle 402 numaralı tramvayın biletçisi 1s
bir tramvay arabası arasında geçen mail, Saniye adında bir yolcunun ü
bu müsademe, ikisi ağır olmak Uze- ' zerine yuvarlanmıştır. Kadın, sada
re Uç kişinin yaralanmasile netice- menin tesirile derhal bayılmış, ba
lenmiştir. Vaka yerinde bulunan bir şından ve vücudünün muhtelif yer
muharririmizin tahkikatına göre, ha- terinden hafifçe yaralanmıştır. Tram 
dise şöyle olmuştur- Sabahleyin saat vayda bulunan diğer iki kişi hemen 
8,55 de Sirkeciden Edirnekapıya ha- yere atladıkları için, yolcula~~an 
rcket eden ve 689 numaralı vatman başka yaralanan olmamıştır. Musa
Cemalin idaresinde bulunan 76 nu- deme neticesinde, traktörde bulunan 
maralı tramvay arabsı, Türbeden lardan İsmail ve Nuri de ağırca ya
Beyazrt istikametine doğru hareket ralanmışlar, imdadı sıhhi ile hasta
ettiği sırada karşıdan gelen bir trak- haneye kaldırılmışlardır. Şoföre bir 
törle karşılaşmıştır. Traktör, tram- şey olmamıştır. Müsademeden sonra, 
vaym yanından geçerken hareket bu hatta çalışan tramvaylar, iki sa
mafsallarından birisinin ansızın kırıl at kadar işleyememiş ve seyrisefer 
rnası yüzünden direksiyon idaresiz hasara uğrayan araba hattan çıka
kalmış ve soldan birinci arabayı sı- nlıncaya kadar durmuştur. Yapılan 
yırdıktan sonra arkaya bağlı bulu- ilk tetkikler, bu işte ne vatmanın, 
nan romorkun ön sahanlığına şiddet ne de şoförün kabahatleri olmadığı
te çarpmıştır. Mlisademe çok ini ol-
muştur. Sahanlık kısmı parçalanan nı göstermiştir. Müsademe, traktör-
ve camlan kınlan araba yoldan çı- deki mafsalın kırılması yüzünden ve 
karak caddeye doğru iki metre sU- direksiyonun itaat etmemesi netice
rüklenmiştir. Traktör ancak müsa- si vukua gelmiştir. Tahkikata devam 
demeden sonra durdurulabilmiştir. edilmektedir. 

Meclisin bu devredeki son müzakereleri 
lstanbulda allnan fazla telefon 
ücretleri Belediyeye veriliyor 
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suretile kabul edilmiştir. Bundan son 
ra HüsnU Kitapçı (Muğla) şu mUta
lealan serdetmiştir: 

"- Esbabı mucibe li.yihasmdan 
anlaşılıyor ki, memleketimizde gemi 
yapmak imkanı varmış ve Şirketi 
Hayriyenin talebi üzerine yaptıraca
ğı gemilere ait malzemenin gUmrük
ten muafiyeti için bu kanun getiril
miş, madem ki, memlekette buharlı 
gemi dahi yapılabilir. Şimdi gönUI is 
ter ki, motörlU gemiler de hiç dışa
ndan getirilmesin. Memleketin ihti
yacına kifi gelecek kadar motörlU 
gemiler, memleket içinde yapılsın. 

Bunu takdir, hükumetin hakkıdır. 
Yalnız bendeniz bir noktai nazar ser 
detmek istiyorum: Madem ki deniz 
nakliye vasıtalarını içeride yapmayı 
hedef tuttuk. Elimizdeki vesait te 
buna kafidir. O halde içeride motör 
yapmağa imkin bahşetmeliyiz. Mo· 
tör içeride dahi yapılsa getirilecek 
malzemesi gümrük resmine tabi tu· 
tuluyor. Onun için hUkfunetten, en
cilmenden M>ruyorum: 

Tunca (Antalya) ile Ha!an Saka 
(Trabzon) tarafından verilen şu tak 

,rir okunmuştur: 
"- Birinciteşrin 1935 tarihinden 

beri hükOmetten gönderilen kanun 
layihaları intaç edilerek elde mühim 
bir iş kalmış olduğundan sayın üye
lerin intihap dairelerini dolaşmaları 
ve halkla temasa gelmeleri için teş
kilatı esasiye kanununun 14 üncü 
maddesi mucibince Meclisin her se
ne davetsiz toplanma tarihi olan i . 
kincitcşrinin birinci pazar gününe ta 
!ikini dileriz.,, 

Takrir reye konarak alkışlarla ka
bul edilmiş ve bu münasebetle Reis: 

"- Bu sene beşinci devrenin bi
rinci senesini ikmal ediyoruz. Tatil 
müddetini sıhhatle geçirmenizi dile
riz, hepinizi saygı ve sevgi ile selim
lanm. Meclis tatil edilmiştir . ., de -
mlştir. 

Yunanistanda 

Deniz zabitleri gizli 
teşkilat mı yaptllar? 

Şevki Behmen, dün, Perapalas o -
telinde lstanbul matbuat mümessille
rini kabul etmiş, Türk hükfımetinin 
şahsına karşı gösterdiği misafirper J 

verlikten fevkalade mütehassıs bu -
lunduğunu söyliyerek demiştir ki: 

"- Türkiyede az zaman içinde ba
şarılmış olan ilerleyişi ümidimin fev
kınde buldum. Ankaranın Amerikan
vari bir sUratıe ilerleyişi gönlümde de 
rin intibalar bıraktı. Ankarada, bü
yük Atatürkün genç Türkiyesini en 
bariz ı;ir şekilde görmek mümkün o
luyor. Kültür sahasındaki ilerleyiş bü 
tün bunların en önündedir. 

Ankarada bulunduğum müddetçe 
bütün kültür müesseselerini gezdim. 
Bu müesseseler garp memleketlerine 
örnek olacak dereceae mükemmeldir. 
Bilhassa, Ismet Paşa kız enstitüsü -
nün mükemmeliyetine hayran kal • 
drrn. Memleketime döndüğüm zaman, 
bu modern kültür mUessese.c:ıinin biz· 
de de kurulması için lazımgelen te • 
şebbüslerde bulunacağ-rm. Ziraat ens· 
titUsü, Atatürk çiftliği ve çubuk ba
rajı, Türk tekniğinin flerleyişi hak • 
kında bana çok canlı fikirler verdi. 

Hulasa, Türkiyeyi ziyaretim ben • 
de derin intibalar bırakmıştır. Bu zi
yaretler, iki memleket arasındaki 
dostluk bağlarını daha kuvvetlendir -
mektedir. Dost ve müttefik olan Tür
kiye ile Yugoslavya arasında daha sı 
kı bir yakınlık temini için ne icap 
ederse hepsini yapacağız.,, 

Kıymetli misafirimiz, daha on gün 
kadar şehrimizde kalacak, bu müd • 
det ,zarfında Bursa ve Yalovaya gi
decektir. 

Sovyet Rusyada ferdi 
mülkiyete doğru 

Son kanunu esasi 
Rusyada mühim 

değişiklik yapıyor 
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Neşredilen projeye göre Sovletler 
Birliğinde iktidar mevkii, mebusları 
vasıtasiylc şehir ve köylerdek\ işçi
lere aittir. Sovyetler Birliğinin eko
nomik temelini Sosyalist sistemi teş 
kil eder: Hususi mülkiyetin ve in
san tarafından insan istismar edil -
mesinin ilgası. Mülkiyet, ya devlet 
mülkiyeti şeklini alır (Milli mülk) ve 
yahut Kolkoz kooperatifi mülkiyeti 
şeklini alır. Bununla beraber kanun 
Sovyetler Birliği ekonomisinin hi. • 
kim şekli olan Sosyalist sistemine 
müvazi olarak, köylülerin şahısların 

Baş, yuvarlak ve alından yukarı •lar hala fikrimdedir. teşan Savel Radulesko, Balkan dev-
kısmı daha geniş olur. Yüzleri hazin Niçin Türkler ancak emniyet ve Jetleri elçileri, matbuat delegeleri ve 
bir hal ifade eder. Derileri yumuşak, muhabbet hissi telkin ederler, niçin Romanyalı ve yabancı matbuat er • 
pek beyaz, İakat parlak olmayan bir t\nadolu bizim kendi memleketimizin kanı hazır bulunmuşlardır. 
beyazlıkta. bazı köşelerini ve bllhassa benim doğ- --=======-========--

Gözler büyük, yuvarlak, kül ren- doğum köyü hatırlatır. \'e o derece 
ginde yahut mavi; parlak. Göz ka- hatırlatır ki, Türklyedf! bulunduğum 
pakları geniş ve kalın; bakışları tat- zamanlar ben kendimi kendi vata.nan 
h, sakin, daima. hayal ile meşgul,dal· da hissederim • 
gın. Titülesko bundan sonra diğer Bal-

Alın çıkık fakat yukarı kısımda kan memleketlerile Romanya arasın
değil. Gözlerinin alt kısmındaki kir- daki müşabel}etlerden bahsetmiş ve 
pikler daha iri ve Çıkık. sonra Balkan milletlerinin tek bir ai-

Burun kısa, yuvarlak ve yüzün le olduğundan bahsederek şunları ila
genişligine göre biraz dar. Ağız kü- ve etmiştir. 
çük, dudaklar kalın, renkleri pek a- Balkanlarda 
çık pembe renkte. Dişler geniş,uzun 
ve sarımtırak renkte, diş etleri de patlamıyacalcfır 
dudaklar gibi renksiz. Fakat, Balkan Antantı flkrl yalnız 

Muğla Valisinin 
Fethiyede tetkikleri 

Fethiye, (Tan - Tokat ilbaylığın• 
dan Muğla ilbaylığına tayin edilen 
Recai Güreli, kazalarda yaptığı tet 
kikat sırasında buraya da gelmiştir. 
Recai Güreli, nahiye ve köyleri ge· 
zerek köylü ve halkın dileklerini 
dinlemiş, vilayet yolunu yaptıraca • 
ğını ,posta işini halledeceğini, vadet· 
miştir. Bunlardan ba§ka ,vilayet 
kararile kaldırılan nümune fidanlığı 
yeniden ihya edilecektir. Halkevin· 
de ilbay şerefine bir ziyafet veril· 
miştir. 

Kulaklar başa yapışık gibi,çene yağ güzel değildir, ayni zamanda emsal -
lı, kalın fakat kemiği küçük. Boyun siz bir selabetl de haizdir. Avrupada 
uzun beyaz ve etli. olan bitenlf're endişeli bir gözle bakı

Saçlar açık renkte, ince ve yumu- yonız. Birçok Avrupa mmtakalann • 
şak, fakat dümdUz. da sulbü boza.bilecek bazı tehlikeler ------=========-=-

Sesi kalınca, tatlı fakat ahenksiz. görüyoruz. Cereyanlar ve mukabil ce 
Eller, ayaklar büyük, kalçalar geniş, reyaolar, hareketler ve aksülimeller 
bilekler kalın. mü~hede ediyoruz. Fakat bütiln bu 

Bu tipte insan, erkek te olsa.daha cesaret kıncı tetkike rağmen dünya-
ziya~e k~dma benzer. w ·ya haykırabiliriz: Burada, Balkan • 
Manevı karakte:ler: Sogukça, .ka- tarda, harp patlamıyacaktır. Patla.

~arsız: sebatsız, as:r, hareketlen a- mıyacalrtır. Çünkü aramıır.da blrlblrl
gır v~c.utça dah.a zıyade ~t;nbel. Fa- mizi ayıran hiçbir şey yoktur. Eğer 
kat fıkırce pek ışlek olabılır, kavga- bu harp ba.5ka tapftan geline ~ura -
yı münak~şayı s~vınez. Daima raha- smı da bütün dünya bilir ki, hudut
tmı, kendı kendıne kalmayı sever. lanmızı ve hakkımızı müdafaa l~in 

Onun için aile kurdukları zaman hepimiz birleşeceğiz. 
bile çok çocuk istemezler. 

Bir sandalyaya, kana~ye otur- Balkan Antantı 
~Pi vakit, k•\la.--•fJ•'·· ":"'0 ...h. ogıamaır ~-~~-~-"-

larını dümdüz uzatarak ~endılerln ı Balkan Antantı sağlamdır, çUnkü, 
atar gibi bırakanlar bu tıpte olan- KUçük Antant gıl>i antantımız da 
lardır. . . . kendi menfaatlerinin siyasetini güt • 

Sözi.ln kısası, çirkın denılemıye- inektedir. Milli menfaatlerimizin esiri 
cek güzel, fakat her ş~yde gev~~k . olmakla beraber, mukabilinde hiçbir 
Bir işe başladıklan vakıt onu bıtır- kimsenin de emri altında değiliz. Biz, 
meyi tasa etmezler. istisnasız bütün büyük devletlerin, 

Hastalık istidatları: Bulaşık .has- Fransanm, Ingilterenin, Italyanm, 
talıklara karşı mukavemetleri az. Almanyanın, Sovyetler birliğinin ve 
Mideleri çabuk bozulur, mide ekşisi diğerle~in dostluğunu isti~oruz. Bu 

b k artar. Karınları, onun içer- devle.tıeı:ın teker teker hepsıne ~~rşı, 
ça u .. kendilenyle barış ve dostluk ıçınde 
sindeki aletler çabuk duşerı:r. Bo- yaşamak hakkındaki saminp arzu.mu-
ğazlarında, burunlannda polıpler 0 - zun müsbct delillerini vermeğe ha -
tur. Boyunlarında bezler şişer. Ak zırız. Fakat buna mukabil, bu dev -
ciğer veremine çabuk tutulurlar. En letleri.~ ~içbirisine ~al'§ı, h~tti. bü : 
zi ade sol taraflarından hasta olur- tün buyuk devletlenn heyetı u~umı-
1 ~ yesine karşı, devletler arasmdakı mU-
aıB ... 1 .b. gu .. zellik hiç kimse savat prensibinden, yani kendi kendi 

oy e ay gı l . w• • mizin amiri olmak hakkından feda-
için istenilecek bır şey degıldir. karlık yapamayız. Ve bizim hakkımız 
Ay ışığı da gUzel, hazin, fakat cansız da bizim tasvibimiz olmadan olma • 
olur. İnsana kuvvet veren ancak cak hiçbir karan hiçbir zaman kabul 
gü~eş ışığı olduğu gibi, İstenilecek etınemeğe karar vermiş bulunuyoruz. 

güzel~ikte güneş tipindeki gU- Başka başka çerçiveler i-
zellktir. Lokman BEKlM çinde, Küçük Antant ve Bal-

BULMACAMIZ' 

,, 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAGI : 
ı - Bir mizah muharrirlmiz (10) 

2 - Nota. (2). Atıf edatı (2). Dik 
(4). 

3 - Karikatür (5) Körüklü piya.. 
no (3). 

4 - Adalet yapan ( 4). Zaman (2) • 
5 - Cilve (3). Avrupada lıir dev• 

let (7). 
6 - Kırmızı (2). Beyaz (2). 

7 - Banyo (5). 
8 -Nota (2). Atın kundlıtnsı (3)' 

Bir gUn (4). 
9 - Telefon sesi (3.) BUyük (3). 
10 - Bir çalgı ileti (3). Baran (6) 
11 - ~· sessiz harften ikJ tane 

(2). Beyaz (2). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 - Karol (5). Tıraş (5). 

2 - Avanak (6) . Teke (4). 

3 - Rab (3) Kapı (4). Ah (2). 

4- On (2). Kin (3). 

ve ikamctgahda da sanaatle meşgul U d"" •• d 
olanların şahsi mesai üzerine daya- zun uşunce en 

kan Antantı, ayn\ hedefi 
gütmektedirler. Bu iki An
tantın üst üste gelmesi ile 
Prag' dan Ankaraya kadar 
sulhun emrinde 70 milyon 
müdafi vardır. 

5 - Lakırdı (7). Ter (3) 

6 - Kandırmak (9). 
nan küçük hususi ekonomilerini de 
kabul etmektedir. sonra 

Sovyetler birliğinde iş, iktidarı o
lan her vatandaşın kendi kabiliyeti
ne göre yapacağı bir mecburiyettir. 

7 - Irk (3). 

8 - Itır (4). Taka (4). 

9 - Re (2). Tavan (5). 
10 -Aka (8). Ek (2). Ta (:l). 
11 - Şehir (5) Şarab (5). 

Kabil değil midir ki, motörlU ge
milerin içeride yapılmasını teşvik i
çin hariçten getirilecek malzeme, yal 
nız Van gölli için getirilecek motör
ler değil, alelıtlak moWrlU gemiler 
tein getirilecek malzeme de gümrük
ten muaf tutulsun. Bu daha doğru 
olmaz mı? .. ,, 

BUtçe encümeni mazbata muhar
riri Srrrr Day (Trafzon), şu cevabı 
\'ermiştir: 

Atina, 12 (Tan) - Başbakan Me
taksas, dün de saraya gitmiş ve iç 
siyaset hakkında kral ile uzun bir 
mülakatta daha bulunmuştur. 

Sovyetlcr Birliği devletinin yük -
sek iktidar organı, Sovyetler Birliği 
yüksek konseyidir. Bu konsey, bir
liğe terettüp eden bütün hukuki ic
ra eder. Konseyin başkanlık divanı, 
Sovyetler birliği halk komiserleri 
meclisi halk komiserleri konseye kar 
fil mesuldürler. Teşrii salahiyet yalnız 
yüksek konseye aittir. Yüksek kon -
sey iki meclisten t~kkül eder: Bir
lik Konseyi ve nasyonalistler konse-
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efkarı umumiye tarafından kabul 
edilebilir deliller bulmuş olduğu tah
min edilmektedir. öğrenildiğine göre 
bu deliller, ne Şili muhtırasına, ne 
Arjantinin yapmış olduğu teşebbUse, 
ne de ltalyaya karşı tatbik edilmek
te olan zecri tedbirlerin kaldırılma
sı için bir mazeret vesilesi, bir baha
ne teşkil edebilecek olan cenubi Ame 
rika devletlerinin umumi hattı hare 
ketine istinat etmektedir. İngilizlerin 
delilleri, milsbet ve sağlam esaslara 
istinat edecektir: 

Fakat bizler, sulbü sevmekle bera
ber, körükörUne ımlhçü de değiliz. Şu 
nu da billyonız ki, sulbü idame ettir
mek için, harbe hazırlanmaktan ve 
lüzumu anında harp yapmaktan kor
kumuz yoktur diyebilmekten daha e-

' min bir ~are yoktur. 
Yine şunu da biliyoruz ki, bütün 

milletler sulha ayol derecede yüksek 
bir aşkla merhutturıar. istisnasız bö 
tün devletlerin sulhçü zihniyetini 
hürmetle seli.mlanz. Fakat bugünkü 
Avrupa haritasına bakarken ve biri -
birleriyle vuruşacak olan kuvvetlerin 
müvazenesi meselesini tetkik ederken 

Dr. Hafız Cemal 
'>AHlLlYE MUTEHASSISI 

Panrdan başka günlerde (2,30 
dan 6) va tıtanbul Divan yolu ( 104) 
veni numarab hususi kabinesinde has 
tatara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) ıaatlerl bakikt fıkaraya 
mahıuıtur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muavenehane ve ev te· 
lefonu 22398. Kışlrk telefon 21044. 

"- Birkaç senedenberi, hatta bes 
altı seneden ziyade zamandan beri 
•erilen muafiyetler mUnhasıran tica 
ri gemiler içindir. HUkumet bilhas -
l!a, buharlı gemllerin muafiyetini fay 
dalı görmekte ve bunu t~vik etmek
tedir. Bu, Van gölü mUnasebetile 
batrra gelmiş ve bu kanun encümen 
de konuşulurken Van gölUnde işle
yecek motörlU gemilere teshilit ol
mak ilzere konmuş istisnat bir htı -
ktiındür. Bilhassa memlekette inşa 
edilecek gemilerin mevaddı iptidai
yesini hariçten gUmrüksüz olarak 
getirmeğe mUsaade etmek, Iktısat 
VekAletinin murakabesini mUşkUla
ta uğratabilir. Bu itibarla, bu motör 
ili gemilere muafiyetin teşmili encü 
menlmizce faydalı ve lllzumlu tellk
ki edilmemektedir.,, 

Bundan sonra ruznamedekl işler, 
1rra ne görüeUlmUş ve doktor Cemal 

Metaksas gece gazetecileri kabul 
ederek kadrodan ihraç edilen zabit
lerin tekrar hizmete alınması için do
nanma kilçilk zahitlerinin gizli bir teş 
kilit yaptıklanna dair bir Atina ga • 
zetesinde çıkan yazılan tekzip etmiş
tir. Başbakan, sırf parti gayretile ve 
efkarı umumiyeyi tahrik etmek mak
sadile bu gibi neşıiyatta devam eden 
!erin adliyece de takip olunacaklan • 
nı söylemiştir. 

Yunan ciyan meclisinin 
tesisi kararlaıtırıldı 

Atina, 12 (Tan) - Kanunu F.sMt 
tadilatını müzakere eden 30 kişilik 

teşrii encllmen dünkü içtimamda Yu 
nani.Standa ayan meclisinin t:eeisine 
karar vermiştir. Bu meclisin te§rit 
sali.hiyetlerinin hudut ve derecesini 
mebusan medisi tayin edecektir. 

yi. 
Birlik Konseyi, 300 bin nüfusu ba

şına bir mebus olarak seçilen azadan 
mürekkeptir. Nasyonaller meclisi, bir 
liği, teşkil eden cümhuriyetlerin ve 
muhtar cilmhuriyetlerin yüksek kon 
&eyleri ile muhtar bölgelerin Sovyet
leri tarafından her muhtar cümhuri
yet için on ve her muhtar bölge için 
iki mebus olarak gösterecekleri aza • 
dan terekkilp eder. 

Sovyetler Birliği yüksek konseyi 
dört sene için seçilir. Bir kanun her 
iki meclis tarafından ka.bul edilince 
katiyet kesbeder. 

Sovyetler birliğinde mebus seçimi 
milsavi ve doğrudan doğruya ve giz
li usulde Y&Dılır. 

1 - Zecri tedbirler, artık vaki ve
ya şafi bir ilaç telakki edilemez. 

2 - Bu tedbirleri bir "ceza" ma
hiyetinde muhafaza etmek çok teh

şunu müşahede etmekten kendimi a
lamıyorum ki, bazılan, eğer bir harp 
patlana, bunun bazı !Jeralt altında ve 

. • bazı istikamete doğru tehlikesiz ve 
Bu mah~fil, ta~ip ~dilmesı laz~m neta.y~iz g~ebileceği zehabma dli!J-

likeli olur. 

gele~ usulun aş.agıda.kı usul olacagı-ı müşlerdlr. Balkan Antantının, şeref· 
nı soylemektedırler: U clhetlerlnden biri de üzerinde böyle 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
ctLT VE ZUHREVl . 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstlkW caddesı 

Rumeli Han No. 18 

Hergiln öğleden sonra bast.ala· 
nnı kabul eder. 

"Milletler Cemiyeti konseyi, birta- bir mesuliyetl, çökınü.' olarak bırak
kmı vasaya tanzim edecek ve bunlar madığıdır. Kendi menfaatleri tehll • 
asambleye arzolunacaktır. Asamble, kede bulunduğu zaman, Balkan An • 
hususi bir komisyon teşkil edecek, tanh derhal bu hususta her türlü tet
bu komisyon da zecri tedbirlerin il- \ile verici telmih ve pylalan dalma 
gası ve fakat Habeşistanm ilhakının dağıtmıştll'. 

tanmmamaın tavsiyesinde buluna- Titüleskonun bu nutkundan sonra, lllll••••••T•e•le•f•o•n•: •"•0•153 ... 
caktır.,, Elen, Türk ve Yugoslav Basm Direk-
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Büyük Önderimiz Atatürkün vecizelerinden 
Bizim şimdiye kadar doğru bir tarihi milli

ye malik olmayışımızın sebebi tarihimizin 
hakikf vesaika istinat etmekten ziyade birta
lum meddahların veya birtakım hodgamların 
hakikat ve mantıktan ari sözlerinden başka 
memba bulamamak bedbahtlığıdır. 1924 

izciler nasll çadır kurarlar . 
nasıl iimnastik yaparlar ? 

lzeD.ik çok ~vkli ve güzel bir şey
i4ir. 1.zcller yazın kırlarda, ormanlar
da., sahillerde, su başlarında kamp
lar kurarlar tatbikat yaparlar eğle
llirler -

hciler yemeklerini kendileri pişir-

• 

dikleri gibi, çadırlarını da kendileri 
kurarlar .. İzcilerin çadırları dört kö
fe su geçmez birande bezinden yapıl· 
wş çadırlardır . .Her izcinin bir dört . . ,. . 

• 

klişe çadm vardır. Bu dört köşe çaı
dır küçük bir parçadır. Yanlarında 
delikleri vardır. 

İzcilerin birer sopalan dahi oldu • 
lunu bilirsiniz, bu sopalar çok işe 
)'arar, sopalarla köprü kurarlar, so
paları birbirine eklerler, çadırları 

.. • • .. 
.• 
• • • 
·' • • • 

·- • • 

.... •fi. 

• 

.. , •• • 

• • 

• 

.: 

• 

• 

' • 
• • 
' • • 

C!a birbirine eklerler güzel bir 
)"&tak odası vUcude getirirler .. Her 
izci kampa geldiği zaman çadırını ku 
ar. Yatağım kuru yapraklarla ya-

- OmWmıx da ,._.ak J:eriııe ko-

yar . Böylelikle evini, yatağını vücu
de getirmiş olur . 

İzcilerin bazan çadırları bulunmaz. 
Belki de yalnız olarak bir yerden bir 
yere gidiyordur. Eğer izci ise hiç sı
kıntı çekmez, d e r h a l bir 
a ğ a c a o r m a n d a n kese
ceği bir iki sırık çakar, sonra, bu sı
nklann üzerini dallarla örer ve mü
kemmel bir kulube vucüde getirir ... 
Ateşi de yakar. 

İsci her sabah Jimnastik yapar. 
Nerede olursa olsun, yatağından kal 
kar kalkmaz jimnastik hareketlerini 
ihmal etmeden ilk iş olarak yapar. 

• 
' 
' • 

• • 

•. 
• • 
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Resimde gördüğünüz jimnastik ha -
reketlerini sıra ile t e k r a r l a r. 
R e s i m d e gördüğünüz g i b i 
nefes saİıverirkcn gövdeyi kol -
ları aşağı öne eğmek, IICinci hare
ketle resimde görüldüğü vechile kol
la.n geri atarken başı geri göğsü ileri 
atarak derin nefes almak. üçüncü 
hareket resimde gördüğünüz gibi el
leri yukarıdan kilitleyerek gövdeyi 
belden yukarı vücudun etrafında 
sağdan sola, soldan sağa döndürmek. 
Dördüncü hareket başı ğeri bükerken 

kollan yukarıya kaldırmak ve sür' -
atle gövdeyi geri bükerken eller i en
seye götürmek (Resme bakınız) tek
rar kolları yukarıya kaldırıp doğrul
mak ve sonra resimde görüldüğü gi
bi gövdeyi öne bükmek.. Hareketi 
tekrar ediniz ... 

. Son hareket resimde görüldüğü U
ure elleri kalçaya koyunuz ve t opuk 
kaldırarak çömelip doğrulunuz ... 

Hareketleri beşer kerre tekrarla -
ymız. Jimnastik yaparken daima çrp
lak olunuz.. 

T A N 

Miki Farenin 
Mi ki fare ev kurmağa karar ver

mişti, yalnız kuracağı evin nerede 
ve nasıl olmasını düşünüyordu, ni
hayet , bu evin daha emin olması 

için şehirden hariç ğüzel bir orman
lık ve su başında olmasına karar 
verdi. Şehirden harice çıktı, kendi
sine küzel bir yuva vücuda getir
mişti, her gün yumurthyordu, yu
murta müddeti bitti, kuluçkaya yat
tı, kuluçka müddetince ona eşi ha-

marifetleri 
lar, Miki çocuklarını korumak için 
ne uça bildi, ne de suya dalabildi. 

Mikinin yavruladığını haber alan 
ahbabları, onu ziyarete geldiler, gel 
lenler, Mikinin bu halini görünce 
kahkahalarla gülmeğe başladılar, .. 
Miki yuvasında hemen hemen yal
nız kalmış bir ana idi. çocuklarının 
her biri bir tarafa dağılmış kendi 
alemlerinde eğleniyordu, zavallı Mi· 
ki ne yüzebiliyor, ne de bir leylek 

kıyordu, giinler geçti. haftalar dol- gibi uça biliyordu. 
du, yumurtalardan civ civler çıkma- ! Mikinin misafirleri giilmekten kı
ğa başladı, Miki fare şaşıyordu, rıldılar, meger Mikinin yumurtlama 
yumurtadan çıkan civ civler hiçte ğa başladığı zaman eşi ona bir oyun 
kendisine benzemiyordu, hatta bir- olsun diye yumurtalaranm bir kıs· 
birlerine bile bı;nzerleri yoktu, civ- mmı çalarak yerine diğer hayvanln
civlerin kimisi ördek, kimisi kaz, ki- rm yumurtasını koymuştu. 
misi hindi, kimisi leylek gibi hay- Zavallı Miki fare ~ıerkese oyun 
vanlardı. Peki amma bunlar Miki- edeyim derken kendi kendine ökse
nin çocukları mı idi,? Miki, bu hal ye tutulmuştu. 
karşısında şaşırmış kalmış düşünü- Eşine tövbe ederek bir dahi sözü
yordu, çünkü. hiç bir birine benze· nü dinliyeceğine ve ona oyunbazlık 
miyorlardı, iistelik de ördek \'e kaz yapmayacağına söz verdi, bu suret
lar uçuşup suya atıldılar, ve yüzme- le eşi }.fikinin oyunlarından kurtul
ğe başladılar, leylekler havalandı- muş oldu. 

Haziran müsabakamız 

Tahtada gördüğünüz hesaplal'l 
halledip neticelerini müsavilerin kar 
şısma koyup yollayınız. 
Müsabakamızm müddeti dört haf

tadır. Dört hafta zarfında hal mek· 
tuplarınızı yollamanız lizımdır. 
Müsabakamıza iştirak edenler bi

rer küçük fotoğraflarını yollarlarsa 
guetemiz çocuk sayfasında n~re
deriz. Fotoğrafların iyi çekilmiş ol-
masına dikkat ediniz. Fotoğraflarını 
zı ihmal etmeyin yollayınız. Beklet
meden derhal neşrederiz. 

Haziran müsa.bakasmda yüz kisi-

ye hediye vereceğiz . 
Birinciye: Beş lira, 
İkinciye: İki buçuk lira, 
Üçüncüye: Bir mürekkepli kalem, 
Yüzüncüye kadar kartpostal, ki -

tap kolonya ... Müsabakayı kesip hal 
varakalarmızla yollamanız muvafık
tır. 

Müsabakalarımızda hediye kaza • 
nanlar Cuma günü saat dörtten ye
diye kadar idarehanemize müracaat 
etmelidir. Başka günlerde hediye 
verilme:. 
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Şimendifer/erimiz 

Yedi yüz senede imparatorluk ne yaptı? 
On senede Cümhuriyet ne yaptı ? 

Bundan dokuz sene evvel Türki • 
yemızin bir tarafından diğer bir ta
rafına gitmek için yüzlerce lira sar
fctmek ve aylarca yollarda, hanlar
da sürünmek eğer ortalığı kar bas· 
mış ise bir yerden bir yere gideme
mek tehlikesi vardı. 

İmparatorluk devrinde tek bir yol 
ve şimendifer yapılmamıştı. Hay -
darpaşadan Toroslara doğru giden 
ve ecnebi sermayesi ve idaresi altın· 
da bulunan demiryolu ile lzmire ve 
Edirenye doğru giden ve yine ecne
bi seramyesi ve idaresi altında bu· 
lunan şimendiferlerinden başka hiç 
bir şey yoktu. 

Bir Türk Ustanbuldan Diyarbeki· 
re gitmek için otuz beş kırk gün az 
gelirdi. Hanlarda, katır üstünde, a
rabalarda seyahat ederek ve yollar· 
da sürünerek gidilirdi. Samsun
dan Elilzize develerle, katırlarla O· 

tuz günde gelinirdi. Kış geldimi yol
lar kapanır, ayalrca değil yolcu, 'kuş 
uçmaz kervan geçmez olurdu. Hat
ta posta bile üç dört ay bu yerlerde 

bir hikayeden bahsedeyim: 
Zonguldağı hepiniz bilirsiniz. Ora~ 

da dünyaya hakim Türk kömürü 
vardır. Zonguldak ve Ereğli, lstan-
bula vapurla on iki saattır. Bu dere
ce yakındır. Umumi harpte düşman· 
larımız boğazları hariçten muhasra 
edip kapadıkları zaman bütün Tür· 
kiye kömürsüz kaldı. On iki saatlik 
Zonguldaktan kömür alamıyor ve 
getiremiyorduk. Gizli olarak gece • 
lerden istifade ederek Zonguldağa 
Ereğliye vapurlar göndererek kömür 
getirtebiliyorduk. Bu hal dört sene 
devam etti. Bu yolda tam, yüz elli 
büyük yolcu ve yük vapurumuz düş
man gemileri tarafından yakalana • 
rak batırıldı. Milyonlarca lira zarar 
ettikten başka binlerce vatan çocu
ğunu denizlerde şehit ettik. Hal böy 
le iken, Zonguldaktan Adapazarma 
kısaca bir şimendifer yolu yaparak 
bu halin önüne geçemedik neden ?ı 
İmparatorluk devrinin kafasızlığın .. 
dan, cehaletinden, bakımsızlığından~ 

Şimdi, Diyarbekire, Elizize, lııl& ... 

işlemezdi. Ne mektup ve ne de ga- l latyaya rahat, rahat hem de e,yuile 
zete yüzü görülme1.di. Çocuklarım insan üç günde ve az para ile gide
bu bir hakikattır. Hem de çok ya- biliyor. 
kın zamana ait bir hakikat ... Doktu Yalnız, Diyarbekire mi? Mersin .. 
on sene evvel böyle idi. den Samsuna, Yani Akdenizin bir u-

Memurlar bir yerden bir yere gi- cundan Karadenize gelebiliyorsunuz. 
demediği gibi, askerlerimiz de bir Ya, şoseler, köprüler ... evvelce bir 
yerden bir yere gidemezdi. Aylarca yerden bir yere gitmek için değil şi
yollarda yorulup bir cepheden bir mendifer şose, köprüde bulunmazdı. 
cepheye giden askerlerimiz sıkıntı çe lşte; Cumhuriyet Türkiyesinin, 
kerlerdi. Hele kış olursa felaket bü- hem de hiçbir ecnebi sermayesine 
yürdü. Karlardan geçitler, yollar muhtaç olmadan kendi parası ve iş
kapanır herkes olduğu yerlerde ka· çiSile dokuz senede vücude getirdiği 
lırdı. demiryolları .... Durmuyoruz, daima 

Erganinin bakırı Erganide, Ma • yürüyoruz, bakalım gelecek sene de
latyanın kayısısı Malatyada, Sıva - miryollanmız nerelre uzanacak .•• 
sın buğdayları Sıvasta, Kayserinin 
mft.hsulil Kayseride kalır. çürür para 
etmez dökülilrdil. 
--ÇOCuklar, biliyor musunuz ki, on 
sene evvel ne kadar şimendifer yo
lumuz vardı. 1800, ila 2000 kilomet
roluk bir şimendifer yolumuz. Bun
lar da ecnebiler tarafından kendi 
menfaatleri için yapılmış sermayele
ri, idareleri kendi ellerinde yollardı . 

Çocuklar, bu iki bin kilometroluk 
ecnebi sermayeli yol biliyor musu
nuz kaç senede yapıldı. Tam yüz ~ 
nede . 

Cumhuriyet Türkiyesi dokuz se
nede ne kadar yol yaptı: tam, altı 
bin kilometrodan fazla ... Görüyorsu
nuz ya, İmparatorluk yüz senede; o 
da ecnebi sermasi ve idaresi ve ken
di malı olmadığı halde iki bin kilo
metro yapabildi. 

Çocuklar, Cumhuriyet dokuz sene
de hem ecnebi sermayeli yollan aldı 
hem de durmadan ana vatanı demir 
ağlarla ördü. 

İmparatorluk devrinin fenalıkları, 
akılsızlıkları sayılmakla bitmez. Ba
lcrnız size şuracıkta küçük ve ha.kiki 

Mayıs müsabakasında 

kazananlar 
Devam: 

Antalya Gazi Erkek llk Okul ü· 
çüncü sınıf No. 21 Faruk, Kadıköy 
Birinci Orta Okul No. 438 Hidayet 
Tekirdağ Çadırvan caddesinde tatlı· 
cı Bayram çırağı: Ali,Eşme Dumlu
pınar nk Okul sınıf beşte No. 236 
-!ile, 1zmir Tecim Lisesi sınıf üç No. 
38 nhan, Kırklareli No.49 Selma 
Karaumur, Ankara Atatürk Erkek 
Dk Okul sınıf B No. 494. Adana ln· 
kıli.p Mektebi sınıf ilç No. 50 Kemal 
Kadıköy Altıyol Ağzı Behzat No. 
171, Gazi Mustafa Kemal Okulu sı· 
nıf beş No. 201 Nezahat, Si
nop Orta Okul direktörü kerimesi 
Neşide, Konya Ahmet Haki mahalle
sinde numara 4 Süheyll, Izmir Kar
§JYaka Bahadır Sokak numar.a 13 Na
za& [:Arkası haftaya] 



8 'r A N 13 - 6. 936 

EKONOMi Fotoğraf 
Tahlilleri eviş i.!v.: ~r 1 PiYASA -1 

VAZiYETi Arpa, bakla piyasaları 

lstanbul arpa piyasasında bu 
hafta işler çok azalmıştır 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
· el)Meief 

Ticaret anlaımalarının 
piyasaya tesirleri 

Tllrkiye • Alma.ny& arasında yeni 
yapılan ticaret aıılaşmS.11mm piyasa.
da büyük bir alaka uyandırdığından 
bahset~tik. Yeni anlaşmanın en 
büyük hususiyetlerinden biri de ta
cirlerimizin eşya bedellerini tam vak 
tinde almalarını temin etmektedir. 
Anl~mada bu cihet temin edildikten 
sonra eski şikayetlerin önü alınaca
ğına şüphe yoktur. 

• Türkiye - Almanya ticari müna
sebetlerinde şikayeti mucip olan bir 
nokta daha vardı. Almanyada, muh
telif memleketlerden gelen eşyanın 

fiatini kontrol eden bir daire mevcut 
iu. Bu dairenin tayin ettiği azami fi
atten yukan olan malın, Almanyaya 
girmesine imkan yoktur. Netekim 
bir ay evvel Almanyaya ihraç edilen 
pamukların fiatleri, Alman kontrol 
dairesi tarafından yüksek görillmüş
tü. Fakat kontrol dairesi Almanyaya 
ihraç olunan mal'\ıl:-a bu tarzda mUş
külat çıkarıyordu. Yeni anlaşmada 
bu müşküle.tın önüne geçilebilecek 
teminat mevcuttur. 

Yeni anlaşmada, Almanyaya yu -
murta ihracatını artırmak eskisin • 
den fazla kontenjan ayrılması da te
min edilmiştir. Yeni anl~ma bağır
sak ticareti üzerine epi bir tesir bı
rakmıştır. Son gtinlerde, bağırsak ih 
racatı artmıştır. 

Türkiye - İngiltere arasında ticaret 
anl~masmın müddeti bitmiştir. Fa
kat tarafeyinden biri, müddetin bit
mesi için, iki ay evvel, yekdiğerini 
haberdar etmesi 18.zımdı. Böyle bir 
milracs.at olmadığına göre, ticaret 
anl~ması otomatik olarak yine uza. 
tılmıştır. Fakat bu anlatma muvak
kat arilal}madır. Yakında her iki 
memleket arasında daha esaslı bir 
anlaşma yapmak için müzakerelere 
başlanacaktır. 

Türkiye • İtalya rarasmdaki tica
ret müKa.vclesinın bitmesıne bır bu
çuk ay daha vardır. 

Üzüm Kurumu ecnebi 
memleketlerde aia n 

teıkil6tı yaptı 

!zrnir, 11 (Tan) - iki aylık Avnı
pa tetkik seyahatinden dönen U • 
züm Kurumu müdürü Iımıail Hakkı, 

müessesenın harıç pıyasada aja.n teı;ı 

kiliı.tı yaptığını, bunların i,e bqla
dıkle.rmı Romanyade.n, Yugoslavya.
dan kutuluk kereste ihtiyacını temin 
ettiğini, Yunanlstanda 13 buçuk ku
ruşa. satılan kutuların kurumca 11 
kuruşla 15at1lacağmı,kurumun a.lıvere 

satışlar yapacağını, fiatlerin geçen 
seneki gibi gUzel olacağını söylemiş 
tir. 

Keten t ohumu piyasası 
İstanbul keten tohumu piyasasın

da hiç bir değişiklik yoktur. Fiatlar 
9.25 - 9,50 kuruştur. 

Samsun keten tohumu piyasasında 
yazılmağa değer 'bir değişiklik yok
tur. Fiatlar geçen haftanın aynı ola
rak 7 - 8 kuruştur. 

No. 51 

Ademle Havva 
Bürban OAHm 

Mery üç dört adım ilerde beni 
bekliyordu. 

Istanbul arpa piyasasında iş çok a
zamıştır. Mersinden alivre 100 para
dan satışlar olm~sa da henüz esas
lı bir faaliyet görülmemiştir. Son fi. 
atlar 3,75 - 3,80 kuruştur. 

Ege mmtaka.sı piyasasında arpa 
sotku kalmamıştır. Bu yüzden fiatlar 
biraz yükselmiştir. Son hafta içinde 
yeni mahsul arpa satışlarına başlan -
mıştır. Yeni mahsulün fazlalığına bi
naen fiatlarm geçen seneye nazaran 
daha aşağı olacağı zannolunmakta -
dır. Eski mahsul arpa fiatları şöyle
dir: 4,375 kuruştur. 

Samsun mmtaka;sı arpa piyasasın -
da yeni bir değişiklik görüldüğü bil
dirilmemektedir .Son fiatlar şunlar
dır : 

Samsunda 
Çorumda 
Sivasta 

Son hafta 
4 

4,-4,70 

5,50 
Mersin mıntakasmda bazı merkez

lerde yeni arpa mahsulü idrak ve 
piyasaya arzedilmitir. Tarsustan Mer 
sine gelen arpalar borsada 2,50 ku
ruştan kote edilmiştir. Çukurovada 
ha valarm nispeten sıcak gidişi dola
yısiyle önümüzdeki haftalarda piya
saya külliyetli miktarda arpa gelece
ği bildirilmekte ve son fiatlar şu su
retle gösterilmektedir: 

Ceyhanda 2,375 
Konyada 4,313 
Mersinde 2,50 
Dış piyasalarda: Romanya Rrpa 

piyasasında son hafta içinde <;ok az 
denecek kadar ehemmiyetsiz muame-

leler olmuştur. 
Köstencede ağustos teslimi yeni ı 

mahsulün 19,250 leyden satıldığı kay ı 
dedilmektedir. Hazır mal arpanın va-
gonu 22.000 leydir. 1 

Mısırda yeni arpa mahsulü idrak. 
edilmiş olmakla beraber lskenderiye- j 
ye dahilden az mal gelmekte olduğu 
bildirilmektedir. Piyasa sağlam ise de 
ihracat henüz yapılmamıçtır. Son mu
ameleleri9 fiatlan nevine göre ardep 
başına 53 - 60 mısır kuruşudur. 

ltalyada arpa üzerine işler gayet 
mahdut ve fiatlar gevşektir. Yerli 
buğdayların kentali 85 - 87 lirettir. 

Bakla piyasası 
İstanbul piyasasında bakla Uzerine 

henüz bilyük alivre işler olmamıştır. 
Mahsulün az olacağı hakkındaki ha
berler tizerine fiaUarın yükselmek ü
midi çoğalmı§trr. 

Ege mmtakasmda geçen se"neye na 
zararı fazla ekilen ve diğuşları da çok 
kuvvetli ola.n baklaların son yağmur
lardan zarar gördüğü bildirilmekte -
dir. Umumiyetle bakla rekoltesinin 
geçen senenin aynı olacağı kaydedil -
mektedir. 

Hayatta iddialan ve büyük arzula
rı olan, kendi kendine kifayet etme

sini bilen bir ka-
rakter. Manialar 
karşısında soğuk -
kanlılığını muha -
faza ederse de on
ları istihfaf ede-
rek ekseriya ~a -
mza. Henüz kendi
sine muayyen bir 
yol çizmiş değildir, 
bir iki defa meslek 
değiştirecektir. Ve 
kendine en uygu-

T. Ceylan nunu bulduktan 
sonra refaha erişecektir. DostlarınıTI 
kendine, onun dostlarına verdiğin 
den daha fazla vermelerini ister. 

* Azimli, kuvvetli bir şahsiyete sa -
bip bir tip. Muayyen meseleler hak· 
kında muayyen 
görüşleri ve karar 
lan vardır. O çer
çeveden dışarı çık· 
maz. Metin adım . 
hırla, yolunda yü • 
rür. Hayatta mu . 
vaffak olacak ve 
kendine, ailesine 
yüksek bir mevki 
temin edecektir. 
Bedit, kuvvetli te
mayülleri vardır. 

Az, fakat kuvvetli A. Yahya Izmir piyasasında bakla üzerine a
ivre satışlara devam olunmaktadır. 

Son rekolte tahminleri dolayısiyle fi
atlar bir derece sağlamlaşmıştır. 

sever. Mahdut bir sosyetesi vardır. 

Yeni kimseler tammaktan hoşlanmaz. 
Dostlarını iyi seçer. 

Dış piyasalarda: lskenderiye bak
la piyasasında bir değişiklik görUl
memi§tir. It.,iatlar müstakar bir vazi
yette olarak ardep ba.şına ve cinsine 
göre 128 • 150 Mısır kuruşudur. 

* Zekaemdım ziyade hisleriyle hare-. 
ket eden bir tir. HenUz inkişaf et

B O R SA 

memiştir. Kendi -
ne bir gaye tesbiti 
için çalışmaktadır. 
Birkaç defalar he
veslerini gaye sa
narak müteaddit 
işlere teşebbüs et
rn işı sonra rücu et
miştir. Sanat he 
vesi vardır. Fakat 
lfü yolda 'muvaffak 
olamıyacağım şim

diden bildirebili -
Paralar 

A ı I. 
Sterlin 628.-

1 Dolar 124,-
20 Franau franrı 163,-
20 Belçıka fraıırı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İaviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar '48,-
Lıret vc11kalı 
Florin 

\2 HAZlRAN OUllA 

Eıha m 
Satış 

628.-
124,-
166,-
8'4,-
23,50 

820,-
88.-
16,-
521-

İı Bankası Mü. 

" " N ., ., Hamiline 
Anadolu% 60 

il %100 
Sirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bank;m 
Şark Merkez Eczancs· 

85,-
9,90 
990 

24,60 
41,-
16.50 
19,75 
8,70 

12,60 
10,75 
67,-
27.-

4,45 

N. Doğan riz. Enerjiktir. Yal 
nız bu enerjiyi sarf edecek yeri daha 
bulamamıştır. Istikbal, bunu buldu • 
ğu takdirde, kendisi için açık ola -
caktır. 

* Geçirmiş olduğu hadiseler ve vak-
alar onda artık sade, endişesiz bir 
hayat kaygusu u-

Bir gönülde iki sevda 
Adanadan A. G. B. imzasiyle: meşgul olunuz. 
- 23 Ya§'lndayım üç senedir ev- * 

liyim. 2 yaşını mütecaviz bir erkek Ermeniyim Rum 
çocuğum da var. Fakat yine evli bir 
kadmla sevişiyoruz. Bu kadın bana seviyorum 
taaktan bir akrabadır ve evlenme- Eren.köyden N. K.K. imzasfle: 
den önce de biribirimizi içten fakat, 26 ya.şmdayım askerliğimi ya? 
haberimiz olmadan seviyordı.ık, o da mı.ş birisiyim çok rica ederim bu /J' 

evlendi.Ben d.e evlendim.Onun evlene ciz fikrime bir fikir veriniz. 2 - f 1/t 
Zi yedi sekiz sene oldnğu halde koca .'UJrıeden beridir bir R1ım kızı .!et+ 
sında gözii yok ve evlenirken de is- yorum. Biitiin saflığiyle,ilk defalar 
tcmiyerek verildi.Şimdi biri.birimizle da o beni sevmiyord14 ve ben de blJ' 
her ikimiz de evli olduğumuz halde nun farkındaytdım. Şim.di ise divanı 
sevi§iyorttz. Tabi koca.'1 olduğu için gibi biribirimi.ıi seviyoruz. Ve ato' 
korkulu, gi::.li §ekillerle devam edi- mızda sevginin tecrübeleri de var 
yor. Bu i§ ~·in kocMı olmama81 za_ dır. O benimle evlenmek istiyor b~ 
z1m. Bı.ı da bir türlü hiç yoktan ay- de taraftarım. Çünkü çok fena kaldl 
rılmak olmaz. Bir gün icabında ka- sevi.yorum, l.dkin ailem istemiyof• 
d1h/,a birlikte görülecek olursak ooy Biz ne yapacağızt Ben on.mz oUımı· 
halimze. Kocası zaten biraz yobaz- yorum. Kendisine bir kaç talipli çılV 
dır. Bu vaziyet karş-ı.sında mukabele mıştır ve istememi§tir. 
etmel;; mecburiyeti vardır. Bt4. işin Elli lira bir maaşım var. Acabd 
öniini.i bir WrW ke.<ttiremedik.Bu me evden çekilip git8em geçinebilif" 
yanda k.anmı da ihmal ejmeyip ayni miyizt Çok defalar kendi kendimJ 
sevgi ile ,'Jeviyorum. Sevdiğim.Sevdi-- ağlamışım ve kendisi de ağlamı§tı1'1 

ğim karı ile <Je aynen kendi karım Ne fikir verirseniz°"''' yapacağımı 
gibi serbest olmak bU suret- yalnız eyi bir fikir verin çünkü tXI' 
le' ya.Şam.ak istiyorum. Sevdiğim ka- ziyetim çok fenadır. Ne şiş yamnn tıD 
rının çocuğu yoktur. Biribirimizi as- kebap". 
la unutamayız, ölünceye kadar bir- Elli lira nıaaşla geçinebileceğfniı! 
leşmek, ya.~amak fikrimizdir. Keza tuavvur ediyorsanız, tereddüt etme
karımla da aynıdır. Bu halimi anZat- den evteniniz. Sizin ermeni kıztn r1JJJl 
rnak için bu. satırları yazarken boca· olması bir marn değildir. Hakikatte 
lay1p du.rdum ne demek istediğimi ikiniz deTürk değil mi!iniz? Ailenizin 
bu karışık saftrlardan anladınız. Bıı endişeleri muhafazakarlıktan ileri 
hu.~aıta kıymetli gazetenizle bir ce- geliyor.Siz gençsiniz,ileri düşünürsil 
vap beklediğimi bildirim. nüz. Yalnız söylediğimiz gibi, maaş!" 

Mektubunuzu okurken kendimizi iıızın sizi geçindirip geçindirnıiyece • 
bundan 20, 25 sene evvelki zaman- ğini düşününüz. Içtmai vaziyetinizi 
larda yaşıyoruz zannettik. Sizin bilmediğimiz için bu hus1 · >ta bir şey 
memlekette olan biten inkılaplardan, söyliyemiyoruz. Bizim bildiğimiz btl 
medeni kanundaı haberiniz yok mu? para ile geçinen çok aileler vardır. 
Nasıl olur da evli iken bir başka ka- :t.. 

drnı sever, hem o kadın da evli olur 
da onunla gene evlenmeğc kalkışırsı
nız. Eğer bu sütünlara. gelen mektup
lar sadece gönül işleri ile alakadar ol
masaydı, sizin yukarıya aynen ya:r. -
madığmız isminizi doğruca bulundu
~uz yerin zabıtamna 'Verirdik. Der
hal ilk işiniz gidip bir, kanunu mede
ni almak olsun, onu açıp okuyunuz ve 
iyice düşününüz.Bu yaptığınız, işin 
maddi cezası hakkında size bir fikir 
verecektir. 

Gelelim manevi tarafa: lnsan evli 
olduğu halde bir başka kadını, hatta 
evli bir başka kadını sevebilir. Fakat 
bu takdirde başka bir kadını sevme
sine imkan yoktur. - Halbuki siz 
kendi karınızı da sevdiğinizi söylüyor 

Yakııılc olmıyan bir 
hareket 

Gemlikten X X X imzasile: 

A vuıturya ıilin 
Mark 
Zloti 

190,-
82,50 
22,-
28,-
21,-
22,-
22.-
30,-
31,-

195,-
84,-
24,-
32,-
23,-
24.-
25.-
34,-
33,-

istikrazlar 
yandırmıştır. Hoş

sohbettir. Eğlen -
ccye mütemayildir. 
Bir az ihmalkar -
dır. Fakat bu ih -
ma.Iciliği onun se -
vimli olmasına se
bep olur. Tatlı dil 
ile ona her şeyi 
yaptırmak kabil -
dir. Iyi bir kalbi 
vardır ve iyilik 

1 sunuz- çünkü bir koltukta iki karpuz 

1 
~ınrrıryacağı gibi bir gönülde i 
iki sevda olamaz. Aşk, hakiki aşk i~

. tirak kabul etmez. Bu gayrimeşru ar-

"Sevi.şmeler, Evlenmeler sütunun· 
da ya.ıısı çıkan A. E. okumaklığım 
için olacak ki o parçayı bana da. 
gönderdi. 07cudum ve hayret ettim. 
Bu ne hayal! Otedenberi güya onun• 
la flört yaptığımı ark.ada§Zarma yay· 
dığı yeti§miyorm~ gibi şimdi ae ga
zete ile neşriyata ~ladı. Bu çok 
çirkin ve hay8iyetşilcen hadiseye ai
lem de muttali oldJı,. Bı' zata ben ne 
mektup gönderdim, ne de kendisini 
sevdiğimi ima edecek bir harekette 
bulundum. Şunu anlıyorum ki b1' 
hareketi kendisine bir reklam yap
mak içindir. Fakat dii.§füımüyor mu 
ki, bu hareketile bir genç kızın is
tikba lile oyrw.yor. Pek iyi btıirim ld 
bu sütwnlar mt~ztar mevkide kalan· 
Zara şi.f abah§ bir cevap olmak için. 
ihdas edilmi§tir. Bu gfüi ukaldla-
ra eğlence için değil. 

Pcnıo 
Leva 
Yen 
1ıvcç kuromı 
Altın 
Banknot 

Çek ler 
Paris üzerine 
1nriliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

976,-
2-M,-

978.-
245,-

12,03 
635,-
0,79,-

10,05,60 
4,68,60 
2,44,66 

63,15,82 
1.17.16 

19,16,45 
4.17,32 
1,96,63 
3,05,95 
5,80,75 

- Hepinizi o kadar göreceğim gel
di ki, sizi Avrupaya o kadar bekle
dim. Hani Almanyaya gelecektiniz. 

Meral bütün kabahati kocasına 

yükletiyor: 
- Işleri bitmez ki! Bankanın bü

tün ,efleri bu yıl sıra sıra seyahate 
çıktılar. Bize daha sıra gelmedi. • 

- Arbk Mısıra gelirsiniz. dedim. 
Yazın güzel Istanbul bırakılmaz. O 
kadar özledim ki! 

Turk Borcu I 
,. .. II 
.. ,. III 

İsikrazı dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvas Erzurum l 

II 

Mısır tahvill er i 
1886 I 
1903 TI 
191 l III 

Tahvilat 

Rıhtrm 

Anadolıı I veII 
H ın 

-.-
93,-
86,50 

Anadolu Mümessili 

21,25 
20,-
20,10 
95,50 
95.25 
97,25 
97,25 

94,-
87,50 

10,70 
43,80 
45.-
52,-

Beni görünce gözleri yaşardı. 
Babamın ağladığını ilk defa görü

yorum. !çime acı çöktü. Hayatın in
sanları ne hale getirdiğini anlamak 
pek giiç değil, etrafımızda bin bir ör
nek var. Fakat buna rağmen yine be
şeri ihtiraslar yakamızı bırakmıyor. 
Köşk bütün eski neşesini kaybet

miş. 

yapmaktan hoşla - Sadi 
larur. Biraz da muhafazakardır. 

* Ali Rıza Gültekin 

Çok girgin ve serbest bir karakter. 
Irade sahibi olmağı çok ister. Fakat 

zuyu kalbinizden çıkarınız, karınızı 
ve çocuğunuzu düşünerek onlarla 

ekseriya başkalarının tesiri altında 
kalır. Buna rağmen nefsine itimadı 
vardır. Henüz kabiliyetleri inkişaf et
memiştir. Tesir altında kalmaktan 
kurtulduğu takdirde - ki. bunu se
bat ile çalışmakla elde edecektir -
istikbalin kuvvetli şahsiyetlerinden 
birisi olacaktır. Arkad~ muhitine 
çok dikkat etmelidir, bilhassa onla • 
nn cesaret kıran hareketlerinden u
zaklaşmalıdır. 

Eksik olmasın Meral de, kocası da, 
beni.seni aratmamak için ellerinden 
geldiği kadar çalışıyorlar. Hele Meral 
bana adeta kız evlat oldu. Ne kadar 
olsa amca baba yarısı sayılır. Benim
le çok meşgul oluyor. Fakat onlar -
dan daha fazla bir şey istemeğe hak
krm yok değil mi ? 

Babam doğru düşünüyor. 
Istekleri hakh. 

Ayni sütunda mı. yazımın neşrediı
mesin1 saygı ile dilerim." 

Mektubunuzu memnuniyetle neş
rediyoruz. Hüsnü niyetimizi ve si
zin de kabul ettiğiniz gibi, muztar 
mevkide kalanlara IIUlhsus olan bu. 
sütunları suiistimal etmiş olan gen
ce karşı teessüflerimizi ilave ediyo
ruz. 

Bu tavzihin, sizi ve o genci tanı-
yanlara ka~ı kafi izahat olduğu ka
naatindeyiz. 

gelmem kabildir. Mutlaka lstanbula 
gelmemi emrediyorsanız onu da yeri~ 
ne getireceğimden şüphe ebnezsiniz. 
Ocak işini isterseniz üç ay sonraya bı 
rakınız. Ben gelirim. 

- Zaten beş ay var. 
- Siz bana bir telgraf çekiniz. 

En ya.km otomobile işaret ettim. 
Ustümde daima. ~ıdığım TUrk 

parasmdan on lirayı Mery'ye ver
dim ve şoföre geroireceği yerleri 
söyledim. 

O benden evvel hareket etti. 
Bizimkilerin yanına geldiğim za

man Meral şeytan şeytan gözlerile 
yüzüme bakıyordu. Dayanamadı. de
diki: 

Hakikat bu hava, bu koku, 'bu için
de büyüdüğüm dekora kavuşunca içi
me bir ferahlık geldi. 

Annemin ölümü, babamın hastalığı 
evin emektarlarmı bile bozmuş eski 
intizam kalmamış. Şimdi evin hanım
lığını yapan Meral kendini iğreti bul 
duğu köşkte, otoritesini yürütmek 
istemiyor. Onun için kanşıklık gö
zünden kaçmadı. 

fazla sana aittir. Mısırda bir şirketin 
ikinci direktörlüğüne tayin edildiği -
ne sevindim. Fakat bir cihetten de 
kendi işlerimize bakacak kimse ol -
matlığı için canım sıkıldı. Ne dersin, 
bu adamlarla mukaveleyi yeniliye -
lim mi. Mukaveleye göre eğer yeni
lemezsek bunların yirmi beş yılda 

yaptıklart tesisat da bizde kalacak. 
Sonra bir başka şirketin de daha uy
gun şartlarla bize teklif yapacağını 

haber aldım. Eski şirket bize yılda 
on iki bin lira veriyor.Ser halde ken 
dileri bunun on mislini kazanıyorlar. 
Ocak zengindir. Tesisatı hazırdır. 
Bilmem ki ,kendimiz i§letsek istifa -
demiz daha çok olmaz mı? 

Benim tam babama yardnn edecek 
zamanıın. Fakat .. 

Gözlerimin önüne Mery'nin yeşil 
gözleri geldi. Vakit yaklaşıyordu. 
tçinde doğup büyüdüğüm bu emek -
tar baba evinde iğreti bir misafir gi
biydim. Ve bu hava, bu dekor beni 
hiç mütehassis etmiyordu. 

Derhal gelirim. Şimdiki halde Mısrr· 
daki vaziyeti de bilmiyorum. Belçi
kada yaptığımız mukavele çok iyidir. 
Bunu bir seneden evvel bozamam. Fa
kat fevkalade sebepler çıkabilir. Her 
halde oraya gitmeden bir şey söyle
meme imkan yok. 

- Vapurda canın sıkılmam~tır a
ğabey. 

Dudaklarımı büktüm: 
- Bilakis 'bir ha.ftalık seyahat be

ni sersem etti. Kama.ramdan ç1km&· 
dun. Babam nasıl. Siz nasılsınız ba· 
kalım. Biraz acele edelim. Ancak altı 
saat vaktim var. 

Benim gevezeliğe boğduğum bu ce
vaba ).feral sinsi sinsi güldü. 
Kocası çok iyi bir çocuk. 
- Beyefendi biraz rahatsız, dedi. 

Kıştan beri toplanamadı. O kadar iti
na ediyoruz ama.. Siyatik rahat ver· 
111.iyor. 

Meral sorup duruyor: 
- Hayal sanki niçin beraber gel

medi. Amcam onu da sorup duruyor. 
Hatta dün gece söylendi. Marsilyadan 
gitmesi babasını görmek için olacak, 
bizi özleseydi kocasiyle gelirdi. dedi. 

Gözlerim yandı ve bir şey söylemiş 
olmak için: 

- O .Mısırdan bilhassa kalkıp gele
cek! 

Dedim. 

* 
Babamı iyi bulmadım. 
Bir buçuk, iki yıl içinde, olduğun

dan belki on misli çökmüş. 
Annemin ölümü onu mefluç bir ha

le getirmiş. Artık en sevdiği bahçesi· 
ne bile çıkamıyor, 

Fakat her şeyden ziyade babamın 
hali bana dokundu. 

Onu hiç de böyle yeisli ve yorgun 
görmemiştim. Mektup bile yazamayı
şına hak verdim. 

Dizlerinin dibine oturttu beni. 
Yalnız kaldığımız zaman baba oğul 

dertleştik. 

Bana Zonguldaktaki ocaktan bah
setti. Mukavelenin bitmek üzere ol • 
duğunu, şirketin yeniden yirmi yıl i
çin bir mukavele yapmak teklifinde 
bulunduğunu anlattrktan sonra: 

- Senin fikrini almadan cevap ver 
medim, dedi. Artık bu işler benden 

Babam fersiz gözleriyle: 
- Ne dersin? 
Demek ister gibi yüzüme bakıyor. 
Sustuğumu görünce devam etti: 
- Birkaç parça emlakimiz de var. 

Şimdiye kadar bunlarla uğraşmak 
bana zevk oluyordu. Vakit geçiri -
yordum. Annenin ölümü beni çok 
yıktı. Zaten rumatizmalarım da git -
tikçe bastırıyor. En sevdiğim bahçeye 
bile bakamıyorum. Bütün bu işlerin 
seni beklediğini zannediyorum. Bil -
mem Mısırdaki işinden yılda bir iki 
ay olsun vakit bulup buraya gelebile
cek misin? 

Eskiden buraya geUrl~en duydu • 
ğum o içli özleyişten eser yoktu. Kal
bim buz tutmuş gibi. 

Yalnız babamın sesi bu donuk ben
liğime bir iğne gibi işliyor. 

Onu müteessir ve ümitsiz bırakma· 
yı doğru bulmadım. 

Dedim ki : 
- Mısırdaki i~im, lstanbula arası

ra gelmeye mani değildir sanırım. 
Sonra ecnebi şirketlerde her yıl dört 
hafta tatil vardır. Ben bunu şüphe 
yok ki lstanbulda geçireceğim. Son
ra mühim bir emriniz olursa hemen 

Babamla bir saatten fazla konuş~ 
tuk. 
Yemeği beraber yedik. 
Zahmetle bahçeye kadar benimle 

indi. 
Ona .da hak veriyordum. Hayatta 

benden başka yakını yoktu. Amcam 
da artık ihtiyarlamış, Izmirde evin
den çıkamaz olmu,tu. 

Meralle kocasına ben de teşekkür 
ettim. 

Elini öperken babam: 
- Hiç olmazsa arasıra Hayali gön

der. Dedi. Evin içinde gençler çoğa
lırsa benim de neşem artar. 

Va.pura dara dar yetiştim. 
( Arkaın ~·101"\ 
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No.111 ruu: lll'r:RAT cmı•ı, 

Yekllharı Süleyman bu tebessüm ile, bu dudak 
edeblyatlle Belkisin yanında Ad nanla müsaviydi 

lÇvla ~ Belkis bakıyor-
1~ 11a bir .,.a pklıktl: o, btttUn dU· 
IUDOtl.t lllal~ ibaret kalaa 
~ ~!..HMabl&rm& b&· 
JaJdıqa ~ QOk mtmnundu. 
llu Mlabl..,. ~Jd'b Jlldmumdan 
dedi koclUJ& "1 ~ mUbbemiyet 
BelJdılD bu avallı tetlcildertle or
tadan k&llnywdu. Osaman Stlley· 
lnamn ı6IJerl hitabet ediyor, 
d&ı1mnelelltr, veôlteler ~ : 
" tyt heaabm lJl doltluk oldqğu", 
.. IJUIN'm lll'tmd&Jd gömlefe bile • 
inanmaması." 

Bu llkırdılvla vekil~ stııeymu 

FAYDALI ~ SJOtJPl 

~BiLGiLER 
lugiinldl Proıram 

İstulNI 

11: Dul ........ (plü); "' R&W.ı 
ati; ldkl7eler; ıo: Çc)cq mPiMai (fıWl)ı 
19,15: Muhtelif pllklJ.r; 19.IOı ~ .. 
20,30: Stüdyo orlr•tl"al&n; ııMı a. laa· 
beri er. 

Sut 22 d• eoara Audola Alaum• 
p.ntelere mahna hrMdla Mn'l.t ..n .. 
celrtir. 

Ankara 

ıs,30 Hafif pllti ,.,... .. .,.... ... 
bıderi. 19.JO Nbtll haldnft4& llontm•• 
19,SG Xa"'* mtlsfk, !G,SO 4)Qt ~ .. 
rt. I0,40 Dau ...ua-. 

1a: Plak: ıus: Wad,..., cwtre.traa: ıı.ıo 
CuN.nt; 22,45: Xoneer aalrli: 23.45: Ef. 
teaceli dillc.rde haberler; 2': Kous ._ır. 
li. 

Baclapeft.e 

ıt,45: ltad:ro ulen orlreııtraaı: 20.451 
Skeç; 22,10: Badapeete l&loıı 6rktttrurı 
Z3,4S: Çinsene muıilrili• 24.30: Dul pWr. 
lan. 

-
18,55: Piyano parçalan (aöalti); 19,20: 

Sürler; 19,4.5: Almanca haberler; 30,30: 
Leo Fall'ia "Brüderlein fein" aaıı ıtüd)"O 
•ııereti; 23,30: Şarkdı b.afta sona lronaerl. 

' C&==ı=-&~ 

=';.!~~t.!a~ ı!U: ince ruhlu ve duygulu kibar kadınlar bu çok 
"D..o.tı.a- ...1 .... _,. 'bir 20: Haberler; 20,10: Giinftn '"i (mi • • 1 {B 'il ) 

Vlyua 

l"UJlU bulmaımı ..,.~ '"- -· .-b): 20.25: Fraıu Lehar'm •erleriadea Cazip V9 pir &nt& rl ant 
J11I talmu)'Ol"dU. MIUn huıtA.sl O, bir aeri: 22.40: Film bahıi; 2S: Haberler; 

==~~~'= ~:~g;~ı.::.uır:::~: 2•=CutaJllPdai; Hasan Tırnak Cilalarına 
ptlrec*ti Ama liiRp!&r da baan , "' BOi.ANDA Bili DALGA.il b 1 1 
dolru çzkmıyOrdu Çt1nld1 SUle~ ıs.sa M, aut 14,40: Plür lrouerl; 14.45: ayı ıyor &r 
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TUrk Hava Kurumu BUyük 

fP'aw &IM@@~l1JJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiftir 

8 ca 111 .. ld• ti • Temmuz • 888 dad1P. 

Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikraml· 

veleri~ (20.000) liralık bir mülcifat vardır ••. 

VINI NQRIVAT 

Havacılık ve Sper 
TUrk havacılıjmı zengin bir mtln

dwecat ve çok nefia resbnlerı. can • 
landıran, yurttaki hava hareketlerini 
bütün eeerlerile anlatın bu delerli ha 
va mecmuumm 169 uncu uym iıı -
tif&I' et.mittir. Maltepe piyade atll 
mektebi llllMft'al&rmda bulunu 
Cilmhur reiai Ata.türkün birçok fo • 
totrafilerile stııUl bir kapak içinde 
hurrlanmıl olan mecmuada kiywetU 
yUl1ar da pek QOttur. 

Bu nQahedı Tlb'ldmla ı..u,.tJert 
Dl mt1teaDUı JUdfr· IDIClllU&1& &Jl'I• 
ca hunal b1r deiw vermekte, telmik 
mwle1er tmrtncleld tarc:tlmlls, dost 
SovJet ıt.uaya Be AJmua ll&ftalbiı 
balrkmdül notlar meamayı dall& zl 
yade maghıleftlrmektedlr. Ta'tldye ...... 
:ı.tanbul Beşinci icra~ 

dan: 

. 
Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kira kay IC8~ 
Tel 42162 - Sirkeci lllbtlrdar· 

•4e Hu. Tel. 127'0. 

Trabzon po8tllları 
Paar 13 de Salı. Peqembe 

Ude. 

lzmlr 81r'at 
Postaları 

Cumartell a de 

. Mersin postaları 
Salı. Penımlbe 10 da bl· 
karlar. 

Diler poatelar 
8u1:m - tbnart..a Ç&reamha 

18de 

!smlt - Pi.ar, !ah. P& .. ıhe, 
CWna 9,30 da 

Muda.iıya - CumartMI 1& de 
dipr gUnler 8,30 da. 

Budmll&- Puart.em. Bali. Çar-
1&111ba. ........ Camarte
.. 20 de. 

Xdnan ldltüphınedtn tefetlm etti. 1101' 12S071313814688US3li916818 103181MTO 1081910MS 1089110898 ----------- ----------
Bir ~ keDcll refabmı o 1748217115111817178ü 1882018390 10ft01088810889108911M3011003 19328193M 1951919'1131984819M7 

K&rabiga - Salı, Cuma 19 da 
tmn. - Puar us cSe 
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sat Mnlrjneu 
alaca ban 

pU'&DJ mala ver 
SVECIA 

marbb 
Süt Makinaemı 

ara. 

SllrK.;fMuPa ırD. 111. 
llTMl8"L, Mu.Ta. ......... -...-• 

AJ.'fal* - Sah 19 da cuma lf de 

'rıslllon ve lleridn pwtal•n
aa bıtıe cbkd )'ilk •bnnw• 

(l2BI) 

; ' 
ZAYi -Te k ytlk arabama ait yeni 

alcbjmı. 3223 llum&r&JI pllbmı kay • 
bettlm YenJalnl alaeafiından htlkml 
JQktar • ._.u 
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Menba suları arasında en kuvvetli 
ra~ıoaktevıtesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10- 6 - 936 gününden 
itibaren suculara verilmeğe baş-
lanmıştır. 

Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib
bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo
jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli
basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildi
rilen ve emsali arasında en kuvvetli R A D 11 O A K -
T E V 1 T E S 1 bulunan Alem dağı Def neli suyu 
l 0-6-936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) 
diğer tarafı ( De f ne 1 i ) ibaresini havi zım
balı hususi kurşun mühürle mühürlü otuz lit
relik kü~ük boy damacanalarla iki buçuk litrelik galon 
şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafi kimyeviye. hikemİV"' ve h~ktirivolo
jik hassaları bildirilen ve bilhassa R A D 1 O A K -
T E V 1 T E S 1 N 1 N fazla lığı ile mütemayiz o
lan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin 
üzerindeki vakfın hususi kurşun mühür ve znnbasına 
dikkat etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. (3230) 

Üsküdarda Nuhkuyusunda Cevriusta camiinde vaiz
lik açıkdır. 22-6-936 pazartesi günü saat 14 de müsaba
ka imtihanı icra edileceğinden istekli olanların yevmi 
mezk\ırda Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat et
meleri. (3255) 

l lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat. llc1nları 

1 - 936-937 ders senesı 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kınkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul şartları A.S.Li 
seve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mckteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 
yazılı hususları da göz önün 
de bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 En bot meyva wıarelerile hazır. 
da başlar ve 10 Ağustos 936 lanınlftU'. Hazmı kolaylaştmr. 
da biter. Müsabaka imtiha- lnkıbazJ bale eder. Kam temiz. 

ru da 1 5 Ağustosla 21 Ağus llyerek vücuda tuelik ve canlılık 

tos arasında yapılır. bahfeder. 
B - Mekteblerin bulun- fNGIUZ KANZUK ECZANESi 

duklan yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile- .. __ •Be•y•og•·ı.u .·.lsta-•nb•ul--• 
rin 10 Haziran 936 dan 31 3356 

;Temmuz 936 tarihine kadar --• TİFOBİL --• 
bulunduldan yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et- Dr. lHSAN SAMI 

Tifo ve pa.ratifo hutahklarma 
miş olmaları lazımdır· tutulmamak için ağmian alman 

C - Kabul şartlarını ta- tifo baplandır. Hiç rahataızıık 
şıyan istekSler evrakını ta- vermez: Herkes alabilir.Kutusu 
mamlattırılıb askerlik şu- .. ___ 55 kuruş. 
heleri vasıtasile mektebe __________ 4_1_67 

göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 
maraflar tam~en istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 
E- İstekli mektebe ka

bul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

Semti meşhur ve mahallesi 

Şişli Meşrutiyet 

Bayazıd Emin bey 
Çenberlitaş Molla fenari 
U nkapanı Haraçcı Kara-
Mehmed 
Hatib Muslahaddin 
Eyüb, Düğmeciler 

°" ,, ,, 

Çelebioğlu Alaeddin 
Çelebioğlu Alaeddin 
Küçükpazar Hoca Hayret
tin 
Çelebioğlu Alaeddin 

'' t' 

Cadde ve sokağı No. Sı 

Ebekız 26-28 

Tramvay Caddesi 118 
Boyacı 3-5 
Hisar altı 65 

Mercimek 13 
Oluklu bayır 6 

,, 5 

Çavuşbaşı 12-14 
Yenicami avlusunda 44-102 
Sebzeciler 1 5 3 

Yeni cami 
avlunsunda 
Marpuçcular 

89-53 

Bayazıd Sekban başı Yakub Simidci 3 
ağa 

Çarşıda 

" 

" 
" 
" 

" Eyüb Camii Kebir 
Çarşıda Çuhacı han Kapısı 
ittisalınde 
Bahçekapıda dördüncü Va
kıf hanın asma katında 
Bahçekapıda dördüncü Va
kıf hanın birinci katında 
Tahtakalede Rüştem paşa 

Ahıçelebi 

Mahmud paşada 

Cibali Sifrikoz 
Y edikule Hacıpiri 
Hocapaşa İbni Kemal 
Küçük Ayasofya 

Bahçekapıda <iördüncü Va
kıf hanında zemin katında 
Kumkapı Kürkçübaşı 
Süleyman ağa 
Kumkapı Kazgani Sadi 
Çelebioğlu Alaeddin 
U nkapanı Haraçcı Kara 
Mehmed 

Sahaflarda 
Sipahilerde 
Kavukcularda 
Hacı Hasan 
Hacı Memiş 
Çadırcılarda 

İskele 
Kapısı 
... 

" 
" 

Papasoğlu Hanı üst 
katında 
Zindankapm 

95 
22 

15-17 
19 
70 
19 

60-54 
80 

8-21 
14 

2 

17. 

26 

5 

Kalcılar hanı alt 39 
katında 
İskele 7-9 
Yıkık Mescid yanında 

50 
Mehmedpaşa medresesi 13 
altında 

İskele 

Patrikhane 
Yeni cami avlusunda 
Fener 

r 

15 
1-57 

35-49 

Cinsi Muhammen fiyatı 
Lira K. 

Valde apartıma- 27 
nın 6 mcı dairesi 
Hane 

" 

•30 
19 

9 

" Meşrutahane 
6 50 
3 

Tekke ve iki dö
nüm arazi 

7 25 

Han 
Dükkan 

40 
. 21 

35 

,, 5 

Cami içinde dük- 3 
kan 
dükkan 6 

,., 
" 
,, 
,., 
,, 

" 
" İğneci Hacı Ha-

san camii mahalli 

20 
5 
1 50 
2 
3 50 
5 
5 
4 
4 

11 

Oda. 18 
,, 

,., 30 

Oda 5 

Yarım han için- 3 
de oda 
Oda f 50 

İki oda 7 
Oda 3 ( _) 

Maa oda bodrum 8 
,, 

" - 1 

.Bodrum . , 30 

Maa baraka arsa 4 5 O 

Arsa 
,., 

3 
2 50 
6 

Yukarda yazılı mahaller 9 3 7 senesi Mayıs nihayetin e kadar pazarlıkla kiraya ve
ri.le~eğinden ist~kliler senel iğin.in yüzde yedi buçuğu nisbetinde pev akçelerile 
bı~!ı~.t~ 17. Hazıran 936 çarşamba günü saat on beşe kadar İstanbul Vakıflar Baş 
Mudurıyetınde Akarat kale mine gelmeleri. (3258) 

I IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

tiçüncü Umumi müfettişlik için 125-150 lira ücretle iki memur 
alınacaktır. 

Şartları: 

1 - Lise mezunu olmak (daha yüksek mektep mezunları 
ve ecnebi lisanına vakıf olanlar tercih edileceklerdir.) 

2 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Seyahate elverişli ve tamussıhha olmak 
4 - Her hangi bir meczuu kaleme almak ve daktilografiye 

layıkiyle vakıf olmak. 
5 - MahkUmiyeti olmadığmı ve iyi ahlak sahibi olduiunu 

tevsik etmek. 
6 - Askerliğini yapmış olmak. 
7 - Devlet ve müessesatı hizmetinde bulunmuş ise vesikata· 

mu getinnek. 
Bu evsafı haiz olanların birlikte nüfus tezkereleri ile iki kıt'a 

vesika fotografı ve diğer belgelerile bir dilekçe ile Vilayete mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. (B.) (3279) 

Keşif bedeli 960 lira 7 5 kuruş olan yeni hal binası ile eski mey 
va hali arasındaki duvarın yıkılması ve çıkacak molozların 
taşınması (çıkacak taşlaır müteahhid~ aittir.) Açık artnmaya ko 
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. Artırmaya girmek isteyenler 7 5 liralık· muvakkat temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber l Temmuz 936 çarşamba 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3278) 

lstanbul Komutanlığı Sa
tınalma 1Com1ıyonu 11ônları 

Komutanlık Birlikleri ih-

ISla n b U I Berber Mektebinden: ~~:~::~in2~8 '0~~z~~~ny~~~ 
Kursumuzun berberlik diploma ve permanant ihtisas imtihanlan hazi

ranın 17 nci çarşamba günü bqlıyarak 18 haziran 936 perşembe günü ak-
§&Dlllla kadar devam edecektir. Ge~ hariçte ve gerek İstanbulda buJu. 

4 - Mektebler leyli ve 
meccanidir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi aynca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

vaffakiyetle · bitirenlerden =~:a::ruar:. hemen cemiyet merkezine ~üracaatla kayıtlarmı yap. 

Çarşamba günü saat 16 da 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin edilen bedel 
1960 liradır. İlk teminatı 
14 7 liradır. İsteklilerin vak
ti muayyeninde teminat 
mektup veya makbuzlariyle 

S - Askeri liseleri mu-

arzu edenler müsabaka im- -----------------------
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
A vrupaya tahsile gönderi
lir. (18) (3244) 

SATILIK OTOMOBiL 
Buick markalı Model 1928. Kapalı mükemmel halinde Fındıklıdaki Komutanlık 
satılıktır. Müracaat: Her gün saat 13-14 ve 18-19 kadar arttırma eksiltme komis-
Beyoğlu Küçük Parmak kapı Garaj STELİO. yonuna gelmeleri. (3160) 

13-6-936 .~ 

ROMATIZM.ı\ 
LUMBAGO 
SlYATIK 

ağrılan TESKW 

ve izale eder. 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

lıfanbul Levazım AmirliğJ 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva· 
zım amirliğine bağlı müesse 
seler için 31 bin kilo yulaf ııı 
eksiltmesine isteklı çıkma· 
dığından 17 Haziran 936 
Çarşamba giinü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla a 
lınacaktır. Y ulafm tahmiıı 
bedeli beher kilosu 13 ku
ruştur. İlk teminatı 302 lira 
2 5 kuruştur. Şartnamesi Ko 
misyonda görülebilir. İs
teklilerin kam .• ~i vesikalari .. 
le beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. ( 18) 

... ı .. (3264) 
~, ... ~ . . . 
İdareleri İstanbul Leva" 

zım amirliğine bağlı mües
seseler için 465 bin adet yu
murtaya istekli çıkmadr~ın
dan 11 Haziran 9 3 6 çarşanı 
ba günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla eksiltınC4 
ye konulmuştur. Yumurta
run bir adedinin tahmin fia .. 
tı bir kuruş 40 santimdir.İlk 
teminatı 488 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte Komisyona gel· 
mel eri. ( 1 7) ( 3 2 6 5) 

••• 
İdareleri İstanbul Leva-

ı:ım amirliğine bağlr mües
seseler için alınacak 7 8 bin 
kilo yoğurda talip çıkmadı
tt.ından pazarlığı 1 7 Haziran 
936 çarşamba günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli Yoğur
dun beher kilosu 15 kuruş
tur. İlk teminatı 877 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilır. İstek
lilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte Komis
:y:ona gelmeleri. ( 16 J 

(3266) 
• • * 

Defterdarda bir No lu di-
kimevinde mevcut 46480,5 
metre muhtelif şerit 18 ki
lo 450 gram merserize ipli
ği 450 metre kaytan 120500 
adet tahta düğme 2 5 O kilo 
muhtelif ecnebi düğme 
301793 adet kapsol 17 Iia
ziran 936 Çarşamba gunu 
saat 15,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla satılacaktır .. Hep 
sinin tahmin bedeli 658 li
radır. Son teminatı 100 li
radır. İşbu eşyalar Defter
darda Dikimevinde görüle
bilir. Pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. ( 15) ( 3 2 6 7) 
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I " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ Nafıa Bakanlığından: 
16 Temmuz 936 Perşembe sünü saat 15 de Ankara'da 

N afra Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasın
da 10110 lira 97 kuruş muhammen bedelli 900 metre tu
lünde 200 m/m lik ve 200 metre tulünde 70 m/m lik di
ki~siz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 329 adet 
işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 
adet klapenin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak 'Ba
lcanlık Malzeme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 7 58 lira 32 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarmı 16 Temmuz 936 Per

şembe günü saat 14 e kadar Ankara'da Bakanlık Malze
me Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1146) (2857) 

4086 

MECBURi SATIŞ 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin kılındığı

mız GALATA BÖREKÇİ FIRINI SIRASINDA 

EKSELKiYOR 
ELBiSE MACAZASINDA 

Mevcud elbiseye müteallik bilcümle emvali ticariyenin MECRUBl 
surette aatı~ına başlanılmıştır. Tasfiye satışı 5 Haziran 1936 dan 
itibaren ON BEŞ gün devam edecektir. Hazır ELBİSE, PARDESÜ, 
PALTO, KADIN ~'TOLARI ve her C'lns Erkek, Kadrn ve Çocuk 
muşambaları pek ucuz fiatıarla satılmakta olan mallardan almak 

isteyenlerin her gün 

EKSELSlYOR v 

magazasrna 

i abone teklifnamesi kuponu 1 
i No Tarih : 13 - 6 - 1936 i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Adı, baba adl 

Doğduğu yer ve yı ' 

ls1 ve gUcU 

1 
-
1 

1 

1 

1 

1 

Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 1 
Ver<!sesı 

kimlerdir ! ~ 
Hali tasfiyede EKSELSİYOR. K. PLAKAS J. HERŞKOVlÇİ ve Şe
riki Kollektif Şirketi. Tasfiye memurları Avukat l. Agah Akkan ve 1 ikametgah 

\nrE>si 
1 

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

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni şartname ve lahikalan ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 15 O bahçeli evin götürü olarak in
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

Avukat. H. Süleyman. ............................................ 
Mlllulıyetı var 
mıdır, var ıse ;oe· 
rel'lnden maHU· 
dür 9 

1 1 

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

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

3 - İş: alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin
ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur. 
Müteahhit isterse banka teminatının ihale bedelinin yüz
de 10 na iblağı için stüasyonlardan tevkifat yapılmasını 
kabul eder. 

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi
na inşaatını muvaff akiyetle başarmış olduklarını ve 
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidan haiz bu
tunduklannı gösterir vesikaları 13-6-1936 tarihine mü
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 
eksiltmeye iştirak için Emlak Bankasından hususi vesi-
k;::ı ~lmalarr la7.Tmrhr. 42811 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ifanfar1 

1500 Metre Mikabı Çam tatıtası 
Tahmin edilen bedeli (63500) lira olan yukanda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 29 Hazi
ran 936 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira ( 18) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan ( 4425) lirayı havi teklif mektubla
nnı mezkur e-ünde saat 14 e kadar Komisyona v.erme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta Komis
yona müracaatlan. ( 3142) 

55 Ton Benzin 
Tahmin edilen bedeli ( 16500) lira olan yukarıda mik 

aan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 12 3 7) lira 
( 50) kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddclcrin<1eki ve
saikle mezkur etin ve saatta Komisyona mürac~atları. 

(3143) 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanla~J 
Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 ton Dizel 

Mayi Mahruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 
de kapalı suretile alınacaktır. 

Şartnamesini görmek için her gün komisyona müra
caat olunabilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat ev
vel 1087 lira 50 kuruıtan ibaret M. Teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanuni bel&eleri ve teklif mektubu
nu muhtevi mazrufun Kasmıpaşadaki komisyon başkan 
lığına verilmesi. ( 3 2 3 2) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

22 inci tertib piyango biletleri için 140000 Türkçe 
10000 Fransızca el ve 10000 duvar plinlarile 10000 re
simli afiş bastrnlacağmdan 17-6-936 çarşamba gunu 
saat 1 S de açık eksiltme ile münakasa yapılacaktır. İs
tekli olanlar şartnamesini her gün Piyango Direktörlü
ğü Muhasebesinde görebilirler. ( 3218) 

1 

1 

1 -
,"\Jekadar zaman 
'"'n abone oldugu 

..>aşlangıcı ; ----~; 

Sonu: 

1 

1 

•• -......... ___________________ --.;. ____________________ , 
1 

1 

1 

1 

1 

Bu kupona dcn:cdılecek yuılaı PJet okunaklı yuılmq olmahdn 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

Oaırterıızın 23 Nisan l936 omha • 
-.ında }'azılı şartlar dal.resinde ku. 

n karşı 1000 ·~ alık ei~ortall abone 
vazrlmak ıstiyonım. Abonemao bed&
li ~onclerilmiştir. Sh:orta muamele&I· 

15 
kuruşluk 

pul ve 
lmza 

1 

1 

1 
-1 

ı oln vaprlmunu dilerim. i 
;ı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r:: 

Bu sizın kendi kabahatınızdır, zıra dişlerinızı 

ihmal eldiniz, bunlara lk'.İ bakmadınız, halbukı 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtıyacı temin edecek b1r PERLQDENT eı:ı 

ıyi dif macunu vardır. , ·-~ ... ~ ~~.;oMtwt..,/ • .t;! "'"'"""'~ .. a. ct4Ac ,.(.ü · 
'llUL -f't,,....,.'4M, .u.c. '1.L;~ ~ .. ..;JW.....c'•'l. 

Hendek elektrik tesisatı 
inşaatı eksiltmesi 

Hendek Belediyesinden: 
1 - Hendek Kasabasına 8 ı 5 kiJo metro mesafede 

Haraklı köyünün yanındaki Su kuvvetinden elektrik te
sisatı yapılacaktır. 

2 - İşbu tesisatın inşaatı eksiltme kanununa tevfikan 
1 Haziran 936 tarihinden 1 Temmuz 936 tarihine kadar 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJ
muş olup talihlerin ihaleye iştirak etmek iizere bedeli 
muhammini olan (33353) Liranın 'Yo de yedi buçuk te
minatı muvakkata ile beraber 1 Temmuz 936 çarşamba 
günü saat 14 de Hendek Belediye dairesinde müteşekkil 
encümene müracaatları. 

3 - Talihler Nafia vekaletince musaddak proje ve 
şartnameleri Hendek belediye dairesinde görebilir veya 
İstanbul Taksimde İstiklal apartırnanında mühendis Ha
san Haletten beş lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Tesisatta kullanılacak ağaç direklerle santıral bi
n;.tsı ve şartnamesinde gösterilen mahallince t~min edile
cek bazı işler Belediye tarafından yaptırıl~caktır. 

4135 

ınhisarlaı Umum MüdürıüOünden . 

Ş~rtnamesi mucibince 70 X 60 eb'ad1 ıe 6-8 doku
malı elli kiloluk yüz bin adet tuz çuv~ıı 16 - VI - 9 3 6 
gününe rastlayan Salı günü saat 15 ~e pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin yüzde 7. r: muvakkat güvenme 
paralariyle birlikte Kabataşda - .evazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Satrm Konıisyonuna müracaatları. 

(3183) 

Sahibi: Şltkrü MEl.tu - Umumi Neşriyatı İdare eden: 8. SALİM 
Guetec:ilik ve Matbaacıltk T. A. Ş. - Baaıldığı yer: TAN Matoaası 

il 
TACETTiN GÜRTAN 

BtiYüK MOBiLYA MAGAZASI 

Bir 
defa 
geiip 
görü
nüz. 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi dırek~örlüğüncJen: 

4053 

Paşa bahçe koyunda denizde batmış vaziyette İdare
mizin mali bulunan Fener bahçe ve Yakacık vapurları a
çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 16 Ha
ziran 936 salı günü Akay Şefler encümeninde saat 15 
rle başlayarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin 
~artnameyi görmek üzere işletme şefliğine :yüzde 7 ,5 gü
venme ve arttırma paralariyle o gün Encümene e-elple
ı eri. ( 3 1 3 9 ) 4269 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 ta· 

kım haki yazlık elbise olbaptaki şartname ve nümunesi 
veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarşamba günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat· Müdürlüğü binasındaki 
Kon1isyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher tokımı üç yüz yirmi kuruştur. 
3 ....,... Muvakkat garanti 360 liradır. 
4 - Şartname ve nümuneler komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 

Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 3103) 

4190 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Ankarada Seyrü seferden resmi, Hususi, umumi 

otomobillerle kamyonlar için 1900 çift numara levhaları 
yapılması On beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Numara levhaları harf ve numaralan k::tbartma 
olmak üzere safi alüminyondan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5320 liradır . 
. 4 - Muvakkat teıninatı 399 liradır. 

5 - İsteklilerin bu işlerle evvelce meşgul olduklarına 
dair Ankara veya İstanbul Belediyelerinden alacakları 
vesikaları teklif mektuplariyle birlikte 23 Haziran 936 
Salı günü saat On dörte kadar vereceklerdir. 

6 - İhale 23 Haziran 936 da saat 15 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

7 - Şartname ve nümuneleri görmek · isteyenlerin 
her gün İstanbul Belediyesine ve Ankarada Belediye ya
zı işleri kalemine müracaatları. ( 1284) (3156) 

ilaçlarınızı Bah4i• 
kabıda SALiH NECAli den alınız. Reçeteleriniz K E s K • N 

büylik bir dikkat, ciddt 1 
t)ir i!!tikamPtJp hazırbnır. 

KAŞELERi 
Grip, Na.le, bae ve di~ ağnlnrını, 
muannid sancılan bir ande keser. 
Kıvmettar bir ilactır. 



Kışa Bırakma, Yazdan Al! 
HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISITAN 

TÜRK A N T R A ·s 1 T 1 N i AL 

Kışa Bırakma, Yazdan Al! · 
HER MALTIZDA YANAN - ÇABUK TUTUŞA~ 

TÜRK ANTRASITINI AL 

Kışa Bırakma, Yazdan Al! 
ISGARALI HER OCAKTA YANAN - EN AZ FiRA VEREI\. 

. 
TÜRK ANTRASITINI . AL 

Kışa Bırakma, · Yazdan Al! 
~-· Harbiye'de BE L V O Bahçe4Ünde 

Her akşam muhteşem saz heyeti 

EFTALYA- BIMEN - SADi 
ARAP REVOSU 

MELiKE CEMAL 
Muganniye SABRiYE 
Büyük muvaffakiyetle devam ediyor. ---

Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 
ı - Zafranbolu civarmda Karabükde kurulacak demir 

PabrikaJmma aid tehir inşaatı temeller vahidi fıat esasile 
ve tanellerden yakan lmımlar toptan götürü suretile eksilt 
mey çıkanlmıftır. Tahmin edilen inşaat bedeli 469,372,41 
liradır. 

Boğaziçinin Vaniköy, Rume lihisamıa kadar olan iakeleleri için DOKSAN ve onlardan· 
yukan iskeleri için SEKSEN günlük gidi' geli'li ücretler mukabilinde 122 ~ seyahat 
hakla veren ve ayni günde m üken-eren ve pazar günleri Boğa zm her iskelesinden gene mü· 
kerreren muteber olmak üzere 11 Haziran 936 tarihinden itibaren 10 Teşrinie~e kadar 
dört aylık fevkalide tenzilAtlı ve fotoğraflı kartlarm ihdas edildiği ilin edilmi,ti. 

" Ancak henüz Boğaza nakli hane etmemit olanlar m da iatifadelerini koru
mak makaadile bu kartlar m gene 10 T qrinievvele kadar hükmü olmak üzere 
10 Temmuz 936 alqamm a kadar aabflll& devun olunacağı ıu kadar ki 11 Hazi
randan itibaren geçecek günlere aid bedellerin ayni tenzilit eaaaı dairesinde 
kartlar bedelinden indiril eceii sayın halkımıza bildir ilir .,, 

Bu kartlar firketin idarei merkeziyesinde kontrol müdiriyetindıe aatılmaktadır. 
Boğazın iki sahiline araba vapurile gidip gelecek o~obill er için yapılan son tenzilittan 

başka olarak bu kere de yüzde yinni tenzilatlı ve 20 varaklı karneler ilıdaı edilmiftir. Bun· 
1ar bir müddete tibi olmayıp yalmz uimet veya avdette tek olarak ta iatimaı edilebilir. . 
Karnelerin temin ettl§I tenzillt fekli : Gldlt 80 kr. Gldlf . 

ve geliı 120 kr. Gelif 80 kr. 
Bu karneler Oaküdar, K.hatq ve Sirkeci araba vapuru iakelerinde abl

maktadır. 

2 - Bu .. aid ebRtme evra'krpm:1ıaırdrr. S A L A C A K 
A) Elali1tme ~ • 

~~ :== KIZ KULE Bahçe ve Plajı 
D) vm: cetve11, kePf hmıuı•n 14 Haziran Pazar glnl •~ılıyor 
E) Hususi şaı tname Yeni idare : Ba;,; T. KOSTANT1NlDls 
F) Projeler H k 17 •- lııı. 

iateyenterin )>u ewaıa 2s,oo nra ndrabillnde Anbra'da er • .. m • 24 de gmzuand Pmr 
Ziraat Bankac binamdüi Sümer Bmık Mumıellt müdiir- glnlerl 11 • 13 de matine 
lüğünden alabilirler. Sofuk bira duble 20 Jaw. fat.e,enıer mae1erinl dJlandan ~ 

3 - Ebıltme 8 • 7 • 936 Caılmıba gGntı saat 16 da An- ler. Kmlnı1e plljı, Bqlulll en temis Ye m pJmı mhhl buJO Jmidlr. 
kara Ziraat Bankam bin:Mmda SUmer Bank Merkezindeki Baıan SAFiYE Salacak plljma ban;,o için skllp p1eoeklerdeD banJO tlcretl de dahil 

11 ...... tem wD· 
... dunuı• iO"•t• 
.....,...ııainlz 

P.''MM ....... pel 

t•ılz olan , .. BARONIA .. , 
gOıellik J•lını mvtıaıı. vQ· 
audunuıa .Ormeıı.ınli • 
118ARON1 A" elıl IOMf 
ıtplarının tıtırabh ,.nılı
lddartndan lroPVdul• gibi, 

''''""'ze bitin lar
dalarını ibzal eder. 

Banyolar~ 

apGrlarJlçln 

'elzemdir 

komiaJonda~. 11 ............... ... 
4 - Ebiltme kapalı zarf usalile yapdacaktır. PANORAMA ::::= ~ ~ ==::. ~n;: demı· ı•ktı·da 
s - fsettdnerin 22.524,90 lira muvakkat teminat vıenne- · ba~•lnd• devam• !~~~~~~~~~~~~=~=!!!!-··---al tianvhr. Bundan ı.. .... ı- ebilmı- aıi~ld- ihale _,., ._ _ _.. ba9ladı 4111-- ft 

~ -.1 ... ·--- - 6"" " a' 
nlbıden 3 g6ıı enetine kadar Bankaya bu iti blıfarabilecek- ı.tanbal uliJ9 ıiıahtemeal ikinci --• T U Z L A ~iine karp 
1erinl Dlbat ._ ewak g6sllel'el'ek bir ehliyet vesikan aıa- ticaret dalre9iDden = Kahkemeee -- H O RM O BI N 
catı.r 99 ba eh&,et wdc•nn teklif mektaplarma leffede.. bloeepna karar 1'leri1en M adet &- • ~ M E L E R • 
cek1eldir. cem haham 18 - 6 • 986 per-- ı ı 'l'abletJed 

'D.....o..- ..._ ~n·---s: ~· --w.-1-- __ ...__ :L-'- leımıbe gOnll aaat ı• t.e ı.tanbalda :ıta 11er .. nec1e &l'Q'llllL 
~ uıı= ıoıwww~ WIUU UftO&UUl#W.m&&& W&&a,7"• lnaıc tıreı otllu hanında~ arttırma llU• Tafalllt: Pmta lmtaaa 12:55 

8-*ıcien bir saat evveline kadar gelmif ~ --'m kamml retile ~ talip o1anJarm 14 8Zlran pazar glnl 8~111,0r Bomıobln 
fekilde ~ baluım•m fmUJr. mahalli mezkOrda huır bulunmalan içme trenlerinin vapurlan köprtl4ea 8,2& • '1,40 - S.40. 9,Q&. U-

------------------- ilin olunur_ (23'116). 13all • u.ıo. 15.IJOcUr. _____ ... 


