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Sofya civarında bir- cephane 

deposu infilak etti. Ve enkaz 

altından sekiz ölü filkarıldı 

Atatiirk diin gece sehrimize seref verdiler 
Almanyada gizlı bir intikam hareketi mi? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitlerle 
tehdit 

Nazi liderleri birçok 
ahyorlar mektuplan 

Bundan iki sene evvel hücum kıt' aları şefi 
Röhm'ü idam edenler birer birer öldürülüyor 

Paris, 15 (Tan) - Bazı gazeteler, 
•Röhm'in intikamcıları ,. ismindeki 
tizli bir cemiyetin Almanyadaki Na
ıi Hücum Krt'aları arasında dehşet 
laldığmı haber vermektedirler. Böy
le bir cemiyetin mevcut olduğunda 
asla şüphe edilmemekle beraber 30 
liaziran 1934 de Bitlerin emriyle 
idam edilen Nazi Hücum Kıt'alarınrn 
eski şefinin birçok taraftarları oldu
ğu da kuvvetle teyit olunmaktadır. 
llatta, bunlardan yirmi bin kişi 
Röhm'in intikamını almak için ye
ınin etmitlerdir. Bir gazete, çok de
fa, J88IZ yerlerde Hücum Kıtaatı mü
le'bbislerinin cesetleri bulunduğunu 
Yazarak cesetlerin göğüsleri üzerinde 
bu hareketin intikamcılar tarafından 
Yapıldığını anlatacak şekilde "R" işa
l'eti görüldüğünü ileri sürmektedir. 
Bu gaye ile öldUrillenlerin miktannı 
tesbit etmek mUmkUn değildir. Mat
buat ve Propagandalar Nazın, gaze -
telere bu cinayetleri işliyenler hak -
kınde bir şey yazılmamasını emret
nıif tir. Berlinden verilen malfımata 
göre, cinayetlerin son zamanlarda Hitler, Feld Mareşal Bloınberıı ve dijer askeri rüesa arasında 

tell§ı mucip olacak derecede arttığı, maktadır. dizilen Röhm'in ölllmUnUn ikinci dö
nıaktüllerin çoğunun 30 Haziran 1934 Hitlerle barebr birçok N'azi lider- nüm yılı olan 30 Haziran için §imdi
de kıt'a şefmi k~una dirıen askerler leri tehdit mekutplan alm.ı'1ardır. den fevkalade ihti1ati tedbirler al -
&rasmdan seçij.miş olduğu anlaşıl - HUkUmct Ifit.lcr:in cmr.iJ.·!c kurguma mı~-"" 

Doktor Şaht 

Sof yadan sonra 
Ankaraya gelecek 
Atin&, 15 {Tan) - Cumartesi gU

llilııdenberi burada bulunan Almanya 
lktısat Nazın Doktor Şaht, Büyük 
Britanya otelinde Finans ve Ekono
mi Bakanlan ve YunanMilU Bankası 
l>irektörile yaptığı müzakereleri ne
ticelendirmiştir. Alınan mevsuk ha
berlere göre, Doktor Şaht, ticari mü
badelenin Yunanistanm arzu ettiği 
tekilde tatbikini deruhte etmiştir. 
Gazetecilere beyanatta bulunan Şaht, 
eeyahatinin hiçbir siyasi maksada 
dayanmadığını söylemiştir. Milli Ban
b. Direktörü Nazırla yanındaki mü
fl.virler terefine bir ziyafet vermiş
tir. 

lalıfın beyanatı 
Sofya, 15 (A.A.) - Schacht, saat 

l2 de buraya gelmittir. Schacht, 
pzetecilere .beyanatta bulunarak Al
manyanm :dulgarlstanJa daima iyi 
mllnasebetlerde bulunmuş olduğunu 
:Ye ziyarettnm bu münasebetleri daha 
ziyade kuvvetlendirmeğe medar ola
cağmı flmit etmekte bulunduğunu 
llÖylemiftir. 

Dolctor f alıt Anlcaraya 
geliyor 

Sofya, 15 (Tan) - Dr. Şaht iki 
gün Sofyada kalarak, iktısadi ve mali 
mehafille temasta bulunduktan son
ra Ankaraya gidecektir. 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

Anakara, 15 (A.A.) - tcra Vekil
leri Heyeti bug{in Başvekil ismet 
lnönünUn reisliği altında toplanarak 
muhtelif işler üzerinde görüşmelerde 
bulunmut ve bu işlere ait kararlar 
vermi§tir. 

lı Kanunu 
Metni bugün 7 inci 

sayfada neşrediyoruz 

Boğaziar konferansı 

Heyet Başkanı T. R. Aras 
dün Montröye hareket etti 

Hariciye Vekilimiz istasyonda kendisini uiurlayanlar arasınCfa 

Hariciye Vekili Dr .. Tevfik Rüştü Karlo Galli'yi kabul etmiştir. Montrô 
Aras, dün Pera~l~ otelinde Fran- boğazlar konferansında heyeti mu
sız sefareti Başkatibi Lecuyer'yi ve rahhasamıza riyaset edecek olan Dr. 
saat 16,30 da da İtalya Büyük elçisi r Arka11 s incide] 

Zecri tedbirler karşısında 
ln_giltere kat'i kararını 
Çarşamba günü alacak· 

Bugünlerde büyük bir ıslahata sahne olacak olan Uluslar Kurumu binası 
Londra, 15 (A.A.) - İngiltere bil- nan zecri tedbirlerin kaldınlmasını 

kfımetinin zecri tedbirlerin kalkma· intaç edebilecek kat'i bir karan çar
sı için faaliyete geçmiş olduğu timdi şamba gilnü alacağı tahmin edilmek
artık muhakkak gibidir. İngiltere hü tedir. Bu karar, ayııl zamanda Mil
kflmetinin ltaıyaya ar.. tatbik olu- Jetler Cemiyetinin ,...Wen t-.Drl ifi 

ATATÜRK 
Gece şehrimize 
şeret verdiler 

l 
Ankara, 15 (A.A.) - Cümhur

relsl Atatürk dün Çankaya köş
künde Çin Elçls: General Ho Yow
Tsu'yu sureti hususlyede kabul 
buyurmuşlardır. 

C. H. P. Genel Sekreterliği 

İsmet İnönü dün Partiye 
gelerek meşgul oldular 

General Ho Yow - Tsu bu ka
bul eBDaSmda Çin Hükumeti Baş
bakanı ve Çin ordulan kumandanı 
Marepl Klen - Key - Şe'nin Ata
türk'e gönderdiği lmzah bir fotoğ
rafmı ve Elçinin Çlnde ipek üze
rine yaptınmş olduğu Atatürk'ün 
bir refilminl takdim etmiştir. 

Recep Peker vazifesinden ayrdması münase
betile parti arkadaılarına bir tamim gönderdi 

* 
Ankara, 15 (A.A.) - Ctim -

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterinin bu vazifeden affedildi
ğine dair olan haberi dünkü nüsha
mızd• bildirmiştik. Evvelki gece sa
baha karşı öğrenerek verdiğimiz bu 
haber, dün Ana:olu Ajansı tarafın
dan atideki telgrafla teyit olundu: 

hurreisi Atatürk bugün lstan
hula gitmek üzere şehrimizden 

, 1 a.rnlmışlar \ 'e ista."lyonda Kamu
! i tay Başkanı Abdülhalik Renda. 
1 Ba.,bakan lsmPt lnönU, Genelkur-

1 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, bakanlar, saylavlar, bakan
lıklar sh.il ve süel erkanı tarafm-

Ankara, 15 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekrett-rini A~
türk vazifeden affetmiştir. Şimdilik 
bu\.azlfeyl AtatilrkUn vekili olarak 
lnönü flJen ita edecektir. 

Diğer taraftan Ankara muhabiri
miz, Atatürkün vekili olarak Cüm
huriyet Halk Partisi Genel Sekreter
liği vazifesini fiilen ifa edeceği bil
dirilen General Ismet Inönilnün dün 
Parti Merkezine gelerek geç vakte 
kadar meşgul olduklarını bildirmek
tedir. 

dan ~limlanmışlardır. 
1 

lstanbul, 15 (A.A) - Reisicüm-
hur Atatürk dün gece şehrimizi 

1 

şerefiendlrmişlerdir. R p lr • d 
lstanbul Valisi Muhittin Ustün- ecep e erın Ye 0 1 

dağ, lstanbul Kumandam General Ankara, 15 (A.A.) - Recep Peker 
, Halis Bıyıkday, Adana Saylavı vazifesinden ayrılma mUnasebetile 

Bay Hilmi, müşarünile)'hl lzmitten ~ merkeze bağlı parti ve Halkevleri ör 
karşdıyarak btanbulun tazim ve ğütlerine aşağıdaki tamimini gönder 

miştir: 
iştiyakını arzetmişlerdlr. 

"Her ifte en doğruyu ve en iyiyı 
Ata.türkün hemşireleri Bayan yapan Büyük Şefimiz Atatürk beri 

Makbule mtifa.ribıDeyhe Haydar- Parti Genel Sekreterliği ödevindı>n 
.. ,ıdaa anı tizimat etmişlerdiJ'. affettiler. F;llerimizde onun emaneti 

htaabul Vallsl Muhittin Ustüa-
dai, Atatllrlrii Park Otelinde ak- olarak tuttuğumuz vazifenin şekli 
---~davet etmlf ve Bii- ne olursa olsun, hepimiz için en bü-

de gelen zevatla birlikte Park Ote- 1' a maktadır. Bu aynlış anında siz-

Başbakan ve Parti Genel Selmrteri 
ismet lnönü 

lere uzattığım elin, vazife arka.daş
lanm içm yüreğimde yaşayan derin 
sevgi ve saygı duygularının sıcağı 

ile meşbu olduğuna inanınız.,, ı 
~. yük teref. •n nefeu kadu .Kami
,fjlJı Onderlmlz bu daveti lt(f&. ka- Uzmin eeerlıtfn Ndık hlsmetklrlan 
bul edenık Ankaradan malyetlerln- k 1 

llnl teşrif buyunnuşlardır. =========================== 

"' · - .; Yeni Bulgar elçisi dıy· or ki 
Göbels diyor ki: 

" Askeri bir şeref 

ihtiyacında değiliz " 

Bulgaristan Türkiye ile 
dost yaşamak istiyor~ 

Berlin, 15 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: Göbels, dün Hildes
ham'da Brunsvick ve Hanovre Nazi 

1 
tefekkülleri mensuplanna hitaben 
söylemiş olduğu bir nutukta demiş-

1 tir ki: 
"- Biz Ren mıntakasını yeniden 

sillhlandırdık, çünkü garpten gelebi 
[ Arkaaı 5 incide ) 

Ankara, 15 (A.A.) - Bulgarista
nın yeni Ankara elçisi Christof, Türk 
basını için Anadolu Ajansına aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 
"- Herşeyden evvel, samimi ve 

açık dostlukla bağlı bulunduğumuz 
yeni Tilrkiyede memleketimi temsil 
etmek şerefli vazifesine tayinimden 
dolayı ~ok içten duymakta olduğum 

sevinci ifade etmek isterim. Hüknm .. 
darım Majeste Kral Boris'in ve hU
kümetimin bana tevdi etmiş olduğu 
vazifenin ehemmiy~tini tam surette 
müdrik bulunuyorum. Şimdiden şu
nu söyliyebilirim ki, bu vazifenin ifa 
sına bütün kuvvetimle ve biltiln kud 
retimle çalışacağım. iki gün evvel, 

[Arkası 5 incide) 

Küçük Antant 

Erkanı harbiyeleri dün 
Bükreşte toplandı 

Londra, 15 (Tan) - Küçük An
tant erkanı harp reisleri bugün. 
BUkreşte ilk toplantılannı yapmış -
lardır. Haziran başında, tekrar Bük
reşte toplanmıt olan KUçUk Antant 
Devlet reislerinin içtlmaından sonra 
yapılan bu toplantıya büyük bir e -

Yunan Krall Dedeağaçta 

Yakında Yunanistanda 
büyük manevralar olacak 
Manevralara makine ve tayyare kli·'a!arıykl 

harp kimya kıt'aları da iıtirak eflec:ek: 
hemmiyet verilmektedir. Toplantı Atina, 15 (Tan) - Kral Jorj, bu 
ruznamesinde bulunan şu Uç mühim gün akşama doğru torpido muhribi 
mesele tetJıik edilecektir: ile Dedeağaca hareket etmiştir. O-

l - Macaristan tekrar silahlandı- radan Garbi Trakya ve Makedonya
ğı takdirde. KUçUk Antant devletleri seyahatine başlayacaktır. 
ne gibi bir hattı hareket takip ede- Yapılan seyahat programına göre 
ceklerdir? Kral GilmUJcüne, tskeçe, Drama, Ka 

2 - Habsburglann Avusturya tah vala, Serez ve Seli..niği ziyaret ede-
tına dönmeleri meselesi. 

1
.cek ve ayın 21 inde Bulgarlardan 

3 - Almanya Çekoslovakyaya kar kurtuluş şenliklerinde hazır bulun -
~· bir taarruzda bulunursa ne gibi mak Uzere Klikse gidecektir. 
mUdafaa tedbirleri almacaktır? Orada Batıbakıın Metaksas ta Kra 

la refakat edecektir. Başbakan Kilkı 
•ıı de ortaya atacak ve bu tensik ne- şenliklerini bitirdikten sonra Atina
ticeainde mezkdr cemiyetin salihl- ya dönecek, Kral ile Makedonyanın 
.retleri azalacaktır. Böyle bir karar cenup taraflarını ziyaret edecektir. 

alınacağına gttphe yoktur. Yalnız Yunan ordusu bir 

r 

ıneaele bu kabil bir karar almdığı tak 
dinle, F.<lenin Hariciye Nazırlığında manevra yapacak 
kalıp kalmıyacağmı bilmektedir. Dey Atina, 15 (Tan) - Atinadaki Bi
li Telgraf gazetesinin diplomasi mu-' rinci kolordu ile üçüncü Patras fır
b11 biri de avnl haberleri veriyor ve kası. hu aynı sonlarma doğru askeri 

r ~ rkııın t; inciı'I~ 1 [ Arkul s İDCide] Yunan Jinılı Jorf 



2 
GÜHAŞIRI 

Türkiyeyi, Babıali değil, Ankara idare ediyor. Fakat, eeli.mnnızı hali. 
Babıali ... 

Babıalinin adı değişti. Selamı değişmedi-

Şapkamızla yeni Türldyenin çocuğuyuz. Selimıınnla Babtili efendi8i ... 
Bir pencere önünde oturup geçenlerin yüzlerine bile hakmadBll, yalnız 

eelamlannı sel redelim: Elin ba.~ kalkı~ındaıı yolcunun milli hü,;yetini 
tanırız. 

Bir Amerikalı seyyah, selanurnm görse, kendisini İstanbulda değil, Ho
Uvutun komikler mahallesinde sanır? 

Şarlonun, dünyayı güldüren şapka \'e elam oyunlanna yalnız bi7. gü
lemeyiz .•. 

Şapl<anın ba.c;.nnmlan kalkışile ba.~nnıza konuşu arasındaki hürmet kav
si, ra tıadığımız insanın şahsil etine göre mana almaktadır: Selamdan 
etek öıımcğe kadar! 

apka selamına., ık sık, eski ka\'uk, takke, .fes, arakI;ye selamının mU
teba bı <lunsmı da ilfı \'e ediyoruz: 

- AJlah ömiirler '\ersin efendim? 
Ye göbeğimiz ha\'ada hoplarken . apkarmz yerle.re sürünmekte, fapka

mız hıwacla. sallanırken alnımız kaldırımlara de) mektedir. 
Garpli sapka,ya, bütün Şarklı tabirleri ö~rettik. Onunla: Merhaba, 

diyoruz .. E etamü aleyküm, di~·oruz .. Huuu erenler, diyoruz.! .. 
Bir şapka içine dört canlı ördek "'ı~dıran Türk hokkabazı bile bu kadar 

hüner göstuemc.z. 

Yusuf ZIYA 

TAN 16 - 6 - 936 , . ıı 

l,_~_., _l§_lHJ_ö_~_[Q)_~_@_lL_&_~_l_L &_~ -~-- ingilterede zecrf tedbiri 

Dış siyasa 

Ayasofyanın tamiri 

Müzeler umum 
müdürü izahat verdi 

Ne dersiniz ? 
Çivili geçitler ! 

1 

lsta.nbulda uzun 1..amandır ~·apıl -
mak istenen bir ı,ey yar: Sokakların 

Kültür Bakanlığı ile temaslarda kaldınmlanna yayalann karışad8ll 
bulunmak üzere Ankaraya giden Mü ka~ıya g~meleri isin g~it işaretleri 
zeler umum müdürü Aziz, dün şehri yapmak. 
mize dönmüştür. Aziz, kendisile görü Bunun için Karuköyde bir iki yere 
şen bir muharririmize, bu temasları büyük tepeli demir çh·iler !,'akmı;:
hakkmda şunları söylemiştir: lar ... Gazetelere bakılırsa bunlar bek-
"- Vekaletle yaptığım görüşme - lenen neticeyi \'ermemiş. ~üphcsiz 

!erden iyi neticeler alarak dönmüş bu vermez. 
lunuyorum. Müzelere bağlı abidelc- A\·nıpada bu geçit yerleri için 
rin, muntazam bir program altında muhtelif sistemler \'ardır. ))üz \'C 

ve her sene tamiri takarrür etmiştir. a.rsfaltlı caddelerde ra be)·az \'e kalın 
Ayasofya ile ilerde teşhir salonları çizgilerle \'e yahut iki sıralı demir \'e
haline konulacak olan Topkapı sara ya pirinç bii~·ük çivilerle lmridorlar 
ymdaki tarihi mutfakların tamiri bu ı;izilir, halk da görür ve oradan ~~er. 
arada kararlaştırılmıştır. En mühim lngilterede bu g~itlerin iki tarafla
V(' müstacel tnmirata derhal başlana nna piyade kaldırımlarının üstiine 
bilmesi için, Kliltür Bakanlığı. icap a~·nea renkli direkler dikerek halkın 
eden tahsisatm verilmesini temin et- n~zan dikkatini <'elbe<lerler. Bizdf'! 
miştir. Bu paraya göre, süratıe keşif kaldırımlar granittir. Rengi ala('a
ler hazırlanacak ve tamirata g-irişile dır. tlı"telik iniş çıkıştır <la. Oyüz
cektir. İdaremizin yeni sene için ha- den demir çiviler görünmeoz. Granit 
zırladığı mesai programı şöyle hıi- bo)·a tutmryacağı için ona da imkan 
!asa edilebilir: Bu sene. Türk ve !s · yoktur. Binaenaleyh eğer, mutlaka 
lam eserleri müzesindeki depo bir ha böyle g~it yerleri tayin eclilmek iste-

Muallimlik imtihanı 

Açılan müsabakaya 40 
muallim iştirak etti 

aleyhtarhjı 
Zecri tedbirler meselesi tekrar 

nün anmılusal bahisleri &1'88mda 
mühim mevkii i~gale başladı. UJ 
lar Kurumu Konsey \'e Aumbles 
toplanma tarihi yakla.41tığma ve 
toplantıda zecri tedbirler haldan 
karar alınması iktiza ettiğine gö 
bütün dünya efki.n umumiyesi 

Orta mektep muallimi olmak iste- birlerin k~ldrnhp ~aldrnlrnıya~ ~ 
yenler için açılan müsabaka imtihan mPektrak eddı~:or. Mi

11 
lletlert Cemil .. _~e 

·· b 1 1 t_ a ının unya su mnnn eme uı.51 
!arma dun aş anı mıştır. .u)tanbule t k·ı tt'ği . tm-...a ı· 
K !. · d 1 k 1 b ~ ı e ı nnı, \'eya e ~· az 

ız ısesın e yapıma ·ta o an u ld' •. i 'ld' ed 1 .. .____ H 
· 'h 1 'b' d" ge IJ..'lll ıc ıa en er muu;&aızm 
ı~tı an ara}r;~am mucı ınce un beşistam istila ettiğini ortaya at 
turk_çe ~~:8~. e as anılmışt~:· Bu der- rak zecri tedbirler kaldınldığı takdi 
se yırmı uçu bayan olmak uzere kırk d Cenevrenin aczini ~ıktan ~ı -
k~c;~ girmistir. Halbı~ki: ~u .den:ı için it~rafetmi~ olacağını, ve Milletler C 
~· ılk mektep m~allımı. ımtihan~ ta- miyetinin iflbmm resmen kabul ed 
Iıp olmuştu. Bugun tarıh ve cog'J'af - leceğini söylüyorlar. Ve tesirleri ba 
rn imtihanı yapılacaktır. Tahriri im- ti olan tedbirlerin idame ettirilip b 
t;hanlarda muvaffak olanlar Anka • suretle Habeş meselesinde İtalya~· 
"'nyn götürülecek, Maarif Vekaletin- daha mutedil şartlar kabul ettirilebl 
.:ı" ifahi imtihana tabi tutulacaklar- llnerek Oenevrenin prestijinin muh 
dır. fua edilmi' olacağını ilave ediyor 

Belediyede 

Tanzifat ve tenvirat 
işlerinin sıkı kontrolü 

lar. 

Kısanın uzunu 
..,, - - - - - - m ,....._.... lı teşhir salonu haline konulacak. niyoru, bu geçitleri Köprii Ustünde· 

-~xa = aıw Topkapı sarayındaki hazine koğuşun- ki san tuğlalarla yapmaktan başka 
Dahiliye Vekaletince, belediyele -

rin şehirlerdeki tanzifat ve tenvirat 
islerini mahalli icap ve ihtiyaçlara 
\'e kanunun çizdiği esaslara göre 
yapmadığı anlaşılmıştır. Vek8.let, dUn 
bütün belediyelere gönderdiği bir ta-

Buna mukabil Alman ı;ıOahJanması 
nm Avrupa sulhu için gittikçe b" .. 
bir tehlike ~kil ettiğine kani olan· 
tar tedbirleri idame siyasetini kat'l· 
yen tasvip etmiyorlar. Milletler Ce
miyetinin bu meselede aciz kaldığınoı 
kabulünü istiyorlar; \.'e bundan dert 
alınarak Cemiyetin ıslah edilmesi ik· 
tiza ettiğine i!'jaret ediyorlar. Bu ze~ 
ri tedbirler aleyhtarlan, ayni zaman· 
da İtalyanm A vnıpadaki rolünü oy
namaya. davet edilmesi lüzumunu or· 
taya ;uıyorlar. Gayesi sulh olan r~ 
aliHt bir politika İtalyayı hasım \'8 

Statükoya aleyhtar bir mevkide ln· 
ra.kmazmrş ! 

Güneşin tutulmasına üç gün kaldı. 
Dünyanın her tarafından, bu tutul -
rna hadisesinin en iyi görünüş rnın
takalanna birsok heyetler gönderil
di. 

Bilginizi Yoklayınız da depoıarımızdaki güzel ve nadide ça~ yoktur. nst tarafı beyhude 
eserlerle yeni bir salon vücude .geti- emek \'e ır.asraf olur. 

Bu mİntakalar içinde en iyi taras
sut yeri de Sovyet Rusyada üren -
burg civarında Kusta.nay kasabası -
dır. 

Bu kasabaya gidenler arasında biı 
de Fransız heyeti vardır. Bu heyet, 
Güneşin tutulması hadisesini filme 
çekecektir. Fakat bu ancak 127 sa -
niye sürecektir. 127 saniye gibi çok 
kısa bir zamanda alınacak filmin pek 
kısa olacağı tabiidir amma bu film 
bu gibi hadiselerde şimdiye kadar a
lınan filmlerin en uzunu olacaktır: 
Yani, en kısa filmlerin en uzunu! 

'Alman karikatürleri 
Bir banyo. Banyonun üstünde "Ak 

deniz" yazılı. Bu banyonun bir tara
fına şişman bir adam, bir tarafına 
dar bir kadın girmiş, oturmuşlar. 
Şişman adam Ingiltere, kadın da 

!talyadrr. 
Ingiltere duşun zincirine asılmış, 

çekecek. Duşun üstünde de "Süveyş,, 
yazılı. 

!t'1ya itiraz ediyor: Rica ederim, 
bu banyo benimdir. 

İngiltere ccvnp veriyor: lyi amma, 
duş ta benim! 

* 
Ayni masada yemek yiyorlar: Bi-

ri Eden, biri Mussolini. 
Bir garson Eden'e bir tabak uza-

Sorular 
- Prut nehri han~J \'ak'a ile meş

hurdur? 
- Kristof Kolombu kard~ile bir

likte zincirliyerek ispanyaya gönde -
ren kimdir? 

- "E~ri Fatihi,. kimdir? 
- ı .. okomotifi kim i<'at etmiştir? 
- V<'nezüella'nın kısa dalga radyo 

istasyonu nerededir? 

Evvelki günkü soruların 
cevapları 

S - Aya.stefa;ıo.<t rnuahcde.<ti csa,,-
Zarı hangi tarihte imzalanmıştır1 

C - S Mart 1878 de. 
S - Viktoryen Sardu kimdir 1 
C - Fransanm en muvaffakiyetli 

tiyatro muharirrlerlnden olan Sardu, 
7 Haziran 1877 de Fransa Akadertıl
sine de aza o1mu!?tur. 

S - Sen nehri denize ne kadar su 
döker t 

C - Saniyede nsati 300 metre 
mik'abı. 

S - Havay adalarının başa ismi 
var mıdır1 

C - Sandviç adalan. (Bu adala
rın en büyüğü Ha\·a~ 'dır). 

S - Sa/o kimdir 1 

C - Eski Yunaniıo;tanın meşhur 

kadın şairi. Eserleri Milattan ewel 
570 - 630 yıllanna tesadüf eder. 

tıyor: .~~ 

- İtalyan salatası, buyurmaz mı- (Hırsızlığı yataklar teşvik eder) 
smız? 144 - Düşünen eker, dinleyen bi-

Eden yüzünü buruşturmuş ve elle 
rini kaldırmış, "buyurmayacağım .. , 
anlatıyor. Başka bir garson Mussoli
niye bir tnljak uzatıyor: 

- lngiliz bifteği, buyurmazsınız? 
Mussolini kaşlarını çatmış eliyle 

iterek "buyurmayacağım,, anlatıyor. 

lfalyada moda 
Romada, Habeşistan haritasını 

gösteren yazlık emprime kumaşlar 
kadınlar arasında büyük bir rağbet 
görmekte imiş. Bu kumaşlarda nehir 
ler, dağlar, şehirler ayrı ayrı renk
lerle işaret edilmekte imiş. 

Habeşistan haritasını tetkike me
raklı İtalyan erkeklere gün doğdu! 

Belôgaf nümunesi ! 
Ziyafet sahibi sofrada bütün me -

murlanna hitap ediyor: 
- Baylar, karımın bir oğlan do

ğurd .. ~unu haber vermekle bahtiya
nm. 

Bütün memurlar hep birden aya
ğa kalkıyorlar ve kadehlerini kaldı
rarak bağmyorlar; 

- Yaşasın! 
Ziya!et sahibi söz söylemek iste -

diğini anlatmak için elini kaldınyor. 
Susuyorlar. 

- Baylar, diyor, her birinize ay
n ayrı teşekkUr ederim. 

Fikir lcöıesi 

Fransız atasözleri serisinden: 
141 - Herşeye yarayan, hiç bir şc 

ye yaramaz. 
(İhtisas sahibi olmamak yüksel

meğe manidir). 
142 - Berber berberi traş eder. 
(Ayni sanat ve meslek erbabı bi

rfbirine ·yardım ederler). 
143 - Yataklık edenler olmasaydı 

hı:rmz olmazdı. 

çer. 
(Dinlemekte 

fayda vardır). 
söylemekten fazla 

145 - Rüzgar eken fırtına biçer. 
(Infü:amsızhğa sebep olanlar feci 

akıbetler hazırlarlar.) 

146 - llerlememek gerilemektir. 
(Terakki etmemek avantaj kaybet 

mektir). 
147 - İstisnasız kaide yoktur. 
(Her hale tatbik edilebilecek pren

sipler yok denecek kadar azdır). 
148 - Pazarlığa girişen kız ve şe

hir yan yanya teslim olmuş demek-, 
tir. 

(Müzakereye girişmek, fedakarlık 
yapılabileceğini göstermektir). 

149 - Cuma günü gülen, pazar 
günü ağlar. 

(Sevinç uzun sürmez). 
150 - Birbirine benzeyen bir ara

ya toplanrr. 
(Ayni karakterdekiler biribirile 

buluşur). 

Kalp liralar 
Son günlerde piyasada tek tük 

taklit gümüş liralar görülmüştür. 

Pek az mikdarda olduğu anlaşılan 
bu kalp paraların memlekete hariç
ten sokulduğu tesbit edilmiştir. Tak
lit paralar, hakiki olanlarma naza -
ran çok kaba bir şekilde ve kolay
lıkla ayırdedilebilecek biçimdedir. 
Bankalara ve alakadar bütün daire
lere tebligat yapılmıştır. Bu nevi 
kalp liralara tesadüf fedilirse derhal 
müsadere olunacaktır. Zabıta, dün 
bazı şüpheli eşhasın evinde taharri -
~·at ynpmıştrr. 

rilecek ve asarı atika müzesinde bir Biz böyle düşünüyoruz. 
madalya ve meskiıkt salonu açılacak 
tır. Bu hususta liT.ımgelen hazırlık - Siz ne dersiniz ? mimde bu ciheti tebarüz ettirmiş. 

hatta belediyelerin kanunen takibi 
elzem olan işleri bile ihmal eyledik
lerine işaret eylemiş ve belediyele
rin tanzifat ve tenvirat işlerinde da
ha faal olmalannı tavsiye eylemiş
tir. 

tara devam edilmektedir. ~~---
Tarihi ve maddi kıymetleri yük · 

eek altın eserleri ihtiva eden bu mü· KUÇUK HABERLEh 
r.evhcr ve para kolleksiyonunun tes
hiri müzecilik ve arkeoloji aleminde 
büyük alaka uyandıracak, zaten <;ok 
yüksek kıymeti olan müzemizin şe -
rcf ve itibarı bir kat daha artacnlt -
tır. Bütün bu saydıklarım. bu seneki 
mesai programımızın içerisine alın -
mıştır.,, 

~~~------------~---

~Aaarifte 

HeybeUda ikinci bir 
kamp daha kuruluyor 

Muallim kamplarına rağbet çoğal
dığından Maarif müdürlUğ:U Heybe
lide bir kamp daha kurmaya karar 
vermiştir. 

• Maarif Vekaleti beden terbiyesi 
oyun kitapları ~ıkartmaya karar ver 
miştir. Bu kitaplann tanzimi bir he
yete havale edilmiştir. 

• Memleketlerine dönen Bulgar 
muallimleri, dün Maarif müdürüne 
bir telgraf göndermişlerdir. Bu tel -
grafta, "Size ve lstanbulun sayın öğ 
retmen arkadaşlarımıza sonsuz se -
lam ve hürmetlerimizi sunarız" de
nilmektedir. 

Memur harcırahları 
hakkında bir tamim 

Maliye Vekaleti, memurlann har
cırahları hakkında vilayete bir ta -
mim göndermiştir. Bunda deniyor 
ki: "Bir yerden diğer yere nakil ve 
tayinleri yapılan memurlann harcı
rahları verilmeden yeni vazifelerinin 
tebliğ edilmemesi maaş kanunu hük 
mü iktizasındandır. Halbuki son za
manlarda tayini vilayetlere ait me
murların nakil ve tayinlerinde bu 
hükme riayet edilmediği görUlmUş
tilr. 

Emri vakiler halinde tediye emri 
istenilmesi kanuna uygun olmadığı 
gibi herhangi hizmetin ifası için mev 
cudiyeti şart olan tediye emirlerinin 
evvelden alınmaması noktasından da 
muhuebei umumiye kanununa uy
mayan bir harekettir. Ayni zaman
da merkezde harcırah tahsisatının i
daresi için tutulan yol da müşkülat 
ve müvazenesizlik çıkaran bir hadise 
dir. Bu hal böyle devam edemez. Ev
\"ela, tahsisat ietenilecek, sonra Ve
kaletçe gönderildiğine dair cevap a
lınmadan yerinden oyn,atılan me -
murlar harcırahı için istenilecek te
diye emri verilmiyecektir. Şikayetlet' 
ve ondan doğacak mesuliyetler, bu 
kanuni lazımeye uyg-un iş yapmayan 
!ara ait olacaktır. Muvakkat memu
riyetler için de ayni veçhile iş tutu
lacaktır.,, 

Vilayet işi llzımgelenlere bildir -
miştir. 

Şüpheli bir köpeli üç 
çocuju ısırdı 

Ortaköyde mahalle arasında dola 
san ıııahipıııiz bir köpek, Torna oğlu 
Aleksandr, Ahmedin kızı Hikmet, İs
mail oğlu Sabahaddin adındaki üç ço 
cuğu ısırmıştır. Etraftan yetişilerek 
köpek yakalanmış ve <:ocuklar Ku
duz ha!!tahaneefne kaldtrrlmr~lardır. 

* Ticaret Odalan kongresi. - Bu 
ayın 25 inde Pariste Beynelmilel Ti
caret Odaları Kongresi toplanacaktır. 
Kongrede, Türkiye Odaları namına 

Paris Ticaret mUmemissilimiz Fahri 
bulunacaktır. 

Ticaret Odası, Beynelmilel Ticaret 
Odaları Kongresi hakkında tüccarı 
tenvir etmek üzere bir broşür hazır
lamaktadır. 

* Topkaın yollarmm tamiri. - Fa
tih kaymakamlığının teşebbüsü üze -
rine Tramvay Şirketi Topkapı yolla
rının tamirine •oaşlann:ii. fakat bu ta
miratın iyi Y;\pılmadığı ,eörüldü.ıfü 
için Belediye icap eden yeni teşebbüs
lere girişmistir. 

• Gümrükte dünkü toplantı. -
Gümrük ambarlarının Limana devri 
için dün Gümrük Başmüdürlüğünde 
bir içtima yapılmış ve devir işine ait 
ı:;on hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

• Belediye tahsildarlarının becayiş
leri. - lki 'senede bir Belediye tahsil
darlarının mıntakalarının değiştiril
mesi Dahiliye Vekaletinin emri ikti
zasıdır. Bu itibarla Belediye, dün, 
bütün tahsildarların kazalar arasında 
becayiş muamelesini yapmıştır. 

• Ali Rıza Erem gitti. - Devlet 
Demiryollan Umumi Müdürü Ali Rı
za Erem, burada yaptığı tetkikleri 
bitirmi§ ve dün Ankaraya gitmiştir. 

* Belediye epeyce evvel Kasımpa
şa deresinin ağzını temizletmişti. 
Şimdi de derenin üstü söktürülme
ye başlanılmıştır. Belediye dereyi ye 
niden beton olarak Yenişehre kadar 
tnmir ve inşa edecektir. 

•Belediye, Karaağaçtaki soğuk ha 
va depolaniıda yumurta muhafaza c 
debilccek tertibat almış ve buraya 
bir de yumurta mütehassısı tayin 
etmiştir. Burada büyük sandık yu -
murtalar için 250 kuruş küçükler i
cin 120 kunış depo ücreti alınacak-
hl' 

* Her türlü hastahklcıun onune 
geçmek için b('lediye, çürük ve bozuk 
kirazların satıştan menedilmesi için, 
zabıta memurlarına icap eden emir -
Jeri vermiştir. Belediye memurları 
iki günden beri şehrin muhtelif mın
takalanndaki kirazcılann kirazlannı 
dökmektedir. 

Mihrace bu9ün 9idiyor 
Şehrimizin müzelerini ve tarihi a

bidelerini gezdikten sonra Ankarayn 
giden Darampur mihracesi Sir Şi -
manlal Setalvad, dün sabah tekrar 
şehrimize dönmüştür. Mihrace, bu 
akşam maiyetile birlikte ve Sofya yo
liyle BUkreşe hareket edecek ve ora
dan Londraya geçecektir. 

Kara nakil vasıtaları 

Dünden itibaren senelik 
muayenelere başlandı 

Bir otobUsOn fenni muayenesi yapılırken 

Motörlti kara nakil vasıtalarının anlaşılmıştır. Otobüslerin bilhassa 
dUnden itibaren senelik fenni mua- şehir haricindeki süratlerini etmdit 
yenelerine başlanılmıştır. Daimi en- ve tcsbit eden bu aleti söken oto
cümence verilen karara göre, dün o
tobüslerin muayenelerine başlanıl

mıştır. Otobüslerin behemahal birer 
rekülatör kullanmaları lazım iken bir 
coklannda bunun mevcut olmadığı 

büsçüler tecziye edilecektir. Bundan 
~ka badema rekülatörsüz işleyen 
otobüs görülürse bunlar kat'i olarak 
seferden menedileceklerdir. 

Zecri tedbirlerin tatbikinde önayak 
olan, ve Ha.beşi41tan meselesi ile men· 
faat baknnmdan en ilgili olan lnıı;il· 
t.erede bu iki zıt noktai nazar bütiin 
şiddetiyle çarpı. ryorlar. Sir Samuel 
Boanın dış bakanlıktan istif asma 
müncer olan bu mücadelenin nekadar 
kesin oldu~u ispata hacet yok! 
Yalnız Habeş müdafaasının inkirazı 
ile lngiliz siyasetine o kadar müessir 
olan bu fikir ihtilatında iki tarafın 
kuvvetleri bir taha\'vül geçirmiş bu· 
lunuyor. Bundan, birkaç ay evvel 
zecri tedbirler taraftan Edeni Harid
ye Vekili yapacak kadar ku"·ntti 
~lan tedbirler taraftarlan şimdilik 
Mki ku'\"Vetlerini kaybetmişe benzi-
yorıar. JSun21. .. ~·"• ...... ~·· ·-· ~· 
aıe,·htarlan" Sir Neville Chamher
lau;_i tedbirler aleyhinde alenen bir 
nutuk !'Öylemeğe cesarete ikna ede
rek ku\'nt kesbebniş bulunuyorlar. 
Bu tahavvülün sebeplerini ekonomik 
ve politik kaynaklarda aramak icap 
eder! 

Bir kere Neville Chamberlalnin hu 
hu"usta doğnıdan doğruya kendi 
mes'uliyet satı-asma taallfık etmiyen 
bir mesele hakkında. beyanatta bulu
ması gayet manalıdır. Bu zatın Fi· 
nans Bakanı olduğunu düşünürsek, 
bu manayı ke'jf kolaylaşır. lnglliz 
yük.41ek flnaıısı ltalyanın istikras 
yapmak mecburiyetinde olduğunn.~ll· 
diğinden bu fırsatı k~mnayıp yük -
ırek faizle İtalyaya para. istikraz ede
rek büyük karlar temin etmek is
temektedir. Ayni zamanda lngilfz 
ekonoml411 zecri tedbirler dolayısile 
kaybettiği İtalyan pazarlannı tek~r 
kazanmağı ve bu pazarlan ta.mamıle 
Alınan ve Amerika sınaicilerinbl eli· 
ne geçmesine mini olmayı arzulamak· 
tadır. Bilhassa İngiliz kömür kapl-
talistleri Almaıı kömürü.nün ltalya
dan lnglliz kömürünü kovmakta 
olduğundan şikayet~idlrler. 

Politik sebeplere gelince, lngillz 
hariciye nezareti Flllst1ndeki vaziyeti. 
Mısırla olan müzakereleri - yani Şar
ki Akdenlzdeld tehlikeli durumu dil· 
şUnmiye meebur olduğu gibi, ayni za
manda Avrupada ltalya.n - Alman 
anla..'4ması ihtimalini nazan itibara 
aıma"k mecburh·etincledir. Bu ihti
maller karşısında ltal~·an hmmmed 

1 şiiphesiz tehlikeli bir ı.e~ dir. - N. )1. 

Yeni Adliye Sarayı 
Yeni inşa edilecek Adliye sarayı i· 

çin istimlak edilecek dUkkan ve ev· 
lerin istimlak muamelesi yapılmak ü
zere vilayette bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Komisyonda Adliyeden de bir 
ehli hibre bulunmaktadır. lstimlale 
muamelesinin ancak 93e senesi için· 
de bitirileceği ve inşaata ancak önü
müzdeki sene b&Jlanacağı anlaşıl • 
maktadrr. 

Oniversitede imtihanlar 
Üniversite imtihanları neticelen • 

miştir. Universitenin muhtelif fa. ' 
kültelerindeki imtihan neticesi bil 
yıl geçen seneden daha aşağıdır. son 
sınıf talebeleri arasından ancak 140 
kişinin muvaffak olduğu zannedil -
mektedir. 
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Askeri kamplar 

Maarif Vekaleti yeni 
bir tamim gönderdi 
Bütün Oseler bu sene 

kamplara altı 
Temmuzda çıkacaklar 

, 

r ' Sofya civarında 

Bir cephane 
deposu uçtu 

Sofya, 15 (Ta.n) - Şehrin clva
rmda bulunan bir ııııtih im mat de -
posu patlamış ve şimdiye kadar 
enka.z altından sekiz kişi ölü ola
rak çıkanlınıştır. 

Zarar ve ziyanın büyük olduğu 
tahınln edilmektedir. Kazanın na
sıl çıktığı mailim değildir. Birkaç 
klşbıln de ağır surette yaral:ı.ndığı 
söylenmektedir. Ankara, 14 (Tan) - Kültür Ba -

kanlığı, askeri kamplar hakkında ali
kalılara bir taminı yapmıştır. Bu ta.-
mime göre, bu yı1 askerlik kampları- Dil Kurumu Merkez 
na liseler 6 temmuzda çıkacak ve 20 
temmuz akşamı döneceklerdir. Mu- bürosu şehrimize ge~di 

Ankara, 15 (Tan) - 24 Ağustos
ta Dolmabahçede toplanacak olan dil 
kurultayı hazırlıklara başlamak üze
re Türk dili tetkik kurumu umumi 
merkez bürosu bugün lstanbula git
miştir. 

allim mektepleri 22 haziranda kampa 
çıkacak, 6 temmuz, akşamı kamptan 
döneceklerdir. Gidiş geliş ve tatil 
günleri dahil olma:k üzere kamp müd
deti 15 gün olacaktır. Kamplar her 
mektebin bulunduğu şehir ve kasaba 
dahilinde ve yaya olarak gidip gelme 
en çok yan günlük mesafede mektep 
doktorlarmm ve askerliğe hazırlık lı Konferansında Delegemiz 
muallimlerinin intihap edecekleri mü- lı Kanununun 
l!8it yerlerde kurul&eaktır. Mektep k b 1 b"ld" d" 
direktörleri, beden terbiyesi mu&llim· a u edildiğini ı ır ı 
Jeri ve mektep doktorları devamlı ola· Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler 
ralt kamp baıılangıcmdan nihayetine arası iş konferansmm bugünkü umu· 
kadar kamplarda bulunacaklardır. mi ceJsesinde Türkiye delegesi Nec
Kamplard_a misafir olarak gece y~tı- mettin Sadık söz alarak iş bürosu 

=~:=ırt'!~ardan başka kim- direktörü tarafından konferansa ve-

Kam . "'· el" . t . . rilen ve geçen senenin dünya ekono-pa gı...., ve g ışın anzımı ve _ . . . . 
nakil işlerinin ve kamp iaşesinin te- mı vazıyetini ızah eden raporundan 
mini mektep idaresine alt olacaktır. ~~ ile bahseder_ek dünyanın ge -
Kam !arda talinı ve terbiye ve iç çırdigı kargaşalık ıçınde bu raporu 
işlerip askeri esaslara göre askeri mu- biraz ümit ve kuvvet verdiğini söy -
allinıler tarafından tatbik edilecektir. !emiştir. Necmettin Sadık konferan
Talim ve iç işler sırasında askeri ta- BI aJakadar edecek mühim bir h9.di
limatlara aykın hareket eden talebe seyi ha'ber vermek istediğini beyan 
hakkında askerlik mu&llimleri tara- ederek Türkiye Büyük Millet Mecli
fından askeri di~iplin cezalan verile· sinin lş Kanununu ittifakla kabul 
cektlr. Talebenin yaptığı kabahat ettiğini anlatınış ve lş Kanunu ho '<
disiplin yolile verilecek askeri disiplin kmda izahat verdikten sonra Keına
cezasmdan ve daha büyük bir cezayı list Türkiyesinin sosyal ve ekonoıuıK 
icap ettiriyorsa, ve askeri muallim tekamülüne esaslı bir merhale olan 
onu lüzum görürse, o talebe, yazıyla bu kanunun beynelmilel iş bürosu ile 
kamp inzıbat maclisine tevdi edilecek- daha yoknıtl•n ~ı hirHğinP vardım 
.......:- T--~ ............. • 1~-- -~ .. r 4.-1.:. ... ..I ........ ..,;-s...,.;._ ı:öylerni§tir. 
ınatnamesı mevaddma temas ettirile-
rek cezası verilecektir. 

Killtür Bakanlığı kamplarda tale
belerin askerlik derslerine allkaları
nm, sevgi ve heveslerinin tahrik ve 
teminini mektep direktörlerinden 
ehemmiyetle beklemekte olduğunu ve 

lsveç kabinesi istifa etti 
Stokholm, 15 (A.A.)- Kabine bu 

sabah i.ııtifa etmiştir. Kral, Çiftçi fır
kası reisi Pehrson'u yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. 

kamplarda talebenin neş'e ve sıhhat- -_,,.......,,... ..... ..,....,,...,,....,. .......... ..,,.,. 
!eri gözönünde tutularak bu bakım- Irada daha iyi kalori alması işile 
dan da azami istifade temin edilmesi- önemle meşgul olunarak icap eden 
ne ehemmiyet verilmesini mektep ida- tedbirlerin ittihazını mekteplere ay -
relerinden istemiş ve talebenin kamp- nca bildirmiştir. 

AnkaıracdlakD DDlkbalhaır 
at yaırôşDaırnnon sonu 

Ankaradaki ilkbahar at yarışlarının sonuncusunun Pazar ııünü yapıl
dıtını yazmıftık. Binlerce h4llkın heyecanla takip ettiği bu koşu çok me
raklı olmuttur. Yukarıdaki birinci resimde ismet lnönilnü Qazi kotusunu 
kazanan atı tetkik ederken ııısrüyoraunuz. A,ııtıda sağdaki resim yarıttıı. 
sUzel tuvaletlerlle nazarı dikkati celbeden kadınlarımız, soldaki resim de 
Clazl koıuaunu kazanan at ve cokeyi ıı:örUlmektedir. 

Belçikada 

Grev umumi bir 
mahiyet almaktadır 

Anvers CJrevi bir çok 
silah fabrikalarına 

da sirayet etti 
Brüksel, 15 (A.A.) - Anvers li

manında patlllk vermiş olan grev, 
süratle maden sanayü ve Herstlll si
liih fabrikalarına ve kömür madeni 
ocaklarına sirayet etmiştir. Grev ha 
reketini, kabine buhranı büsbütün 
teshil etmiştir. Fakat bu hareketin 
başlıca sebebi, Belçika frangı kıyme
tinin düşürülmesi tarihinden bu ana 
kadar amele ücretlerinin hayat paba 
!ılığına uydurulmamasıdır. Dün Liej, 
Seraing, Herstal ve Charleroi kömür 
madenlerinde bütün amele grev yap· 
mışlardır. Sosyalistlerden mesai na
zın M. Delattre, dün radyo ile neşro
lunan bir nutuk söylemiştir. Bu nu 
nutuk, yakında okunacllk olan k4lbi
ne beyannamesınin bazı fıkralarını 
ihtiva etmektedir. Bu fıkralarda ye
ni hükumetin derpiş etmekte olduğu 
içtinıal islabatın bilhassa ekonomik 
kalkınmayı, hayat pahalılığına bir 
çare bulunması, sıhhate zaran doku
nan sanayide tekaüt yaşının indiril
mesini, ihtiyarlık tekaüt maaşlarının 
arttınlınasını, çalışma müddetinin 
azaltılmasını, kollektif mukavelena
meler vücude getirilmesini kolayla~
tırmayı, büyük Nafia işlerinin geniş
letilmesini istihdaf etınekte olduğu 
beyan olunmaktadır. Bu beyanata. 
rağmen grev hareketi, bu sabah ge
ne etrafa yayılmış ve takriben üç bin 
amelenin çalışmakta olduğu Engle
bert otomobil lastildcri fabrikalan -
na sirayet etmiştir. Grevci maden 
amelesinin mikdan takriben yirmi 
bine varmllktadır. Diğer taraftan 
Gand'daki maden sanayi amelesin -
den iki bin kişi greve iştirak etmiş
tir. Hükfunet, atölyelerin grevciler 
tıını.tmdan ışı;aı edllmeıl!ne muhale
fet etmekte ve jandarma kuvvetile 
a~~yişi temine memur servisleri bo
yuna takviye eylemektedir. 

Brüksel maden amelesinin 
grevi 

I:ırüksel, 15 (A.A.) - Maden aıne
ı~si fevkalade kongresi, evvelki ak -
şam toplanmış ve ücretlerin yüzde 
on ni.ııbetlnde arttırılmasını, kırk sa
atlik haftayı, ve senelik ücretli ta -
tilleri istemeğe karar vermiştir. Ma
den amelesi, bugün grev yapacaktır. 
Amele, metalipleri tatmin edilmedik 
çe işe başlamamak niyetindedirler. 

Liej'de müsademeler 
Brüksel, 15 (A.A.) - Genel grev 

dolayısile Liej banliyösünde kanlı 

çarpı§malar olmuştur. Uç polise me
muru yaralaıınuştır. 

Yeni harç pulları 
Yeni harflerle bastınlan harç pul 

larmm 1 Ağustos 936 dan itibaren 
kullanılmaya çıkanlacağı Maliye Ve 
kaletinden Vilayete bildirilmiştir. Bu 
pullardan her mahallin senelik sarfi
yat mlkdarma göre defterdarlıklara 
altı aylık fr.tiyaç gözönUne alınarak 
gönderilmektedir. Ağustostan itiba
ren eski harç pulları kullanılmıya -
caktır. 

miting tertip ettiler 
Her yerde Fransız bayraklarile kızd bayraklar 

CJÖze çarpıyordu, hiç bir hadise olmadı 

Qrevden sonra hail< ilk çıkan ıaıeteleri kapışıyor 

Havalar 
Doğru~u havalardan şikayete hak

kımız yok. Kış muttldll geçiyor. (Ga
liba ben bunu birkaç defa söyledim!) 
Yağmurlar bereketli ve hava pek ...,_ 
ğuk değil. insan kendini adeta ilk
baharda sanıyor. Biraz güneş çıksa 
halk kırlara dökülecek. Adeta ;ııaz 

imiş gibi de gök gürlüyor, şim~ek ça
kıyor ve sağnaklar gelip geçiyor. 
Şaka~~ bırakalım da elimizi başımı· 

za alıp - ter,. söyledim, alı~kmlık ese
ri olacak - ba.~ımııı elimize alıp dü
şünelim. Ne olacak bu hava böyle!! 
Gök. Bir fıkara kovası gibi dibi de
linmiş akıyor, şim ek bir riyaziye 
hoc""ı gibi hiddetlenip çakıyor; bah
çıvan bir yere, bir göğe, bir takvime 
bakıyor; havadar yerlerde oturs.nlar 
hala soba yakıyor. Çoğu damlar bü
tün ald:armalara rağmen akıyor; kı5 
dolandıncı bir kiracı gibi yazın yerine 
kazık kakıyor; biilbüller a) Wdı ha
nendeler gibi tatsız ~akıyor, •ayfiyt 
sahipleri herg\in değişen ha"'tıya b,._ 
kıp yerlerine yeni yeni i-imler takı
yor .. Fakat yaz bir türlü gelmiyor. 
Gün.-ş bir türlü bululhı örtüsünden 
~ıynlıp lliklrrlmlzl mtamıyor. Ya.z 
blu bir ümit oldu, balıar bir lstlfiıam 
isareti \'I" ,;o~ık bir rt'tl!ite. Nedir 
bu Allahnn? orada da m1 pa rllmRn
tarirm? ! 

B. FELEK 
Parisl5 CA.A.) - Dün komünistle-ı teki 'birliği tebcil ediyoruz. Çünkü 

rin Buffalo stadyomunda tertip et- yalnız milli siyasette değil, ayni za
mi§ odukları bir mitinge büyük bir manda beynelmilel siyasette tam bir =============• 
halk kütlesi iştirak etıniştr. Daha deği§iklik husulü bu birlik sayesinde 
saat on dörtte stadyom ağzına kadar müyesser olmuştur. Fakat irticaın 
dolmuştu. Tribünler çimenlik ve pist- manevralarını boşa çıkarmak icap 
ler halk tarafından isti!A olunmuş i- eder. Bunun için Sosyalist partisi, 
di. Komünist partisine aralarındaki irti-

Yer yer bayraklar, tabeliilar ve batı temin edecek bir komite vücuda 
bandrollar yükseliyordu. Muzika ta,. gtirilmeeini teklif edecektir.,, 
kuru partinin merkez komitesi ve ga- Meb'usan meclisi ikinci reislerin -
zeteciler için tribünler vücude geti - den Kamünist partisi Sekreteri Der
rilmiş olan çimenlik güneşin kzgın clos, 14 Temmuz 1935 de yine bu sa
şuaatı altında kavruluyordu. Komü - hada kızıl bayrak ile üç renkli bayra
nist gençlerinin, çocuk gruplarının, ğın uzlaşınış olduklarını hlltırlatınış
grev komiteleri delegasyonlannm ve tır. 
eski muhariplerin geçit resmi yapa- Mumailyeh, Blum'un komünistlerin 
bilmeleri ve bu re.~min iyice görüle- tam ve samimi müzaheretine güve -
bilmesi için pist yükseltilmiş idi. nebileceğini söyledikten sonra orta 

Program, pek yüklü idi, grev komi- sınıflara hitap ederek şöyle demiş -
telerinin ve bilhassa Mesageries Ha- tir: . .. .. 
ebette grevcilerinin geçit resimleri "- Bizı korkutmak teşe?b~und~ 
uzun uzadıya alkışlanmıştır. Dele- bulunuldu. F4lkat amele, hıçbır şeyı 
gasyonlar, mensup oldukları mliesse- tahrip etmek istemiyordu. Amele 
selerin ismi yazılı bulunan ve zafer - sadece kendi•inin ve çocuklarının ek
lerini ilan eden levhalar ta§ıyorlardı. meğini müdafaa etmek istiyordu. A-

B .. "k tad d · mele, bu kadar güçlükle elde etmiş 
uyu s yom a sevme; ve coş - - · k · · d al 

kunl k d ta taş rd He taraf oldugu eemerenın endı elın en m-
u a e ıyou. r - · kt' A 

tan yüksel - 1 af 'd 1 masma müsaade etmıyece ır. me· 
en nagme er, z er nı a a- f' .. k el · d k v t günl. le, ne ıatlarm yu s mesıne, ne e 

rma arışıyor. e meserre e - k t' - d" · e müsaade 
rinde büyük halk kütlelerinin toplan- ~ara k '!'11e mın uşmesın 
tılarma has olan havayı yaratıyordu. Bunece dtir.,, V ili t Co t · 

p rt' · k k 'tes' · an sonra a an u uner, .,, ının mer ez omı ının aza- "Fr .11 t' · ,,. r·· · · ko-
sı Şeref tribününde yer aldılar bu ansız mı e 1nın ır ıgı ıçın, 
t '.b.. .. " · d d"rt b"yük 'kı ıl münistlerin istedikleri ve meydana 
rı unun uzerm e o u z . ki . bestku ff es 

bayrak dalgalanıyordu. Bu bayrak- getırece erı ser vve ı ve ~ . -
1 ·· · d k. k "R ut Fransayı meydana çıkarmak ıçın 
arın uzerın e c;e ıç ve ora ve . •. . 

F." ve yukan köşesinde de bir ufak he_r türlü. gayreti. sarfedecegımıze Y4: 
üç renkli bayrak vardı. mın ederu:.,, Şeklınde olan halk yemı

nini okumuştur. 
Miting. hi~bir hldise olmadan, saat 

20 de sona ermiştir. 
Komünist partisi sekreteri B. Git

ton, açma nutkunu söyledi. Muma -
ileyh, bu şenliğin intihabatta kazanı
lan muvaffakiyetle, 7 Haziran gecesi Dahiliye Nazırının nutku 
kazan~ ohuı "ekmek zaferi" ni Llile, 15 (A.A.) _ Dahiliye Nazın 
tes'it için tertip edilmiş olduğunu Sıılengro, belediye dairesinden bir 

Adliyede 

Veznedar Hüseyin 

Hüsnüyü öldürenler 
Galata postahanesi veznedarı Hü

seyin Hüsnüyü öldürmekten su~lu 
Abdullah ile Yunusun muhakemele
rine dün sabah A "ır ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Dk olarak 
söz verilen verese vekili, iddiasını 
yapmış ve müddeiumumilikçe bera
eti istenen mükafatın cinayette mü
bım rolleri bulunduğundan cezalan
dınlma~ı lil?.ımgeldiğini söylemiştir. 

Bundan sonra, Abdullah mildafassı 

nı yaparak ilk ifadelerinin tamamen 
aksine olarak, tabancayı intihar et -
mek üzere kendine doğru çevirdiği
ni, fakat silahın kaza ile patlıvarak 
Hüsnüyü öldürdüğünü iddia etmi• -
tır. Abdullahtan sonra Yunusun ve
kili müdafaasını yapmış, muhakeme, 
karar verilmek üzere 7 Temmuza bı 
rakılmıştır. 

• Gümüşsuyunda oturan Faika, 
kocasını ziyarete gelen Vahdettin is 
minden biri tarafından dövüldüğünü 
ve bu yüzden sütleri çekildiğini iddia 
ederek müddeiumumiliğe müracaat 
etmiştir. 

• Kadıköy sulh hukuk hakimi tb
rahim ile Beyoğlu sulh h&kimi Sait, 
son kadroya göre tanzim edilen liste
de, iki derece birden terfi etmişler
dir. 

• Mecidiye köyünde oturan Zahi· 
de isminde biri, damadı Esat tara • 
fından şiddetle dövüldüğünü iddia e
derek müddeiumumiliğe müracaat 
etmiştir. Zahide, dün Tabibi Adli En 
ver tarafından muayene edilmiştir. söylemiştir. Hatip, sözlerini komü

nistlerin raporları şu olduğunu ııöy- nutuk söylemek üzere dün öğleden ---=====--=-====-
!emek suretiyle sözlerine nihayet ver- sonra buraya gelmiştir. cephesi" hükiımeti, yaşayacak ve 
ıniştir: Bütün halk tarafından şiddetle al- yenecektir.,, 
"- Serbe~t. kuvvetli ve mes'ut kışlanan Salengro, bilha.ssll şu sözle- d 

1 · · Bütün amele ic ba .. ın a Fransa için... SoyYetlerin Fra,ıısa ri söy emı§tır: :r :r 
Cümhuriyeti için ... ,, "- Şimdiki Cüınhuriyet Hükiıme· 
Umuınt Mesai Konfederasyonu ti, takip etmekte olduğu gayeye an

Sekreteri Franchon, amele smıfmm cak her sahada ve her sınıf°~ insan
göstermiş olduğu disiplini sena et- !ar arası;ıda kardeşçe tesanudü tahak
miş ve katolik amelenin Ateş Haç kuk ettirdikten sonra vil.sıl olacak -
mensuplarmm ve milli gönüllülerin tır.,, 
Umuınt Mesai Konfederasyonuna Grevden ve 7 Haziran itilafından 
girıni' olmalarını seliimlamıştır. bahseden Salengro, ilk defa olarak 

Sosyalistlerden B. Zyromski, şu hi- amele teşkilltları ile patron tefkilat-
tabede bulunmuştur: larmm tam bir serbesti içinde biribi-
"- Biz, bilhassa icraat ve faaliyet- ilerinin karşısında yer almış olduk

Paris, 15 (A.A.) - Bu sabah Pa· 
ris'in ve Seine'in en bUyük ma.den 
sanayü fabrikalarında işe tekrar baş
lanılmış olması, 27 Mayısta iptidar 
etmiş olan "metslibe bulmak hare
keti" nin sonu addedilebilir. 

Filvaki, çinicilik sanayii ile ecza· 
neler, elektrik müeı eleri ve ber • 
beri er grevi de sona ermiştir. 

larını söylemiştir. 

~..-...-..,...,.....,...,....,.....,....,..~~L>"~~...,...,...,...,_,.., ~,_,..,,.""""" · Salengro, sözüne .:cvaınla de -

Buna mukabil büyük dikif ve ıtri
yat mağazaları, cenaze levazımı satan 
mağazalar müstahdemleri ile amelesi, 
yarış ahırları garsonları henüz kat'i 
itilaflar aktetınemişlerdir. Ancak 'bu 
itillfların akdi teahhür etmlyecelrtir, 

miştir ki: 
"- Artık hakim sermaye yoktur. HER GÜN BiR F 1 K R A 

Dün yıkılmış bir mihrap altında hiç-
~""'"'"'"'""'""'""'"'"'""'.,....,...,....,...,...,...,....,....,....,~ bir makine bozulmaksızın ve bir dam- Maden sanayü müesseselerinde işe 

Şair Baki ile cariyesi 
. 

Çirkinlikte kargayı andıran şair 
B&ld'nin Tuti adlı bir cariyesi var
mıf. Çok güzel bir kız olduğu için, 
zamanmm dilber dUtkUnll geçkin ri· 
cali araamda Bakiye gıpta edenler 
çokmllf- Baki, bu kıza okuyup yaz
mayı öğretmı.. Biraz da edebiyat 
dersi vermı,. 

Bir gün, bir mecllııte; Tutl'nin sö
zll açılını,, taire: 
- - Doğrusu, bahtiyarıımız Baki 
Jı;fendi; demişler, bu ıaınanda böyle 
zeki, marifetli, güzel bir cariye edin
mek herkese naeip olmaz! 

Baki, naeılııa bot bulunarak: 
- Adam ııi% de... demle, Tutt .. 

Tuti diye pek UQuruyorsunuz amma, 
o Tuti değil, kargadır! 

Dedikodu, qok geçmeden cal'iyenin 
kulağına kadar gitmiş. Bir akşam, 
Baki, eve gelince, 'l'utl ona kendi 
karaladığı şu 1111 beyti okumuf: 
Bağteten olmuş iken Tutt iUraba 

hemnişin 
Yine fekvayı gurab eyler ııarabet 

bundadır! 

Türk~eye çııvirlnıek şöyle demiş: 

"Tutu kuşu, ansızın karga ile bir
leşmi~. Bu yakmlıktan dolayı Tutu 
tilıayet edecek yerde, karga sızlını
yor. lşin tuhafı buradadır.,, 

Salıı.haddln GUNGOR 

la kan dökülmeksizin mualihane bir saat 7.30 ile 8.30 arasında batlanıl
iııkıllp vukua geldi. Bir milyon ame- mıştır. Parill ve civarının bilyük fab
lenln zaferi Ue nihayet bulan bu muh- rikalarmm bacalan tütmeğe ve ma
teşem mücadeleden cümhuriyet ve 
proletarya daha ziyade kuvvet kazan kinelerinin çarkları dönmeğe başla· 

pııştır. 
mııı olarak çıktılar.,, 

Birliklere telmih eden Salengro, Mühendiıtler, mevkilerinde, amele 
deqıi~tir ki: atölyelerinde ve müstahdemler büro-
"- Yakında Nazttlıır Mecliaine bir larmda bulunuyordu. Şu lııılde ma

takım kararnaıneler tevdi edeceğim. den sanayil amelesi grevi bitmiftir. 
Bu kararnameler mueibince, intizam Bu grev, 27 Mayısta Saint-Ouen'de 
ve uayi§I tehdit edenler ve cümhuri- Lavalette fabrikalarında ba~lamış 
yete karşı 8İlahlananlar cezslandınla- idi. 
caktır ~• !htimal ufak bazı müe -lerdr. 

Nazır, netice olarak, e(iyle demiş- Ucretlerin tadiline ıı.it bazı i ler kal· 
tir: tnl§tır. Fakat son pazarlıkların bu-
"~ Yirmi günden az biT mUddet gün her tarafı memnıın edecek suret

zarfmda bqkalarmm yirmi !enede te hitama ereceği ~lmdidea llÖylenUe
yapabilecekleri ili vaotık. "Hıılk~ılar billr 
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No. 164 Ziya ŞAKIR 

Anzavurun fedaileri kanh ·cesetler 
içi1nde dolaşmağa başlamişlardı 
Güneş doğarken, Karalar çiftliği ve cidden takdire şayan bir faaliyete 

\re Tuzakçı sırtlarından; birdenibre girişmişti. (Anzavur belası) nı defet 
acı nara sesleri işitilmişti. Ve halife inek için bütün Bursa halkı - maddi 
ordusunun aç kurtlar gibi saldıran sü ve manevi- her fedakarlığa hazır ol
varileri, her taraftan belirmişti.. Bu, duklarını bildirmektelerdi. 
bir süvari hücumu değil, adeta önüne Bu heyecan birdenbire o kadar şid 
geçilmez bir seldi.. Rahmi bey, kah- detlenmişti 'ki; Bursadaki muhalefe -
ramanca ileri atılmış; her taraftan tin belli başlı erkanından olan sabık 
ateş emri vermişti. müftü Omer Fevzi efendi ile mutasar 

Çılgın ve şuursuz bir saldırışla ileri nf mütekaidi Haydar Bey, Kalıpc:ı 
atılan halife ordusu süvarilerinden Ahmet. Dabağ Mustafa, ve saire gibi 
ilk safta bulunanlar, atlarından yere birtakım hürriyet - itilaf ve Ingiliz 
yuvarlanmışlardı. Arkada bulunan - muhipleri cemiyeti sergerdeleri bile 
lar da derhal atlarından yere sıçra- birer köşeye sinmek mecburiyeti his-
mışlar; mukabeleye başlamışlardı. seylemişlrdi. 

Biz bu kanlı müsademenin çok u- 56 mcı fırka kumandam Bekir Sa-
:zun sürecek olan tafsilatmdan sarfı- mi Bey, Ankaraya müracaat etmiş: 
nazar ediyoruz; yalnız: kırk sekiz sa- takviye kuvveti istemişti. Ankaradan 
at fasılasız bir şekilde devam eden bu (Geyve) havalisinde bulunan 24 ün
çarpışmada Rahmi beyin gösterdiği cü fırka kumandam Mahmut Beye e
emsalsiz kahramanlığı arzederken, lz mir verilmişti. O sırada pişedar müf
mirin bu büyük Türk evladını, tari - rezesi vazifesini ifa eden Eskişehir 
hin sinei tekrimine arzetmekle iktifa Kuvayi Milliye efradından mürekkep 
eyliyoruz. 180 kişilik bir kuvveti Enis Fahri Be 

Rahmi Bey: olduğu yere, yalçın bir yin emrine vererek bu kuvveti, en sü 
kaya gibi yerleşmişti. Mayetindeki ratli vasıtalarla Bursaya göndermiş
kuvvet, her tarafta ihata eden ateşin ti. 
şiddeti altında erim erim eridiği hal- Bu kuvvet, Bursa müdaf aai hukuk 
de: o, elindeki son kuvvetle mevkiin- cemiyeti tarafından mükemmelen teç 
de sebat etmişti. hiz ve gtizide jandarmalardan elli ne 

Ançavur, gördüğü bu mukavemet ferle takviye edilerek, Anzavuru kar 
karşısında, adeta çıldıracak hale gel- şılamak üzere Kirmasti - Karacabey 
mişti. Rahmi Beyin ölüsünü ve diri- yolu ile (Gönan) istikametine gönde 
sini getirene bin altın vereceğini ilan rilmişti... Fakat bu müfreze, tam (U
eylemişti. Ve ayni zamanda, Susurluk luabat) köprüsU başına gelir gelmez, 
ta terkettiği kuvvetlerden bir kısmı- köprünün diğer başındaki Çerkes kö 
nı da acilen buraya getirtmişti. yünden şiddetli bir ateşle karşılaşmış; 

Nihayet, son bir saldırış; Rahmi Be birkaç mecruh verdikten sonra, bu 
yin bizzat idare ettiği müfrezeyi kesif pusuyu yarmak için müsademeye gi
bi nnitralyöz ateşi altında eritmişti. rişmiti. Işte tam o sırada 56 ıncı fır· 
Ve ~u kahraman Türk evladı da kan ka kumandanı tarafından, müfreze 
!ar içinde yerlere serilmişti. kumandanı Enis Fahri Beye şu meal 

O zaman, Anzavurun fedaileri ileri de bir emir gönderilmişti. 
atılmışlar; kanlı cesetler içinde Rah- (Anzavur, Bandırma üzerine gidi
mi Beyi aramaya başlamışlardı. Onu yor. Karamürsel isyan etmiştir. Der
bulur bulmaz, kollanndan bacakların- hal avdet ediniz. Süratle Karamürse
dan yakalamışlar; sürükliye sürükli- le giderek, asileri bili kaydüşart te
ye götürerek Anzavurun önüne atmış dip ve tenkil ediniz) ... 
lar; ve sonra kamalarını çekerek vJh Müfreze· verilen emir mucibince 
! bir intikam hırsile -lime lime olun- derhal avd~t et.niş ; ele geçirilen ara
caya kadar- o mUbarek vücudü pa.r- bıda.rla, Karamürsele hareket eyle-
çalamışlardı. mişti. 

(Halife .ordusu) nun (Gönen) ı iş- A 1• degı··ştıre· rek 
ı tti-· k k . . nzavurun p anını 

ga e .. gı ~~ a~~a ~. R~mı Beyın Bandırmaya ~önmesine gelince; bu 
de ~oyl~ t~!.le orpertıcı bır ~ahşetlc da mühim bir se'bep altında idi... Ban 
şehit edildıgı (Bu~8:) v~ cıvarmda dırmada (ahazı asker reisliği) vazi . 
aksed:r etm~z;. buyük bır heyecan fesini deruhte etm1ş ulan. (Sultan A
baş gostermıştı ... Herkes, yaklaşan zizin torunu şehzade Şevket efendi
felaketin dehşetinden ziyade, (Halüe nin oğlu. şehzade Cemal efendi) · Gö
o.rd~s~.> .~~~ı. v~ri~en b~ ;:ahşi, ve k~- nan mu~affakıyt:ti üzerine Bandırma 
til suruı:un~n ırtıkap e:tıgı mel -anetın dan kalkıp Gönann gelmiş; Anzavur 
den derı~ bır nefret ~ıssetmfş~. la mülakat etmişti. 

(Ertugrull gazetesı, CRahmı :Sey) B "T k t b ne "di? Şehza 
namına fevkalade bir nilsha c:ıkarmış .u ~u a a . a se ep, 1 

· •• 

halk b ~u '" k h"d' b"I kal denın nvayetıne navıran . Anzavurun r, u u yu şe ı ın ı ccs an .. • . 
· · . . . zulum ve şımanklıgını durdurmak 1-

aılesıne yardıma davet etmlştt. Bır 1- . '"'~ 1 · (H l"f d 
ki ·· f d ··h· b" b" çın uvnana ge mıs; ve a ı e or usu gun zar ın a, mu un ır para ı-

.k · t" A. · d h t ı· kumandanı, Ahmet Anzavur Paşa) n mış ı. ynı zaman a; am.ye ı . . . 
galeyana gelen birçok gençlerı:le, Ku- ya nasıha.t vermıştı. . 
vayi i:Mlliye merkezine müracaat ~de Halbukı Ahmet Anzavur, aynı muz 
rek (Halife ordusu) na karşı gönüllü li~ .. ve. v~şetle, Bandırma üzerine 
gitmek arzusunu göstermişlerdi. yurumilştu. Bundan maksadı da; sırtı 

Vaviyet ciddi idi. Gönan'da bu mu nı d~r:ize ver~e~ .. fat~nbul hükumeti 
vaffakıyeti kazanan Ahmet Atızavu:ı ile bilavasıta 1rtıb~t hası} :tmek .... On
bir anda şımarmış· önüne gP.l'ilemiye- dan sonra da meş um planının mute -
cek bir hale gelmi~ti. Bandr~a ile bak~ aksamını tatbik eyleme~tl'., iba 
Bursa arasında biılunan büyük tıum rettı. 
köylerindeki, -komitecilerden mlirek- Bursa ve havalisi. şöylece geniş bir 
kep- Rum çetelerinin de Anzavur.ı il- nefes almış; heyecan çekmek sırası. 
tihak edeceklerine dair kuvvetli 1 i . şimdi de Bandırmaya gelmişti. 
vayetler baş göstermişti. Tehlike bil- Anzavurun, Bandırma üzerine yü
yük, ve bunu karşılıyacak kuvvet ise. rüdilğUnü haber alan 61 inci fırka ku 
çok az ve daralmış bir halde idi. mandam miralay Kazım Bey. derhal 

KUŞBAKIŞI 

Kediler diyarı 
Yalnız inMDlann değil, göze gö

rünmfyen mlkroplann bile yumurta 
gibi birer birer sa)ıldığı, bir devirde 
ellbette l-;tanbuldaki kedileri de sa
yan bulunmuştur. lstanbuldaki kedi 
bollu~un farkında olabimek için 
İstanbula ıııeyyah gözüyle bakmamız 
liızım. 

lUemleketimizda birkaç hafta ka
lan bir Fransız arkadaşım sokakları
mızdaki kedi boluğuna hayran olmuş 
tu. Dostlan kendisinden Ankara ke
disi istemişlerdi. Dostumda kedinin ls
huıbul sokaklanndaki bolluğunu gö
rünce şaşırmıştı. Adım ba.ı;ında bir 
kedi rastla.nan sokaklann birinde gör
düğiimüz giizel bir kediyi göstere -
rek : 

- Ne giizel kedi. Jt,akat kimbilir 
ne kadar bahahdır. Hem belkJ de sa
hibi elden çıkarmak stemez diyordu. 

Kendisine yolda gördüğü kedilerin 
hepsini alıp Fransaya götürebileceği
ni, bu kedilerin !liahiplerl olmadığını 
söylediğim zaman hayreti bir kat da
ha artan dostum: 

- Öyle ise dostlanmın yana yakı
la l...tediği kediyi bedava elde edebi
leceğim. 

Diyor ,.e kedisile meşhur olmadığı 
halde sokaklarından kediden geçil
miyen İstanbula nisbeten Ankara.da 
da kedilerin sokaklarda tabur halin
de dota-;;tıklarmı tasan'llr ediyordu. 
Fransız dostum Ankara sokakların
da tasavvur ettiği kedi bollUb"llllU 
bulamayınca ve bir Ankara kedisi
nin fiatini öğrenlnce yine lstanbul 
sokaklanndan bir kedi devı:;irmeğe 
karar nrmisti ! Bu vetJle ile bütün 
İstanbul kedİerine önümüzde bir ge
çit resmi yaptırdılc. Bu vesile lle ls
tanbulda bir kediye birkaç kişi değil, 
bir kişiye kaç kedi dü,tüğünü hesap
lamaya kalktık! 

Ne yaman kediler gördük yarabbi! 
Açlıktan kaburga kemikeri ratırda.
yan, tokluktan tü~·lerinin uclanna ka 
dar !;i~en, bakımsızktan tüyleri biri
birine diiğiimlenen, .kediler gördük. 
Düzünelerce kedi yavrularını can ~e
kişirken gördiik. İstanbul damlanru, 
bahçe duvarlarnı, ceplerinin içi ka -
dar iyi bildikeri halde aç yavrularına 
bir damla süt veremiyen ana kedlle -
rin şikayetlerini dinledik ... 

İşin sonunda arkadasrm kedi deni
len mahlüktan oelret ~tmeğe başta. 
miştı. 

- Hayret! diyordu. Bu şerait tah
tında bulwıan mahlUk nasll yine bu 
kadar tür.-yebiliyor, ya bu kediler 
daha rr.üreffeh bir hayata ka\-uşsalar
dı. 

Tesadüfe bakınız ki, Fransız dos
tum daha sözünü bltrmeden, demin 
hasretini unutmadığımız kara bir ke
di tramvay tekerlekleri arasında kuy 
ruğunu kaybecli~·ordu. Arkadaşım acı 
acı ~lılü ve !'Özünü tamamladı: 

- Yine şu tram,·a~· şirketine dua 
edin dedi. Yoksa İ'4tanbulda kedi ku;\·· 
ru~undan ge~llmezdi ! 

Bedri RAHMi 

\ '<UÇUK lLANLAR 1 

Dr. Mehmet Ali AKSOY 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri 

cilt ve zühreviye mütehassısı. 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 
hasta kabul eder. 

Dr Hafız Cemal 
~AHI LIYE MUTE HASSI Si 

eHyeti temsiliye tarafından (Saru- telgrafhaneye koşmuş: Bandırmada 
han mebusu eClal Bey) (1) Bursaya bulunıfn 14 üncü kolordu kumandanı 
gönderilmişti. Bursalıların ve Bursa- Yusuf izzet Paşayı aramış bulmuş; 
dakilerin kalbinde büyük bir yer tut- makine başında şu suali sormuştu: 
muş olan Celil Bey, oradaki (Müda- - Paşa! .. Anzavur, Bandırma üze 
faai hukuk) cemiyetinin işlerine yar- rine yükleniyor. Mukavemet fikrinde 

Pazardan başka ~ünlerde (2.3lı 
-tan 6) va İ!tanbul Oivanvolu (104) 
veni numaralı hususi kahinesinde bas 
talara bakar. Salı. Cumartesı ıabah 
<9.30 - 12) saatleri hakild fıkaravc. 
mahsustur. Herkesin haline göre mu 
amele olunur. Muavenehane 9e ev te· 
ı,.fonu 223Q8 K•shk tel~fnn ,, 044 

dım edecekti. misiniz, .. 
Müdafaai hukuk cemiyeti, büyük [Arkası var] 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli Saraylar müstahdemleri ıçın yapılacak 

Y iiz On sekiz takım resmi elbisenin mevcut nümunele
rine ve şartnamesine uyğun olarak imali açık eksiltme
ye konulm6ştur. 

2 - Eksiltme gününe kadar (pazardan başka her
gün) Saraylar müdürlüğü kalemine müracaat edecek 
olanlar mevcut nümuneleri görebilecekler ve şartname
den bedelsiz olarak bir tane alabileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme Temmuzun Üçüncü Cuma günü 
Dolmabahçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapıla
caktır. 

4, - Muvakkat teminat Yüz altmış liradır. Bu para
nın eksiltmenin yapılacağı vakitten bir saat evveline 
kadar Malsandığma yatırılmış ve makbuzunun eksilt
me hev'etine verilmiş olması lazımdır. ( 3181) 
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MEMLEKET MA NZARALARINDAN : Ay dından bir görünüş 

"TAN ,, 
1 

,-
1 MEMLEKETTE 
ipek böceği yetiştirenler 
yeni tedbirler alıyorlar 
SööğUt, (Tan) - Bu sene havalar hemen hergiln yağmurlu geçtiği için 

Söğüt ve havalisinde ipekböceği tutanlar, 18.zımgelen harareti sobalarla 
vermek mecburiyetinde kalmışlardır. Eskiden 8 - 9 günde kurulurken bu 
sene 12 - 13 günde askı kurulmağa başlanmıştır. Dut yapraklarına giren 
hastalık yüzünden yaprağın kilosu yedi kuruşa kadar çıkmıştır. Piyasada 
bulunmadığı için ilçeye on Uç saat uzaklıktaki köylerden temin edilmek
tedir. Yaprak tedarik edemiyen birçok kimseler de böceklerini dereye 
d~kmeğe başlamışlardır. Bu sene, Söğüde ilk koza on gün evvel gelmiştir. 
Piyasa, 75 - 107 arasındadır. Vasati satışlar, 91 kuruştan yapılmaktadır. 

Uç çoban sele kapıla·rak boğuldu 
~iyarbekir,(Tan)- Siverek kazas mm Gelindis köyü son yağan şiddetli 

yagmurlardan dolayı seller altında kalmıştır. Köye civar olan mer'ada 
hayvanlarını otlatan üç çoban, kendilerini suya kptırmışlardır. Çobanlar
la beraber, 130 öküz, inek ve koyun da su altında kalarak boğulmuştur. 
Çobanların cesetleri, bir dere kenarında bulunmuştur. 

Giresun Beledi.l/e meclisi yeni 
yıl bütçesini aynen kabul ~tti 

Ciresona doğu dan bir bakış 

Gireson, (Tan) - Belediye mecli- ı Yine ayni yıl bütçesinden 3500 ti
si 936 bütçesini 133,580 lira olarak ra muhtacı muavenet fakirlere illç 
kabul etmiştir. 121.000 lira olan 935 nakden yardım, 1000 lira Halkevine

1 

yılı bütçesinden şimdiye kadar 115 800 lira Çocuk esirgeme kurumun~ 
bin lira tahsil edilmiş; 17.533 lira 200 lira Kızılaya, 100 lira Şehitlikle
yol inşasına; 3626.Iira su yollarına ri imar kurumuna, 500 lira da spor 
ve çeşmelere, 1400 lira lağım v~ klüplerine Y_ardımda bulunmuştur. 
menfezlere, 719 lira pazar yerlerinin Belediyenın Emlak ve Eytam ban
tanzimine, 2588 küsur lira iskelenin kasına mühim miktarda borcu var
tamirine sarf edilmiş ve bunlardan dır. Banka ile uzun zamanlardanbe
başka 1700 lira keşifli modern bir ri yapılmakta olan müzakereler iyi 
yeraltı helası, 1000 lira keşifli balık neticelere bağlanmış %6 faizle 150 
satış yeri ve iskele üzerinde de 500 bin lira olarak tesbit edilen bu borç 
lira keşifli güzel bir inzibat binası her yıl 10,000 lira verilmek şar-
yaptırılmıştır. tile on beş taksitte uyuşulmuştur. 

Bahkesirde güreş müsabakaları 

Balıkesir, (Tan) - Akhisarli Rifat ile Gönenli Hamdi pehlivan, Ali 
Hikmet stadında yaptıklan yağlı güreşte Rifat pehlivan rakibini yenmiş
tir. Adapazarlı Cemal pehlivanla, Sındırgılı Şerif berabere kalmışlardır. 
Yukark.i resim, güreşe hazırlanan {>ehlivanları bir arada ı?österiyor. 

Gölcüğün kaza olması 
sevinç uyandırdı 

lzmit, (Tan) - Gölcüğün kus 
haline getirilmesi hakkındaki karar, 
burada büyük bir sevinç uyandır • 
mıştır. Kaza te§kili.tı yapıldıktan 
sonra Gölcilğün daha iyi gelişme 
imkanlarını bulacağına şüphe yok • 
tur. 

Gölcüğe yakm bir mesafede 100 
dönüm kadar bir sahanın bataklık 
oluşu, sıtma doğurduğu için sıhhi 
bakımdan mahzurlu görülmektedir. 
Izmit sıtma mücadele heyetin.in bu 
işle esaslı surette meşgul olacağına 
şüphe yoktur. 

Yıldırımla ölenler 
Zonguldak, (Tan) - Birkaç gün 

önce yağan şiddetli yağmurlar esna
sında düşen yıldırımlardan iki kişJ 
ölmüştür. Bunlardan biri Beycuma • 
nm Yalanda köyünden Ahmet Köse 
oğlu ve diğeri Türkili köyü ile Gö
bü köyü arasında yolda bulunan Bar 
tınlı Ahmet Ali oğludur. 

ı<urrur ıuureTTl!••ı·ı 

Kütahyada 
Kütahya, (Tan) - Kültür Ba .. 

kanlığı umumi müfettişlerinden Sa
lih, CeW, Fethi İsmail, Kadri, lsma· 
il Hikmet ve Hikmet şehrimize ge • 
lerek teftiş ve tetkiklerde bulun • 
muşlardır. Heyet buradan Afyona 
hareket etmiştir. 

Gebzeye tiddetli dolu 
yağdı 

lzmit, (Tan) - Evvelki gün Gebze" 
ve mıntakasma yağan çok şiddetli 
dolu bir hayli hasarat yapmıştır. 
Doludan, en ziyade bağlar zarar gör· 
müştür. Dün de, lzmite çok şiddetli 
yağmur yağmıştır. 

Yüzünüzü ve cildinizi 
tecrübe tahtuma çe

virmeyiniz. Yazıktır 1 

Terkipleri meçhul krem, pudra ve 
tuvalet eşyalarmm mübalagalı ve 
balkı aldatan rekllmlarma aldanma 
ymız. Bu gibi tuvalet eşyası tedrici 
surette cildinizi bozar, buruşturur 
ve bir kaç sene sonra sizi tanın.mı
yacak surette çirkinleştirir. En de-

l ğerli, Türk, Alman ve Fransız kim
i ya ve cildiye mütehassıslarmm son 
1 keşif ve formUllerine göre yapılan 
ve VENUS markasını taşıyan krem, 
pudra, ruj, allık, rimel, sUrme, tır
nak cilAsı ve biryantin, emniyet ve 
itimada şayan en yüksek ve temis 
tuvalet eşyasıdır. 
Beyoğlunda: Tanmmıg Karlman 

N. Tarika, Şark Merkez Itriyat ve 
Tuhafiye mağazalarında satılır .. 

Deposu : Evliya Zade Nurettin 
Eren, lstanbul, Bahçekapu. 

ZAYi - Uskildar Malmüdürlüğiln
denden almakda olduğum 3047 nu
merolu maaş cüzdanımda kullandı
ğım mühürümil kaybetim. Yenisini 
kazdırdığımdan eskisinin hükmi 
kalmarnıetır. 'Meltaul 
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fngiliz 

Tayyarelere 

filosunun takviyesi 
T A l'1 

NOTLAR 

Aşk, sen nelere 
kadir değilsin ! 

çeteleri haıa Filistinde Arap 
suikastl~rına devam ediyorlat 

bazı • • 
ıçın 

karşı 
• 

yenı 

CJemileri müdafaa 
tertibat alındı Bundan dört sene evwl Almanyada. 

başlayan bir O.'.:ık macerası, Locdrada 
asıklann biribirlcrine nikah ha~larile 
k~\'u~malan sureti!c ncticelcnmiı;.. 

Her ~ün buna benzer ;\ iizlcrce t>'\'

lcnme olur. Hi!:birisi, kimsenin naza
rı dikkatini celbctmcz. 

Fakat bu evlenme öyle değil. Çün
kü evlenenler 24 yaslarında Pranz 
Bemnrdt lsminclc anadan doğma kol
suz bir genç ile 32 ya~mda \'e tam iki 
metro yirmi be;; santim hoyunda bir 
dev kadmclır. Kadın, nikah dairesine, 
gelin elbisesinin eteklerini G5 santim 
ho,·unda üç cüce tuffoıi;u halde gcl
mi~. ve erkeğin ,ahitli ise, kadından 
daha iri, \'e iki metro otuz iki santim 
boyunda bir dev arkada~ı imiş. 

1 ~ .. 
1 

i 

i.ondrada evlenen bu aşıklar, lngi
lizce bilmiyorlamu:;. Ne yaı•smla.r? 
~iklih daire ·inde sonılan suallere, ln
giliıcc ce,·ap \'crmezlerse evlenemlye
cekler? 

lngiliz askerlerf bır Arabın fesinın altını yoklarlarken 

lngilizl erin yeni yaptıkları Southampton zırhlısı 

IWya • Habeş meselesinde !ngiliz garlardan birini koymayı ihmal ct-ı vazörlcrine mukabele bulunmak ü.ze
donanma.sınm Jtalyan donanmasına mcdiler. lngiliz gemi inşaatı mü - re inşa edilmiştir.Japon ve Amerıka 
~kdenizde kolayca tefevvuk edemiye- hendisi Doktor .?~car Parkes Sout- hların bu tipteki gemileri 15 tane 6 
~ anlaşılınca lngilizler bütçelerine hampten .kruvawtu hakkında §U taf- pusluk top taşımaktadırlar. 

Uerhal c;alışmağıı başlamışlar \'e bir 
hafta i~inde, muayyen olan sualleri 
anlıyacak, onlara ce\ap verecek ka
dar lnı;ilizce ö~Tcnmişler. 

iş bununla da bitınemiş, asıl müş
külat, kendini nikaJ1 <lnlresinde gös
termi~. Evlt>nenlcrin defteri imzala
maları lizını. Fakat <lamndın kol1arı 
yo!ı:. Ne olacak~ Damnt son bir gay
retle iğilmi~. dişlerinin arasına hok -
ka takımından lml<'mi almı~ ve defte
re, inu.asını böylece atmış. 

Kudüs, 15 (A.A.) - Yahudi gazc- olduğu bildirilmektedir. Ancak her 
telcri, yeni ceza kanununun derpiş tarafta mütecavizler mahalli müda
etmekte olduğu şiddetli tedbirleri bü faa kuvvetleri tarafından püskilrtill
yük bir memnuniyetle karşılamakta- müşlcrdir. Yafa liman idaresi, sandal 
dır. Bununla beraber Arap çeteleri, cıları tekrar işe başlamadıklan tak
Demiryollarına tecavüz etmekte~ g~ dirde ellerindeki ruhsatiyelcri istir-
ri kalmamaktadırlar. Son yırmı d t d - . . b ·ı tehd't t .. . . . . a c ecegını ey an ı e ı e -
dort saat zarfında munfcrıt vazıyet- . . . . . . . 
te bulunan Yahudi kolonilerine kar- mıştir. Şımdıkı halde tahlıye amelı-
şı da müteaddit tecavüzler yapılmış yeleri, Telaviv'de yapılmaktadır. 

oydukları fevkalade tahsisat ile ha- silatı verıyor: Ayni zamanda bir gemiye 8 tane 
harıl hazırlanmağa başladılar. - Southampten kruvazörü tipin - . • . . 

gilizl d · il d kı· kruvazörlerin iki karakteristik 4 pusluk tayyare topu ılave ettık kı, er sa e yenı. gem er yapını- e . . . .. 
Yorlar ayni zamanda eski gemile- vasfı vardır: bu gemının bır tayyare hucumuna 

en ~odem ihtiralannı tatbik edi- 1 - Gemi tayyarelerinin dilşman maruz kaldığı takdirde kendi müda-
orlardı. lşte bu meyanda "County" bombardı~anından muhafaz:ısı iç.~n faasını temin edecek kudrette olma
hlısma., gemideki tayyareleri düş - in§a edilmış ola~ hangar, kı bu on sını mümkün kılıyor. Bu suretle 

an tayyareleri bombardımanından bacanın önündedır. . . Southampten kruvazötü ayni tipteki 
uha.faza için zırhlı hangar inşa etti- 2 - Uç altı. p:ısluk. top ıçın .yer. Japon ve Amerikan gemilerine bir 

ler, Ayni zamanda yeni yaptıkları Southapten gı'bı gemıler ;Ame:ıkan 

Ru havadisi okucluı'.;ım zaman, gn~ 
rip bir tedai ile, e,·,·elki gün kansını 
arkada.şı ile ~·alialıyarak öldüren şo
föriin macern<;ı nldıma r,t>Jdi. Acaba, 
kol uz koca, rlev knrısmı, de,· arkada
sı ile ~·akalar.sa oniarı na..sıl iil<liirlir -

Maksim Gorkinin sıhhi ı 
vaziyeti 

Moskova, 15 CA.A.) - Gorki'nin 

Yunan Krah 

g)edeağaçta 
sıhhati hakkında çıkarılan son tebliğ,! . . 
dün sabahtan itibaren kalp zafiyeti- (Başı ı ıncıde] 
nin yeniden fazlalaştı~nı nabzının bir manevra yapacaklardır. Bu ma -
160 a ve hararetin de 38,8 e çıktığını nevraya Atina garnizonu. ikinci fır
bildirmektedir. Akşama doğru Gor- ka ve birinci ordunun bütün süvari 
ki'nin sıhhatinde bazı salah aliı.imi topçu. piyade. makine ve tayyare kı
görillmüşse de vaziyet ciddiyetini mu- talarile harp kimya kıtalan iştirak 
hafaza etmektedir. edecektir. Manevrada Kral ve veli -

••Southamp+.en" kruvazörüne bu han- veJapon donanmasının bu tıptekı kru faikiyet temin etmiş oluyor. 
d ··o u. 

Zecri tedbirler Yeni Bulgar Elçisi diyor ki : 

Deh-.ct kinde ılüşHndiim; 
l\Juh

0

akli~k evlenme defterine im -
7J\ atmak Mn kalemi n~ile tuttuğu 
gibi ağzına bir hançer alarak. 

ikramiye kazanan Mısır 
Kredi Fonsiye tahvilleri 
Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde Uç fa-

k d 
BAŞI 1 iNCiDE 

arcısın a 1 .. .. · ı d" B ·11 tl · s itimatnamemi takdim etmek uzere, 1 şuphe etmcmış er ır. ~u mı e erın 
[Bası ı incıde) Cümhurrcisi Atatürk tarafından ka dostluklarını, gerek cografya ve ~a-

yalnız "çarşamba günü yapılacak bul buyrulmak yüksek şerefine nail rih, gerek iki milletin karşıhkl~ hıs
toplantıya kadar,, kaydını ilave edi- oldum. Bu kabul bende unutulmaz siyatı ve m~şterek. ~enf.aatı.erı. ~~
yor. Zira bu tarihten evvel İngiltere bir iz bırakmıştır. Büyük şefinizin rcylemektedır. Bu ıkı mılletı bırıbı
hükumetinin hattı hareketi kat'i su- yüksek şahsiyeti, bu kadar az bir za rinde~ ~~ırab~lecek olan şeyler, bu.n-
rctte tarif edilmiş sayılamaz. manda modem ve kuvvetli yeni bir lan bırıbırlerıne yaklaştı~n ve bır-
1 • I . . . devlet kurmaya ve vE>ni bir. milli kül leştiren şeylere naza~an h~ç mesabe-
'Alcdenızde naJljı kuvveti. ..u-ıı- .......... "ııerını atmaya muvaffak sınuedır ve bu naı, ıkt rnıllctln, cv-

LOnC1ra, 15 (A.A!) - BUyUk Bn • olan Türk milletinin yUksek gayreti- rensel medeniyet ve kültüre kendi
tanya siyasetinin şimdiki halde Mil- ni ve yapıcı dehasını temsil eylemek !erince kabil bütün semereleri Ycr
letler Cemiyetinde bir reform yapıl tedir. Bu devletin merkezini, eski meleri için daha çok çalı~malan 1a
nıasına doğru istikamet almış olma- şehir çerçevesinin organik bir tarz- zım geldiğinden dolayı daha ziyade 
8mdan bahseden Manchester Guardi da ve ilerleyici bir surette yeni bir doğrudur. Bu keyfiyet, ayni zaman
a.n gazetesi muharriri, diyor ki: yapıcılık idesi çerçevesi içinde hal • da, bu iki milletin sulha olan bağlı-
"- ltalyanm vi.icude getirilecek lolmakta bulunduğu Ankarayı gör • hkları amillerinden biridir. Burada 

bir Akdeniz misakma iştirak etmesi- mek, bir şefin azim ve ileri görüşü şurasını sarahatle ve tamamen açık 
ne mukabil zecri tedbirlerin kaldml- ve bir milletin o şefi imanla ve istik- kalple söyliyebilirim k', bilhassa 
ınası gibi bir pazarlığa girişmek ka- bal için güver.le takipte tehalükü ile köyli.i bir millet olan Bulgar milleti
tiyen mevzuu bahis değildir... elde edilebilecek başarılan duymak nin, bütün komşulariyle v • bilhassa, 

Muharrir, lngilterenin Akdeniz- ve anlamak için kafidir. Türk ve Bul yine çiftçilik işine sükunet içinde 
deki vaziyetinin zayıflatılmasının da gar milletleri, yakın bir komşuluk ke~~isini ve~~iş bulunan TUrk mil
katiyen mevzuu bahsolmadığmı, bila halinde yaşamakta ve yüz yıllardan letı ıle sulh ıçınde yaşamaktan baş
kis bu denizdeki üssübahrilerin ye- beri fasılasız temas halinde bulun • ka arzusu yoktur. 
hiden islah ve tadili cihetine gidile- maktadırlar. Bu milletler hiç bir za- Yeni Türkiyenin Büyük önderi ile 
ceğini kaydetmektedir. Mesela, Mal man kendi milli hususiyetlerinden ve kendisinin muhterem iş arkadaş
tanın yerine her hangi bir tecavüze lariyle ilk temasım şunu göstermiş
karşı müdafaası daha kolay bir Ussü harici siyaseti hakkında mümkün ol- tir ki, Türk devlet adamları da mem
bahri ikame olunacaktır. Ayni zaman duğu kadar yakın bir zamanda bir leketime karşı ayni dostluk ve anla.~
da,muhtelif köm'ür iskeleleri ikame, müzakere yapılmasını arzu etmekte ma hisleriyle mütehassistirler. 
Capetovn'da bir deniz istasyonu ih- olduğunu, bu :müzakere esnasında Bu vaziyette milletlerimizi birbiri
dıtsı suretiyle icabında kullanılabile- lngilterenin yakında Cenevrede ya - ne bu kadar iyi bir surette bağhyan 
cek yeni bir "Hindistan yolu" vUcu- pılacak toplantılarda ne gibi bir va- karşılıklı bağların takviyesine ve 
de getirilmesi hususu da tetkik edil- ziyet alması lazım geleceği hususunun derinleştirilmesine çalı§mak ve iki 
ınektedir. milnakaşa edileceğini söylemiştir. millet arasında bir ahenk vücuda ge-
H obec Efıt!fSİ Hobe• Bu müzakere, M. Attlee'nin talebi ~rmek hususundaki vazifem, ziyade-

' 

s s .. ~ üzerine, perşembe günü yapılacak - sıyle kolaylaşmış bulunmaktadır. 
mporotorlugunun resmi tır. Bu vazifemin icrası esnasında, 

mümessili Eden, Avam Kamarasında sorulan Cümhuriyet hükumetinin müzahere-
Londra, 15 (A.A.) - Avam Ka- diğer bir suale cevap vererek Lond- tiyle muvazi bir ımrettc,ayni zaman

ınarasmda lngilterenin zecrl tedbirler radaki Habeş orta elçisinin, hale• da Türk basını tarafından bUyiik bir 
hakkındaki hattı hareketinin ne ola- Habeş Imparatorluğunun resmi mü- liyakatla ifade edilen Türk efkarı 
cağı suretinde sorulan bir suale ceva- messili olarak tanımakta olduğunu umumiyesinin de müzaheretine maz 
ben M. Eden, hükUmetin Ingiltere teyit eylemiştir. har olacağımı ümit ederim.,. 

(TAN) m Polis Romanı: 9 

Kapo aırlkasoncdla 
lb>Dr cinayet! 

aldı, sonra objektifini divanın üze
rine çevirdi, ve muhtelif cephelerden 
cesedin de birkaç vaziyetini tesbit 
etti. Yaka tarafından yırtılmış, pa
çavra halini almış ve göğüs tarafı 
açık kalmış olan pijama nazarı dik
katini celbetti. Aletleri arasından bir 
pens ve bir çift makas alarak pens 
ile yaka yanmdan pijamanın kuma-
9mı tuttu ve makasla kumaştan kü
çük bir mUstatil parça kesti. Sonra, 
bu parçayı bumuna götürerek uzun 
Uzun kokladı. 

- Acı badem ynğı kokuyor! dedi. 
Acide Prussigue ! 

Sonra. kumaş parçasını küçük ve 
lnahtarlı bir kutunun icine koydu. 

Michel Herbert - Eugene Wyl 

M. Bernard sağa ve sola gidip ge
lerek cinayet odasını sıkı ve dikkatli 
bir muayeneden geçiriyordu. Bir cep 
elektrik lambası vasıtasile katil ta
rafından dokunulmuş olmuı muhte 
mel eşyayı aydınlatıyor ve buralarda 
katilinde bırakmış olması imkan da
hilinde bulunan izler arıyordu. 

Jki parmağı arasına bazı cam kı
rıklarını alarak bunları d:ı valizine 
koydu. Bu valiz öyle tertip edilmişti 
ki biribirile hiç münasebeti olmayan 
her nevi eşya içine konabilirdi. 

Sonra sağ elinin şahadet parmağı
nı şişenin ağzına sokarak ve sol avu
cunun içinde dibini tutarak, yere dü
P.~rkcn kırılmamış olan kil<:ilk bir şi-

şeyi aldı. 

Ceset ile duvar arasında, divan ü
zerinde duran albümü de aldı. 

Olünün ucu kıvrık bastonu da na
zarı dikkatini celbetmişti. Onu da. 
aldı. 

Sonra kapının kilidi ile tokmağını, 
pencerenin dayanacak yerini, ve yarı 
açık kapısı ile duran küçük bir kasa
nın gizli kilidini uzun uzun tetkik 
etti. 

Daha sonra, Cerusc ile camlann, 
düğmelerin. kapı tokmağının, kilidin 
üzerindeki izleri meydana çıkarıp ye 
niden fotoğraflannı aldı. 
Kasanın içinden küçük bir defter 

ile birka~ kağıt aldı, çantasına yer
leştirdi. Oradan dönüp cesedin yanı
na geldi, parmak izlerini aldr. 

Ve o zaman. M. Bernard. bulundu 
(fu odanın. bir kadife nerdc ile örtülü 
ikinci bir kapun oldu{hınu ~cirdü. kı\ 
difc P<'rdcyi actı. ve bir elektrik diii!
mesi görerek üzerindeki iz kaybol
mum diveN'k bovııdt ,.e düğmeyi 

Fikret ADIL 

Boğazlar Konferansı izli Mısır kredi fonsiye tahvillerinin 
15 Haziran 1936 tarihli keşidesinde 
1903emisyonu tahvillerinden 666,387 
numaraya. 191 emisyonu tahvillerin 
den 176,722 numaraya 50 şer bin 
frank ikramiye çıkmıştır. 

[ Baııı l ine.' de) 

Tevfik Rüştü Aras', yanında kalemi 
mahsus müdürü olduğu halde,, dün 
gece saat 21,45 de kalkan ekspresile 
schrimizden a)TJlmış ve istasyonda 
İUl,lya büyük elçısı Karlo GnlU, vali 
rn\invin· Hüdai Karataban, Univcrsi- Metaksasın beyanatı 
t(· reklörU Cemil Bilsel, sefaretler er Atina, 15 (Tan) - Başbakan Me-
kanı ve birçok zevat tarafından uğur taksas, gazetecilere verdiği bir be
Janmıştır. Delegasyon azalarından yanatta bazı gazetelerin birkaç ba
bulunan büyük erltiinı harbiye eski kanın birden ı~t~fa edec.eğine dair 
başkanı General Asımla askeri mü· vaptıkları neşrıyatı tekzıp ederek 
şavir ve azalar, bugiin ı:ıehrimize ge· ı böyle bir Şl'yin kat'iyyen mcvzubah
lcceklcr ve akşam Montröye mütcvcc solmadığını söylemiş Ye yine gazete· 
cihen hareket edeceklerdir. Murah- lerde Liberal Partisi lideri Sofulisin 
illaslar heyetinin di~ ~r azaları ve !cendisinden evvelce vade~tiği. şe.yle
Matbuat mümessilleri yarm gidecek- rin yapılıp yapılmıyacagını ıstızah 
lerdir. edeceği şeklinde ~örülen haberlere 

General Asım bugün 
geliyor 

Ankara, 15 (Tan) - Genel Kur
may Asbaşkanı General Asım, Mon
tröye gitmek üzere, bu akşam şeh
rimizden hareket etmiştir. General 
Asım, istasyonda askeri erkan tara
fından teşyi olunmuştur. 

Ecnebi mütahassıs celbi 
Ecnebi mütehassıs celbi münhası

ran Heyeti Vekile kararile olacağı 

halde muayyen vilayet ve beledıyele
rin buna riayet etmerlikleri görül -
müştür. 

Dün, Dahiliye Vekaletinden gönde
rilen bir tamimde hem mevzuata 
muhalif olan, hem tediye muvazene
sini bozacak olan bu hareketin \'İla
yet ve belediyelerce yapılamıyacağı 
bir kere daha bildirilmitir. 

sonra çevirdi. 
Burası, küçük bir laboratuvardı. 

Odanın bir tek penceresi vardı ve buz 
lu bir camla kapanmıştı. Ortada bir 
I.,eitz göz masası vardı. Dipteki du
varda bir dolap vardı. Ötede, beride 
cam huniler ve sair vardı. Hatta yer 
de bile. 

Bir cam masada birçok şişeler var 
dı. Bunların Üzerlerinde sulfure de 
floub, oxyde de cobalt, iyot. sulfate 
do baryte, calomel, indiphenol, sul
fure d'antimoine, ceruse. minium, lit 
hargc, aluminium tozu gibi etiketler 
vardı. 

M. Bernard: 
- Bütün bunlar, dedi, parmak iz

lerini meydana çıkaran ilaçlar. Vig
non - Marcellet. parmak izi hevesli
si idi. za,·nlh adam, tecrübelerini 
y a p a r k e n b e n i m buraya 
gelip keşiflerini tatbik edeceğimi ak
lından bile geçirmemiştir muhakkak. 
Allah vere de, bu kadar uğrnştığı i
lim, bu büyük alimin katillerini mey 
dana c:ıkarmağa yarasa! 

karşı da bütün \•adcttiklerini yap • 
mak üzere bulunduğunu bildirmiştir. 

Suviç Viyanada 
Viyana. 15 (A.A.) - Suvich, bera 

berinde zevcesi olduğu halde bu sa
hah buraya gelmiştir. Resmen bildi
rildiğine göre bu seyahat tamamiyle 
hususi mahiyettedir. 

Resmi CJazetede neşredilen 
kanunlar 

Ankara, 15 (Tan) - lş kanunile 
ticarette teftişin men'i ve ihracatın 
mürakabcsi ve korunması hakkında
ki kanuna ek kanun bugünkU Resmi 
Gazetede neşrolunmuştur. 

Ziraat Vekili CJİtti 
Ziraat Vekili Muhlis ~rkmen te

davi için dün akşamki ekspresle Av 
rupaya gitmiştir. 

Ve M. Bernard odayı bir daha dik 
katle sürdükten sonra çıkıp tahkikat 
la meşgul olanların yanına gitti. 

vn 
Adli polis müdürü, müddeiumumi 

ve müstantik odada, şahitleri sorgu
ya çekiyorlardı. M. Bernard bir kena 
ra durup dinledi: 

Müddeiumumi Brossard, Madam 
Vignon-Marcellet ile Suzanne Blumu 
Myrediyordu. Hastabakıcının kolun
dan tuttuğu genç kadın, hafif bir 
sesle sorgulara cevap veriyordu: 

Müddeiumumi: 
- Hülasaten, dedi, öğleden evvel 

M. Vignon - Marcellet'nin katledile
ceğine dair hiç bir işaret yoktu de
mek. 

Dul kadın yorgun bir sesle mırıl -
dandı: 

- Hayır... Hiç birşey. 
Dr. Mirnlle müdahale etti: 
- Affedersiniz Madam, o gUn has 

t&yı ziyaret etmiştim ve kendisinin 
asabi ve fevkalade sinirli oltluğunu 
ı:;öylemek mecburivetindevim. 

aht ile fiili hizmette bulunan ve te
kaüt edilmiş olan bütün sübaylar bu 
lunacaklardır. Mane,Ta esnasında 
tayyare taarruzlarına karşı müdafaa 
usulleri tatbik edilecektir. 

Eski muharipler kongresi 
Atina, 15 (Tan) - Dün burada 

Yunanistanm her tarafıııdn bulunan 
173 eski muharipler cemiyeti azalan 
nın .iştirakilc büylik bir kongre top
hıı:ıduştır. I\:ongre azalnrı toplan -
tıdan sonra, meçhul asker abidesine 
celenk koymuşlardır. 

Göbels d:yor ki : 
[ B:ı$ı l incide J 

lccek her türlü ''Kızıl" teşebbüsüne 
karşı kendimizi müdafaa etmek mec 
buriyetindcyiz. Almanya. A vrupada 
intizamın sağlam bir istinatgahı ha
line gclmi§tir. Komşularının dalalet
leri ve delilikleri Almanyaya bulaşma 
ınıştır. Almanya, Nasyonal Sosyaliz
mi diğer milletlere zorla kabul ettir 
meği asla arzu etmez. Çünkü Nasyo
nal SosyaHzm, bir ihracat malı değil
dır. Yalnız Almanyaya uygun gelen 
bir rejimdir. Biz, yeniden askeri şe
ref kazanmak ihtiyacında değiliz. 
Zira ordumuz o kadar çok askeri şe
ref kazanmıştır ki bu, ona bir asır 
yeter.,, 

Mal müdürleri arasında 
Ankara, 15 (Tan) - Milas malmU 

dürü Nedim Çay malmüdUrlUğUne, 
Savur varidat katibi Tahir Bismil 
malmildürlüğüne, Akseki malmUdü
rü Halil Hadım MalmüdUrlUğüne ta
yin edilmişlerdir. Akçedağ malmüdü 
rü Hamdi bir derece terfi ettirilmiş
tır. 

- Evet, tamam. Hakkınız var. 
M. Brossaud: 
- Maktulün, dedi, uğradığı felç 

bu siniri izah eder. 
Adli polis müdürü kalkarak hazı

runu selamladı ve dedi ki: 
- Madam Vignon - Marccllet'ye 

bir sual sormama müsaade ediyor 
musunuz. 

Müddeiumumi bir hareketi ile tas-
vip etti ve M. Bemard sordu: 

- Cinayet odasmı kim temizlerdi? 
- Hizmetçi kadın. 
- Bu hizmetçi birkaç gün odayı 

temizlememiş veyahut pek sathi ola 
rak temizlemiş. 

- Kocam divanda uzanıp yatardı. 
Hizmetçiye rahatsız etmemesi için, 
fazla toz kal::.:ırmamasını tenbih et
r.1lştim. 

- ~akat buna mukabil. odadaki 
madeni eşya itina ile temizlenmiş. 

- Filhakika öyle efe:ıdim. Koca -
mın parlak madenlere bir zaafı \'ar
dı. Hatta, facia günü, hizmetçiyi fc
nR halde haşladı. [Arkası var] 
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Uzak Sarkta Rus , • Japon ihtilafı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonlar Mon901istandan 
vazgeçerek Çine döndüler 

Rus - Mançuko hududu MI takviye için ~önderilen Japon askerleri Tokyo ~arıııda 

Deily Herald'dan 
Japon - Rus harbi tehlikesinin ber

taraf olmuş bulunması ve Japonya
nm genişleme siyasetini cenupta 
tatbika karar vermesi tesadüften 
ibaret değildir. 

Sade birkaç hafta evvel Mogolis
tan ve Mançurya hudutlarında bir 
harbin patlak vermesi en yakın bir 
ihtimal addediliyordu. Halbuki hali 
hazırda böyle bir şey imkan saha -
a>mdan pek uzaklaşmıştır. 

Japonya "Has Çin de" meşgul ol -
ınağa karar vermişe benziyor. 

Sebebi de Mogolistan siyasetinin 
büyük bir hata olduğunun anla§Il -
masıdır. 

Bu siyaset bidayette gayet mahi
rane organize edilmiş olup tatbik e
dilmişti. Bundan esas fikir Mogo -
listanm müdafii olarak görünmek ve 
Mogolları birleştirmekti. 

Fakat bugün Mogollar her zaman 
kinden daha fazla ayrılmışlardır. 
bir kere Mançuryada Japon idaresi 
altmde. iç Mogolistanm halkı ve Sov
yet nüfuzu altında dış Mogolistanm 
Mogollan var. 

Mançuryadaki Mogollara her türlü 
kolaylık gösterilmiş, bunlara ekono
mik imtiyazlar temin edilmiştir. 
Kurnaz Japon zabitleri bunlar ara
sında yaptıkları propaganda ile Mo
gol imparatorluğu arzularını uyan -
dırmışlardır. Japonların bu propa -
gandaları iç Mogolistanda da biraz 
rağbet kazanmışsa da dış Mogolis -
tanda pek revaç görmemiştir. 

Propagandayı askeri kuvvetler ta
kip etmiş ve dış Mogolistan askerle
ri daimi surette Japon müfrezeleri 
ile çatışmağa başlamışlardır Vaziyet 
pek gerginleşmişti. Fakat birdenbi
de Japon tazyiki kalkıverdi. Dtl şey 
olmuştu: 

(1) Tokyo hüklimeti dış Mogolis
tana taarruz edildiği takdirde Sovyet 
tttihadının harbe girigeceğini anla -
dı. Uzak Şarkta Rus kudretinin Ja
ponya için hali hazırda bir tehlike 
olduğunu sezerek tedbir aldı. 

(2) Bütiln Japon siyasetinin gü -
vendiği Mogol siyaseti iflas etmişti. 

Mogollann itimat ve sempatisini 
kazanmak için Mogollar arasına ka
tışan mütevazı Japon zabitlerini 
mağrur Japon asker ve zabitleri, ha
ris Japon tacirleri takip etmişti. 

Mogollar bu yeni Japonlardan fe
na muamele görünce birden yüz çe
virdiler, Japonların onları değil mü 
dafaa, soyduklarını anladılar. 

Gurur, kibir ve hırs, Japon pro -
pagandacılarmın bütün mesaısını 
bir anda sıfıra indirdi. Manc;:uryanm 
Japon taraftarı Mogolları bile der
hal ateşli birer Japon aleyhtarı ol -
dul ar. 

Teşriki mesaiyi reddederek muka
vemet için teşkilatlanmağa başladı
lar. Bunların liderleri Japonlar ta -
rafından Rusyaya casusluk yapmak
la itham edilerek kurşuna dizildiler. 
Bu tedbir vaziyeti büsbütün karış -
tırdı. Japonya anladı ki harp oldu
ğu takdirde Mogolları düşmanla bir 
lik görecektir. Ve Amur veya Go
bi çölü civarında bir taraftan Mogol 
husumetine maruz, diğer taraftan 

Japon Harbiye Bakanı Terosi Mançukudaki vaziyeti Japon 
Parlamentosunda izah ediyor 

münakale hatlarında Çin çetelerinin 1 şelerinin Çin çetelerinin eline geçme 
taa~arına .ma~ ola:,ak .?ir har-

1 

sine mani olmağa çalışacaktı. Bir 
be gırışmek cınnettır. Çünku o za- taraflı değil, üç taraflı bir harp. 
man Japonya iki ateş arasında kal- Hem de Siberyadaki Rus tayyare 
mış olacaktır. Bir kere Uzak Şark- kuvvetlerinin iştirak edeceği ve hat
ta. en fenni tertibatı bile ihmal et - ta Tokyoya kadar uzanacak bir harp 
mıyen Sovyetlerle karşılaşacak, di- Japonya bu vaziyette Sovyetler it
ğer taraftan Japon nüfuzu altındaki tihadma karşı duramazdı. Iflas eden 
topraklarda Mogol husumetini ber -
taraf etmek mecburiyetinde kalacak
tı. Ayni zamanda uzun münakale 
hatları üzerinde daimt surette bü -
yük kuvvetler bıı lı•ıırl ·· 
eden Japon askerlerini silah ve ia-

Poliste 

Mogolistan siyasetinden vazgeçmek, 
başka av peşine düşmek lazımdı. Iş
te Tokyo da Mogolistandaki gayele
rini terkedip cenubi Çine döndü. Bu
rası çok daha salim bir mıntaka idi! 

Sirkeci istasyonunda dün 

sabah bir tren kazası oldu 

Durak yerindeki tamponu kırarak yoldan çıkan lokomotif 

DUn sabah saat dokuzda Yeşilköy- çalayarak derayman yapmıştır. Lo
den Sirkeciye gelen makinist Hüsnü- komotif ancak yoldan çıktıktan son
nün idaresindeki 337 numaralı ban- ra durdurulabilmiştiı . Dereymanm 
llyö treni, Sirkeci garında frenlerin sebebi, havanın yağışlı ve rayların 
tutmaması yüzünden şiddetle durak nemli, kaygın oluşudur. Bu yoldan 
tamponuna çarpmış, onu krrdıktan çıkmada sadece makinenin camları 
sonra istasyon parmaklıklarını par- kınlmış, yolculara birşey olmamış -

SAGLIK ~ ........ --. 
----. ...... öGüTLERI 

MEMLEKET MEKTU PLARI 

Üç kere sekiz 

ineboludan Kastamonuya 
uzun bir otobüs yolculuğu 

İmar cephesinden nasibini alamıyan Kastamo" 
. 

Avrupa memleketlerinin birinde iş 
~üdd~tinin ha~ada kırk saate indi
.rilmesı, otuz kırk yıl oluyor, işçiler
le hekimlerin ittifakla kabul ettlke
ri Uç kere sekiz kaidesini hatırlatıyor. 

nide en güzel eser yenı yuzme havuzudur 

Insanın ömrünü, sekiz saat iş, se
kiz saat uyku, sekiz saat te yemek ve 
eğlence zamanı diye Uç müsavi kısma 
ayıran bu kaide ortaya çıktığı vakit 
-o zamanlarda on, on iki saat çalı -
şan- işçiler zahmet zamanı azalıyor 
diye sevinmişler, hekimler de insan
lar daha az yorulacaklar, hem de se
kiz saat uyku uyuyabilecekler, diye 
memnun olmuşlardı. 

Halbuki, bu temelli sağlık kaidesi
ne hemen hiçbir vakit riayet edilme
di, denilebilir. Vakıa, o kaidenin iş za 
manına ait kısmı hemen her yerde ka 
nunlarla tesbit edildi. Fakat uyku za
manına ait olan kısmı kanunlarla tes
bit edilemiyeceğinden bu kısma riayet 
edilmedi. Eğlence uykudan daha ke
yifli olduğundan -iş zamanından kıs
mak mümkün olamayınca- uyku za -
manmdan kısılarak eğlenceye veril
di. 

Kastamoni kalesine bir bakıP 

Henüz, Istanbuldan dönen açık göz ı 
bir Kastamonili bindiğimiz otobüste 
arkamdan bağırıyor: 

~r~-. - ,.,...,...,.---...,....,-...,,. 
~. l 

Birçok kimseler -eski zamanların 
ahlak hocalarına uyarak - insan neka 
dar az uyku uyursa ömründen o ka
dar ziyade kar eder, diye sanırlar: 
beş altı saatten fazla uykunun insanı 
mankafa edeceğine inanırJar. Belki, 
eski zamanlarda insanların kolları bu 
yirminci asırdaki kadar işlemez, be
yinleri de şimdiki kadar yorulmaz da, 
onun için beş altı saat uykuyla dinle
nirlerdi. 

"- Yaşa Çakırcalı, yarı yola bizi 
kuş gibi uçuruverdin.,, 

Ineboludan Kastamoniye kadar de
vam eden doksan kilometroluk yolun 
kırk beş kilometrosu hep çıkış.. On
dan sonraları iniş ve düz yollarda ge
çer. Biraz mola verdiğimiz bu tünel 
yüksekliği bin. iki yüz metro imiş. lz
mirde gördüğüm Çatalkayanm bire
şi de geçtiğimiz dağlar arasında susu 
vermiştik. Bu azametli dağların he -
men bir köşeciğine serpilmiş bir avuç 
evin ismini söylüyorlar: Küre .. 

Bugün, gerek kol işi, gerek fikir i
şi eski zamanlardan pek çok ziyade 
istihsale lüzum gösterir. Beş altı sa
at uykuyla bu şiddetli çalışmanın yor 
gunluğu geçirilemez. Hele gençlerde, 
yirmi beş yaşından daha aşağı yaşta 
bulunan gençlerde sekiz saat uyku 
mutlaka lazımdır. 

Uyku zamanından kısarak eğlence 
zamanına vermek hiç doğru bir şey 

değildir. Eğlence insanı yormaz, bey
ni rahat ettirir gibi gelir, halbuki o da 
beyni yorar, uyku lüzumunu arttırır. 

Uyku, eslti zaman adamlarının id
dia ettikleri gibi, hayatımızda bir 
boşluk değildir. Uyumak, yemek gi • 
bi, yaşamak için lüzumlu bir iştir. U_y 
kuda insanın beyni boş kalmaz. Bir 
elektrik akümülatörü boşaldığı va
kit nasıl yeniden dolduruluyorsa, be
yin de gündüz işlerile kudretini sarfet 
tikten sonra gece uykuda yeniden do
lar. Uyku sadece bir dinlenme demek 
değildir, gündüz işleriniiı. vücudümüz 
de, kanımızda hasıl ettikleri zehirler 
uyku ile eritilir .. 

Bir insan hiçbir iş görmezse, hiç 
yemek yemeden üç haftaya kadar ya
şıyabilir. Fakat uyku uyumadan bu 
kadar zaman yaşıyabileceğine dair biç 
misal yoktur. Yalnız hayvanlar üze
rinde yapılan tecrübelerle bilinir ki, 
bir hayvan nekadar iyi beslenirse bes
lensinı birkaç saat uyumazsa mutla
ka telef olur . 

Çok çalışanlar daha çok uykuya 
muhtaç olur. Uyku zamanından kısa
rak eğlenceye vermek zararlı olduğu 
gibi, uykuyu azaltarak fazla çalışma
ğa kalkışmak ta fayda vermez, çünkü 
uyku az olunca, insanın dikkati bozu 
lur, işte dalgınlık gelir. Dikkatsiz ya
pı1an işten de hayır gelmez. Çalışan 
bir insana göre yedi, sekiz saa.t uyku 
lazımdır. Insanı çabuk ihtiyarlatan 
şeylerden biri de intizamsız uykudur. 

isterseniz, haftada kırk saatten faz 
la çalışmayınız, kesenize elveriyorsa 
hiç iş görmeyiniz, fakat sağlığınızı 

düşünüyorsanız, uyku zamanınızdan 

kesmeyiniz. 
Lokman HEKiM 

tır. Şark Demiryolları Fen müfettiş
leri, tahkikata başlamışlardır. 

Alacak yüzünden 
dövmüıler 

~.,atihte oturan Ahmedi, bir ala -
cak yüzünden komşularından Mus -
tafa ve kansı dövmüşler ve muhtelif 
yerlerinden yaralamışlardır. Suçlu • 
lar, yakalanmış ve tahkikata başlan
mıştır. 

Çocuğu kaçırmak istedi 
Çengelköyünde Kaynana sokağın 

da oturan Kamer Efendi camii mü
ezzininin 2 yaşındaki oğlu Salibi Bey 
oğlunda Hüseyinağa mahallesinde o
turan ve Unitet film şirketinde ka
tiplik eden Dimitri kaçırmak iste -
nıi ş. ahali tarafından görülerek ya
lrnlanmıştır. Suçlu hakkında tahki -
kat yaprlmaktadır. 

Bu ufacık kaza, yJı.ngmlar serisine 
kendisini kaptırdığıdan bir türlü bü -
yüyememiş .. Fakat güzel ve şirin bir 
yer. Biraz ötesinde, Kastamoninin 
sayfiyesi Ecevitten geçiyoruz.Çamlık 
içinde otel olarak yapılan beyaz bir 
köşk benim bile iştahamı celbetti. 
Artı kşehre yaklaşıyorduk. Tepem

de mütemadiyen öten Kastamonili, 
tekrar şoföre bağırdı: 

"- Çakırcalı, Seydilerde kim gitti 
kim kaldı,, yine yol üstündeki koca 
ağaçlar etrafa gölge veriyorlar mı?,, 

Bu suallere yam başımda hiç cevap 
vermiyen japon kadar küçük bir şo -
för. valnı.7. ı:ırana hir caktrcalı ismini 
duyar duymaz gurururıifo.n ,ıu.ı.ua..ı.u • 

'.il.!.. ~ o zaman başı direksiyondan 
llr°'az yükseklere çıkabiliyordu. 

Seydiler göründü, otomobil bu kö
yün ıı.rasındaki yeşil ağaçları selam
lıyarak geçiyor. Bütün köy ayni cad
deye toplanmış ve Istanbuldan gelen 
hemşerilerini bekliyorlar. Hakikaten 
yol arkadaşımın sorduğu gibi ağaç -
lar gölgelerini saçmış ve bütün kalan 
lar yola kadar inmişler .. 

Nihayet Şeker köyü ve yine bu ci
vardaki bir ağaçlıktan geçtikten son 
ra Kastamoni göründü. Şehir etrafını 
çepçevre kuşatan dağların ancak bir 
köşesinden nefes alabiliyordu. Tıpkı 
yağmurdan tersine dönmüş bir şem
siye gibi. Bu modelden biraz farkı, 
birleştiği noktaların bir fazla geniş 
bulunmasıdır.Işte bu genişlik deresi, 
çarşısı, caddesi hepsi birikmiş .. Kas
tamoniyi pek eskidenberi vilayet mer 
kezi olarak bildiğim halde, yenilerin 
bile yanında çok geride kalmış bul -
dum. Ihtimal bu vaziyet ihtiyarlığı -
run tesiri olacak Fakat yaşı yüksel -
miş insanlarda bile bir dinçlik hisset
tiğimiz bu devirde, Kastamoni için 
bu kadar kendini bırakmış? etrafına 
bakarak herhalde biraz silkinmesi, dü 
zeımesi lazım gelmez miydi? Şehrin 
görillecek binaları birkaç resmi dai
~ ve mektepten ibaret, gezilecek ma 
halli de ilbayFuadin bir senelik mesa 
isi arasında şehrin bahçeleri sırası -
na yapttrdığı bir yüzme havuzudur. 
Bu güzel eser, Kastamoninin bü
tün yorgunluğunu alacak bir toplantı 
yeri olmuştur. 

*lif.. 
Imar cephesinden hiç nasibini ala 

mıyan l{astamoninin büyük varlığı 
(Kendir) idir. Bu memlekette çıkan 

kendir bütün dünya piyasası ile mü -
kayese edilebilecek bir kıymette oldu 
ğunu Ineboludan hareket ederken tüc 
cardan birinin yanında gördüm. Ba
na nümune göstererek şunları anlat · 
tı: 
"- Uzerlerindeki etiketlerdende gö 

receğiniz gibi bu Macaristanın, Yugos 
lavyanm, üçüncüsü de Kastamoninin 
dir. 

lri bir saç örgüsü halinde sarılmış 
bu demetler içinde en beyaz ve daha 
doğrusu ipek gibisi Kastamonininlti
dir. Yalnız bugünlük bizden satılır · 
ken verilmiyor da, gönderilen memle
ketlerde tuvaleti ikmal ediliyormuş . 

Bugünkü vaziyette yüz kiloluk bir 
balyesi otuz liraya satış yapıldığı hal 
de, tuvaleti ikmal edilmiş ayni ken -
dir kırk heş lirava K:ams kapış yağma , 

Kastamonide eski eserlerden 
Flagonya mezarı 

oluyormuş.,, 
"-Bu tuvalet bizde yapılmaz mı.,, 

diye sorduğum zaman adamcağız mü 
te~R~il"' SH,.T O.PT ~iH"9•-P--• 
"-Nasıl yapılmaz bayım, bu iş bir 

tarama ve bir de sulama tertibatm • 
dan ibarettir. Eğer bugün Kastamo
niden bu işleri yapacak bir fabrika ku 
rulursa, en aşağıdan her balyede on 
beşer lira kar edilebilecek ve mallar 
mıza da daha kolay müşteri bulunabi 
lecektir. Ben bu sene bir tarama ma .. 
kinesi getirtmek istiyorum.Fa.kat ne 
dereceye kadar muvaffak olabilece
ğimi bilmiyorum; yalnız herhalde mal 
!arımızı eskisinden daha iyi yüzle A• 
rupaya ·göndermeğe çalışacağım. Bu
gün Kastamoni iki milyon kilo kendir 
çıkarır, yağına edilir. Halbuki bir fab 
rika olsa bu yektı.n dört milyona ko .. 
!aylıkla çıka'oilir, işte servet .. 

Bugün bizim mallarnnızr Almanya., 
lsveç, Avusturya ve Çekoslovakya 
kapış kapış topluyorlar. Kendiri ıs .. 
lamak lazımdır. Nekadar fazla ısla· 
nırsa o kadar kilosundan kaybedi .. 
yarlar, buna mukabil kıymeti yükse .. 
lir. Zürra kilosundan ziyan etmemek 
için sudan erker. çıkarıyorlar ve böy 
lece kıymetinden kaybediyorlar. Şlıll 
di, en yüksek kendiri Samsunun Ha· 
cıköyü yetiştiriyor. Onlar hem iyi J1' 
layor ve hem de bizim gibi köklerin 
den çıkarmayıp, üslerinden biçiyor· 
lar.,, 

Kendirin ismini ve ehemmiyetini bil 
mezdim,bu tafsilatı aldıktan sonra,ih. 
tiyar Kastanıoninin bu zengin malı .. 
na çok ehemmiyetle bakmaktan ken
dimi alamadım. 

Şehrin ortasında kendisine aynlaıı 
bir boşluğun ancak bir kena.rmda.Xl 
geçen cılız bir dere, Kastamoniyi iki· 
ye ayırmış. Belli başlı binalardan bil· 
kiiınet, lise, kışla ortasında kalmIŞ· 

beride de postane, Halkevi toplanmrŞ 
ileriki yüksek bir tepeye de san•at 
mektebi çıkıp bağdaş kurmuş. Mekte 
bin alt köşesinde eski YunanlılerdeO 
kalma Paflagonya mezarı, oyulmuı? 
bir kaya içinde dış penceresinden es 
ki bir tarihi takdim ediyor ... 

Bütün bu şehre bakan dağların bi· 
rinin üstünden büyük bir kale hara .. 
besi, Kastamoninin bildiğimden çolC 
eski bir merkez olduğunu hatırlat .. 
mak ister gibi ayakta kalan son du· 
varlarını gösteriyor .. 

Yiyecek aşçı ve yatacak otellerinitl 
hiçbirinden memnun kalmadığını btl 
şehirde biber ve kabak tane ile, ıtat· 
puz ve kavun kilo ile satılıyormuş .. 

Mektubumu tamamlamak üzere ı· 
ken,şehrin büyük saati onikiyi vıı· 
ruyor biraz sonra söneceğini hatır• 
!atıyordu. 

Salt ÇEl.FB' 
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Kanunu/ M .etni 

Kamutayca kabul edilen iş kanununun metnini bütün iş 
sahiplerini ve işçileri alakadar ettiği için aynen neşrediyoruz ı 

Umumt hükümler 
Madde 1 - Bir iş akti dolayisile, 

başka bir şahsın işlerinde bedenen 
"e yahud bedenen ve fikren çalışan 
kinlseye " işci " denir. 
. l3ir iş akti dolayisile kendi iş ye

tinde, başka bir kimseyi bedenen ve 
)'abud bedenen ve fikren çalıştıran 
fahsa " iş veren " denir. 

MüdUrler, idare memurlan ve u
lllumiyet iti):>arile işin sevk ve idare
li vazifesini gören kimseler " lş ve
te:n vekili " dir. lş veren vekilinin 
bu sıfatla diğer işçilere karşı mua
lnele ve teahhütlerinden doğrudan 
doğruya iş veren mesul tutulur. 

İşçiler, doğrudan doğruya iş ve
~ veya vekili tarafından olmayıp-
1' üçüncü bir şahsın aracılığı ile 
1te girmiş ve bu üçüncü şahs ile mu 
kavele alctetmiş olsalar bile muka
l>'ele şartlarmdan asıl iş veren me
•uldür. 

işçinin birinci fıkranın tarifi vec
hile, işini görmekte olduğu yere "lş 
)eri "' denir. lş, sabit ve muayyen 
bir yerde yapılıyor ise o işin mahiye 
ti dolayisile bu yere bağlı bulunan 
İiiğer yerlere avlu, istirahat, çocuk 
eJnzirme, yemek, uyku, banyo, mua
~e ve bakını, be<lent veya mesleki 
~erbiye yerleri gibi sair müştemilat 
dahi iş yerinden sayılır. 

Madde 2 - A) Bu kanun, mahi
~ti itibarıJe yolunda işliyebilme.cü 
için günde en az on işçi çalıştırma
it icap ettiren iş yerlerine ve bura
larda çalışan işçilerle bunlann iş 
"'erenlerine tatbik olunur. lş kanu
Jıunun tatbikatmr temin ve tatbika 
ISalahiyettar makam tarafından bu 
hüküm mucibince tasnif edilmiş ol
hlak vaziyetine karşı iş veren veya 
1'çisi tarafından vuku bulacak itiraz 
lar lktisat vekaletince incelenerek 
kesin bir karara bağlanır. 

B) Yılın her hangi bir devresinde 
lntn veya fa.zl& faaliyette bulunup 
~ki devrede bfisblltnn faaliyetten 
kalan veyahud faaliyetini azaltan 
i§ yerleri için bunların faaliyet dev
!'esinde yolunda işleyebilmelerine 
!nuktazi işçi sayısı, kanunun hüküm 
lerini tatbika esas tutulur. 

C) Yukarıda yazılı ( A ) fıkrası
ıırn. tarifine uyan vasıfta olmamakla 
beraber mahiyyetleri ve ekonomik 
aurumlari itibarile bu kanunun her 
hanği bir faslının veya bir hükmü
nün kendilerine teşmili lazım gelen 
işler bir nizam.name ile tesbit olu
nur. 

Ç) Çifçilik, deniz ve bava işlerile 
bir ailenin fertlen veya yakin akra
bası bir araya toplanarak ve arala
hna dışandan başka işçiler katıl
tnayarak ev içinde yapılan işlere bu 
kanunun hükümleri şamil değildir. 

Madde 3 - Bu kanuna göre sana
Jiden sayılacak işler şunlardır: 

A) Her türlü madenleri veya di
ler her hangi bir maddeyi toprak
lan çıkarma ve taş ocaklan işleri; 

B) Ham, yan ve tam mamUl mad
clelerin işlenmesi, temizlenmesi, 
teklinin değiştirilmesi, süslenmesi , 
Batış için hazırlanması işleri; 

C) Her türlü kurma (Montaj) , 
lamir, temizleme, söküp dağıtma iş
leri; 

Ç) Bina yapılması ve tamiri ve 
hı.dili ve bozulup yıkılması işleri ve 
bunlara yardımcı her türli.i sınat 
imalat işleri; 

D) Yol, demiryolu, tramvay, li
ınan, kanal, dalgakıran, tünel, köp
ıil, lağrm ve kuyulann yapılması ve 
lamiri ve bataklık kurutma işleri; 

E) Elektrik ve her türlü muhar
rik kuvvetler istihsali, tahvili, nakli, 
tesisat ve tevziatı işleri; 

F) Su ve gaz tesisatı ve işletmesi 
~leri; 

G) Telefon, telgraf, telsiz telgraf 
\'e telefon tesisatı ve işletmesi işleri; 

H) Gemi ve vapur inşası, tamiri, 
tadili, ve bozup dağıtma işleri; 

1) Karada nakliyat işleri: 
1) Göl ve nehirlerde insan veya 

eşya ve hayvanat nakli işleri; 
J) Eşyanın istasyon, antrepo, is

kele ve limanlarda yükletilmesi, bo
Jalttlm881, ve işletilmesi işleri; 

K) Matbaa işleri; 
Madde 4 - Uçüncü maddede ya

tılı işler haricinde kalan her hangi 
bir işin sanayi işleri arasına konma
eı 18.zımgelip gelmiyeceğini tayine 
iktisat vekaleti seli.hiyettardır. 

Madde 5 - Umumi, mülhak ve 
htususi bütçelerle belediye bUtçele
'l'inden m a .a o veya ücret alan 

memurlar ve müstahdemler bu ka
nun hükümlerine tabi değildirler. 

Umumi veya mülhak yahud hu
susi bütçelere veya belediye bütçe
lerine tahsisat konmak suretile doğ 
rudan doğruya, yahud mali yardım 
da bulunularak dolayisile işletilen 
işyerlerinde maaşla veya ücretle ida 
ri vazifeler gören memur veya müs 
tahdemlere dahi bu kanun hüküm
leri tatbik olunmaz. Ancak işveren 
vekili sıfatile bunlara tealluk 
eden mükellefiyet ve mesuliyet hü
kümleri caridir. 

Madde 6 - Bu kanunda zikrolu
nan " ihbar" veya " tebliğ" lerin, 
alakadar kimseye imza mukabilin
de yapılması şarttır. İhbar veya teb
liğin muhatabi, bunu kabul etmezse, 
keyfiyet, o yerde zabıt varakası ile 
tesbit edilir. 

Madde 7 - Gerek ikinci madde
nin " B " işaretli fıkrasında yazılı 
işlerden her hangi biri veya hepsi 
için, gerek üçlincü ve dördüncü mad 
deler mucibince sanayi işleri olmak 
üzere ayrılanlardan başka çalışma 
::1ahalarından bir kısmı veya umumu 
hakkında, işin mahiyetinin icap et
tireceği şartlar dahilinde. bu kanun 
hükümlerinin tatbik tarzlarını gös
teren nizamnameler çıkarılır. 

Birinci fasıl 
Madde 8 - Mahiyetleri itibarile 

ancak otuz iş günü devam eden işle
re " süreksiz iş " ve bundan fazla 
süren işlere " sürekli iş " denir. 

Bu fasıl hükümlerinin sürekli iş
lere aid 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
22, 24, 25, 26 ve 29 ncu maddelerin
den madası süreksiz işlere de şamil
dir. Süreksiz işlerde işbu mş,ddele

rin mevzuu olan meseleler hakkında 
borçlar kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

Madde 9 - Muayyen müddeti bir 
sene veya daha fazla olan sürekli 
if akitlerinin yazı ile mukaveleye 
bağlanması mecburidir. 

Yazılı mukavelelerde iş verenin 
ve işçinin isim ve hüviyetleri yapıla
cak iş ve iş yerinin mevkii, verile
cek ücret miktan ve mukavelenin 
müddeti ile iki tarafın mutabık ka
lacakları hususi şartlar sarahatle 
yazılmak lazımdır. 

Bu mukavelelerden alınacak her 
türlü resim miktarının tayini husu
sunda iş ücretinin aylık miktarının 
otuz liradan fazlası esas tutulur. lş 
mukavelesi noterlikte tasdik ettiril
diği takdirde,. noter harçlan bu hü
kümden hariç kalır. 

Madde 10 - Miiddeti muayyen ol
mıyan veya müddeti muayyen ol
makla beraber otuz iş gününden faz 
la ve bir seneden eksik bulunan iş 
akitleri yazı ile mukaveleye bağlan
mayabilir. Bu takdirde, iş veren, işçi 
her ne zaman isterse kendisine, umu 
mi ve hususi bütiln iş şartlarını gös
teren ve imzasmı taşıyan bir vesika 
vermekle mükelleftir. 

Bu vesika her türlü resimden mu
aftır. 

Madde 11 - Bir iş verenle müte
addid işçilerden mürekkep bir ta
kım arasında " takım kılavuzu " o
lan işçi ile işçiler adına aktedilen 
mukaveleye " Takım mukavelesi " 
denir. Takım mukavelesinin, müd
deti ne olursa olsun, Yazı ile yapıl
ması mecburidir. 

Bu mukavelede iş verenin ve ta
kıma dahil işçilerin isim ve hüviyet 
!eri.yapılacak iş ve iş Yerinin mevkii, 
işçilerden her birine verilecek ücret 
miktarı, mukavele müddetinin mu
ayyen veya gayn muayyen olduğu 
ve mutabık kalınmış olan hususi şar 
tlar tasrih kılınmalıdır. 
Takım mukavelesinden alınacak 

her türlü resim miktarının tayini hu 
ausunda dokuzuncu madde hükmü
ne göre muamele olunur. 
Takım mukavelesini imzalayacak 

olan takım kılavuzunun aynı işe alı
nan işçilerden biri olması şarttır. 
Takım mukavelesinde isimleri ya 

zılı işçilerden her birinin işe başla
masile beraber bu mukavele o işçi 
ile iş veren arasında doğrudan doğ
ruya yapılmış sayılır. Ancak takım 
kılavuzu hakkında borçlar kanunu
nun 110 uncu maddesi hükmü de 
mahfuzdur. 
Takım mukavelesine girmiş olan 

i~çilcrin ücretleri iş veren tarafın
dan her birine ayrı ayrı verilmek 
lazımdır. 

Madde 12 - Sürekli is akitlerinde 

yaptığı iş itibarile bedenen çalışma
sı fikren çalışmasına galip olan işçi
ler için tecrübe müddeti en çok bir 
aydır. 

Yaptığı iş itibarile fikren çalışma
sı bedenen çalışmasına müsavi veya 
galib olan işçiler için tecrübe müd
deti her biri ile iş akdi sırasında 

serbestçe tayin edilir. 
Tecrübe müddetleri içinde taraf

lar, akti tazminatsız ve ihbarsız 
feshedebilirler. Ancak işçinin çalıştı 
ğı günler için ücret hakkı mahfuz
dur. 

Madde 13 - Müddeti muayyen ol
mıyan sürekli iş akitlerinin iş veren 
veya işçi tarafından iş bitmezden ön
ce feshedilmesi için diğer tarafa ih
barda bulunmak şarttır. 

Fesih keyfiyeti: 
A) lşi altı aydan az sürmüş olan 

bedeni işçi hakkında ihbann diğer 
tarafa bildirilmesinden sonra gele -
cek hafta nihayetinde; 

B) Işi altı aydan bir buçuk seneye 
kadar sürmüş olan beden iişçi hakkın 
da ihbarın diğer tarafa bildirilmesin
den sonra gelecek ikinci hafta n\ha
yetinde; 

C) Işi bir buçuk seneden üç sene
k adar sürmüş olan bedeni işçi hak
kında ihbarın diğer tarafa bildiril
mesinden sonra gelecek ikinci haf
ta nihayetinde; 

Ç) lşi üç seneden beş seneye kadar 
sürmüş olan bedeni işçi hakkında ih
bann diğer tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek dördiincü hafta nih'a
yetinde muteber olur. 

Bedenen veya fikren çalışan işçiler 
hakkındaki fesih keyfiyeti ise, yukar
da bedeni işçinin iş kıdemine göre 
yazılı bir haftadan dört haftaya ka
dar olan mühletlerden ikişer misli za
man geçtikten sonra muteber olur. 

Bu mühletler asgari olup mukavele 
ile arttırılabilir. 

BilO.mum işçiler hakkındaki fesih
lerde, be;! seneden fazla olan her bir 
tam iş senesi için ayrıca on beş gün
lük ücret tutannda tazminat dahi ve
rilir. 

lhbar şartına riayet etmiyen taraf, 
yukarda yazılı mühletlere ait ücret
lerin tutan ile beraber ayrıca işin 
mahiyetine göre miktarı hakim tara
fından takdir edilecek bir tazminat 
dahi ödemeğe mecburdur. 

Madde 14 - Müddeti mua~yen o
lan veya olmıyan sürekli iş aktiyle 
bir iş verenin işine girmiş olan işçi, 
akit müddetinin bitmesinden önce ya
hut ihbar mühletine riayet etmeksi
zin işini bırakıp başka bir iş verenin 
işine girerse, aktin bu suretle ihla -
!inden dolayı eski iş verenin zarar ve 
ziyanından işçinin mes'uliyeti yanın -
da, ayrıca yeni iş veren dahi, hakimin 
takdir edeceği derecede mes'uldür, şu 
şartlarla ki: 

1 - tşçinin bu hareketine, yeni işi
ne girdiği iş veren saik olmuşise, 

2 - Yeni iş veren, işçinin bu hare
ketini bile bile onu işine almışsa, 

3 - Yeni iş veren, işçinin 'böyle bir 
harekette bulunduğunu öğrendikten 
sonra dahi onu çalıştırmakta devam 
ederse. 

Madde 15 - Müddeti muayyen ol
sun veya olma.sın, sürekli iş akitle
rinde işçi, aşağıda sayılı hallerde, di
lerse akti müddetin hitamından evvel 
veya ihbar mühletini beklemeksizin, 
derhal feshetmek hakkını haizdir: 

I - Sıhhi sebepler şunlardır: 
A) Iş aktinin mevzuu olan işin ya

pılması, mukavelenin akti sırasında 
tahmin edilmiyen bir sebep dolayısiy
le işçinin sıhhat veya hayatı için teh
likeli olursa; 

B) Işçinin daimi surette yakından 
ve doğrudan doğruya temasta bulun
duğu iş veren veya vekili yahut baş
ka bir işçi, bulaşıcı veya İ.C\tikrah ve
rici bir hastalığa musap olursa. 
Il - Ahlak veya hüsnüniyet kai

delerine uymıyan haller şunlar ve 
benzerleridir: 

A) Iş akti yapıldığı sırada bu aktin 
esaslı noktalarından biri hakkında 
yanlış vasıflar veya şartlar göster • 
ıfıek yahut hakikate uygun olmıyan 
mallımat vermek veya beyanatta bu
lunmak gibi hallerle iş veren, işçiyi 
yanıltırsa; 

B) iş veren veya vekili, işçinin ve
ya ailesi tarafından birinin §eref ve 
namusuna halel getirecek veya ahla
kını ifsat edecek mahiyette sözler ve 
ya hareketlerde bulunursa; 

C) lşçi, iş verenin veya vekilinin 
evinde ikamet ettiği takdirde, bunla
rın yaşayış tarzları umumı ahlak ba-

kınımdan diizgün olmazsa; 
Ç) Iş veren veya vekili işçiye veya 

ailesi efradından birine karşı tecavüz 
veya tehditte bulunursa, yahut işçiyi 
veya ailesi efradından birini kanu
na mugayir bir harekete teşvik, tah
rik veya sevkederse, yahut işçiye ve 
ya ailesi efradından birine karşı ha
pisle cezalandırılan bir suç irtikap ey
lerse; 

D) Iş veren tarafından işçinin üc
reti kanun ahkamı veya iş mukavele
si şartlan mucibince hesap' veya te
diye edilmezse: 

El Ucret, parça başına veya iş mile 
tan üzerinden tediye edilmek mukar
rer olup ta iş veren tarafından işçi
ye yapabileceği sayı veya miktardan 
az iş verilerek başka bir gün fazla iş
le bu eksik telafi edilmezse yahut iş 
şartları esaslı bir tarzda tebdil, tadil 
edilir veya tatbik edilmezse (muka
velede bu fıkradaki haller hakkında 
başka. türlü kayıt bulunmamak şar
tiyle); 

III - işçinin çalıştığı iş yerinde i 
şin bir haftadan fazla müddetle tatil 
edilmesini mucip esbab: mücbire ha
dis olursa (bu bir haftalık beklemek 
devresinde işçi yanm Ucret alır). 

Madde 16 - Müddeti muayyen ol
sun veya olmasın, sürekli iş akitle -
rinde, iş veren, aşağıda sayılı haller
de, dilerse, akdi miiddetin hitamından 
evvel veya ihbar mühletini beklemek
sizin, derhal feshetmek hakkını ha
izdir: 

I - Sıhhi sebepler şunlardır: 
A) işçinin kendi kasdinden veya 

derbeder hayatından yahut işret ipti
lasından veyahut suç mahiyetinde bir 
hareketinden mütevellit olmaksızın 
bir hastahJ.ı \'eya anzaya, uğraması, 
takdirinde. bu hastalık veya arı1..a Hü 
kumctçe ~ıkarılacak bir nizamnamede 
tasrih edilecek müddetlerden fazla 
sürerse, yahut işçi, deruhte ettiği işi 
yapmıyacak hale gelirse, 

B) lşçinin bulaşıcı veya istkrah ve
rici bir hastalığa musap olduğu anla
şılırsa (A bendinde yazılı olan nizam
namede bu gibi hastalıklar için dahi 
ayni esaslara müstenit hükümler 'bu
lunacaktır): 

A b~ndinde .sayılı sebeplerden müte 
vellit ve işçinin sun'u taksirine mah 
mul olan hastalıklar ve arızalar aşa -
ğıda yazılı (Il) işaretli fıkranın (E) 
bendindeki (Devamsızlık) hükmüle
rine tabidir. 
lşbu sıhhi sebepler için, iş mukave

lesinde iş veren tarafından, işçinin 
lehine olmak üzere yukarda anılan 
nizamnamenin hükümlerinden daha 
müsait şartlar tesbiti caizdir. 

Il - Ahlak ve hüsnüniyet kaide
lerine uymıyan haller şunlar ve ben-
7.erleridir: 

A) Iş akdi yapıldığı sırada bu ak
din esaslı noktalanndan birine mlite
allik vasıflar veya şartlar kendisinde 
bulunmadığı halde bunları haiz oldu
b"llnu ileri sürmek yahut hakikate uy
gun olmıyan malumat vermek veya 
beyanatta bulunmak gibi hallerle işçi, 
iş vereni yanıltırsa: 

B) lşçi, iş verenin veya vekilinin, 
yahut bunların aileleri efradından 
birinin şeref ve namusuna halel ge
tirecek veya ahlakını ifsat edecek ma 
hiyette sözler veya hareketlerde bu 
lunursa; 

C) lşçi, iş verenin veya vekilinin 
evinde ikamet ettiği takdirde yaşa
yış tarzı o evin adap ve erkanına uy 
gun veya umumi ahlak bakımından 
düzgün olmazsa; 

Ç) lşçi, iş verene ~eya vekiline ya 
hut bunlann aileleri efradından biri
ne veyahut iş verenin diğer bir işçi
sine karşı tecavüz veya tehditte bu
lunursa, yahut iş yerine sarhoş ola 
rak gelir veya alkollü içki getirirse; 

D) işçi, iş verenin emniyetini sui
istimal etmek, hırsızlıkta bulunmak, 
iş verenin mesleki sırlarını ifşa ey
lemek gibi sadakate uymayan hare
ketlerde bulunursa, yahud üç günden 
fazla hapisle cezalandırılan ve ceza
sı tecil edilmeyen bir suç işlerse; 

E) lşçi, iş verenden izin almaksı
zın veya meFU bir sebebe istinat et
meksizin ardı ardına iki gün veya 
bir ay içinde iki defa her hangi bir 
tatil gününU takip eden iş günü, ya 
hut bir ayda ceman üç i, günü işine 
devam etmezse, iş yerinin dahili ta
limatı veya it mukavelesinin şart
lan mucibince yapmakla mükellef 
bulunduiu ödevleri ifadan kendisine 

vaki ihtara rağmen imtina ederse, 
yahut işin yolunda işlemesini boza
cak hareketlerde bulunursa; 

F) İşçi, kendi kasdi veya ağır bir 
ihmali yüzünden işin emniyetini tch 
likeye düşürürse, iş verenin malı o
hın veya malı olmayıp ta emaneti al
tında bulunan makineleri, tesisatı 
veya sair eşya ve maddeleri on gün 
lük ücretinin tutarı ile ödenemiyecek 
derecede hasara uğra tırsa: 

I1I - İşçiyi bir haftadan fazla 
müddetle çalışmaktan meneden es -
habı mücbire hadis olursa (bu bir 
haftalık bekleme devresinde işçi ya
rım ücret alır). 

17 - On beş ve on altıncı madde
ler mucibince ahlak veya hüsnü ni
yet kaidelerine uymayan haller do
lay:ısile işçi veya iş veren için tanın
mış olan akdi derhal feshetmek sa
lahiyeti, iki taraftan her hangi biri· 
nin bu kabil hareketlerde bulundu
ğuna diğer tarafın ittila hasıl ettiği 
günden itibaren altı iş günü geçtik
ten sonra kullanılamaz. 

lşbu hallerden dolayı işçinin ya
hut iş verenin iş akdini yukarıki fık 
ranm mühleti içinde derhal feshet
mesi takdirinde, haklı olan taraf ay
rıca dava açarak haksız çıkan taraf 
tan.hakimin tayin edeceği mikdarda, 
tazminat dahi alır. 

18 - İhbar mühletleri esnasında 
iş veren, işçiye yeni bir iş bulması i
çin lüzumlu olan arama zamanını 
iş saatleri içinde temin etmeğe mec
burdur. Bu yeni iş arama izninin 
müddeti giinde iki saatten az ola -
maz. 

19 - lşçi ücreti, en geç, haftada 
bir tedavülü mecburi para ile öde -
nir. Ancak işçinin muvafakatile bu 
müddetin iki hafta veya bir ay ola
rak tesbiti de caizdir. 

Devlet, vilayet ve belediyelerle 
bunlara bağlı müesseselerde çalışan 
işçilerin ücretleri ayda bir verilebi
lir. 

20 - lş akdinin feshinde v•ya i
şin hitamında işçi ücretlerinin der
hal ta ıarak ödenmesi mecburi
dir. 

21 - İş veren, her tediyede işçi
ye ücret hesabını göseterir ve pusla 
vermeğe veya işGinin yanında bulu
nan buna ait deftere bu hesaplan 
kaydetmcğe mecburdur. Bu muame
leler her türlü resimden muaftır. 

22 - Iş akitlerinde iş verenin 
tazminat karşılığı olarak işçi ücret
lerinden muvakkate>n P!akoyabilece
ği mikdar, on haftada mfüıavi tak
sitlerle kesilmek üzere, işçinin on 
günlük ücreti tutarından fazla ola
maz. 

Bu kesilen tazminat ltarşılığı bü
tün iş müddetine şamil olup bundan 
bir mikdar mahsup edilince yeniden 
tevkifat icrası caizdir. 

23 - İşçi licretlerinin ayda otuz 
liraya kadar olanının haciz veya baş 
kasma devir ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası işçinin 
üzerine düşen aile fertlerine tahsis 
edilen meblağlar yukarıdaki fıkra 

hükmüne tabi tutulmaz. 
24 - Mecburi askerlik hizmetin

den başka manevra veya herhangi 
bir sebeple silah altına alınan işçinin 
iş verenle münakit iş mukavelesi, 
işinden ayrıldığı günden itibaren iki 
ay sonra münfesih sayılabilir. İşçi
nin bu haktan istifade edebilmesi i
çin o işte en az bir yıl çalışmış ol
ması şarttır. Bir yıldan fazla ~alış
mış olan işçiler hakkında her bir ay 
fazla çalışmaya mukabil aynca iki 
gün ilave edilir. Şu kadar ki, bu mlid 
det, hiç bir suretle doksan günü ge
çemez. 

Mukavelenin münfesih sayılabil -
mesi için beklenilmesi 19.zımgelen za
man zarfında işçinin Ucreti işlemez. 
Bu müddet içinde iş aktinin başka ka 
nuni bir sebebe müsteniden iş ve -
ren veya işçi tarafından feshedildiği 
öteki tarafa ihbar edilmiş olsa bile. 
bu ihbarın tazammun ettiği kanuni 
mühlet, işbu müddetin bitmesinden 
sonra işlemeğe başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen 
bir müddeti ihtiva edip te bu müd
det, yukarıda yazılı mühlet içinde 
kendiliğinden bitiyorsa, işbu madde 
hükümleri tatbik edilemez. 

25 - 1) Kadın işçilerden gebe o
lanların, doktor muayenesi neticesin 

de, doğumun vuku bulması muhte
mel görUlen tarihten üç hafta evvel 
ve doğumdan sonra Uç hafta mUd
detle çalışmaları yasaktır. Gerek do
ğumdan önce ve gerek sonraki mec 
buri izin müddetleri sıhhi lüzum ha
linde altışar haftadan ceman on iki 
haftaya kadar uzatılabilir. 

Bu izinlerin devamınca, iş veren, 
işçi kadına yarımşar ücret öder. An• 
cak ayni iş yerinde altı aydanberi 
en az Uç ay çalışmış olmayan işçi ka 
dm hakkında iş veren buna mecbur 
değildir. 

2) - Her iş veren işten dolayı has 
talanan işçilerini elli sekizinci mad
de mucibince Iktısat ve Sıhhat ve iç 
timai Muavenet vekaletleri tarafın
dan hazırlanacak olan nizamnamede 
tasrih edilecek mü(ldetler ve şartlar 
dahilinde tedavi ettirmeğe ve ücret- · 
terini yanm vermeğe mecburdur. 

3) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazıldı 
ğı veçhile gerek gebelik ve lohusalık 
müddetlerince ve gerek işten dolayı 
hastalanan işçiler için nizamname 
ile tesbit edilecek zaman zarfında ya 
rım ücretlerin iş veren tarafından 
tesviyesi mecburiyeti, bu ücretlerin 
veya bu hallere ait sair tazminatın 

bir sigorta teşkilatı veya başka tür
m bir umumi müessese tarafmdan 
kısmen veya tamamen tediye edilme 
si sisteminin ihdasile ve bu siste
min derece derece tatbikı nisbetin
de> hükümden dUşer. 

26 - Bu kanunda derpiş olunan 
herhangi bir sebebe müsteniden iş 
veren tarafından iş akdinin feshine 
dair işçiye \'aki olacak ihbarlara ait 
mühletler, kendi kasdi olmaksızın iş 
kazasına uğrayan işçi hakkında ka .. 
zanm vukuu gününden itibaren o -
tu?. iş giinUnden sonra. ve gebe ka
dınlar hakkında ise doğumdan önce 
ve sonraki kanuni izin müddetlerinin 
biteceği günden itibaren işlemeğe 
başlar. 

Madde 27 - A) İşçilere veya bunla 
rm ailelerine yiyecek, içecek, giyecek 
ve yakacak gibi zaruri ihtiyaçlara 
aid maddeleri satmak Uzere, doğru
dan doğruya veya dolayisile, her ne 
şekilde olursa olsun, " Ekonoma" lar 
açılması, aşağıdaki şartlar dahilide 
lktısat Vekaletinin iznine bağlıdır. 

1 - Yukarıda yazılı zarurl ihtiyaç 
maddelerinin işçiler tarafından ken
di başlarına tedarik edilmesi mUş· 

kül olursa; 
2 - Ekonoma açılmasının wGıer 

için daha faydalı olacağı anlaştlı.I1!a: 
B) Şehir ve kasabalardan utak iş 

yerlerinde, işçiler veya bunlarla müş
tereken iş veren tarafından ekonoma. 
açılmamış olduğu takdirde, iş vere
nin ekonoma açması mecburidir. 

C) Bu suretle açılacak ekonomalar 
da satılacak zaruri ihtiyaç madde
lerinin cinslerini, vasıflarını ve satış 
fiyat ve tarzlarını tayin ve bunları 

murakaba etmek .iktisat vekaletine 
aiddir: 

Ç) lşçiler ekonomalardan alış veriş 
etmeğe icbar edilemezler. 

D) Işçinin alacağı ücretten başka 
yemesi, içmesi gibi zaruıi ihtiyaçları 
veya yatısı dahi temin edilmek şarti 
le yapılan iş akitleri bu maddenin şU 
mulü haricindedir. Şu kadar ki bu 
takdirde işçilere verilen istihlak 
maddeleri ve yatılarına tahsis edi

len yerlerin şartları her zaman Hü
kumetin rnUrakabesi altında bulu
nur. 

E) Bu kanunun meriyetinden evvel 
mevcut olan ekonomalar veya müma
sil satış yerleri için, iş veren, kanunun 
meriyet tarihinden itibaren üç ay zar 
fmda Iktisat Vekfiletine müracaat e
derek işbu satış yerlerinin yu
karıki hükümlere uygunluğunu te.sbit 
ettirmeğe mecburdur. Bu gibi yerler
de yapılması icabeden tadilat ve ısla 
batın, selahiyettar makamca verile
cek münasip milhletler zarfında iş ve
ren tarafından ikmal edilmesi meş -
nıttur. 

Madde 28 - lş veren işçinin kendi
sine nid olup iş dolayisile telef olan 
veya sakatlanan alat ve edevatını ve 
hayvanlarını tazmin ile mükelleftir. 
Şu kadar ki, iş veren işbu telef \'eya 
sakatlanmanın işçi tarafından kasten 
yapıldığını isbat ederse tazmine mec
bur tutulmaz. 

[Arkası var] 
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EKONOMi 
PiYASA \ 
VAZiYETi 

Buğday burada 
pahahlaşıyor. Adanada 

ucuzlaşıyor 
Şehrimizde buğday fiyatlan hafif 

bir surette yükselmektedir. Yumu -
fnk buğday fiyatları 7 kuruş üzerin
den muamele görmektedir. Halbuki 
blrkaç gün evvel yumuşak buğday 
fiyatları 7 kuruştan 6 kunış 10 para
ya kadar düşmüştü. Fiyatların yük
selmesine sebep olarak Anadoludan 
az mal gelmesi, ileri sürülüyordu, 
evvelki gtin Anadoludan 400 ton buğ 
day gelmiştir. Bu miktar, lstanbu -
lun ihtiyacına kafidir. Fiyatların art 
masındaki yegane sebep, ellerinde 
etok mal bulunduran bazı tacirlerin 
ihtikarmdan başka bir şey değildir 
Ticaret borsası komiserliğinin bu 
mesele hakkında, tahkikat yapması 
Jiızımdrr. İstanbul borsasında buğ -
day fiyatı burada yükselirken, Ada
nada da düşmektedir. Son gelen A
dana gazetelerinde de buğday fiyat
tannın dUşkünlüğUnden bahsedilmek 
tedir. Çukurova mahsulünün piyasa
ya arzedilmesi üzerine Adanada boğ 
day 3 buçuk kuruşa kadar düşmüş
tur. 

Mısır fiyatlan }ine eski mevkiini 
muhafaza etmektedir. İstanbul bor
sasında !iati 5 buçuk kuruştur. Gli
koz fabrikaları sezon itibarile işleri
ni tatil ettikleri için sarfiyat azal -
mıştır. Fakat Karadeniz mıntakasın 
dan, mısıra karşı fazla talep olduğu 
için fiyatler muayyen rakam üzerin
de durmaktadır. Bu sene mısır mah
sulünlin bol olacağı hakkındaki ha
berler de, gittikçe teeyyüt etmekte
dir. 

Tiftik ve yapağı piyasasında yeni 
bir tahavvül yoktur. Vaziyet geçen 
haftadan farksızdır. Zeytinyağ rekol 
tesi taayyün etmediği için, fiyatlar 
gevşek gitmektedir. Ticaret borsa
mnda diğer maddeler üzerinde ehem 
miyetli bir muamele olmamıştır. 
Kambiyo borsasında da sükunet de
vam etmektedir. Ünitürk üzerine 
Paris borsasından 190 frank fiyat 
gelmektedir. Diğer esham ve tahvi -
lat fiyatlarında bir tahavvül yoktur. 

Yerli Mallar Ser9isi 

aeç mi açılacak ? 
Taksim bahçesinde 'Yerli Mallar 

Sergisinin hazırlıklarına devam edil
mektedir. Fakat birçok müesseseler 
eergiye iştirak etmek için, hazırlık
larını bitirememişlerdir. Bu itibarla 
acrginin zaruri olarak bt. av içinde 
açılamıyacağt a.nla.cıılmaktadır. Hal
\Juki, lktısat VckaJcti Yerli Mallar ' 
Sergisinin 27 Haziranda açılmasına 
karar vermiştir. Sanayi birliği idare 
heyeti, serginin tehiri için, Vekalet 
nezdinde teşebbüsata girişmiştir. Ik
tısat Vekaleti, birliğin ileriye sürdü 
ğü mahzurları kabul ettiği takdirde 
sergi 3 Temmuzda açılacak, 15 Tem 
muzda kapanacaktır. 

illi arpa mahsulü zahire 
borsasına CJeldi 

Zahire borsasına ilk arpa mahsulü 
gelmiştir. nk arpayı getiren Ramis
tc bir köylildür. Zahire borsası ken-. 
disine mükafat olarak en iyi bir pul 
luk vermeye karar vermiştir. 

No. 54 

Ademle Havva 
Bilrhao CAHIU 

- lnan, dedim. Belki yakında bir 
GOCUğum bile olacak! 

Gözlerimin içine baktı. 
- Sahi mi? 
Ona anlattım .. 
üç yıllık meceramı başından sonu

na kadar, tıpkı onun bana nnlattığı 
gibi anlattım. 

Silklln.etle dinledi. 
Ve tıpkı benim gibi düşündü. 
Neden sonra yeşil gözleri tatlı, se-

rin;; gölgeli bir ırmak gibi açıldı. 
- Onunla birleşecek misiniz? 
- Bilmem. Umit yok zannederim. 
- Niçin ayrılmıyorsunuz? 
- Onu da bilmem. Aynldık o ka-

dar. 
- Karşına çıksa! 
- Hiç zannetmem, o kadar mağ-

nırdur ki! 
- Peki böyle ayn mı yaşıyacaksı

nız hep! 
Ne cevap vereceğimi bilmiyorum. 

Hayalin kurşuni gözleri karşımda 
görilnür gı"bi oldu. 
Omuzlamnı kaldırdım. 

Garsonlar cemiyetinde 
Yüzde on 

ahnmah 
garson bahşişi nasal 

nasll tevzi edilmeli? 
Garsonlar cemiyeti yarın bir top

lantı yapacaktır. Bu toplantıda göriı 
şUlecek meselelerin başında garson 
ücreti meselesi vardır. Senelerdenbe 
ri patronlarla, garsonlar arasında 

devam edip bu meselenin içyUzü gar 
son ve patron bakımından şu suretle 
izah edilmektedir: 

Garsonlara göre, müşteriden alı
nan yüzde on garson ücreti tamami
le garsonlara verilmelidir. Halbuki 
senelerden beri patronlar garsonlara 
ancak yüzde beş vermektedir. Loka.n 
ta sahipleri garsonlara yüzde üç 
vermektedir. Ekseriyetle bahçeli lo
kantaların sahipleri, bahçevan para
sını da garsonlardan kesmektedirler. 

Bir garson diyor ki: 
- Müşteriden alınan garson para

sı, garsona aittir. Müşteri yüzde on 
garson bahşişi verdiği için, ayrıca 
bahşiş vermeğe lüzum görmüyor. E
ğer ylizde on garson bahşişi ortadan 
kalkarsa, müşterilerin bize bahşiş 
vereceğine şüphe yoktur. Bundan 
başka, müşterilerle hesap yaparken. 
müşteriler garson bahşişine itiraz et 
mektedirler. Biz bu parayı alırken 
bazı miişterilerle münakaşa ediyoruz 
Halbuki blitiln münakaşalardan son
ra elimize birşey geçtiği yoktur. Ba
u lokantaların yüzde on g-arson bah
sişinden gaN1onlara yüzde beş bile 
vermezler. Türlü türlü bahanelerle 
bu parayı keserler. Biz toplantıda, 
yüzde on garson hakkının garsonla
ra verilmesi için hlikumet nezdinde 
teşebbüsatta bulunacağız. Bir lokan
ta sahibi de diyor ki: 

- Müşterilerden alınan yüzde on 
garson hııkkı meı:1elesi yeni bir me
sele değildir. Lokanta sahipleri bu 

paranın yüzde beşini garsonlara ver 
meyi teamül ittihaz etmişlerdir. Bu 
para haksız yere alınmıyor. Lokan -
talarda garsonların sık !'ilk bardak. 
tabak kırdıkları vakidir. Bu gibi şey 
ler dikkatsizlik yüzünden olur, Fakat 
bir lokantanın bu yüzden hayli ma!
rafı olduğunu kabul etmek lazımdır. 
Müşteriden alınan yüzde beş te bu 
gibi masraflara a)Tılmaktadır. Gar
sonlar dikkatli davranıp, bardak, ta
bak krrmazlarsa, yüzde beşi alabilir
ler. Bu da kendi ellerindedir.,. 

Bir fikir daha var. Lokantacıların 
kestikleri yüzde beı,le gan!onlar mek 
tebi açmak.. Esnaf teşkilatını müra
l:abe komisyonu, patronlar tarafın
dan kesilen yüzde beş garson ücreti
nin yekünu hakkında tetkikat yap
maktadır.. Bu tetkikat netice8inde. 
bu parayla bir mektep açrlıp a~ılamı
yacağı anlaşılacaktır. diğer taraf
tan, garsonlar mektebi hakkında da 
ayrıca bir proje yapılmaktadır. 

Pamuklu iplik 
muafiyeti 

Teşviki Mnayi kanunundan istifa 
de etmekte olan pamuklu dokuma. 
fabrikalan pamuk iplikleri için ipti
dai madde olarak dışarıdan getiril -
mekte ~lan pamuk ipliği f~aliyeti 
hakkındaki lcra vekilleri heyeti ka
ran dün Vilayete bildirilmiştir. Bu
nun mikdarı 935 mali yılında olduğu 
gibi bu yıl da 67,000 kilodur. 

B O R SA -Paralar 

16 HAZIRA...'lltW PAZARTESi 

Esham 
AJ ıı Satı ı -- -

Sterlin 626.- 632.-
1 Dolar 123.50 123.SO 

20 Fransız fr. 163,50 166.-
20 Belçika francı 80,- 84,-
20 Drahmi 21,- 23.SO 
20 İsic;re fr. 810,- 818.-
20 Çek lı:uroıı 84,- 88.-
20 Ley 13,- 16,-
20 Dinar 48,- S2.-
Liret vesikalı 190.- 195.-
Florin 82,- 84,-
Avusturya şilin 22.- 24,-
Mark 28.- 30,-
Zloti 21,- 23,-
Pcngo 22,- 24.-
Leva 22.- 25.-
Yen 32.- 34.-
lsveı; kuronu 31,- 33.-
Altm 977.- 979.-
Banknot 245.- 246.-

Çekler 
Paris üzerine 12,03 
1nıiliz üzerine 633.25 
Dolar 0,79,15 
Liret 10,0S.-
Belıa 4,61,50 
Cenevre 2,45,15 
Sofia 63,-
Florin 1.17.HI 
Çekoslovak 19,11,68 
Avusturya 4,18,32 
Mark 1,96,80 
İsveç kuronu 3,05,SO 
İıpanya pezcta S.80,80 

- Bilmem. 
Mery alnımdaki ter kabarcıklarını 

mendille sildi. 
Bana acır gibi: 
- Ciddi düşünmüyorsun, Kamran, 

dedi. Bir erkek gibi düşün! 
-Nsıl? 
- Hayatına hakim ol, unutma ki, 

taliini sana bağlamış bir kadın dizle
rinin dibindedir. 

Mery'nin hakkı var. Olgun ve mu
hakemeli bir insan gibi düşUnüyor. 
Omrlimdc bu kadar çetin bir mUna
kaşa içinde bunalmış değilim. Da -
marianmda gizli kuvvetler şuurumu 
çekiyor gibi. 

Gene o bana yardrrn etti: 
- Görüyorum ki, karar verecek 

vaziyette değilein Kamran. Şu halde 
hayatımızı düzeltmek 

0

için tesadUfleri 
bekli yelim. 
Başnm iğdim: 

- Muvafık. 

- Nisten gilntln birinde menfi bir 
cevap ve karar ... 
gelirse benim hakkımda ne dU~UnUr 
sün? 

- Seninle evlenmekten başka bir 
şey düşünmem dedi. Ellerlle yilzfi
mü okşadı: 

- Bu bana klfidir Kamuran. Te-

h Bankası Mü. .. .. N .. .. Hamiline 
Anadolu 3 60 

3100 
Şirlı:ethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrkos 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merkez Bankası 
O&manlı Bankası 
Şark Merkez Eczınesı 

lstilcroılor 

Türk Borcu I .. .. il 
m 

hi'krazı 'dahili 
Erıani A. B c 
Sıvu Erzurum 1 .. ,, I1 

Mı ı ı r taltvlller1 
1886 I -.-
1903 ıı 94,-
1911 nı 87.SO 

Tohvll6t 

Rıhtım 

Anadolu I ve II 
.. III 

Anadolu Mümeasili 

sadüflere hürmet edeyim. 
.\-

!S,-
9,90 
990 

24,60 
41,-
16,SO 
19.75 
8,90 

12.60 
9,3S 

67.-
27,SO 

4.4!1 

21,35 
19,90 
Z0,10 
QS.50 
9S,25 
97,25 
97.25 

-.-
95.-
88.SO 

10,70 
43,30 
«.SO 
51,80 

Mery ile konuşmamız uzun sUrdü. 
Nihayet para işlerinde de kararı

mızı verdik. Çoktan beri şatafatlı 
hayata alıfan bu genç İngiliz kızını 
zevklerinden mahrum etmeyi doğru 
bulmadım. Otomobilini getirmesine 
razı oldum. Parasının idaresini bana 
bıraktı. 

Pek geni' olmayan idareli bir büt 
çe yaptık. 

Bu kıı: için para sarf etmek bir 
zevktir. Fakat buna benim için im
kan yok. Kendi para.ama tasarruf 
etmek hakkını taşımağa mecburum. 

Heleopolis de yaptığımız gezinti
lerde tesadUfUn de yardımı ile kil
«;Uk ve konforlu bir villi. bulduk. zen 
gin Mıllll' prenslerinden biri kendine 
eğlenti evi olarak yaptırmıf. "Cezi 
re., deki ,atosundan ara ııra buraya 
gelip eğleniyormUf. Hetropoyal ti
yatrosu artistleri içinde bu kö,kü 
tanımayan yokmu,. 

Prens ba.şmm müsaade etmediği 
bu eğlencelerle ağır hastalanmış. 
Şimdi Vlyanada bir sanatoryomda 
yatıyormuş. Buradaki vekiline yol
ladığı bir haberle hastalığına sebep 
olan bu köşkü derhal kiraya verme
sini emretmiş. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

eviş/!V= ~r 1 · e1)Meie1 
Üç namzellen han9isini seçeyim 

Dıtiyatlı, itinalı, tutumlu bir ka -
rakter. Bu karakteri konuşurken bi
le kendini göste -
rir. Kafasının için 
dekileri anlatama 
maktan muzta
riptir. Ruhi endi
şeleri vardır. Ha
yali kuvvetlidir. 
Fakat hayatın ha 
kikatlerini göre -
rek mantığına 

müracaat eder, 
onlara birer fren 
koyar. Ailesine 

Gazi Antepten A. F. B. imzasile: \ memizi teklif etti. "Askerliğim 'Y 
"Gazetenizde yazd1ğımz ccı~aplıır kın. Askerden gelince cııleniriz" 

cidde>ı giizcl ve tatlı idi. Bendeniz de dim. Küçiik hanım darılmt§, ba 
bımları okuyara7~ şahsıma ait evlen- tım konuşmuyor. Ben de kendis 

' me mc.<ıclesinin halli için fikir sor- uermiş olduğum fotoğrafı i8tett 

karşı sert hare - EM 1 N 
ket eder, çünkü onu çok sever. Ten
kit edilmek istemez. 

* Dikkatli, takip fikri olan bir ka-
rakter. Hassasiyeti fazladır. Deruni 

Tahsin 
:t-

ve endişeli bir ha 
yatı vardır. Atıl· 
garıdır. Çabuk te
sir altında kalır. 
Halük ve çalış · 
kandır. Onun me
ziyetlerini bul. -
mak için çok uğ
raşmak lazımdır. 

l\fahviyet sahibi 
olduğu için ça · 
huk açılamaz. 
Za'fa temayUlii 
vardır. 

Ketum, kalabalıktan hoşlrınmaz, 

nefsine itimadı olan bir karakt('r 
Başkaları hakkın 

da verilmiş mu
ayyen hükümleri 
vardır. bunları 

yolunun üzerine 
birer işaret ola
rak koyar ve son 
ra yürilmeğe baş 
lar. gayesine şa· 
şırmadan varır .. 
Birinci derecede 
işleri başarabi . 
lir. Muntazam L. R. 

bir hayat sever. Kendine ve ailesine 
refah içinde bir istikbal temin ede· 
cektir. 

* Kendinden ve talihinden emin. 
hayatın acı taraflarım tanımamış bir 

Taygun 
hadise geçecektir. 
kabiliyeti vardır. 

tip Muvaffakıyet 
leri vardır. Bir 
nokta üzerinde 
fazla durmaz. Bu 
nunla beraber 
kendine gaye e -
dindiği şeye var
mak için yolun-
dan dönmez. Ba
şından mühim ve 
hayatında bir dö 
nüm noktası teş
kil edecek bir 
Güzel Sanatlara 

Canh hayvanlar 
Istanbul mmtakasma Edirnedcn 

son hafta içinde 2.890 kuzu ihraç o
lunmuştur. Piyasada bundan başka 
ihraç hareketi görülmcmi§tir. 

Izmirden son hafta içinde Yuna -

Bu tafsilatı bana veren Cezire pa 
las direktoru oldu. 

Bir gün yemeği burada yiyorduk. 
bu villayı tuttuğumuzu söyleyince 
tarihini de böylece anlattı. 

Semiramis otelinden Helyopolis -
teki villaya geçtik. Bu küçük koş -
kün kapısında ta.,a hakkedilmiş bir 
levha var. BUtün Helyopolis villfi.
larının isimleri olduğu gibi bunun 
da ismi oraya yazılı. Kasrülhamis 
yazılı. Ne demek olduğunu sonra
dan ağrendik. Türkçesi perşembe 
köşkü demekmiş. Dıtiyar Mısırlı 
prensin villaya neden bu adı taktı
ğnu da arasrra yemeğe g it t i ğ i • 
miz Cezire Palas otelinin direktörü 
anlattı. Dıtiyar prens buraya per
şembe günleri gelir, cumayı da ge
çirir dönenni§. Onun için köı:ske 
Ka..srUlhamis adr venni§. 

Mery bu !Ş&.rk dekorları ve Aııu> 
adetleri içinde yeniliğin verdiği ilk 
zevkle o kadar neş'eli ki! 
Şimdi !abırsızltkla otomobilini 

bekliyor. 
Helyopolis çok zengin bir yer. Bu

rada oturanlann çoğu lngiliz, Fran
sız ve Italyan. Arapların da zengin
ler. Bu servet ve süs arasında Me
ry'nin kendi elindeki vasıtalardan 
istifade etmemesi haklı değil! 

maktayını. vermek istemedi, ısrarla aldım. 
Pederim hali hazırda :wğ olup çok giin sonra askere gittim. iki st 

ihtiyardır ve diyor ki: "Ben sağ o - süren askerlik va..."'ifemdcn sonra 
111p gözüm görürken hiç olmazsa ni- lunduğum vazifem başına geldim 
şan mcrasiminizi görmek arzu ede- Bayan yine orada, gözlerimin 
rim. Halbuki ben li«ıe tahsiline de- ne bakıyor. Fakat ben ayni ye 
vam etmekteyim. Ya§tm on dokuz-
dur. Tahsile devam eden bir talebe- daha genç ve keman çalar bir J 

nin tahsilini ikmal etmeden evlen • gözümden ayıramıyordum. O <hı 
mcsi do{Jru değildir. Buna rağmen ni arkadaşlarına gösteriyor. Sabd 
ııi§mılanmağı, fakat tahsilimi ikmal lan bana bakıp annesine işaret ' 
ctmcclen ct'lcnmcmck şartile btt ar- yordu. Ben bunlardan cesaret alaı 
z-usunıt yerine getirebileceğimi söy - kendisine bir va.!1ta ile mektup g 
!edim. Fakat ni§anlanmam için ilç derdim.Mcktıibu kabul etmemiş.B 
namzet var. Hangisini. seçmeli, annemden istesin demiş. Kendi. 

1) Amcamuı kızı, yerli, tahsi"l..,iz, kon~mak imkanı bulamıyor; 
cnhü, fakat çok zengin, ya~ benim Çünkü annesinin yanından ayrıl 
kadar, babam lm kızı almam taraf- yor. Evine istemek için göndere 
tarı. K 1 .. - k 

apıya n;w:; çı ıyor. 
f) Mektepte arlwdn:ılık ettiğim _ Biz ( •••• ) efendi tarafını 

çok gü::c1, huyunu. bi1diğim,biribiri-
geliyoruz. 

mi::c candan bağlı oldufjımu:: yüksek 
bir zabitin k""'lzı. Fakat yc1'li değil, - Ben ba§kasına söz verdim d 
lmbam bunu almamam için söylit - annesi kapıya geliyor. 
yor, ve onunla nişan yaptırmam di- - Kı::ıma mektup yazmasaydı, 
yor. Ya~ benden biraz kiiçiik. zımı ona verirdim., diyor. Tabii 

3) Ew1?1ce tanıdıfjrnı ukmektep riye dönüliiyor. 
tahsilini yapmt~ giizel bir kız. Fa - Evvelden parmağında nişan 
kat httyımıı bilmiyorıtm. Ailem al- zilğü. yoktH. Ba::an takar, bazı d 
mama razı. Lakin kı=dan hO§l<ın- parmağında yüzük görünme 
manı. Gözleri yine bende. Şimdi bu kızı 

Bu ii.ç namzettan hangisini seçccc- vazgeçeyim mi1 Ve nasıl hareket 
(iim f Uçföıcil ile nişanlanmamızın deyim. Şakisi ise} bana mektup g 
110/ları ncclir1 Saygılarımla cevabı - derdiğinden haberdardır. Beni g 
nı::ı acele olarak gazetenizde bildir· rüncc surat asıyordıt . .Şimdi ka1 
rncnizi dilerim." dan koğulduğuınuzu işitmiş ola• 

ki yüzü gayet §en ve beni göril 

1 
Babanızın gösterdiği yoldan ay - tatlı tatlı tebessüm ediyor. Şimdi 

rılmayınız. Her halde o, birçok tec-

1
, rübeleri olduğu için, sizden daha yapa!J1m Eskisile barışıp onu 

mı evleneyim1 Rica ederim bı 
iyi görür. Bununla beraber tahsilsiz 

: bir kı.~ta, sizin gibi iyı· düşünen ve her ikfaiııin hakkmda bir akıl öt 
tiniz." 

tahsilde olan bir gencin anlaşmala-
rı imkansızdır. Hem yaş meselesi 
var. lkiniz de ayni yaşta olduğunu
zu söylüyorsunuz. izdivaçta erkek, 
daima kadından bir miktar fazla yaş 
lı olmalıdır, 

Babanızın istemediği ve sizin is -
tediğiniz zabit kızına gelince, onu 
tercih etmekte haklısınız. Fakat ba
banız razı olmuyor. Onu razı etme
ge uğraşınız, ~.alışınız. Muvafakat et
mezse, kendisinden "biraz bckliye -
!im" diye mühlet almız, bekleyiniz. 

Uçüncü kızı, açıkça "!stemem"'' di
vorsunuz. Binaenaleyh onu bertaraf 
ediniz. 

En makul göriineni, ikinci kızdır. 
Bunun için de babanızı iknaa çalışı-
nız. 

Hangisiyle evleneyim ? 
Karagümrilkten I. C. imzasile: 
"Vaziyetimi gayet kısadan hu16.3a 

edeceğim. 
Yirmi dört yaşındayım. A~kere 

gitmezden evuel vazif o ile bı.ılundu
!İ•~m resmi bir idarenin diğer bir 
k"tSmında çalışan bir kızla tanı.,mt.§
tım. 01ıu çıldırasıya seviyordum. O 
drı beni .<wviyordıı ki, hemen evlen -

nistana nisbeten daha fazla ihracat 
yapıldığı bildirilmektedir. Piyasada 
iyi mallar kalmamıştır . 

Bu köşke yerleşince bir hizmetçi 
ve ahçı bulmak mecburiyeti hi!ıl 
oldu. Fakat insan burada hiç zah -
met çekmiyor. Her hususta yardımı
nı gördüğümüz Cezire Palas direktö
rü hizmetçi işini bir günde halletti. 
Yunanlı bir hizmetçi ve bir Italyan 
ahçı buldu. 

Burası o kadar kozmopolit ki Yu
nanlı da, Italyan da ingilizce, fran
sızca ve arapça konuşuyor. 

Yunanlı hizmetçi kız o kadar de
ğişmiş ki pasaportunu görmesem o
nun bir Fransız olduğunu iddia ede
ceğim. lskenderiycde doğmuş. Hel -
yopoliste büyUmUş. Belki ana dilini 
bilmiyor. 

İtalyan ahçı erkek. Pos bıyıklı, 
bodur bir herif. Fakat çok iyi ye -
mek pişiriyor. 

Ben Mery'nin ev işlerile hiç meş
gul olrnıyacağını tahmin ediyordum. 
Dansinglerde, baletlerde ya3amı§ Is
koçyalı zenginin serveti ile hayatını 
kurmuş olması bana pek haklı ola
rak bu hissi vermişti. 

Fakat daha köşke yerleştiğimiz 
gün bütün tahminlerim değişiverdi. 
Mery uzun zaman ev idare etmiş bir 
kadın gibi hizmetçilere vazifelerini 
anlattıktan sonra ilk tertibatı aldı. 
Ve çizdiği programı onlara verdi. 

Sizi seven ilk kıza karşı hak 
!ık etmişsiniz. Kalbini alıp, onu 
evlenmek doğru ve erkekçe bir t 
reket olur. Fakat şunu da söyli 
!im ki siz pek çabuk kapılıyorsuı 
\'e önünüze çıkan kadını seviyors 
nuz. Bu huyunuzdan vazgeçiniz, 
bütün bunlara rağmen sizi seven 
kız ile evlenip mes'ut olunuz. 

* 
17 yaıında bir kıı 

seviyorum 
Bostancıdan F. imzasile: 
11 yaşında güzel bir kızla &ev 

yorum, ue onu. çıldıra.siye seviyor1 
Bu sevişmemi:: bir iki senedir deı 
etmekle beraber kendisini bazan 
na karşı durgun ve bazan da ço 
ruhlıt olarak görüyorum. Bu. a§k 
ni bitiriyor, intihar etmek dereoı 
tıe sokturuyor. 

Sanat sahibi bir gencim. Alt 
tan başka kimsem yoktur. Ne d&. 
ni::f 

Size samimi olarak söyliyelim 
bu Ya§ta, bütün genç kızlar böyl< 
lurlar. Siz müteessir olmayınız, 
hırlı olunuz ve bekleyiniz.Beklen: 
bir insan için en büyük kuvvet 
Siz ne kadar ağır başlı olursa• 
o, size o kadar düşkün olur. S 
kuvvetiniz beklemek ve ağır ba 
soğuk kanlı olmak olmah:d1r. 

Merakla takip ediyordum. 
Mery Mısırlı prensin ciddi 

zevkle süslediği bu şık evde kül 
bir değişiklik yaptı. Birkaç yeni 

ya aldırdı. ' 
Kasrülhaınis artık sevişen bir 

tin yuvası olmuştu. 

* Yazıhane işleri ilk günlerde l: 
fazla yordu. Muameleyi kavran 
için her şube lşilc ayn ayn bir f 
mur gibi meşgul oldum. Gilmrük 
alım satım işleri çok karışıktı. ! 
ketin piyasadan yaptığı alışlar ş 
diye kadar hiç kontrol edilmen 
Bu vazife ile uğraşan Italyan m 
murun halini şUpheli gördüm ve 
ha ilçüncü gün bir hilesini yaka] 
dım.- Ameleye alınan i§gi gömlel 
rinden yüz elli takım için çıkartC 
faturayı tasdik etmeden evvel h' 
fi odasında meşgul ederek bu gt 
!eklerin yalnız bir takımmm fiY 
ne olduğunu eordurdum. Hayret 
dilecek bir cevap aldnn. Leva! 
memuru gömlek başına 20 Mısır 
nışu fazla göstererek faturayı ıı 
ğazaya öyle hazırlatmış. 

Derhal vazif eslne nihayet verdl 
Bu iik ve şiddetli hareket ötı 

memurlara ders oldu. 
[ ArkaSl 
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Bu9ünkü Pro9ram 
lstanbul 

18- Muhtelif plak nqrlyatı. 19,- Ha 
berl~r 19,15 Operet musikisi, 20,- Stüd 
ya tri;osu, Keman, Viyolonsel, Piyano. 
20,SO Stüdyo orkcstralarL 21,30 So~ ha 
bcdcr. Saat 22 den ııonra A"!adola • ajan 
ımrn sazctelere mahaua havadıı eerviai •e 
rileeektir. 

Bu dostlar, tebriklerine, Adnanın Belkisle denk 
olmadığını belli eden bir kısahk sokmuşlardı 

BUkreş 

18: Plak; 19,20: Pllk; 20,20: Çift piyan~ 
konseri; 20,55: Şarkılar: 21,15: Koııferan~, 
21,30: Senfonik: konser; 22,45: Scn~onilı: 
konserin devamı; 23,20: Konser naklı. 

Varşo\'a 
Günler geçiyor, çenesindeki sakal 

toğalıyor, prens bir türlü nazır ol
muyordu. Nihayet, bir gün, Adn~~ 
prense geldi; öfkeliydi; cemiyet~ so
vUyordu. Prens, bu küfürlerdekı ne
zaketi anladı: Cemiyet onu nazır 
yapmıyaca.ktI. Fakat prensin kabi • 
neye girmeyişlne Adnanm canı prens 
ten çok sıkılmı§tı; ve prens Adnanı 
teselli ediyordu. Ancak, prens te, 
dtvlet i~inde kullanamıyacağı bu 
mUnasebetsfz sakalla karısının kar
eısmda gUlUnçtU. 

Yalnız prens, Adnanın bu iyiliği· 
ni unutamıyordu. Çünkü Adnan ce
miyetin o kadar ehemmiyetli ada -
mıydı ki ona minnettar olmak Mısır 
prensinin işine geliyordu. 

Prens, Adnanın konağına. sık sık 
geliyor diye Adnan, Belkisin yanın
da kıymetinin artmuma einirleni • 
yordu. Ve bu mUnuebetle Ad
nan kendisinin sonradan gör
ıneliğini kansının gözlerinde 
daha. açık okliyor, kendi ken -
dine, içinden Belkisle kavga. edi: 
yor, tenha. odada Belkisin bayalinı 
ka.reısma koyuyor. konuşuyordu: 
Hayal, hep babasmm mü§iir oldu • 
ğunu söylilyordu; Adnan: Fa.kat 
~UyUk baban?" diyordu. Hayal ce
vap vermiyordu; hayal susuyordu; 
çUnkü hayalin büyük babası ihtida 
etmiş bir Rum bahçıvandı. Sonra Mı
mr prensine kızıyor, bu Mısırlı haya
lin asaletile acı ac.ı eğleniyordu. Ha
yalin prensliği Adnanm şa.rk oda -
eındaki Musul işi havan şamdanlar; 
Tombak Mhanlar kadar bile eski de
lildi. .Adnanm ilçüncn ceddi Çelik 
Mehmet Paşa hayalin dedesinden çok 
evvel tarihe girmişti. Fakat fikir 
adamı Adnan bu dedesini Belkise bir 
def& söylemlyecek kadu, asalet de
dikleri martaval& ehemmiyet vermi
yordu. öyleyken, yine çok istiyordu 
ki bu Çelik Mehmet Paşayı biri çık
em da. Belkise söylesin! Bu zA.f, Ad
na.pm insa.n tarafmrn güulliğiydi. 
O, kendi8ini insan yapan bu histen 
utanıyor, insanı melek gibi maasız 
olmaktan kurtaran haset, ihtiras gi
bi bu zA.fm, bu riya.nm da nekadar 
gUı:el olduğunu bilmiyordu. Sonra 
doetlarma kızıyordu. Adnan Belkis
le evlendiği zaman bu dostlar, tcb -
riklerine - Adnanın, Belkislc denk 
olmadığını belli eden - bir kısalık 
1M>lmıuşlardı. Kendini böyle fena bir 
tarzda tebrik eden o hayallerle kav
ga ediyordu; bu hayallerin 
kiminin ayyaşlığını, kiminin do
landıncılığını yüz fi ne vu
nıyordu. Hayır, Bellds ne yapsa, Ad· 
nan onu boşa.mıyacaktı. Insanm za
yıf taraflarile düşmanlarından ziya
de mefgul olan bu doetlan sevindir
miyecekti. Be1kisten aynlmak bu 
adamların zannettikleri küfüvsüzlü
ğil tasdik etmekti. 

Harbi umumide 

Adnanm Nip.nta§mda.ki konağm
ila. kıyamet kopuyor: 

Hidayet - Senin bu lAflarm Itti
ha.t ve Terakki edebiyatı! 

.Adnan - Seninkller de patrik -
hane edebiyatı! 

Hida)'et - Ermeni milleti mazlu
mesi... 

Adnan - (MazUi.mesi) mi? 
Parkeye geçirilmiş elektrik düğ -

mesine iskarpinin ucile iki defa bas
tı; Adnanm pabucunun zile iki def 
dokunması demek, Süleymanın oda
ye koşması lAzım geliyor demekti. 
Silleyman<:'T yazı odasındaki (Ar) 
dosyasmı getirmesini emretti. 

Adnan - Muharebelerin tarihi 
!ki türlü dil§m8ll kaydeder: Onden 
vuran. arkadan vuran. Fakat Harbi 
Umumtde Uçllncü bir nevi dilfman 
göriildü: Yandan vuran. Türk ordu
IJWlU yanyana yürüyenler vurdular. 
Ya.rala.rmuzdaki kurşunlardan bir 
k:Jamı bizim paralarnntzla almdt. 

Süleyman elinde doeyayla geldi. 
Adnan - 3 ııumaralı kağıdı oku. 

Dinleyin Hidayet Bey. . 
SUleyman tek gözlUğünü dUzelttı i 

okuyor: 
- "Ben Hayik soyuna mensu

bum. Hayıgm, Aramın dilile konll§U· 
nıın. Ey Ermeni çocuğu, BeD Varta•m !Oyundansm. Ey Ermenlstanın 
aziz gline§l, bahar geldi." 

Adnan - ~ di§li, altı yaşlı Er
meni çocuğundan sekiz dişli seksen 
yaelı Ermeni ihtiyanna kadar ağız· 
larda kanlı bir edebiyat Ermeni di
linin salya~u ve Ermeni mutfağının 
salça.sile çalkanıyor. 

Hidayet - Bunlar .. 
Adnan - Hidayet Beye 9 numa

ralı zarfı ver Süleyman. Moskof or
dularında bize karşı harbeden Er • 
meni ceıırallerinin resimlerini, Er • 
meni ealnamelerlnin kahra.rnan diye 
nMıl bastıklannı görsUnler. 

Hidayet - Benim demek istedi -
ğim... • 

Adnan - 14 numaralı kiğıdı oku 
SUleyman. 

SUleyman, Antranikin TUrkiye 
Ermenlerini toplıya.ra.k nalill intikam 
taburları kurduğunu okudu. 

Hidayet - Canım efendim; ben •. 
Adnan - MUsaade edin Hidayet 

Beyefendi Hazretleri. 15 numarayı 
oku Stileyman. 

Süleyman okudu. 

da yet Beyefendi; biz umumi sefer -
berliği ilan ettiğimiz gün Taşnak 
komitesi bUtün vilayetlerimizdeki 
şubelerine 15ifreli emirler veriyor: 
"Ruslar Osmanlı hudutlarını geçer 
geçmez, Ermeniler sili.ha davrana • 
caklardır; Türk ordusu iki ateş a
rasında kalmalıdır; eğer Türk ordu
su ilerlerse Ermeniler Osmanlı kıt
alarmdan ayrılmalıdırlar, Rus ordu
suna gec;melidirler." diyor. 

Hidayet surat ediyordu. 
Adnan - Süleyman, ver bana §U 

doeyayı, dedi; kendi okuma.ğa ha§· 

ladı. 

Bükre.,teki Hınçak komitesi §U • 
besinin Romence Dinlmiatça gazete
sinde çıkan 21 Temmuz; 915 tarihli 
makaleden bir fıknı.: 

"Asyanm Belçjkası olan Ermenis
tanm hukukunu tanıtmak U1.ere Rus 
orduları aa.fla.rmda harbeden Erme
niler pek çoktur." 

20,30: Piyano muıiktsi; 21: Bah;iJ"e ban 
dosa; 21,30: Edebi emisyon; 22: Bilyuk, o;· 
kestra; 23,15: "Bir, iki, Uc'" adlı mu•ılrili 
neoriyat; 24: Dans plikları. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• YILDIZ ı (D&n9 Rüyuı) " (ltmk 
Mabude). , . 

• SIK : (Paramount Resmi Geçıdi) ve 
• (Çıplak Kadm). 

• TURK: (Vonder Bar) •e (Son Ucaı) 
• Saray: (Bozambo ve (Bir atk reeesi) 
• Slimer: (Dütmanlar petinde) ve (Ke 

manlar çalarken) 
• Melek: (Altın Zincir) ve (Gönül OJWI 

lan). 
• !pek: (Hava Kahramanları) ve (Sevci 

nin sesi) • 
• ALEMDAR : (Hllcum Filosu) •e 

(Genelik Arralann). 
• ÜSKUDAR HALE : (Kontinantal). 

Da\•etıer, Toplantılar 

il. 
Dara art.ık eskisi gibi peştemalmı man ne çöllerde ne bir hendekte lav 

beline çekmiyor, bir ucunu da omu- rılıp kalara~ ölen Amca oğlunu, n 
zunda.n a§ırarak yuvarlaklaşmaya de köyündeki ince kamıştan örütu 
başlıyan parlak esmer derili omuzla.- vini uıfutamadı.,. . 
rmı çöl güneıinin altında vaktinden Nurefşan dadı susm~ş~u. Şım 
evvel açml§ bir çiçek gibi tomurcuk- ben onun buruş buruş yuzUne, ne 
ıanan göğsünU herkesten saklamaya küçük siyah gözlerine merhamette 
başlıyordu. içim _burkularak bakıyardum. O b 

YüzUne kB.r§I da söylüyorlardı iri, denbıre bu bak~larımdan . ~ı~.a~ 
Dara köyl1n en gUzel kızlarından ol- başı?ı önUne eğdı .. S~nra ~':11 duş 
muştu ve anası babası onun ipek gi· cemı anlamış gibı Kimbilır DA.r 
bi yumuşak kıvır kıvır saçlarile, iri sonr~ ne oldu? " dedi ve benim ü 
kehribar taneleri gibi bakışları btiyU zerinde şafkatle dolaşan bakışları . 

Eminönü HalkeTiıad- : leyicl bir ateşle çeken parlak gözleri- farkına . va.rmıyarak aya~ kalktı . 
16 Haziran 936 sah tiinii saat 21 de Evi le iftihar edilorlardı. lavc ettı: 'lşte bu da böyle bir Ç 

mizin Caiatotlu merkes aalonunda Mimar Eskidenberi Amca oğlu için derin masalı." ihtiyar v1.icudu ruzgarda k 
Seyfettin H8!il tarafından. (Her Türk aile b" gile "arpan yilreği şimdi siyah mış bir dal gibi iki yana sallanar 
ei bir ev sahıbl) konulu bır konferane ve ır sev ~ dad k gitti 
Kadıköy ·Halkevl Mandolin takımı tarafm gergin derisnin altında daha. başka, O an çı ıp . · . _ 
dan bir konser verilecektir. Bu konferans dah cak bir at~lc vuruyor Amca Ben ona belkı Daranın kım oldugu 
ve • konser bütün yurdda&lara a,dttır Da ğl a 

81 
k duğu kamı§ kul~benin nu söyleyebilirdim. Fakat bu on 

vctiye yoktur. O unun ur b"" b""f" "T • tm kten başk 
Hastane te1efon1an çabuk bitmeaini, pirinç alma mi evhsi- us u un rdmuk<:5sır .c e 

Cerrahpaşı hastanesi 216113 
Gurcba hastanesi Ycnlbahçe 23017 
HaHld kadmtar haıtaneai 24555 
Zeynep Kamil hastanesi Uııküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoğlu Zütrur hastanesi 43341 
GUlhane hastanesi GUthane '20510 
Haydarpasa Nümune hastanesi 60107 
EtfaJ hastanesi Sifli 42426 
BakırköJ Akd hastanesi 16.60 
Şark Dcmi1'701lan Sirkeci :z307g 
Devlet Dcıniryollan Haydarpap. 42145 

ltf alye Telef onlan 

İstanbul İtfaiyesi 242%2 
KadılrlSy itfa{Jeıi 60020 
YC$ilköy, Bakırköy, Biiyukdere. 
Uıkudar itfaiyesi 50625 
Be:voilu itfaiyeai 44640 
Bliyiikada. He1bell, Burgaz, 'Kınalı mm 

takalan için telefon ıantralmdaki memura 
yanım demek klfidir. 

minin yakJaşmasmı sabırsız b r e- neye yara. ı. ı .. 
yecanla bekliyordu. Jlo··· ·q_yet bekle- _K en d ı ~ ı n c sakhya;ak Y ü 
nen gün geldi. Develeı· n.t:sildi. Mey- reğinde yesıni unutmak lçm başkal 
darıda herkes toplanıp tamtamlar rma masal gibi anlattığı h~yatını kü 
çalmaya b~ladı. çük Daranın ken~si o~du~u anla 

N ef dadı alnı burasna ma.mış görlinmeyı tercih ettim. Ve 
ur şan mas m yine bir yı~'lil çocuğu etrafına topl 

gelince her z~an bird~bire susara~ yarak bu ~61 masalını tatlı tatlı an 
devam etmek ıstemezdı. Çocuklar· latınakta devam etti. Fakat öyle sa 
''Dadı sonunu söyle" diye, pek fazla nıyorum ki, en acı tarafını sonun 
ilerine dü~rlerse gözlerini büıiiyen benden başka kimseye söylemedi. 
garip bir gölgeyi göstermekten sakı-
nır gıöl bqıru gevirerek, birdenbire GALAT ADA MOSKOF 
ka.çardı. Fa.kat bu çöl ma.aaıınm.reonu HAN SATILIKTIR 
yalnız çocukları değil beni de meraka Beyoğlu ı inci Sulh Hukuk H8.kinı 
dil§lirmüştU. . liğinden : Ayşe Aliye, Ahmed Muh 
Bir~ onu minder\nde başı hafıfçe ve Avninin müştereken mutasarrı 

Adnan - Görüyor musunuz ın- [Arkası var] Mü~t yerleri 

öne eğilmiş yalnız başına uyuklarken oldukJan 34,201 lira 48 kuruş tah 
buldum. Hemen yanı başına oturarak · edilmiş kıymetli Galatada Sul 
yayaşça seslendim:: "Nurefşan dadı :: Beya.zid mahallesinin Eğrikap 
şu masalın sonunu ~ana da an_lat:zru· ve Sirkeci iskelesi sokaklarında es =============================== 

S P O R 
Deniz yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıka:v iakclesi) !~~~~ yacak mısın?" O bırdenbire silkine- ki 5

1 
7 ve yeni 179, ısı, 15 No. lar 

rek oturduğu yerde :loğru~du. Gözle- lamurakkam tapu kaydında Acen 
rlnin ~k1 koyu ~?r yUzlindc beyaz ta kapısı ve mağazası yazılı ve Mos 
bir yag damlası gıbı a~ılıp,. ya.~~rak kof hanı namile maruf han ve altın 

Çabık sıhhi yardım teşkil&tı 

:ni 1:::ı:dan imdat otomo 44998 bana baktı. sonra dernı denn içmı çe- daki dükkB.nlar ile önünde sırf mül 
cı::::~=-=====--=--=---- kerek: "Bileceksin de ne olacak a .. Galatada Sultan Beyazid mahallesi 

Fenerbahçe, bugün lik maçlarının son 1 
çocuk" dedi. Fakat ben öyle yalv~- nin Kara Mustafa paşa sokağınd 

1 B U L M A C A M 1 Z yordum ki, nihayet day~8:111ad~.' goz- eski 127 yeni 183, 185 ve 185/l No.1 

müsabakasını Hilal takımı ile yapıyor 
- leri uzaklara dalarak: Dinle oyley- iki dükkanı müştemil arsa tamamı 

se" dedi. .. . nın izalei şuyuü için açık arttırma ' 
2 

Fenerb&hçe, bugiln lik maçlarm
dn en son karşılaşmayı yapacaktır. 
Şimdiki vaziyete göre, Fenerba.hçe, 
İstanbul şampiyonluğunu kazanmış 
bulunmaktadır. Fener, Hil!l kulUbile 
yapacağı bugilnkU karşılaşmayı kay 
bettiği takdirde bUe, puvan cetvelin
de kendisini yakından ta~ip eden Be 
~Urt~ ve Galat88araym birincilik 
üzerinde tesiri olmR.!!ma maddeten 
imkan yoktur. Bazı sebepler dolayı
sile tehir edilen tik ma.çlan tamam
lanmasa bile, Türkiye birinciliklerin
de lstanbulu teınzn edecek takımla, 
ikinci kUme birinciei ile terfi müaa
bakam yapacak olan kUme sonuncu 
su taayyün etmiştir. Bu yüzden, mü
sabakalar, eski hararetini kaybetmiş 
vaiiyettedir. Fenerbahçenin bugün 
yapacağı son karşılqma, Kadıköy 
stadında sa.at 16 da ve Hilal kulübü 
ile yapılacaktır. 

dan spor kulüpleri arasında tertip 3 

edilen kupa maçları bitmiştir. Bu 4 

maçlara mıntakayı teşkil eden Erci. 
yaş, Yılmaz, Uçak Demir, Sumerspor 
kulüpleri iştirak etmiştir. Sumer ve 
halk stadlarmda oynanan bu kupa 
maçla.n binlerce halk önünde baştan 
niyetine kadar heyecanlı olarak de
vam etmiştir. Son mııç Erciya.şla De
mirspor arasında yapılmış, birincili
ği Demirspor kazanarak Halkevinde 
yapılan bir m~imle de kupa De -
mirspo\.lulara verilmiştir. 

Köye yabancılar hucum. ett.~. ~un- ya konulduğundan 20 Temmuz 93 
lar giyimli, vahşi bakışlı bır s~rU be- tarihine müsadü pazartesi gün" 
yaz adamdı. Meydanda birikml§. Ç~ • .saat 15 den 16 ya kadar Beyoğl 
cukları aldırmadan atların terkısıne Sulh mahkemesi başyazğanhğın 
atarak, kendilerini yerden yere vuran müzayede ile satılacaktır. 1 - Art 
anaları gözleri yaşlı bırakıp, karşı brma. bedeli tahmin edilen bedeli 
koymaya kalkan babal:u? 61.d~rüp yüzde 75 ni bulursa o gü.n ihale ~i: 
çöllere doğru atlannı sürüp gıttiler. ıecektir. Bulmadığı takdirde 15 ınc 
Bu çalman çocukların arasıı:da boy- gUne gelen 4-8-936 tarihine müsadi 
nunda fildişi gerdanlığı, san ıpek peş salı günü saat 15 den 16 ya kada 
tamah ile esmer yanaklarından yağ- icra olunacak ve en çok arttırana i
mur damlaları gıöi gözyaşı dökülen hale edilecektir. 2 - ihaleye kad 
DA.ra da vardı ve batka. bir atımın ku birikmi§ olan maliye, belediye ver 

SOLDAN SAGA VE YUKAR· cağında irl kara gözleri hırsla, ac: ile gileri ve vakıf icaresi ile dell!liy 
DAN AŞAGI yanarak Darasma bakan Amca oglu- resmi müşteriye aiddir. 2088 li 

Hallcevi lcupasını 
Demirıpor Jcazandı 

Kayseri. (Tan) -Halkevi tarafın 

lrmiffe lik ma~ları 
ha ılıyor 

Bu sene lzmitte lik maçlan yaza 
kalmıştır. Mmtaka heyetinin gevşek
liği yüztınden her sene maçlann geç 
.kaldığı söy}enmekle beraber ne de 
olsa bqlamak üzere bulunması da 
yine sevinç uyandıracak bir hadise
dir. 

iktisat Vekaleti istanbul 
Liman işleri idaresinden: 

Vaziyet ve numaralan şartnamede yazılı 3 8 parça 
hurda vesait 18-6-936 Perşembe günü saat 10 da Sirke
cide Liman Hanındaki İdare Merkezinde Müdürler En
cümenince, pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymet 
1385 liradır. İsteklilerin 200 lira teminat vermek sure
tile arttırmaya iştirak edebilecekleri ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Levaznn Sefliği ile Galata' da Hay
dar hanında Fen Hey'etine müracaattan ilan olunur. 

(3315) 

ı - Birader (6). Kedinin dfi§Dl.8.· 
nı (4). 

2 - Tekdir (4) Necabet (6). 
3 - Bir hece (2). Yaratnaz değil 

(4). Bir hece (2). 
4 - Yalan (4). Yama (2). 
5 - Nemli (5). 
6 - Bir nevi (3). Belediye (4). 
7 - Kabahatli (5). Bir vekilimi· 

zin soy adı (4). 
8 - Nota (2). nadoluda bir dağ 

(6). 
9 - Kırmızı (2). Siyah (4). 

10 - Kapmm üstünde döndUğU 
şey (4). Bir nevi vapur (3). !Ahim 
(2). 
11 - Damen (4). Cet (3). 

DUNKU"BULMACAMIZIN 
HALLI 

. ı - Başkan (6). Maae c4r 
2 - Aar (4). Edirne (6). 
3 - Şarap (5). Ada.k (4). 
4 - Kral (4). Ne (2). As (2). 
5-lri (3). ... 
6 - Ne (2). Alaman (6). 
7 - Davul (5). 
8 - Mide (4). Saim (4). 
9 - Ara (3). imdat (5). 

10 - Ankara (6). 
11 - Sc (2). Sinema "(6)'. 

arkada bıraktığı kamış kulubesini dil yirmi senelik evkaf taviz bedeli mU~
şünerek içine akıttığı yaşlarla ağlıyor teriye aiddir. 3 - Arttırmaya gir
du. Beyaz adamlar çöllerde gittiler... mek isteyenler muhammen bedelin 
Gittiler ve bir gece birkaç cılız hurma yüzde yedi buçuğu nisbetinde tem.i
ağaemm altında konakladılar. O gece nat akçası veya Ulusal bir bankanm 
kendi gibi bir yığın kızm arasında, be teminat mektubunu getirmeleri gart 
yaz adamların korkusundan sesini bi- t:ır. 4 _ Arttırma bedeli ihale gün
le çıkaramıyan (DAra) acıklı feryat- lemecinden itibaren ~ gün içinde 
lar işiterek silkindi. Sonra bu seslerin mahkeme kasasına yatırılacaktır. 
beyaz adamlar~an .birinin yana.~~~ Aksi taljdirde i.hale bo~~~ f&:: 
şaklıyan tokatile fllle yere duştu. kı fiat zararı zıyan ve faız bıla hu
Duyduğu feryatlar beyaz adamların kUm mü§teriden alınacaktır. 5 -
çaldıkları çöl çocuklarından birine et- 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 
tikleri feci zulüındu. Kıvırcık saçlı. 126 ncı maddesine tevfikan gayri 
eeemr derili oğlancıklan bUyUklU kil· menkul üzerindeki ipotek sahibi ala
çüklü hep birden hendeklere sürük • ca.klılar ile diğer alAkadarlar gayri 
leyip hadım edivermiolerdi. Tabii Da- menkul üzerj.ndeki haklarmı husuei· 
ra o zaman gece işittiği feryatların le faiz ve masarife dair olan iddia.
bu hain sebebini anlayamadı ve ertesi lannı isbat için illn gününden ftiba
gUn yola çıktıklan za.nıan atlıların ku ren yirmi gUn içinde evrakı mfüıbi
cağmda yan baygın, gözlerinin feri telerlle birlikte satl§ memuruna mU
kaçmış, hi.18. korkudan hafif hafif tit- racaa.t etmelidirler. Aksi takdirde 
reye.n bir yığın çocuk gördil. Fakat baklan tapu kütUğU ile sabit olma
aralannda Amca oğlu yoktu. Dara içi yanlar satı§ parasının paylaşmasın
meraktan titrediği halde bakışlan dan hariç kalırlar. 6 - Şartname 
kanlı beyaz adamlara onun ne oldu- mahkeme divanhanesine her kesin 
ğunu soramadı. Ancak yıllarca sonra görebileceği yere asılmıştır. Fazla 
bazılarının bu Yolda ölüme kavuştuk· malumat almak lateyenlerin 936 - 8 
larmı, dUştukleri hendekten bir daha sayısı il~ Be~oğlu S~lh mahken;ıesı 
çıkamadıklarmı öğrendi ve onun ye- baş yazganlıgına. mtlrar.aatları tlfuı 
sini :vıllar dindirmedi. Dara hiçbir za- olunur. (2~745) 
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Müdürlüğünden: . 

TAN 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilAnlar.ı 

1 - 936-937 ders senesi KO. Başkanlığına verilecek 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa tir. ( 2 7) ( 3318) 
liselerile Kınkkalede ki As- • • • 
keri San'at lisesine ve Kon- Askeri lise ve orta mek-
ya Erzincan AS. Orta mek- teplere öğretmen ve Kırık
teblerine talebe alınacakdır. kale san'at lisesine tedrisat 

2- Kabul şartları A.S.Li müdürü aranıyor: 

16 - 6 - 936 

Komisyonla çalı~cak, sağ

lam ref era.ns ve noter garanti
si verebilecek, evlerde elektrik 
aleti satmak Uzere bir • ıirket 
tara.fmdan 

MEMUR 
Aran~yor 
kutusu No 2248, ·satış ser 

visine müracaaJ: edilmesi. 
. ~evsimin başlaması hasebile soukhava mahzenleri

~ızın. yumurta kısmı da hazırlanmıştır. Şeraiti sıhhıiye 
ıtıbarıle benzeri olmayan yumurta mahzenlerimize ka
bul olunacak yumurtalar mutahassıs bir şefin daimi 
nezarf'ti altında bulunacakdır. Mallar kendi vasıtamızla 
depola.rımıza .getirileceği gibi istenildiği anda götürüb 
yerlerıne teslım etmek masrafları tamamen müessese
mize aittir. Tarifemiz gayet ucuzdur. Mesela : 

seve orta mektebler talima- 1 - İstanbul ve Bursada 
tında yazılıdır. Bu talimat ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
askeri mekteblerde ve as- deki askeri san'at lisesine ay •mı1 ________ _ 
kerlik şubelerinde görülebi- lık ücretle tarih, riyaziye, fi- l L A N •-•ili 
lir. zik. J Arnavutköy Beyaz Gül cad-

3 - İsteklilerin aşağıda Erzincan, Konya, Anka- desinde tahtı isticanmda bulu-
yaztlı hususları da göz önün radaki orta mekteplere Ta- nan 28 No. Iu Bakkal dükkanı-

de bulundurmaları lazımdır. rih Coğrafya, fen bilgisi, Al ~1~!e~:~~=~ni~~a::!; 
A - Bütün mekteblerde manca, Fransızca, İngilizce 15 gün zarfında hesablan tes-

Yukarıda yazılı nakil masrafları da dahil olmak ve 
Nisan iptidasından Mart nihayetine kadar bir mevsime 
mahsus bulunmak üzere yumurtanın büyük sandığın
dan 250 ve küçük sandığından 125 kuruş ücret alınmak
tadır. Diğer eşya muhafaza ücretleri de aynı ucuzlukta
~ır Alakadarlar depolarımızı her zaman gelüb •görebi
lırler ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin souk
hava mahzenlerimiz Şefliğine (telefon 40607) müra
caatları ilan olunur. ( 3259) 

kaydı kabul 1 Temmuz 936 öğretmeni ve san'at lisesine bit etmek üzere gelmeleri ve 
da başlar ve 10 Ağustos 936 tedrisat müdürü alınacaktır. bu müddetten sonra vaki ola-

y1Kolata lezzetinde nefis bir 
meşarubat olan 

d b · "h cak müracaatların· muteber ol-
a ıter. Müsabaka imtı a- 2 - Lise öğretmenliği i- mıyacağım ntn eylerim. 

COCOMAL T (Kokomal) 
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus çin: Lise öğretmeni ehliye- .. --Panayot Kalivas --• 
tos arasında yapılır. ti, orta mektep için orta mek ___________ ...,. 

südün besleyici kıymetini 

% 70 ARTılRIR. 
B - Mekteblerin bulun- tep öğretmenlik ehliyeti ge -

dukları yerler haricindeki rektir. 
arzu edildikte derununa kUçUk 
buz parçalan veya builu kre
ma. ilave edilerek soğuk da içi
lebilir. 

mevkilerde oturan isteklile- 3 - İstekli olanlann dilek 
rin 1 O ~aziran 9 ~ ~ dan 3 1 kağıtlarını aşağıda sıralan -
Temmuz 936 tanhıne kadar mış evrakla Ankarada Milli 

Askerı Fabrıkaıar Umum Müdürlüğü ~ulundukl~n yerl~rin Asker Müdafaa Vekaleti Askeri Li
lı~ şubelerıne ... muracaat et- seler Müfettişliğine gönder -

Her yerde satılır. 

İstanbul 5 inci icra memurluğun- Satınalma Komisyonu ilanları mış olmaları lazımdır. meleri lazımdır. 
dan : Yeminli Uç ehli vukuf tara- C -. K~I;>ul şart}annı ta- a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
fından temamına (5500) lira kıymet 700 Ton Mazot şıyan ıstek!ıler evrak.ını ta- b) Yüksek tahsil şahadet-
takdir edilen Boğaziçinde Sartyerde 1 1 b k 1 k marn.attın ı .as er ı şu- namesi veya tasdikli benzeri. 
Yeni mahallede Fıstık sokağında es- b 1 } k b 
ki 8 yeni 54 -54 - 1 No. lu ve teş- Tahmin edilen bedeli ( 38500) lira olan yukarıda mik- ~.en vasıt~sı e me te e c) Üniversitede imtihan 
kilatı itibarile bahçe içinde beyaz darı ve cinsi yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum gondermelen .ve mektebl~r- vererek ehliyetname almışsa 
yağlı boyalı zemin katı kagir pence- Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 26 Haziran 936 den davet vakı olmadan hıç ehliyetname tasdikli benze -

. . bir istekli mektebe gı·tmeme · 
resi demir parmaklıklı diğer kısım- tarıhınde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale rı. 
1 h el l d d

·1 k · ş lidir. d) Nu··rus tezkeresı· tasdı·k 
ar a şap pencer er pancur u ur. e ı ece tır. art name (bir) lira ( 9 3) kuruş mukabilin-

poyr .... tarafı boyalı çın· k k 1 d d K · D - Müsabaka imtihanı- 11• benzen· 
""' 0 ap 1 ır. e omısyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 

Köşk dahili taksimatı itibarile iki olan ( 2887 ) lira ( 50) kuruşu havi teklif mektublannı na girmek için davet edilen 4 - Durumu uygun gö
kısımdır bir kısmında bir sofa üze- k... d isteklilerin imtihan yapıla- rülenlerden aşagı-da yazılı 

mez ur gün e saat 14 e kadar Komisyona vermeleri rinde bir oda bir mutbak bir heli. cak yere kadar gitmek ve im- evrak sonra istenecektir. 
ve kendilerinin de 2490 , numaralı kanunun 2. ve 3 mad-kurnalı hamam olup bir merdivenle tihanı kazanmayınca geri a) Hüsnühal ilmühaberi 

birinci kata çıkılıyor. Birinci kat del erindeki vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona dönmek için yapacakları b) Tam teşkilatlı askeri 
müracaatlan. ( 3119) 4303 b~sofa~odab~h~L~~cikd ~-~-~--~-~-----~~~~-~~~~, maraflar t~amen ~~hl~ ha~aneden~~şsa~ra 

çatı katı olup bir sofadan ibarettir. 150 T S f K ye aittir.Bunun için de gidiş poru. 
Diğer kısmın bahçeden kapusu var- on a u rş un ve dönüş masrafını beraber c) Teahhüt senedi (noter 
dır. Köşk harem ve ~lamlık tarzın.- Tahmin edile.:ı bedeli 19500 lira olan yukarda mıktan götürmesi lazımdır. likten) 
da kullanılır. Aralarında kapular ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü- E - İstehli mektebe ka- 5 - Ücretler. 
mevcuttur, bu kısmın z.emin katında diirliiğii Satınalma Komisyonunca 6 Ağustos 936 tari- bul edilmediği takdirde hiç İstanbuldaki askeri lise -
bir mutbak iki oda bir sofa bir hela hinde Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale bir hak iddia edemez ve bir ler riyaziye, fizik, derslerine 
birinci katında bir sofa üzerinde iki edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri- sene terki tahsili olanlar da 1O8: 12 6 tarih dersine 9 8: 
oda bir hela mevcuttur. Bodrum, kö- ı · T 1. 1 · kk · ı mektebe alınmazlar. 108 liraya kadar. 
mUrlilk ve odunluktan ibarettir. ır. a ıp erın muva at temınat o an 1462 lira 50 ku-

ru~u havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 4 - Mektebler leyli ve Bursa lisesi ve Kırıkkale 
Köşk maa bağ açık arttırmaya va-zedilmiş olduğundan 

20
_
7
_
936 

tarihi kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu- meccanidir. Talebenin iaşe- san'at lisesi riyaziye fizik 
ne müsadif pazartesi günü saat 14 maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur sinden başka giydirilmesi derslerine 108: 126 tarih der 
ten 16 ya kadar dairede birinci art- giin ve saatte komisyona müracaatları. ( 314 7) teçhizatı ve kitapları mekte- sine 98: 108 liraya kadar. 
tırma.sı icra edilecektir. Arttırma 

1 
O be ait olduğu gibi aynca Orta mektep derslerine 108 

bedeli kıymeti muhammenenin yüz- 2000 metre torbahk bez her ay bir miktar maaş da liraya kadar aylık ücret veri-
de yetmiş beşini bulduğu takdirde verilir. lecektir. 
müşterisi Uzerine bırakılacaktır, ak- Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan Y.Ukarda mıkta- 5 - Askeri liseleri mu- 6 - Kırıkkale san'at lise-
si takdirde en son arttıranın teah- rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum vaffakiyetle bitirenlerden sine alınacak tedrisat müdü -
hildU baki kalmak üzre arttırma on Müdürlüğü Satınalma KQmisyonunca 15 Temmuz arzu edenler müsabaka im- rü için lise öğretmenlik şart
beş gün müddetle temdit edilerek 936 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edi- tihanına girerek kazandıkla lannı taşımak ve iki ders 
3-8-936 tarihine milsadif pazartesi lecektir · Şartname bir lira 5 3 kuruş mukabilinde ko- n takdirde mühendis ve fen zümresinde ihtisası olmak ge 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan memuru yetiştirilmek üzere rektir. Ücreti 165 liradır. 
dairemizde yapılacak ikinci açık art- 2295 lirayi havi teklif mektuplarını mezkur günde saat~ Avrupaya tahsile gönderi- 7 - İsteklilerin 1 Eyhil 
tırmasında arttırma bedeli kıymeti 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 lir. ( 18) ( 3244) 936 gününe kadar müraca-
muhammenenin yüzde yetmiş beşini numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez- • • • at etmeleri dileği yerine ge-

b 1 d • takd. kur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 3145) tirı·lmiyenler b. h k · t u ma ıgı ırde satı§ 2280 No. lu Tekirdağ garnizonu top- ır a ıs eye -
kanun ahkimma tevfikan geri bıra- 9900 Paket Kulp Vidası çu hayvanları için 380000 mezler. (

9
) <3o73 ) 

kılır, satıı peşindir. Arttırmaya iş- 27200 Paket Kuşak Vidası ve Piyade kıt'alan için 
tirak etmek isteyenlerin kıymeti mu ,. 19400 Paket Menteşe Vidası ... 160000 ve Malkara garni-
hammenenin YüJJde yedi buçuk nls- 21400 Paket Dip kapak Vidası 
petinde pey akçeei nıiut bir banka- 1600 Kilo Perçin Çivisi zonu hayvanları için370000 
nın teminat mektubunu hamil bu- 2500 Kilo Karfiça Çivisi kilo kuru ot kapalı zarfla 
lunmaları lazımdır. Baklan tapu si- Tahmin edilen bedeli 28352 lira olan yukarda mikta- münakasaya konularak iha-
cili ile sabit olmayan ipotekli ala- rı ve cinsi yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü- lesi 30 Haziran 936 Salı gü
caklarda diğer alikadarıarm ve ir- dürlüğü Satınalma Komisyonunda 17 Temmuz 936 ta- nü saat 16, 16,30, 17 ,30 da
tifak hakkı sahiplerinin bu haklan- rihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi- dır. Şartnamesi her gün Te
nı ve hususile faiz ve m&aarife dair lecektir. Şartname bir lira 42 kuruş mukabilinde komis- kirdağ AS. ST. AL. KO. da 
qlan iddialarını evrakı mUapltelerile yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 görülebilir. 380000 kilo ku-

11.ra 40 k h · t kl 0 f k 1 k" d ru otun beher kilosunun 
birlikte lli.n tarihinden itibaren ni- uruşu avı e ı me tup arını mez ur gün e 

saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de muhammen bedeli iki kuruş 
hayet yirmi gUn zarfında birlikte ve ı·lk temı·natı 570 lı·ra ve 

A- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
dairemize bildirmeleri la1.undır. Ak- 160000 kı"lo kuru otun be-mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 3146) 
si takdirde tapu sicilile sabit olma- her kilosunun muhammen 

yanlar satıg bedelinin paylllfmasm- 40000 metre ham ipek bedeli iki kuruş ve ilk temi-
dan hariç kalırlar. Milterakim vergi natı 240 lira ve 3 70000 ki-
tenviriye tanzifiyeden mütevellit be- Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarıda lo kuru otun beher kilosu-

'162 

lediye rüsumu ve vakıf icareat be- mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U- nun muhammen bedeli iki 
deli müzayededen tenzil olunur. Da- mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 3 Temmuz kuruş 25 santim ve ilkte- En hoe meyva usareıerile ~ 
ha fazla maltmıat ablıak isteyenler 936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha- minatı 624 lira 37 kuruştur. tanmıştir. Hazmı kolaylaştınr. 
l-5-

936 
tarihinden itibaren herke- le edilecektir. Şartname (bir) lira (60) kuruş mukabi- Eksil~eye girmek isteyen- Cnktbazı tzaıe eder. Kanı temiz. 

linde Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temı· - 1 t · t1 ·1 b b ti k ...n da ............ .. sin görebilmesi için <b.irede, açık er emına arı e era er yere vı.ıcu ww:ua . ve canlılık 
nat olan (2400) lirayı havi teklif mektublannı mezkur 2490 sayılı kanunun 2 inci bahşeder • . 

bulundurulacak arttırma eartna.me- ·· d 14 k d K · 1 · gun e saat e a ar omısyona verme en ve kendile- ve 3 üncü maddelerinde ya-
aile 935 - 2672 No. ıu d°"'"ya mü- rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki zıh vesikaları birlikde bulun 
racaatıa mezkftr dosyada mevcut vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatla- durmaları. Kapalı zarflar i
vesaiki görebilecekleri ilan °lıltlur. rı. (3307) f ~ l hale saatıhdan bir saat evvel 

INGILIZ KANZUK BOZANB81 

Beyoğlu · letanbuJ . 

lstanbul Levazım Amirliği 
Safınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Le~a 
znn amirliğine bağlı müess 
seler için 3 1 bin kilo yulafı 
eksiltmesine isteklı çıkma 
<lığından 1 7 Haziran 9 3 
Çarpınba günü saat 14,3 
da Tophanede Satınalnı 
Komisyonunda pazarlıkla 
lınacaktır. Yulafın tahmi 
bedeli beher kilosu 13 ku 
ruştur. İlk teminatı 302 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi Ko 
misyonda görülebilir. İs .. 
teklilerin kanuni vesikalari .. 
le beraber belli saatte Ko
misyona gelmeleri. ( 18) 

(8264) «Ol 

• • • 
İdareleri İstanbul Leva• 

zım amirliğine bağlı mües· 
seseler için 465 bin adet yu
murtaya istekli çıkmadt~ın
dan 17 Haziran 936 çarşam 
ba günü saat 1 S de Topha• 
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla eksiltme· 
ye konulmuştur. Yumurta
nın bir adedinin tahnıin 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· 
meJeri. ( 17) (3265) 

••• 
İdareleri İstanbul Leva• 

ı:ım amirliğine bağh mües
seseler için alınacak 7 8 bin 
kıla yoğurda talip çıkmadı
gmdan pazarlığı 17 Haziran 
936 çarşamba günü saat 14 
de 1' ophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli Yoğur
dun beher kilosu 15 kuruş
tur. İlk teminatı 877 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi Ko· 
misyonda görülebilır. İstek· 
liledn kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte Komis
yona gelmeleri. ( 16) 

(8266) 4403 

• • • 
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 250 kilo 
muhtelif ecnebi düğme 
301793 adet kapsol 17 Iia
ziran 936 Çarşamba &UDU 

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 girecehlerin 
be1li sa~tte Komisyona gel
meleri.· (15) (3267) 
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TAN 

lstanbul Liseler Satınalma Komısyonundan: 
Erzakın cinsi Miktar Muhammen İlk Eksiltme Eksiltme Saat 

Kilo Bedel teminat şekli gunu 

Tere yağı 2100 2100 157.50 Pazarlık 17.6.936 14 
Çarşamba 

Adet 
Kase yoğurdu 5800 

Kilo 17.6.936 14.30 
Süt 35000 4490 336.75 Çarşamba 

17.6.936 15 
Beyaz peynir 16100 4025 301.88 Çarşamba 

Adet 
Yumurta 295000 3687.50 276.i6 17.6.936 15.30 

Çarşamba 

Çeki 
Odun 2100 5460 409.50 17.6.936 16 

Çarşamba 

----------------------~----------------------------------------------
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! " TAN " gazetesinin l 000 liralık sigortalı ~ - -1 abone teklifnamesi kuponu 1 
j N o Tarih : 16 • 6 • 1936 i 
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1 
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1 

1 

1 

1 
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Adı, baba a.dJ 

I "oy adJ il 

lı 

, Doğduğu yer ve yıl 

1 
1 

, Işı ve gücU 1 
1 

1 Vercsesı 

1 kimlerdir ? 

i lkametgii.b 
ı Adresi 
1 

MaJüJıyetJ var :ı 

mıdır, var ıse ne- ' 
resinden maJ('tJ. 

: 

1 

1 

1 

. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Yukarda cinsı miktar, tahmin bedellerile teminatları yazılı yatlı okulların yiye- 1 dUr ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

cek ve yakacaklarının yapılan kapalı zarf eksiltmelerind e Odun, Süt ve kase yoğur
duna verilen fiatlar yüksek görüldüğünden, diğerlerine istekli çıkmadığından yan- 1 
larında gösterilen gün ve sa atlarda pazarlıkla ihaleleri İstanbul Liseler muhasebe- 1 
ciliğinde toplanan komisyon da yapılacaktır. İstekliler b u işe ait şartnameyi komis
yon sekreterliğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatları komisyon başkanlığın- 1 
dan alacakları irsaliye ile pazarlık gün ve saatmdan evvel Liseler Muhasebe vezne-
sine yatırmaları ilan olunur. (3299) 1 

1 

.nşlangıcı . 

- 1 

Nekadar ~man 

ırhı ııbnne nldugu 
Sonu : 

csu ııuponıo ııcu.cdılccclı razılar cayct · •kurı.•kl ~ıu ılmııı ol.malıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

lstanbul Ziraat Mektebı Satınalma Komısyonundan 
Erzakın Cinsi Mıktan Tahmin Teminatı Eksiltme tarihi Saati 

Kilo bedeli lira gun 
lira 

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

Koyun eti 3300 1518.-
Sığır eti 2100 840.- 176.85 " " 

14,25 

Sade yağ 1600 1360.- 102.- .. .. 14,45 

Pirinç 2200 550.- 41.25 ,. ,, 15 

Sabun 500 190.-
Zeytin yağ 600 360.- 41.25 " " 

15, 15 

Odun Çeki 200 520.-
Kok Ton 50 825.- 100.87 ,, 

" 15,45 

Benzin ~ 3500 1155.-
Mazot 5000 375.- 114. 74 " " 

16,15 

Mektebin Mayıs 93 7 sonu na kadar yukarıda mıktar ve cinsi yazılı ihtiyaçları açık 
eksiltmeye konmuştur. Eks iiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasın da Liseler Muhasebeciliğin de Toplanan Komisyonu
muzda yapılacaktır. İsteklilerin, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 2, 3 ve 4 üncü maddele rinde yazılı şartları haiz bul un malan ve bu maddelerde 
zikredilen vesikalarla 936 yılı Ticaret odası vesikası ve vekillerin Noterlikten mu
saddak Vekaletnamelerile müracaatları; eksiltme şartn amcsini Liseler M uhasebc
ciliğinden alıp görmeleri ve vaktinden evvel teminatlarını, Mektep Müdürlüğünden 
alacakları yazı ile mezkur muhasebe veznesine yatır malan ilan olunur. ( 3109) 

tlddetli harareti; 
cİld için tehlikeli oldu
ju zaman vocudunuza 

•eARONIA" 
gOzelllk yağı sürOnOz. 
Bunu yapmaK eızerndir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabilece&iniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cill vermiş ~~ 'fi 
olacaksınız. ~ ı 

~ . 
~ ... ~~/. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

4221 

lstanbul Valiliğinden: 
1 - İdare mecmuasının Temmuz 936 ayında başla

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

2 - Mecmua en aşağı 6 en çok 15 forma olacaktır. 
3 - Beher Nüshasının baskı adedi 3000 dir. 
4 - Bedeli muhammen 2 3 1 O liradır 
5 - İhale günü 29 Haziran 936 gününe müsadif 

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

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

da yapılacaktır. 
8 - Şartname ve nümuneler Vilayet Daire Müdürlü

ğünde olup her gün i~teniJ.ebilir. ( 3 2 3 9) 
4373 

izmir Cümhuriyet Müddei
umumiliğinden: 
İzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 

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

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

Z - Talipler ayın 2 5 inci günü saat 1 S şe kadar yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat akçeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını hazır bulunduracaklar. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilirler. (3240) 

4374 

Sahibi: Şllkrü MELlB - Umumt N~riyatı lda.re eden:~. SALIM 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaas' 

1 

il 

Oazt>teoızln 23 Nisan 1936 oihha 
.. mıhı yaııtı ~art la r daıre~indt- kaza.. 15 

)'a ka~ı 1000 '' alık ı~ortah abont kuru~ı. 
razılmak ı tıyorum. Ahoneman bede- pul ve 
li ı:;üııılerilıııi":-tir. Siı:;orha muamPlesi- [mzıı 

1 

1 
i nin \'&flılmru ım dilerim. B 
~• ıı rı •1111 ••11 rr•ı rıı •ı rı ımı rrı• rı ı ı• rı rı•ıı rı •ıırı •ı rıı•ı rı r• ııı ı• r. 

Tokat Sıhhat ve içtimai Mua
venet Direktörlüğünden: 

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

(3242) 4375 

lstanbul üniversitesi arttırma eksilt-
-" 

me ve pazarllk komisyonundan : 

Cinsi Mikdan 
Muhammen Teminatı Saati 

bedeli 
Lira 

Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. 15 
Maden ,, 865 ,, 1 7 .- 1103 L. 15.30 
Odun 1191 Çeki 2.40 215 L. 16 

1 - Üniversite merkezi ile Fakülteleri için yukarıda 
miktarları, muhammen bedelleri ile ilk · teminat ve ek
siltme saatları hizalarında yazılı mahrukat Üniversite 
Rektörlüğünde 6-7-936 pazartesi günü ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 
ile teklif mektublarını ihale günü saat 14 de Rektörlüğe 
nrnk\Juz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

3 - Şartname - Tevzi listesi - mukavele formülü her 
gün Rektörlükte görülebilir. ( 3248) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
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Şekerli limonlu 

HASAN gazoz özü 
Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu li
monata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Mideyi bo
zan şerbet ve dondurma yerine H A S A N Gazoz tozile yapılmış buz
lu limonatalar içiniz. Harareti teskin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur . 

HASAN deposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOGLU 

,.-Asipin 
1 Sizi ıcJuk alğmhğmdan, nezleden gripten, baş 

ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

·- İsmine dikkat buyurulması ·-· 

.. ., 

--

ı istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan : 
1 - Merkezimize aid Sinop Motörü keşfi mucibince 

açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 1276 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname şunlardır. 
A - İdari şartname. 
B - Fenni şartname 

3 - İstekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak 
İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 30 Haziran 936 Salı gunu saat On 
dörtte Galatada Karamustafa paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 95 lira 70 kuruş mu
vakkat teminat parası ile en az 3000 liralık bu gibi ta
miratı yaptığına dair bir ehliyet vesikası göstermesi 
şarttır. ( 3 3 1 O) 

j Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları j 
Tahmin edi!en bed~li 7265 lira 25 kuruş olan 105000 

kilo muhtelif yaş sebze 2 Temmuz 936 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14 te kapalı zarf suretiyle alı
nacaktır. 

Muvakkat teminatı 544 lira 89 kuruş olup şartname
si her gün Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplariyle ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve tek
lifi muhtevi mazrufları belli saatten bir saat evvel Ka
sımpa~ada bulunan Komisyon Reisliğine vermeleri. 

Cinsi Mıktan 
Kilo 

(3286) 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
Koyun eti 7000 2800 00 
Sığır Eti 5000 1400 00 315 00 

Cinsi, mıktan ve tahmin edilen bedelleriyle muvak-
kat teminatı yukarda yazılı iki kalem yiyecek 2 Tem
muz 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin, 315 liradan ibaret olan muvakkat temi

natlarını İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak 
mukabilinde alacakları makbuz veya banka teminat 
mektupları ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyonumuza müracaatları. (3302) 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADJR 

16 - 6 - 936 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 
1 - Zafranbolu civarında Karabükde kurulacak demir 

Fabrikalarına aid şehir inşaatı temeller vahidi fiat esasile 
ve temellerden yukarı kısımlar toptan götürü suretile eksilt 
mey çıkarılımştrr. Tahmin edilen inşaat bedeli 469,372,41 
liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli, keşif hülasaları 
E) Hususişartnaıne 
F) Projeler 

isteyenlerin bu evrakı 25,00 lira mukabilinde Ankara'da 
Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8 - 7 - 936 Çarşamba günü saat 16 da An
kara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsetklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat verme

si lazımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gfr 
nünden 3 gün evveline kadar Bankaya bu işi başarabilecek· 
!erini isbat edecek evrak göstererek bir ehliyet vesikası ala
caklar ve bu ehliyet vesikasını teklif mektuplarına leffede
ceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 4418 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Muhammen kıyın 

Lira K. 
Kamerhatun: mahallesi Şirket sokağı yeni 6-1 

sayılı evin tamamı. 900 
Büyükçarşı : Çuhacı hanı alt kat yeni 13 sayılı 

dükkarun tamamı. 80 
Büyükçarşı : Y ağlılkçilar sokağı eski 24 yeni 36 

dükkanın tamamı. 750 
Büyükçarşı : Karamanli oğlu sokağı yeni 40 dük-

karun tamamı. 300 
Gedikpaşa : Şehsüvar mahallesi Kilise sokağı 

eski 31 yeni 27 sayılı evin 1/ 4 payı. 500 
Aksaray : Katipkasım Değirmen sok.ağı eski 26, 

yeni 46 sayılı arsanın tamamı. 130 
Aksaray : Katipkasım Çeşme sokağı eski 18 yeni 

39 sayılı arsanın tamamı. 80 
Gedikpaşa : Bostanı fili saray içi Kilisesi sokağında 

yeni 16 sayılı evin 1/ 2 payı. 700 
Bayazit : Tavbantaşı Cumhuriyet caddesi yeni 43 

sayılı dükkanın 3/ 4 payı. 375 
Büyükçarşı : Kalpakçılar sokağı yeni 121 dükka-

nm 6/ 336 payı. 14 50 
Kumkapı : Çadırcı Ahmet Çelebi Tiyatro caddesi 

eski 3 7 yeni 91 sayılı evin 1/ 3 payı. 667 
Aksaray : Katipkasım Yalı sokağı eski 3 yeni 5 

evin tamamı. 900 
'Usküdar : Selami Ali Gemici Ohannes sokağı eski 

15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı. 23 9 25 
Kurtuluş : mahallesi Eşref sokağı eski 87 yeni 

233 sayılı evin 1/ 2 payı. 800 
Büyükçarşı : Gelincik sokağı yeni 22 dükkanm 

1/ 4 payı. 25 60 
Beyoğlu : Aynali Çeşme Yaş Hasan efendi mahal. 

lesi Emincami caddesi eski iki defa mü
kerrer 65 yeni 73-75 sayılı dükkaru 
müştemil evin 1/ 2 payı. 1000 

Eminönü : Ahiçelebi mahallesi Lonce sokağı eski 
16 yeni 16-18 sayılı dükkanın 

174720/1612800 payı. 2817 
(40320 payı mübadil tasfiye vesikasile) 

Büyükçarşı : Papas Oğlu sokağı yeni 4 dükka-
nın tamamı. 720 

Kadıköy : Cafer ağa mahallesi İcadiye sokağı 
eski 19-21 yeni 17-19 sayılı bir salon 
ile evin 30/240 payı. 563 

Kocamustafapaşa: Leblebici sokağı eski 48 yeni 50 
sayılı evin 1/8 payL 62 50 

Kocamustafapaşa : mahallesi Şirlağan sokağı eski 
28 sayılı evin tamamı. 700 

Aksaray: Katipkasım Değirmen sokağı eski 17 yeni 
19 sayılı 58 metre murabbaı arsanın tamamı.116 

Arnavutköy : Ayanofri sokağı eski yeni 2 sayılı 
arsanın tamamı. 1455 

Kadıköy : Rasinıpaşa Uzunhafiz sokağı eski 1 yeni 
81 sayılı evin 1/6 payı. 300 

Balat: Hacı İsa Yoğurthane sokağı eski 30. M. yeni 
41 sayılı evin 3/ 16 payı. (Mübadil tasfiye 
vesikasile). 96 

Aksaray : Katipkasım Yenikapı caddesi ve Sutera-
zisi sokağı eski 78,6 yeni 80-8 sayılı dük 

kan mahallini müştemil evin tamamı. 
(Mübadil tasfiye vesikasile). 1600 

Aksaray: Katip Kasım mahallesi Yalı sokağı eski 17 
yeni 19 sayılı evin 4/16 payı. 500 . 

Yukarıda yazılı mallar 26. 6. 936 cuma günü saat 14 de peşııı 
para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline İstikrazi Dll' 
hili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. iste!<· 
lilerin yüzde yedibuçuk pey akçelerini vakti muayyeninden e<J• 
vel yatırmaları. (M) (3237) 


