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i. 
Dil kurumu genel sekreter

liği lstanbula taşındı ve 

kurultay hazırl ığı na başlandı 
.. 

5 KURUŞ 
SiYASAL GUNDELIK GAZETE 

Halk Partisinde yenilik 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Partinin merkez ve vilayet 
teşkilatı yeni bir şekil ahyor 

r - .. 
ATATURK 
l stanbul, 17 (A.A.) - Reisicum

hur Atatiirk dün ~eç vakte kadar 
Dolmabah~e sarayında işti ı;nl bu

yurduktan sonra akşam iistü m°"' 
türle bir deniz tenezzühii ynpmı~
lar ve ~eceyi Floryadaki iknmet
~ahlarmda ge~rmi~Jerdir. 

\... UMO ~ 

·-

----------

aliler Parti idare reisliği ile tavzif edilirlerse Mütecaviz kim? 

ansup Parti reislerinin vazifeleri hitam bulacak Habesistanın ilhakını 
Ankara, 16 (Tan) - .. 

ümhuriyet. A Halk P~r:isi tanıtmak istiyorlar 
hıerkez ve vılayet teşkılatı-
tıa ve parti ile hükumet ara
ındaki temas sistemine ye

lli bir şekil verileceği haber 
~hnmıştır. Bu meyanda va
~lerin vilayetlerde parti ida
te heyeti reisliği vazifesi ile 
de t avzif olunmaları ihtima
li kuvvetlidir. Bu takdirde 
ttıansup parti vilayet idare 
heyeti reislerinin vazifeleri 
hitam bulacak, müntahap 
teisler ise parti bürosunda 
Çalışmalarına devam ede-
ceklerdir. Bir ihtimale göre 
de İç Bakan genyön ku
tul'un "parti umumi idare 

· heyetinin,, tabii üyesi ola
caktır. 

Kararlaşacak yeni esasla
ra göre, teşkilatı Esasiye 
Kanununda, memurin ka
tıununda ve diğer bazı ka-
tıunlarda değişiklik yapıl

ltıası için Kamutayın ikinci 
teşrin toplantısında kanun 
teklifleri yapılacaktır. 

.Parti umumi ida re heyeti azaları 
Hasan Ali Yücel. İzmir: Salah Cimcoz, İstanbul; Dr. Ahmet Fikri Tuzer Erzurum; 

HüıınU Çakır, İzmir; Necip Ali Küı;üka. Denizli; Abdülmuttalip Öker. Mal11tya; 
Rahmi Apak, Tekirda&: Tahım Berk, Elaziz: Ali Riza Erten, Mardin; Mümtu: 
Ökmen, Ankara; Münür Akkaya, Gireson; Sata.h Yargı, Kocaeli; Cevdet Kerim 
lnccdayı, Sınop; Nafi Atuf, Erzurum. 

Türkiyede Zecri tedbirler kalkıyor 

Catus kadın Lidyaya İngiliz kabinesinde tam bir 
atfedilen bir macera! anlaşma temin olundu 
~üıel Lidya ile arkada~ının 

burada yakalandıkları 
haberi teeyyüt etmiyor 

t..mya ~swara 

DUn, Istanbulda Türk 1abıtasınm 
l.ediya Oswald adında beynelmilel 
~ir casus kadın yakaladığı hakkında 
Uvvetli şayialar çıktı. Bir akşam ga 

ıetesi, Fransızca Paris - Soir gazete
'inden naklen aldığı bir yazıyı neş
tetti. Bizim yaptığımız tahkikata gö 
~~· filhakika İsviçre tabiiyetini haiz 
ır aile, Malatyadan geçerek lraka 
~trniştir ve verilen haberler de ma
ceranın bu ailenin başından geçti -
tini göstermektedir. Mesele bundan 
talat olsa gerektir. 

lldyo Oswald kimdir ? 
:Paris - Soir gazetesinin verdiği 

'-'alumata göre Lidya Oswald Isviç
" tabiiyetindedir. Babası Alman, an 

[Arkası 6 mcıda J 

Londrn. 16 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, dün toplanan Dış siyasa 
bakanlar komisvonunun zecri tedbir 
terin kaldırılma;ı lehinde karar ver
dığini bildirmektedir. 

lngiliı kabinesinde 
Londra, 16 (A.A.) - Zecri ted

birlerin kal kması hususunda İngiliz 
kabinesinde fiili surette ittifak temin 
olunmuştur. Burada Eden'in yakın -
da Avam Kamarasında yapacağı be 
yanat bi.iyük bir alaka ile beklenmek 
tcdir. Bu beyanatın yapılacağı giin 

daha tam olarak tesblt olunmamış -
tır. 

Avusturalya da zecri 
tedbirlerin kalkmasını 
istiyor 

Londra. 16 (Tan) - İngiltere do
minyonlarından Avusturalya zecri 
tedbirlerin kaldırılmasına taraftar 
olduğunu bildirmiştir. İngiltere ve 
Kanada hükumetleri bu meseleyi 
perşembe günü kendi kamaraların-

[ Arkası 6 ıncıda] 

Boğazlar konferansı 

General Asım 've diğer 
subaylar bugün gidiyor 

General 'Asim Haydarpaşada kendisini karşı l ayanl ar arasında 

Boğazlar konferansına iştirak ede ı Ankaradan şehrimize gelmiştir. Bu
cek olan askeri delegemiz Genel Kur gün maiyetindeki sübaylarla birlik
may Asbaşkanı General Asım, dün l · · · (Arkası C5 mcıda) 

ltalyaya göre, mütecaviz 
Habeı istandır. Bunu ispat 
eden vesika hazı rlanmışhr 

Roma, 16 (A.A.) - Havas Ajan
sından: Yeni Avusturya c>lçisi Bcr · 
ger - Valdeneg, bu sabah Romaya 
gelmiştir. Elçi, "İmparator - Kral":ı 
itimatnamesini takdim eden ilk 
diplomat olacaktır. Suvich, Vaşing
tonda Augusto Rosso, Moskovada vt'? 

Baron de Valcntino'da Varşovada 
"İmparator - Kral" namına itimat
larını takdim edeceklerdir.Siyasi ma 
hafi!, ltalya hükumetinin bu vasıta 
il<' devletleri Habeşistanın ilhakını 
zımni olarak tanımağa sevketmek. 
yolunu takip etmekte olduğu mütale 
asındadır. Diğer taraftan, İtalya hü
kümetinin Cenevre müessesinde ha
kikatte mütecaviz devletin Habeşis
tan olduğunu isbat eden bir vesika 
tevdi edeceğine dair bir şayia deve· 
ran etmektedir. Söylendiğine göre bu 
vesika, iki esaslı delile istinat etmek 
tedir: 

1 - Habeşler. kırk sene mütema
diyen İtalyan müstemlekelerinin hu 
dutlanna tecavüz etmişlerdir. 

2 - Habe~istruıı yeni baştan tC'n
sik etmeğc ve yeni imparatorluğu ih 

[Arkası 6 ıncıda 1 

Artist! 

Florelle-bir otomobil 
kazası yaptl ! 

Oomobil devrildi bir bi· 
sikletçi öldü 

iki kiıi ağırca yaralandı 

Şehrimize büyi.ik bir şeref veren Onderiıniz Atatürki.in Ankaradan mUfa
rakatlerine ve teşyilerine ait intibalar 

Sarıyerde define aranıyor 

Araştırmalar bugün kat'i 
bir neticeye varacak 

Planda yazıh yerler birer birer bulundu, kazı 

sahasından kıymeti i meskukat çıkıyor 

Sarıyerle Kilyos arasındaki kasap ı dukça garip ve dikkate değer tafsi .. 
çayırında bir haftadanberi define a- 18.tı vardır. Elde ettiğifiz malumatı ay 
ranmkatadır. Ilk araştırmaların müs nen yazıyoruz: 
bet veya menfi neticesi, bugiln kat'i Balkan muharebesi sırasında lstan 
olarak anlaşılacaktır. Hadisenin ol - 1 Arkası 5 ıncıdc J 

Meşhur sinema yıldızı Florelle 
Fransada Nans civarında bir otomo
bil kazası yapmıştır. Hadise şöyle ol- . 
muştur: Florelle otomobilde direksi
yonu kendisi kullanmakta ve saatte 
70 kilometro sUratlc arabayı sevket
mektedir. Bu esnada birdenbire oto -
mobilin bir lastiği patlamış o sırada 

1 Arkası 6 ıncıda 

Habeş Elçisi 
Habeşistanın Ankara elçisi Dr. 

Markos, Londrada bulunan !mpara
tordan aldığı emir üzerine şehrimiz
den Parise hareket etmiştir. Dr. Mar 
kos Milletler Cemiyeti konseyinin ve 
asamblenin toplantısı münasebetile. 
amirlerile daimi temasta bulunmak 
için Parise çağırılmıştır . . 

Ekonomik çalışmalar 

Şekerden beş kuruş daha 
tenzil imkCinları aranıyor 

Alpuflu şeker fabrikasının kazan dairesi 

[ iktisat Vekili Celal Bayar Anka - yeti , .e gerekse günün endüstriyel 
rada toplanan Sümerbank umumi he- meseleleri l'e umumi endüstri politi -
yetinde, muhtelif meseleler hakkında kamız bakımlarmdan hüyiik bir P.hem 
sondan s uallere cevap olarak clikka- miyeti olan hu izahatın şayanı clikknt 
te değer izahat \'ermişti. Gerek Sil - parçalannı a.sa~ alıyoruz:] 
merbankın gittikçe genl~liyen faali- (Arkası 3 ilncüdc] 
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ri Allah, öbürü Ş6)1an. 

İyi ve yahut fena, ha.yır ve yahut er bu iki kuV\·etin avucunda t.opla
nır. Blz o ild knynal..'"tan nasiplerinıizl aJınz. ·ekadnr ma.ddi olursak ola
lım. vücudümüzün maverasında. ~ırpman ruhumuz bu iki kuvvete bağlı
dir. Fer.anın d rlnllklerlnden gel n gir.li :. uala.r gibi rnUkadde:rntımır.ı bun· 
Iann ıydınlatbğttıR lnanınz. İçimizden bunlrtra y l\·arınz, bunlara gil\•e-
nlriz, bunlara da.yanınz. . 

Dikkat ediniz, ~ngtnier tercihan . eyhuıa ydh'Rnyor, fakirler Allaha? 
~km 1ah nyor: 
- u yettml rlıı hl elerln1 ucuzca kapatsam... u auı b.driim ll!'SIL!' .. 

m elinden iiJS&m... renı bir ap rtlman tlalıa yapsam!
Oltı}·or! 

Fakir ynlvanyor: 
- Çocu ifumu ~·att m kt be im~ arn ... Kımn hayırlı blr lmm t bnl-

Am ... 1kl öüah bir kulübe ktırsrun. .. 
Ol.itiuyor! 
ZE!n~n yohıı.nyor: 

- onun ayağını Jmydrrsıım... u akıl m bir kancltrmun... rntfmi 
Dd nmllrle ıkarsanı ... 

Oluyor. 
Fakir yafraTQ·or: 
- u iıruıtalıkt.ıiıı lnırlulsn.nı ... Kendime blr 13 bulsaıu ••• Blrk~ kuruş 

bbrt' l mt ... 
Oltnuyor. 
f..ıeftğüilerln kulayca y rin gcliv ren Ollelderlnin ~'1ltırmla f nklrlerin hu 

.on Uz tnahnımlyetlerf nedir! Bnnn. öyle t;ellyor ki: l'erylb:Unde ihtiras
la 8ol 1t\h bo aunnamalc l in kendi inden t ten n fe.rtllhkları ya
ptyor. 

AiIAJıa ({elince: O, bllt:Un netıil rint bl~e günılet.tttl , nmkruldes kanun
lamıı ti relmls, lnsaıılarm ı;Uzel ütel ~lnmel •rlnl lstiyerek filemi ha
f ma kllml , ufak tefek ııllrilzleri hllillınrn halletmek l~ln sema\•f bir 
huıur l lnd o tiUyUk h p SfuıUnU b kll3 or!. 

GU 
Rekor mu rol oynuyor ? 

Zecn tedbirlerin kaldırılıp kaldı
nlmıya.cağı hakkında bugUn karar 
verilecek. Diyorlar ki zecri tedbirler 
kildırılırsa bu tedbirlerin lddetli ta 
raftan olan Eden istifa edecekmiş ... 

B6ylc bir istifa bir ay evvel mev
zuu bllhsolsa.ydı, Avrupanm en genç 
Dij Bakftnı ortadan çekilmiş olur
du. Fi.kat bugUtı öyle değildir. Çün
ktl, 80n zamanlarda ltalya Dış Ba
kanh~& g çen Kont Ciano, .genç 
Dii Bakanı rekorunu kmnış bulun
makta.dır. ÇünkU Edenin otuz sekiz 
yaşmda olmasına mukabil Mussoli -
ninln damadı ancak otuz Uç yaşın
dadır. 

Bu "e.stıe fle hatınmıza geldi: Yok 
1a acaba İtalya lngilterenin rekoru
nu kırinak için mi Kont Cianoyu Dış 
Bakanı yaptı ve bu rekor kırıldığı 
için mi Eden'in çekilmesi mevzuu 
bahis? .. 

Ne düıünüyor ? 
Avnıpanm en genç Dış Bakanının 

Uluslar Kurumu hakkında ne düşün 
dllğilnn bilmek faydasız değildir. 

Yirmi yaşında Hariciyeye intisap 
etmiş olan Ciano bugünlerde ve Dış 
Bakanı olduktan sonra Uluslar Ku
nımu hakkinda hiç birşey söyleme
m.iştir. Fakat 1926 senesi sonunda 
bir FranSIZ dostuna yazdığı bir mek 
topta ınuslar Kurumu hakkında dü 
f{lndüğünü şöyle hül8..~a etmiş: 

'"Bütün gençliğin zaptctmekten 
başka birşey dilşünmediği bir zaman 
da Cenevre konuşmakla meşguldür. 
Bundan böyle yalnız hareketin kry
meti nrken Cenevrede nutuklardan 
ba~ka b~ey işitilmiyor. Milletler Ce 
ttıiyetile ikti!a eden güneşteki hisse
Bine liyik olmadığını ayni vesile ile 
gö~ olacaktır.,, 

Kont Ciano bugün de on sene ev
.-el dOşftndllğü gibi mi dUşUnUyor bil 
mlyonız. Fakat ne düşündüğü her
halde bugünlerde anlaşılır sanıyo • 
nrz. 

lir mevru 
Paris gazetelerinden biri Fransa -

mn ~ni spor mUsteşan: ne pır mil· 
Illr&t yapmı~ Genç müsteşarın prog 
ıammı ~öyle hülasa edebiliriz: 

Sahala.r l!i.yMetinin lehindedir. 
Tih!isat aiyruıetlntn aleyhindedir. 
Dinlenme kolaylıklannm ihdası ta 

aftifrdır, 

Unl epor mtlsteşan memleketin 
iter- b.ratında herkesin istifade ede· 
bileceği kadar çok sahaların meyda
na gelm~irii, hUkumetın sn.haları 
tımiiliiden MŞR& hl bir spor işi için 
tahılüt vcrınemeslnl, bilrolnraa. ve 
atmyeleroe çalışarak yorulanların 
t:atn i\lnle.rlnde fünlencbilmelcrini 

ta1lAJt;itaeak vasıtalanıı tneydana 
Wtmmumı kendisltt program yap • 
~· 

Spor yazıcılarımız, günlük hava -

Orhah SEYFi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- DUnyıının en bUyUk ban.jı lıan

gt ldlr ve netedoolrf 
- nu barajın 3-Uksekllğl \'e mun

lu 'hı ne.kadardır! 
- nu barajtlald eddin kalınlığı 

ncillr! 
- Bu bftrajın me~ itana g tlrdiği 

götun uzunluğu neknttartlırf 
- nu barnJrn be ledfğf elektrik 

santrnJının kudreti nekaffai'dırf 

Dünkü soruların cevapları 
S - Pnıt nehri hangi vak'a ile 

mC§hurdur 1 
O - Baltacı Mehmet Pa'}a Bü};lk 

Pet:royu bu nehir kenarında mağlfıp 
etmişti. 

S - Kristof Kolomb'u kardeşile 
birlikte ::inctrliyerck ispanyaya gön
deren kimdir 1 

C - İspanyanın llf'ri gelenlerinden 
Bovadilla.. 

S - "Eğri Fatihi" kimdir I 
C - ~çiincü Mehmet. 
S - 'Lokomotifi kim icat etm~ir1 
C - Jngiliz fizi ye.nlerinden St.e -

fenson. 
S - V enezüella'ttın kt.sa dalga 

radyo istasyom' nerededir I 
C - Karakas şehHnde. 

kesbettlği bugUnlerde Çinin dahili 
vaziyeti nedir? 

Bir Avrupa ga~etesinde gördi.iğü -
-.mUz bir muhavere onu şöyle e.nlatı
yor: 

- Bugün artık yalnız dört Çin 
\'ar: Şimal Çin'i. .. 

- Yani Japonlaşacak Çin. 
- Garp Çin 'i... 
- Yani Komünist Çin. 
- Cenup Çin'i ... 
- Yani Faşist Çin. 
- Nankin Çin'i ... 
- Yani Uluslar Kurumuna iştira-

ke, diplomatlar ve Paris sefiri tayi
nine, muilhedeler akdine hakkı 61an 
Çin. 

- Kısacası Çin olmayan Çin. 

Ev liatlını k&ı••' 

Evler bôyanırken camlarm fürt.U
ne sıçrayan yağlt boyalann kuruyup 
kaldığı vakidir. Bu boyalan amon • 
yakla ıslatmıık ve yumuşayınca ga· 
ıete kô.ğıdiyle silmek, camların pı -
rıl pırıl olmnsı için klfitllr. 

* 
Ellei'dckl soğan kokusutıu çıkar • 

mak için, içine bir kUçUk kiilıvcka.şı
ğt amonyak karıştırılmış ılık ıruda. el 
leri yıkamak en kolay v en kat'i ça• 
redir. 

Yerll Mallar Sergisi 
Iktisat Vekaleti ta.tafıntlaıı mmayi 

birliğine verilen bir emirde; yerli mal 
lar scrgisinih 3 temmuzda aÇtlıp, 19 

Tevkifhanede kavga 

Bir mahkum 
arkadaşını öldürdü 
Evvelki gece UskUdar tevkifhane

sinde, kanlı bir cinayet olmuş, 30 se
ne hapse mahkum Feriköylü lbra
him isminde biri, kendisinde 550 ku
ruş alacağı olan 15 seneye mahkum 
Kara Ahmedi öldürmüstür. Elde etti 
ğimiz tafsilatı yazıyo~z: Feriköylü 
Katil İbrahim, lstanbulun muhtelif 
semtıerltıde, 30 dan fazla hırstzlık, 
soygunculuk ve karmanyolacılık va
kalarınıtt fa1Udir. Bundan birkaç ay 
evvel üçüncü ceza mahkemesinde 
30 eenc hapse mahkum edilmiştir. 
Öldürülen Kara Ahmede gelince, 
bu adam da işlediği bir cinayetten 
dolayı 15 sene hapis cezası yemiştir. 
lbrahimle Kara Ahmet, hapishanede 
sıkr fıkı ahbaplık ettikleri sırada bi
ribirlerinden borç para alır, elleri ge 
nişleyince öderlermiş. Son defa, ola
rak İbrahim Kara Ahınetten 550 ku
ruş borç almış, fakat bu parayı öde
memiştir. Yaptığı bütün ihtarlar ne
licesiz kalınca, Kara Ahmet daya~a
matnış, "ama, bu senin yaptığın şey, 
namussuzluktur!" demiştir. Feriköy
lü İbrahim bundan hiddetlenerek, 
öte beri kesmek için evvelce taşa sür 
terek incelttiği bir mangal ayağı ile 
Kara Ahmedin üstüne saldırmış, bı
çak gibi kullandığı bu aletle Ahme
di Uç yerinden ağır surette yarala
mıştır. Kara Ahmet, birkaç dakika 
sonra, imdadı sıhhi otomobilile has
tahaneye kaldırıldığı bir sırada öl
mllşlür. l3u çekişme sırasında İbra -
him de hafifçe yaralanmıştır. Cina
yet tahkikalile Üsküdar Milddeiu
mumis! Tahsin meşgul olmaktadır. 

Maarifte 

Mektep ve talebe 

adedi için bir istatistik 
Yapılan Dir istatistiğe göre bUtUn 

Türkiycde 4243 üç sınıflı, 1423 beş sı 
ıuflı ve 196 sı da dört sınıflı olmak 
ilzere 5670 ilk mektep mevcuttur. 
Bu mekteplerde 13637 muallim var
dır. Ancak bunlardan 6851 i şehir
lerdeki ilk mekteplerde 6786 sı köy
lerdeki ilk mekteplerde muallimlik 
yapmaktadır. Bu 5670 ilkmektebe de 
vnm eden tıı.lebe mlkdarı 567 bindir. 
Bu vekuna lstanbuldaki ekallivet ve . ~ 

ecnebi mekteplerinin ilk kısımlarına 
devam eden 24 bin ilkmcktep talebe 
sini de ithal eaersek yekun 591 bine 
baliğ olur. 

• Ortamektep muallim muavinli
ği için ilkmektep muallimleri ara -
sında açılan müsabaka imtihanına 

dUn de devam edilmiştir. Yine kız 
Us sinde yapılan imtihana, iiUn 27 
kişi girmlvtır. Tarih ve coğrafya 
dersl tinden tahrirt olarak yapılan 
bti imtihan Jc;:ln evvelce müracaat e
denlerin sayısı 28 iiir. BugUn, riya
Zlyc, yann tabliye imtihanı yapıla
caktır. Tahtiri imtıhanlaroa muvaf
fak olanların AğustoBtii Ankarada 
Gezi EnstltUsUnde şifahi imtihanları 
yapılacrudll". 

• TUtk mua.llimleHnln Almanya
ya bir Bej'tths.l yapacalClan yazıl -
mtştı. Bu seyahat için yuzU mUteca
Viz muallim nıUracaat etmi~ ise de 
ancak elli altısı kabul edilmiştir. 

• Ka<iıköYde Dftm Desyon mektebi 
binası KUltUr Bakanlığınca eatm a
lrnmı tll". 

Soyadı almıyanlar 

teıblt ecllliyor 
Soyadlan için nlifus ı,ubelerine mii 

racaat edenler pek çoğalmıştır. 41 
llkmcktep muallimi de şubelere veril 
miŞtir. Soyadının eczasız yazılması 
2 Temmuzda biteceğinden halkın ce 
azsız yazılmasını temin için m&.hal
le mümessilleri de ev ev dolaşarak 
eoyatlını tesçil ettirmemiş olanlarm 
isimlerini ve soyaatarmı yazmakla • 
dırlar. Bu li5teler ait olduklan nUfus 
şubelerine verilerek tesçil muamele 
si yapılacak ve bu suretle halkm ce
za vermeme~l ve bütün işletin 2 Tem 
muza kadar bitirilmesi temin oluna
caktrr. 

Halkımızın da bu işte uyanık bu
hınması lazımdır. 19lerin çokluğu do 
layısile memurlar mesel saatinden 
fazla olarak çalışmaktadrrlar. 

ateler drşmda mevzu bulmakta sıkm
ti ~klyorlarsa, Fransa spor mnste
pnnm bu programı, leh veya aleyh 
tıe ohmn, gütel bir etüt mevtuudur. 

Çin nedir 7 
temtnuzda kapanması bildirilirlekte - ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Or!.tla geçen vaka!ann ehemmiyet 
dir. Şimdiye kadar Tabim bab~in
de ancak 00 paviyon yapılabUmi§tit. 

Diğer paviyonlar da. ay 8onuna kadar 
bitecektir. 

--.... 
N d 

. . ? Sandalda soygun 
e ersınız . 

Denizde geçen tuhaf 

Kurumunun 
meselesi 

ZoorfJ;edblrl rlıi lmldiHliiiıtiU o 
tikte ortaya yeni bir arsrulusnl 

le atılmış bulunuyor: Uluslar 
hımu :Paktının tadili, ,·eya bir~o 
nm ünde etmiş oldub"ll v~hile U 

Kunturat harçları b. h k h.k" . 
Haziran ayındayız. Belediye ~ube- ır ırsızh 1 ayesı 

!erinin ba.şlıcn faaliyet ahalanndan 
birisi lratlnrm kira kutıturatlannm 

fasdikli olup olmadığını ar~hrmak 

ve olııııyan varsa. ce7.a. almaktır. 

lar Kurumunun ıslahı! 
Ha.rbiumumi bittikten nnı 

nıuahedelerini tespit lçiri bütUn 

Lakin bu kunturatlarm kanun na
zanndn hiçbir kıymeti olmadığım be
lediyeler acaba. düsünü,rnrlar mı? 

Bir kira kuııturatmdan kimlerin 
neler beklediğini :;öyle bir tetkik ede
lim: 

1 - JUracı ve malsahibi ahl<laki ak 
di sağlamlamak için kunturat yapar. 

2 - Belf'di}·e lmnturattan ,·ergi nl
mak l~in ~·okIAr. 

3 - Otede harç alıp para kazan -
mak 1 ter. Buniann 1 •inde istediğine 
en aı nail olan kunturnta imza atan
lar '\'e blllıas ıı. mal sahtplerllllr. llir 
kunturatın fınr.ruıı lnkfir edileblllr ve 
bu hnhle n.tli lı1r ld\ğlttan fnrlu kfıl -
mo.z. O hlihle notere glif Urilıı tasdik 
ettirmenin fa~ri.lası \•e hikmeti nedlrf 
E~er mnksnt belelli~'e~ e vergi ver· 

mekc;~ bunu pul :rnJlı"timuıl< uretile 
yapıp notc-re ta ilik klilfet \'e maı;m -
fımlnn vareste knlınak lmldı olınnz 

ntı f FJğer nmtlalm notere ,J!idllecek e 
o halde noter dalrelrri lmr.alarr t !'i -

dik edip kunturnhn hlç deJ!il e resmi 
senet mahiyetini '\'ercbllmelidlr. 

lllz lfü3 le CJU Unll~·oruz. 

Slı ne ti rslniz ? 

Tahsin isminde bir kayıkçı, diln ya mUletıerinin murnhha.slan P 
Usküdardan kendi ateş kayığı ile ls- te t-Oplandıklan zaman Amerika 
tanbula dönerken, birtakım kimse - sicümhur ve murahhası bir MiU 
ler : Oemiyetinln krirulmnsı llierinde 

- Ne olur, sevabına bizi de ts - mr etti. Bu ısrannda İttifak De 
tanbula götür! diye yalvarmışlar. lerinin mağluplnrmdan bazı ın· 
Kayıkçı Tahsin de hatırdan çıkamı- i~teklerde bulunmalanna nı.zı ol 
yarak, altı kadar bedavacı yolcuyu kadar ileri gitti. Ve Ulu lar K 
kayığına almış, !stanbula hareket et vücut bul<lu. 
miştir. Tam Sarayburnu önlerine gel Fakat Kurumun esaslan tespit 
dikleri zaman, kayıkçı Tahsin, bir - lirken milletlerin murnhhnslan bi 
dcnbire müthiş bir feryat kopara .. mli~külle ka~ılaşhlar. Bir kere 
rak : esasların te!'pitinde istinat edil 

"- Paralanın gitti? Paralarımı hiçbir misal, hiçbir tarihi hakikat 
çaldılar!" diye haykırınağa başlamış tu. l\lilletler Cemiyeti insanlık tB 
tır. O sırndn, Sarayburnu açıkların- hinde yepyeni bir ~eytll. Bundan 
dan geçen UskUdar vapurundan bir la3 ı cemiyetin ptıktını tt'Spit ede 
adamın kayığı 1 inde haykırdığı du- sadece na7..ari:re:re cltemmiyet 
~·ularnk denize sandal indirilml~tir. mek, sa.dece ~a~ri görii~lere isti 
Vapurda bulunan polisler, kayıkla- etmek mecburlnHnde kalilılar. 
kilerin Uzerinl aram ağa n bşlamış, fa- ı,to bugün Millet1er <Jemi~·ett 
kat pnruyt bulntnatnışlatdır. Knybo - tnım değl ıtt 1 lbnngt>ldlğine 
lan paranın 700 lira olduğunu söyle- olanlar kanaatlerinin cemiyetin U 
yen kayıkçı Tahsin, mk sık baygın- rulu~ tarihindeki bu haldkatten f 
lıklar geçlrmeğe bnşlnnuştır. O sıra- kirdi~mı ld<lia edl~·orlar .... ·aznri I' 
da, memurlardan biri, kayığın baş ı;;iplere müst,enlt Milletler Oemiyet 
tarafında, paravı bulunca, Tahsinin buglinkü dünyada ar. ıulusnJ ihtil 
hcvecıını ynbş~ıştır. lan halledebilecek, ,.e silah km•vet 

Parayı, Salih isminde birinin çala- kaJ1;t koyarak sulh ,.e beynelmilel 
rak sakladığından şUphe edilmiş ve tlalett idame ettirebilecek bir \'9.ıi 
suçlu Salih yakalanarak Adliyeye te olmaruğtnr ileri silrilyorlnr. 
verilmiştir. Salih, dUn birinci sulh ce Son birkaç senenin ve bilha sa 
zn mahkemesinde sorguya çekilmiş. altı ayın arsmJusaı hadiselerini J1l 

fakat suçu henüz sabit olmadığından olarak gösteriyorlar ve diyorlar ıd 
.l\.UÇUK HAllERLlm. tevkifine ltizum görUlmemiştir. Ka - Japonya Çine taarruz ederek 1" 

* l\llhrac.-.e bugUn gHllyor - Bir yıkta bulunan 790 lira ve bir mik- çurya~, f!'>tili\ ettiği zaman Cent 
haftadanberi şehrimizde bulunan Da- dar Rus parası dUn mahkemede Hft- ne ~·aph? Hiçbir suretle Çinin ra. 
rampur mihracesi Sir Şimanlal Setal- kim Reşit tarafından kayıkçı Tah- nıma ko)}tu mu? Halbuki her ikis• 
vad, bugiln, "Romania., vapurile Kös sine teslim edilmiştir. Snlihin duruş ~erek nmteanz, gereks~ tuarnır.a 
tenceye hareket edecek ve oradan Lon mnsı gayri mevkuf olahık devo.m e- rayan Milletler Cemiyeti Paktina 
draya geçecektir. deccktir. zil im7.a idiler. Japonya Çindeki e 

• l\leitilekelimlıdeld beynz Ruslar- peryalist siyasetine Cenevre.nln J1l 
Beyaz Ruslardan memleketimizde ka Tilrkofiste değl§lklik cudiyetinden hiç fütur getinn 
lan yilz kUsur Rusun Tilrk tabiiyetine Türk fi ~·-t b 1 b i d.i kt" .. el'an devam ediyor . o s Uj an u şu es re oru P Boll 1 b. d c 
kabul edileceği haber alınmıştır. Mahmudun Londra ticaret mümessil aragua~:- V)·~ ,ıalr ın ike .... 

* Terı:il<>r ceıni.ntinin müracaatı- 1• - · t' t d . k. t·b· C re ne yaptı. Gene hı~. fer ı ı.<> 
ıgıne, ıcare o ası umumı a ı ı e- · t 

1 Ticaret odasına, terziler cemiyetinden vadın da Türkofis İstanbul şubesi di- ~er~ebt~e savaş ı ar. c1 
bazı şikayetler vaki olmaktadır. Bu kt- 1 .. -.. ta . d.l - · d b h En nıha:ret .Hnbeslstan ne ol re or ugune yın e ı ecegın en a Z • t-..1t·· 1 - 1 .. h-
arada evlerinde çalıı:ıan terzilerin ter d'l kt d' Lo d t' t .. ecrı nı ur ere rngmen ıu~ın .; se ı me e ır. n ra ıcare mumes l t ı 
ziler cemiyetine girmesi için müraca- sili Nizamettin Alinin vekalet teşkiliı ~abahada !iinbık Ha~ ~para or 
atlar yapılmıştır. Ticaret odası bu şi- tında mühim bir vazifeye tayini ihti- sara~,nda ltalyan ha)'ragı dnlgaf 
kiıyetler hakkında tetkikat yapmak - maıı vardır. maktadır. ltalyan istilii~mı durdof 
tadır. mak için Cencnede alınan tedbiri 

• Ha,·a Kurumu Baskanı geldi - Trabzon müddeiumumiliği tcs~i7. kalmı~trr. 
Hava Kurumu Başkanı ve Çoruh me Paktın değiştirilmesine tarafta 

Ist.a.nbul müddeiumumiliği baş mu- 11 busu Fuat Bulca, diln şehrimize gel- bütün bu ml~alleri gö~tenlilden SO 
avini Salihin Trabzon müddeiumumi-

rru;t;i~et odasının biitce 1 _ Tica- liğine ve Balrkesir müddeiumumisi lb 
ret odası btitçesi lktisa.t Vekaleti ta- rahim Sunuhinin lstanbul milddeiu -
rafından tetkik edilmektedir. Oda u- mumi baş muavinliğine tayinleri ka -
mumi katibi Cevat Düzenli, bütçe hak rarlaşmıştır. Bugünlerde kendilerine 
kında izahat vermek için, bugün An- lebligat yapılması beklenmektedir. 

karaya gidecektir. 

Şevki Behmen Yalovada 
Yugoslhv nazın Şevki Behmen ve 

eşi, dün sabah, Yalovayn gitmişlerdir. 
Nazır Yalovadan Bursaya geçerek 
ağlebi ihtimal bir iki gün kaldıktan 
sonra, tekrar şehrimize dönecektir. 

Mabuat Umum Müdürü 
Matbuat umum mUdürU Vedat Ne 

diın Tör, dün Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Ustündağ ile Vali muavini 
Hüdai Karatabanı ziyaret etmiştir. 
Vedat Nedim Tör, bu akşamki eks
presle ve matbuat mUmessillerile bir
likte Montröye gidecektir. 

Yeni bir formül bulundu 

Ruhsatiye harçları bundan 
sonra taksitle alınacak 

Ruhsatiye harcı meselesinin halleHilnıeslnl bekledikleri tçrn bu Paur 
kapalı kalan dUkklinlardah birkaçı 

Yeni emlak tahriri yapılan kaza.. ziyette olınndığından belediye ihtilaf 
lardttkl dUkkft.n sahiplerile belediye için bir formUl bulmuştur. Bu for
ara.Smda ruhsatiye harçları yüzUn • müle göre bina arazi yol tanzifat 
den çıkan ihtilllfm halli i~in belediye ·ı . tb• ~ t• 'h ' a tak 
tetkiklerine devam etmektedir. Bu vergı erı g 1 ru sa ıye arcı a -
resmin ou Şekilde alınması kanun sitle alınacaktır. Daimi encümen bu 
iktlzalu olduğundan ve esnaf ta ruh- formtil Uzerlndeki tctkUUerlnl bugUn 
satlye harcını defaten ödeyecek va- lerde bitirecektir. 

ra: 
- işte elimizde on beş sen,.L'K 11 

tecrübe acı hakikatlerfl.,... mütese:i' 
bir tecrübe 1-ar. nandan istifade 
mek bii' vaiife, bir bor~ttır. Mille 
Cemiyetini bugünkü arsruluso.l d 
ma uygun bir surette ıslah edcliııa 
yorlar. 

Yeni l\lilletler Cemiyetinin Uç il' 
tıemeden nıüteşekkll olması tcldlf 
liyor : 

1 - Blrhicl kademede bUtUn af> 
tar bulunacaktır. Bunlar taarruz lı 
ısmila sru:leee ekonomik tedbir 
yı taahhUt et.lec klerdlr. 

2 - lklitci kıulemede; aznlar 
lıı.ra ayrılım~ lmluno.cuk ve her 
uası kenal gnıbwıtlakllere bir t8" 
ruz vuku bulduğu t:alcdirde 
uğrayn.na 1 Uknizlanln. bulunmn1'1 • 

lih vermek suretil yanlanı tnaJılJ 
edecektir. 

S - UçUncü kademede, Mllle 
yioe gnıı,ıara aynlmış buıuno,Cakl 
dır. Yalnız gnıp Wi.lıillnde blrfuC a~ 
arroz e.llhllj:;ri btktllnle taarruz ~" 
ne stılh kuvveti Ue yo.nlımı ,·ade 
ceklerdir. 

Milletler Oemlyetitılıt bu surette 
tahı !ıdmal kurum harlclntle olan 

a \ 

rika ve direr de\'letlcrin ae Oetı~ıdil 
ye i Urake t mt1 ei.leceğl dU Untı ute
ğUnilen bu ıslahat programı lJtg M 
retle ~ok taraftar kaıanmaktndıl"d il' 
ni zamanda, _imdiki Pakttan ~· 
müessir ola.cağı zannedilmt>Jrl ıtoı· 
ÇünkU haıthazırda hiçbir devlet dir , 
nıdan do~ya. kendio;inl ilgileP ti"tlt 
meyen bir bamız için hnrbe gi tbll' 
istememektedir. Yeni progrant t~ ...... 
etllltliği takdirde herlıanJ;İ bir ..,., .. 
nız karşı~ında kalan bir uevtetlıt ıı~· 
dımına taarrurun kendilerini de JlO" 
lertdirmek ihtim8.ll olan <levlettettıf, 
.. ~klardır. Pratik ve lıakikatıı dlııf 
~un bir fikir! Falfat bunun tt

111 

harbe mUncer olan ittifaklar sl~ı ' 
tine yol ~masmdııü, ve be)'lle 111*' 
tel adalet fikri ve m uıtyet JfOt ' 
sini ortadan kaldırma mdaP 
kutur! - N. l'tf. ~ 

-=============-~ 
Maliye müseşarı 9etd~ 

Maliye Bakanlığı müsteşarı. 
A.ılkaradan ~ehrimize gelmi§tir 
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Gümrükte 

Memurlar arasında 

yeni tayin ve terfiler 
Ş~111zde ve cljer 

.........-w 

.. 
Kireç ocakları 
~ok sıkı kontrol• 

tabi tutulacak 

Ekonomik çalışmalar 

Şekerden beş kuruş daha 
tenzil imkanları aranıyor lpekböceği 

8. FELEK 

Şahtın seyahati 

Küçük Anlaşma 
işleriyle alakadar mı? 

Parfs, 18 (A.A.) - Saint Brlee, Le 
Journal gazetesinde yuDUf olduğu 
bir l&kalede kUçUk ttllif konferansı 
ile doktor Schacht'm seyahati ara
amda bir alaka görmekte ve '"Dok
tor Schacht, acaba neden dolayı bu 
seyahate çıktı! Almanya ile Şark 

devletleri arasmdald ticaret milna
sebetlerlnln lnkipfmı ~min etmek 
için mi?,, sualini sormaktadır. Sabıt 
Bıice, bu aeyahatin aebebi daha zi
yade Alma.nyanm maU vaziyetinin 
fena olması olduğu mUtaleaamda bu 
luıımakta ve tunlan ili.ve etmekte· 



r 

4 TAN ==============================================----- 17-6-926 

s .iM 
~J 

KUŞBAl<IŞI 

Yavaş, yavaş 
Şarka ait bütün fikirlerini Tokatli-

yanm kristal camlan arka.ı;rndakl 

No. 165 c. AKI koltuğuna gömülerek veya Beyazıt ca 
Ziya tf milnin arkasrndaki meJ·danda lstan-

Anzayur Bandırmaya CJ·ıder 9·1ımez bula her giin büyiik sen·ah gemile-
rinin gelmesine dua eden güvercinle-

d h 1 1 f h 
re )·em snı>erek edinen bir garplı ile 

er a te 9ra aneye koşmuştu konu~H)Ortırn. 
ti. Kendisine (Yalova Kralı) un va- Bu garplı) a ı:i;re, şarkta günett bi-Yusu Izzet Paşa. şu cevabı vermiş 

ti: 
- Hangi kuvvetle mukavemet ede 

yim. Buradaki kuvvetin, müdafaaya 
kafi olmadığım biliyorsunuz. 

Miralay Kazım Bey, şu teklifte bu 
lunmuştu: 

- O halde, mayetinizdeki zabit ve 
efradı sUratle toplayınız. Balıkesire 

geliniz. 
Yusuf Iz.zet Pa.5a bu teklifi kabul 

etmemişti. Bir iki saat sonra, yanına 
yaverini ve daha birkaç gözde zabiti 
ile neferini alarak Bandırmadan ha
reket etmiş; evvela Karaca beye. ve 
aonra da; Bursaya gelmişti. 

Kazım Bey, Yusuf Izzet Paşadan 
o menfi cevabı alır almaz; oradaki bu 
lunan kaymakam Seyfullah beyi ma
kine başına celbetmiş; ona da şu emri 
\'ermişti: 

- Bandırmada bulunan bütün za
bitan ve efratla serian Bahkesire ha· 
reket ediniz. 

Gelmiyecek olan zabitan. bizden 
addedilmiveceklerdir. Pek yakında. şa 
kileri tedibe muvaffak olacağımızdan 
,üphe etmeyiniz. 

Seyfullah Bey. bütün efrat ve za
bitanı süratle toplıyarak. derhal Ban 
dırmayı terketmişti. Bira7. snnra dıı 
Ahmet Anzavurun halife ordusu. (mü 
sademesiz bir zafer)le, Bandırmaya 
girmişti. 

Ahmet Anzavur Bandırmaya girer 
girmez, doğruca telgrafhaneye git 
miş; Sadrazam Damat Ferit pa.<?ayı 

bularak bizz2 k"n 'isile muhabere_ye 
grişmiş; tel vasrta.-;ile aynen şu 
sözleri söylemişti: 

- Velinimet efendimiz! .. Bendenız .. 
Halüe ordusu kumandanı, Ahmet An 
zavur kulunuz... Efendimize bizzat 
tebşir ediyorum. }t;mriniz mucibi bu
raya geldim. Ve bila hadise. kasaba
yı işğal ettim. Hamdolsun: artık hü
kumeti 1\aniye ile aramııda hiçbir ha 
il kalmamış ve mel'un ittihat~ılar da 
buradan kiı.milen kaçmıştır. Bu mu -
vaffakıyet bendenizin değil: Halifei 
zişan ef endim.i7.in mahzı şevket ve ke 

rametleri eseridir. Hakipayi şahane-
lerine acizane yüzlerini gözlerini sür
düğüm il, ve inşalla bir haftaya kadar 
da, buradan ve Bahkesirden itibaren 
Bursaya kadar bir tek millici bırak -
mıyacağımı 7.atı şahanelerine arz bu
yurmanızı istirham eylerim ... Ancak: 
silah, cephane ve bir miktar daha al
tın para isterim. Hatta, iki tayyare 
gönderilmesıni de ayrıca rica ederim .. 
Velinimet efendim! .. Bir iı:;tirhamim 
daha kaldı. Paşahk fermanım. henüz 
gelmedi. Bunun da biran evvel gön
derilmesini istirham ederek mübarek 
ellerinizden ve ayaklarınızdan öpe -
rim. 

Sadrazam Damat Ferit Paşa: Ha
life ordusu kumandanmı tebrik etmiş, 
(işbu muvaffakıyati mütevaliyei kah 
ramananeyi derhal zatı şahaneye 
arz) edeceğini söylemekle beraber, is 
tediği şeyleri göndereceğini de vadey
lem!şti. 

Ahmet Anzavur, Padişah ve Hali
fe Vahidettinin (vekili mutlak)ı ve 
Sadrazamı Damat Ferit Paşa ile bu 
t!luretle muhabere ederken, <Halife or 
dusu) ismini ta.<?ıyan. eşkıya gilrühu 
da kamilen kasabaya dağılmış: evle
ri ve dilkkanlan yağmaya başlamış
tı. 

* Gelelim, (Karamürsel) isyanına ... 
Balıkesir muhitinde, (Yunan ve 

Halife orduları) müştereken taarru
za geçer geçmez, hem isyan sahası

le) a\·aş )"a\a~ doğuyor. İnsanlar mah 
nını veren Laz Ibo, mütarekenin ilk 
günündenberi o civardaki Ermeni ve :o;Ui!'r ) a\'a-, çc\'rilen filmlerdt•ki ~amsa-
Rum köylerinin intikamcı çctelerile krzı gibi değdiği yere yapı~ıp oradan 
birleşmiş, muayyen bir ücret muka- zorla a) rılanların harrketlt>riyle, "ya

\'aı,, ) a\'ao;" uyanıp ya\'a.s )·avaş gebilinde lngiliz i~tihbarat şubesinin 
riniyor, e ni)·orlar. önca bu gerinip emrine girmiş; o havalideki Ittihat-
esneme akşamlara kadar sürü)·or, vel 

çıları takip ve derdest ettirmek ba-
hasrl bu garııl:) a gf>re lstanbul, uyhanesilc masum Türk köylülerinin 

basına bir bela kesiimişti. ku hastalığına tutultnı~ gibi... lstan· 
Muhit: fesat ve isyana fevkalade hul sabahtan akşama 'm<lar pinekle

müsaitti. O dara<'Ik sahada sıkışıp ·'ip duran hir \'İİcufJs esnı>mck l<:in 
kalan kesif halk: Türk. Rum, Erme- açılıp bir daha kapanmıya üşt-nen 
ni, Laz. Gürcü, D,ıgıstanh milletler- muazzam bir ağız manzarasmı , ·eri

yor. le Rumeliden gelen muhacirlerden 
mürekkepti. Mütarekeyi müteakıp Un ~arplı, bana, misa1 \'ermek için. 
tehcirden avdet eden müntakim Er- Beyoğlunda. Ta•:slmden tiinele kadar 
menilerle; Yunan komiteleri tara _ tı7anan katran renkli kalabalığı gös
fından kamilen silahlandırılan Rum teriyoı ve: 
köylüleri ise: gerek Türk köylüleri- - Bu kalabalı", diyor yava.-, yava'" 
ne ve bilhassa henüz kuvvetleneme- ' ~., .. n•"l.-•11 h'r ara~·a ırel!lle-

miş olan Kuvayı Milliyeye karşı sinden clo~an bir "yava-;lık., bataklığı 
şiddetli bir husumet göstermekte - na benziyor, biitün acbmlar bu ba
lerdi. taklııla saolanıp knlıycrlar. Bu kat

Tı:.tc, bövle bir muhittR bütün fc- ran renkli kütle sabahtan akşama ka
sat ccreya~larına kam~an I. .. az (bo gi- dar hir adım ileri gitmeden olduğıı 
bi bir adamın. Tstanbuldan bilhassa \erde çalkanı)·or. R•ına hem:er bir 
fesat cıkarmak için gönderilen Çer· kalabalı~a l.ondrada ras~elebilirsi
kez Kazım ile birleşmesi; bütün o niz. Fakat, ptlmz kral \'e) a krali<;e 
havaliyi kan ve ateşe boğacak: ve ~e ·tii~i giinler ... 
sonra da. Bursa gibi mühim bir Ku- Ru gnrplıHı Reyoğhınun bizim i<:in 
vayı Milliye merkezini şidd0tle gar- bir ~ol de~il. ağ"acsız bir ne\ i park, 
sacak bir felaket husule getirebilir- t.a\·unsız bir çe it salon ,.e bütiin sev
di. ~ililerin buluşmak i<:in intihap ettik

Nitekim, Çerkez Kazım Karamür- teri bir kah\'e nl<hığunu, Bryoğlunun 
!iele ayak basar basmaz, derhal kuv· şarklrt bir ı,:-fıııa alalcası olmnchifını an 
vctli bir fesat havası esmişti. Kay- latmuı{a çahstım. olmrulı. Kafasına 
makam. şube reisi, belediye reisi gi- hı"<;.,-L.., kurıın ohH·nn .. , nvn .... va\a.ş., 
bi resmi unsurlar. alenen muhalefe- telnkkisini hn) ret inden ha\ a) a sıç -
te geçmişler: halkı Kuvayı Milliye ratn•ali için: 
aleyhine tahrik ede<'ek propı:ıganaa - "- si7 Anlmnı· a (!iff'-' 
lara, ve tstanbul hiikfımPti lehine 
aöniillü topl~ mağa girişmişlerdi. 

Karamiirscl merkezinden muhite 
do"ru yayılan bu propagandahrın 
esaı:ıını. ı;;u sözler teskil etmekte idi· 

.... 
dim. 

"- Ha~ ır!" clecli. 
Ona. JW~ n7.ıftnki giİ\ r 

ka<: ~in '"Jl'lsiz hıratmrak r:'dip An
kara) ı göm1esini tnvsi) t> ettim. - Padişahtan başka. hi<'bir kuv

\.'et tanımayınız. Kuvavı Milliye de
nilen <;apulP-ularm sözlerine inanmn
yımz 'Eğer sizden para, silah ve a-
dam istiyecek olurlarsa. zrrmk bile "l,.....f!.-te 
vermeviniz. Derhal hükumete müra
caat ediniz. 

Bu sözler: herkesten evvel yaban
cı unsurları memnun etmişti. Bun -
!ar, derhal btı prop:ıgandaları üı kvi
ye edecek teşcbbUslerc girişmişler

di. Bir iki giin zarfında hükumete 
müteaddit müracaatlerde bulunarak 
birkaç kişiyi alenen tecziye ettir -
mifjlerdi. Ve sonra da, gfıya hükiı

mete müzaheret maksadile açıktan 
açığa silahla dolaşmak cür'etini gös
termişlerdi. 

Sölüz, Yeniköy, Çengiler gibi es
kidenberi şakavetle tanınmış olan 
Ermeni köylerinin çetin ve dik baş
lı komitecileri, Kuvayı Milliye kor
kusu bahanesile köy hudutlarını ve 
yolları kesmışler, her tarafa silahlı 
nöbetçiler dikmişlerdi. Buralarda 
dolaşan her Türkü, ölüme mahküm 
etmişlerdi. iki üç gün zarfında tür
lü bahanelerle öldürülen Türk köy
lülerinin adedi, sekizi geçmişti. 

Bu sırada Çerkez Kazımla Kaza 
Kaymakamı Boşnak Ismail Hakkı 

Beyin teşkilatı, hemen hemen bit -
mek üzere idi. Bu teşkilat biter bit
mez, derhal harekete gerecekler; 
(Pamucak Derbendi), Oznik) Rum
ları ve bütün (Orhangazi) Ermeni 
(intikam çeteleri) ile birleşecekler .. 
(Gemlik) Rum metrepolidinin ha
zırladığı kuvvetlere iltihak edecek
ler. 

Bir çocuk bisiklet 

alt~nda ka~dı, yaralandı 
Beyoğlunda Kaşkaval sokağında o

turan Ademın beş yaşındaki <;ocuğu 
Şakire, Kavun sokağında oturan Sa
vanın idaresindeki bisiklet r.arpmış 
ve ağır surette yaralanmasına sebe -
biyet vermiştir. ~-kir hastaneye kal
dırılmış. Sava yakalanmıştır. 

Döverek bayıltmıı 
Feriköyde Ortanca sokağında otu

ran Sabahattin ile Nişantaşmda otu
ran Ismail aragmda kız meselesinden 
kavga çıkmıstır. Sabahattin, lsmaili 
döverek bayıltmıştır. Tahkikata de
vam edilm ktedir. 

Bir hamal düşerek öldü 
Diın sabah köprü üstünde sırtında 

yük ile geçmekte olan Tepebaşında 
Orta sokakta 25 numaralı apartima
nın kapıcısı Muharrem, ayağı kaya -
rak yere düşmüş hafif surette yara
lanmıştır. Fakat, yaralı bir müddet 
sonra ölmüştür. Ceset, görülen lü -
zum üzerine morga kaldınlarak tah -
kikata başlanmıştır. 

Kayıp çanta bulundu 

nı genişletmek. hem de milli kuvvet
leri muhtelif yerlerde oyalıyarak 
binôirlerine yardımdan menetmek 
için lznik ve havafüıinde de bir ha- r 

reket vücuda getirilmek istenilmişti. 
Bunun için de bahriye yUzbaşılann
dan Çerkez Kazım isminde b i r i: 

[Arkası varl 

. 
--ı-AN 

<\BONE VE iLAN ŞARTLAR 

Zeynep isminde bir kadın, Yenica
mi önünden geçerken içinde yüzük, 
küpe ve bir hayli para bulunan çan -
tasını kaybetmiştir. Polis memurları, 
kısa bir araştırma ile Medet ve tsa 
isminde iki sabıkalıyı yakalamıştır. 

Çanta, ve içinde bulunanlar noksan 
-;ız olarak sahibine teslim edilmiştir. 
Suçlu Medet ve Isa, dün birinci sulh 
ceza mahkemesinde sorguya çekilmiş 
'erdir. Suçlular, çantayı yerde bulduk 
'arını söylemişlerdir. Duruşmalanna 
-;erbest olarak devam edilecektir. 

- Izmitten başına tophyabildiği 
muhtelif unsurlara mensup - 200 
kişilik bir kuvvetle, Karamürsele 
gönderilmişti. 

KaramUniel, bir fesat ve isyan 
merkezi yapılmağa müsaitti. Kara
mürsel halkının munis ve siyasi ce
reyanlardan uzak bulunmasına rağ
men, Hürriyet ve ttillf Fll"kası ile 
Ingiliz Muhipler Cemiyeti, burada 

1 kuvvetli Ull8urlar elde etmişti ... Ka
za Kaymakamı Ismail Hakkı, Ahzı
asker Şube Reisi Binbaşı Fuat Bey
lerle Belediye Reisi Rauf ve Avukat 
Ahmet Efendiler Karamürsel ve ha
valisini Kuvayı Milliye aleyhinde 
bir muhalefet merkezi haline getir
mişlerdi. 

Bunlara, Yalovada oturan (Llz 
1bo) isminde biri de inzimam etmiş. 

. 
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MEMLEKET MANZ ARALARINDAN : Konya Gazi heykeli ve meydanı 

ı MEMLEKETTE "TAN ,, 
Aydın mıntakasında yeni 

mahsul vaziyeti çok iyi 
Aydın, (Tan) - Bu yıl incir ürününün tutumu çok iyidir. Bir hafta

danbı>ri (ilek) erkek incir atma ameliyesi başlamıştır. Havaların hiı.la se
rın ve yağışlı gitmesinden erkek ine irler layıkile gelişememiştir.Bu yüz
ıicn bu yıl (ilek) piyasası biraz yüksektir. 

Son yağmurlann zeytin ürününe tesiri pek az olmuştur. Zeytinler ken
•Jısini kurtarmıştır. Ağaçlarda mahsul kendini layıkile göstermeğe başla
mıştır. 

Buğday ve arpa orak ve harmanları sürüyor. Taze arpanın kilesi geçen 
h:ıfta 45 - 50 kuruşa satılırken bu hafta 70 kuruşa kadar yükselmiştir. 
Buğday da 90 - 95 kuruşa düşmüşken 140 - 155 kuruş olmuştur. Yeni buğ
dayın çıkmaması. eski stokların azalması yüzünden Denizlide un piyasa
sı yükselmiş. bu yüzden Aydında da ekmek narhı çıkarılmıştır. tki üç 
g\ındür öğl<.'den sonra fırınlarda ekmek bulunamamıştır. 

Giresun Bel edıyesinın işleri 
Giresun, <Tan) - Giresun Belediyesi 936 yılı bütçesinden 34.429 lirayı 

şehrın ımarma, 21.000 lirayı borç karşılığına, 39.324 lirayı da maa.~at kar
şılığına ayırmıştır. 

986 yrlı çalışma programına göre; plan üzerine Fevzi paşa caddesinin 
yapılmnsrna devam edilecek, bu yola istimlakile beraber 15 - 16 bin lira 
sa.ı-fedilecektir. cümhuriyet alanının yanlarındaki binalar istimlak edi
lecek ve alanın parke ile tefrişi tamamlanacak ve 10.000 lira sarfedilecek· 
tir. lskclenin yıkılan kısmı tamir edilecek ve yeniden iki hela daha yap
tırılacak, şehrin birkaç meydanına büyük saatler konacaktır. Elektrik 
fabrikasına bir siren konması takarrür etmiştir. Bu sirenin sesi on kilo· 
metrodan kolaylıkla işitilmiş olacaktır. Sirenin münakasası bitmiş ve 
ihalesi yapılmıstır. Halkın bedii zevkini tatmin maksadile bir şehir ban
dosu tesis edilecek, bando belediyenin emri altına olacak ve hergün park· 
ta çalacaktır. 
Şehrin en güzel alanına Atatürkün heykeli konacak, bu heykelin çok 

mükemmel bir şekilde yapılması için belediye hususi muhasebe ile birlik
te çalışacaktır. 

Simav çayında boiulan çocuk 
Balıkesir, (Tan) - Kepsüdün Kalburcu köyünden 9 yaşlarında Ahmet 

ile arkadaşı, köye yarım saat mesafede olan Simav çayına giderek balık 
tutmak üzere çaya girmişlerdir. 

tyi yüzmek bilen Ahmet, gittikçe açılmış ve kendisini akıntıya kaptıra
rak suyun en derin yerlerine kadar sürüklenmiştir. Arkadaşları Ahmedin 
suya daldığını zannetmişler, epey bekledikleri halde sudan çıkmadığını 
görünce telaşa düşmüşlerdir. Nihayet, köye gelerek babasına ve köye ha
ber vermişlerdir. Çocuk boğulmuş olarak sudan çıkanlmıştrr. 

Mudanqa 
plaj v 

civarında yeni bir 
cude ~etiril(qor 

Mudanyadan ıüzel bir görünüş ... 

Mudanya, (Tan) - Mudanya be
lediyesinin en mühim varidat mem. 
balarından biri olan iskelenin ° lktI -
sat Vekaletine geçmesi, uray bütçe 
ve kadrosunda göze çarpacak bir 
tahavvül husule getirecektir. Bu ta
havvül şehrin bayındırlığı etrafında 
çizilen pl&nlarm yeniden incelenme 
ve düzeltilmesini icap ettirecektir. 
Mudanya urayınm, tasfiyeye rağ· 
men, şehrin iman iglerine verdiği 
önem ve gösterdiği gayreti tebrik 
etmek lazımdır. 

Belediye, §ehrin mühim bir eksi-

ğini ve halkın başlıca isteklerinden 
birisini daha ka!'§ılamak üzere ha -
rekete geçmiş ve ArnavutköyU de
nilen yerde plaj inşası için hazırlık
lara başlamıştır. Burada modem 
bir plaj kurulacaktır. 

Mudanyaya vapur işletme işini ü
zerine alan şirketin muntazam ser
visleri Bursa hatta lstanbul yolcu -
larmı dahi bir hayli sevindirmiştir. 
Saatlerce süren bir kara yolculu
ğundan hoşlanmıyanlar Yalovadan 
ziyade Mudanya yolunu tercihe baş
ladıkları görülmektedir. Yalnız, Mu-

Aydın Halkevinin 
Germenciğe gezintisi 

.Aydın, (Tan) - Halkevimiz gös· 
terit kolu, Halkevi bandosüe evvelki 
gütı Germeneiğe giderek (ikizler) 
piyesini temsil etmiştir. Bando da 
halka konser vermiştir. Germencik
liler gerek gösterit koluna ve gerek· 
se bando talebelerine büyilk konuk 
severlik göstermişlerdir. 

Germencikte çok kuvvetli bir genç· 
lık te.<rekkülü vardır. Kurumun spor 
kolu, ~ilimiz spor hayatında günden 
giüıe yükseliyor. Nitekim, .Aydın 
Spor Klübü ile son defa yapı"lan 
maçta berabere kalmvıwrdır. Klübün 
gösterit kolu da sık sık temsiller 
vererek halkın gösterit ihtiyacını 

karşılıyor. 

.Şimdi Partinitı yardım ve hima
yesile bir de okuma od.ası kurulu • 
yor. Germencikte bir de avcılar klü
bü Jardır. Partinin himayesinde ça
lı.şan klüp bu yıl çok muvaffakıyet
li sürekler yapmı§tır. 

Giresun belediyesi 
borcunu ödüyor 

Giresun, (Tan) - Belediyemizin 
Berkman elektrik şirketine 36.000 
altın dolar borcu vardır. Geçen yıl 
bu şirketle de müzakereye baslı.Yan 
belediye borcun miktarı 45.000 Türk 
lirası olarak, fakat derhal ödenmek 
şartile uyuşulmuş ve beş senede ö
denmek üzere 40.000 lirası Belediye· 
ler Bankasından istikraz suretile, 5 
bin lirası da belediyeden verilmek 
üzere bu borç ta itfa edilmiştir. 

Hava Kurumuna yardım 
Germencik, (Tan) - Dün Aydın 

Hava Kurumu başkan ve üyeleri 
Gennenciğe gelerek, kamuna bağlı 
bütün köy muhtar, Parti ocak ve 
Hava Kurumu başkanlarile konuş

malar yapmıştır. Yer ürünlerinden 
Hava !{urumuna teberrü olunan yüz
de 2 işi için her türlU hazırlıklar bi· 
tirilmiş, teberrüler almmağa baş • 
lanmıştır. Kamunumuz Hava Kuru· 
muna, kurulduğu gündenberi her 
kamundan fazla yardımda bulun • 
muş, Germencik adile bir uçak ar • 
mağan etmiştir. Izmir komisyoncu· 
lanndan Muzaffer Keskin kuruma 
100 lira ile hava tehlikesini bilen U· 
ye yazılmıştır. 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesin 
den: 

Serkis Keseryana Merhun olup mah . . 
kemece satılmasına karar verilen De-
ğirmencilik Türk Anonim Şirketine 

aid 19000 aid hisse senetleri 30-6-936 
tarihine müsadif Salı günü saat 10 
da lstanbul kambiyo borsasında sa -
tılacağrndan talip olanların mezkQr 
gün ve saatte hazır bulunmalan ilan 
olunur. (23764) 

danya seferini yapan vapurlarda, 
bilhassa Koeaelide şirketin ufakte -
fek tadilat yapması lizımgeliyoı'· 
Mesela 150 den fazla yolcu alması· 
na müsaade edilmiyen bu vapurda, 
güverte teşkilatına biraz ehemmiyet 
verilmelidir. Mevsimin hararetinden 
bunalan yolcunun, temiz bir havaya 
ihtiyacı olduğu idarece de düşünü!· 
meli, vapurun güverte aksamına bıÇ 
olmazsa birkaç IUldal)'e ~ ke> 
nnlmelJdlr • 
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Lik maçlarıncl• hl y nilmlyen ener 
il il r ivonlt1C1&1 ald-

Iİ'utbol federasyonu tarafından O· 

;vuncular kampa çağm1dığı için llk 
maçlarmı bir an evvel lamamlamak 
DMCburl.yetinde kalan fulbol heyeti 
li'enerbahçe ile Hilal maçında hafta 
ortanı oynanmağa karar verdiğinden 
her ild kutup aun Kadıköy sladmda 
kar,ı}qUak son maçlarını yapmı9 • 
tardır. Bu maçta galip gelen tı'ener· 1 
bahçe ta.knm, birinci küme birincili· 
llnl alllllft Hllll de mevsim başından 
beti Söaterdiğl bUytik varlığa rağ -
mtıll aonunc\ıluktan bir ttlrlU ktıitu· 
limiınjfbr. 

Saat 16 50 de Ahmet Ademin ida
reelle '*'1anan maga Fenerbahge 
rtkrettn yerine AngeUdlsl, Şabanm 
yerine de Namığı almıt ve Htıaamet
thı - Y..,ar, Fuıl - Cevat. Ali Rıza, 
Mehmet lte,at - Niyazi, Namık, il · 
•t. Naclı Ail~dia • tQllılde blr 
takımla ortaya geımı.ti Hllll ta.la· 
mt ~ fJlı JntyyeW kadrbelle oynuyor. 
Mat. ll&n llcl-tettlllerin: nattUi h\le\im 
lartle batJladl. Yirminci tllldka.,. iti.· 
4af deftlll oclen bu n.t üste hUe11tll· 
tat aD\&yet merket ı1ıuhaeldıde ~olr 
•'*ftft&lt olan Eeaclm kahatle llk 
......... 1 m-dl... Bu •yhlatt .,... 
dakika eonHı Miydi on teklS dıtnt· 
ean "tok tuwetll bir ştitla ikinci 
M1l1I da kaydediyordu. Anplidisln 
ortaladığ'I tt>pa Namık ttttıncn defa 
B1W ağlaf'ttla talit. Otutmıcu daki
kadan aonra Fener taıeıdne iki teh
Reli hlcamcla buluaan Hilll muh&
ehblettlll Hi19'inettln bltlkeıttmel nıu 
dahalelerle durdurdu. 37 inci daki
bda Kamık 6n sekiz l.stiln8eft nUllı 
teMla lir ~ #merüı ~J 
ercte ğikardı. 
~· ut haftaym •• b Mft llet#ert

lletta ıaıtllyetl U~ nlhayet!MuU. 
Ddael haftlym& cttlz ilah fol'ldla

IOe Mtl&Ykll htıerbütemet bllttlet 
.. lıfltMa 1ıtr rot telillhld atl&ttııal'-

•"' ~ Bllll tUnnı Dlltl -
ldUl19 lllr llyl b.jdedeta p,retU 
.,,... •• ilt lebıenıdnl kia1'mı• 

....... tayıdan b&llblltln ... Jretl. 
nen HlWllllt tıit Ulltıe Jltıeumltida 
Wuüular'" bu arada bir de penal-

)lllPöllaaRötnMlt:18 
0 , •• , ., n 

Fener~J~e kaleolslninJ>ir lwrtarıtı 

Fenerbahçe • Hilll maçından heyecanlı bir an 
tı k&zanclılar, fakat HUameddin bu- ..yn tebrik etmt.ği vuüe eayanz. 
nu süaol bir yatıfla bertaraf etti. Yaptıktan yirmi iki maçta 92 gol 

Hil&lin gtlsel oyununu ancak Na • ylpan renerltahçeliler gol atmada 
mıktan aldığı puı Nlyazinin gole 11•- btıltln rakiplerini geride bıraktıklan 
virmesile bozabilen san lacivertliler gibi yalnız 11 g-ol yetnek suretile mu 
~krar blkimiyeti ele almakta re . dafaa kaWliyetlerini de gösterm~ler
ctktii6dller. Nlyüüıhı blt tanclelinl dir. Şampifon1uğu san - 18.civertli
~btel bit kata ~e ~t IOİ• çf· ier aldıtma &'öre, GalatasamyJa Be
Vitliice ıol adedi altıya ııkmıt oldu. 9iktaf bu hafta lldnci ve UçUncülük 
Ve oyun iJ&ltıpiyonumuzun 8 • 1 p- lçln qarp1'8caklardıt. 
llblyetl ile rVJıayet buldu. Bu ldh mb lttdtlplefih tlmcllye kadl.r yaptık
tabaka ile İlf maçlarmt bltirnilt o • llfi fni.Çlah. g<Sre vuiyeUefinl gös
tan Fenerbahçe >1&Pbiı 22 maçm ~1 leHr puV&n cetvellni &f8iıyt. derce
i.Dde galip v~ yamöı birliıae de be • c1ıyoruz. !lundan sonra yapılacak yal 
rabere kalmü suretlie çok değerli nız bet maç kaİmıfÜI'. Galatasaray. 
blr ,atrıi>iı'oiiİUk klLzanmı,tir. San - ~ta,. Be,iktaf - Vefa, Galatasa
llct~t'titt'ttii mevsim bidayetinden rh.y - GUnef, ae.ili:tat • Beykor:, Ve
beı'f g5tt8fdıklen yUklei ~t ve fa - Suteymanlye. Futbol heyeti ilk 
faaliyetin tabii bir netıceii olah bU fl!'S&tta bu oyunlan da yaptıracak ve 
bttniclliktetı dolayt Ji:6tıaıtlrlnl &yn Uk mUaabakllaiiiıı tamainlayacaktır. 

KulUbU YaptJlt lllhlytt aı .. •Mr MqtOp Att~tı ıöl Y•tHil ıol Puvln 
M'f 
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Beykoz 21 
Gtlll~ 11 
latanb~ 22 
AA'46lt n 
Vefa IO 
8b~~ 11 _., •2 
1'6ltill n 
Rllll it 

11 
18 
lft 

" ı r' 

r 

r 

G 
3 
1 

l -
1 

t 
10 
10 
11 
14 
17 
17 

H 
75 

"1 

"'1 
81 
19 

.- Batır .. Hayır ... 

ti 
24 
1,. 

44 

78 
57 

r:o 
Ü 
l8 
43 
42 
36 
35 
38 
Bo 
30 

Kapı rkasıncl 
b ir clnaye ı 

İllMeiUlftwıtl Jltie.yö BröllMrd 
IOniac 

- M6a.)'G Vipoıt-Mateellt'niıl 'blt 
ltM&1a kUl'IMm ıitmek ihtimali yok 
Mtl ! lleqıin atrobJU bit lllt alıyor

...J •u. Beliti de illet fUla alnlıf ..• 

-Bu t&vzihten dolqı te,ekkilr e
•ertm Madam. 

Bu, odaıtm bazı yeti~rinin niçin 
Maltı. inalefıt etfantt\ ttlçhl ,Ulak 
lldbfdu iah ediJol' \'e bell de bu 
Mrlde birvOk pUmal ialfltl alabil· 
.ım. 

Dr. Xiralle hafif bir titı'Mll! ne 
IOM\l: 

- Parmak izleri mi ! Ne par• 
mak WW!! 

)(&lyö Guillet: 
- Ne olacak, dedi, her halde ka.o 

tftlal parnıak iileı'f. 
~fil lı::oftllit!ti M:8s~ Mattet tal· 

~ --~ ftedi ki: 
- aaa;.ı 8ltlbtlf. hl}bfnn tah~ 

............. 
7 • Deetöt lıbnne: 

---w....ı ...... ~~ ...... ---· - lmklaı yok, dedi, haetanm eli 
klkat klfi derece vütyeti iblatıyor. altmd&ld Ulç, ~tede yuılı ttıik· 

Adli polis müd\lrll mld&Mle etti: taMaa fUla olanıudı. &*hane • 
- O kadar acele ~bnljellm. He-

nüz tahminlerle nieııattlUs. füntl da chl ftrileft tl'9, biriıtci katta, tuva-
itiraf edeyim k1elni._.teli1IUa en let oclaamdaki Mr dolapta kilitlidir. 
doğnı gelttnir. ~·· - Bu dolabm anahtan kimde bu· 

MÖIJÖ Gttlllet etlidl .. Madam lun~Madam Vlgnon .. ırueeııı nı 
Marcellel'ln gözlerinin içine bUa iT! tabii ol8'iU Matmuel su.anne 
H.k M>rdu: 1~ um1aa .•• 

- KocanWth ftlf iQlnlfn Ylt tteslk aaçb, kıp~ gözlil ve mite· 
mıydı? madlyen ajzmdalrl IÖnllk imlarlti 

Oenç lldm blMMi: etlft~ 'otı\Üfi YovQelle IOrdu: 
lıl \rittlötı • Mlrceıiet ~ z&itih • 

lllf bu illet l~l)'()fdu ~ 
- Bir diipıanı mı? 
- Bir dUtrnaıu d~l14! &ıte, öltl• 

münü istiyen birisi? 
Macıam \tltnott • Mııt6lle tlClcletı. 

le eevap ftrdi: 

ıliiü biıdcı: 
- SU.l öh bite dt>lr\i, dedi ve Ulve 

M.tl: 

=============--=====~--:=-.:=:i========-11111-=mm .. lll!l=m-===s 

T unada gece yarısı 

bir feribot battı 

20 llil ltlrfflıtdllı 34 ltltl 1 
akıbeti meçhul 

Peşte, 16 ( A.A.) - 60 yolcuyu 
himil bir feribot gece yarw, Şunyog 
adllt hiluından Tuna.yı i'ı'jerkeb 
lla.,.ıtlattbıtf ve batmıtbr. Mbahm 
et.i.t blrhide belilrden aiti: tane ce -
eet tliardbl1'ttt'. 20 yolcu kurtarıl
~. M tan~lnln akıbeti meçhul· 
dllr. Kaptan ie•klf edilmlftlr. Ken
dlil, ,olculann ttttkdannt bilmediği
ni 116ylebilf, bunlardan bliiçt>funun 
1fl.rhot oldutunu ve bit İlmmthtn ge-

l minin bir tarafına yayılarak devril
meye sebebiyet \l'M'dilderhil kyatı et 
rni•Ur. 

Sarıyetde ~efine rahtyo 

Araştırmal r bugüh kat'i 
bir netic:ey v racak 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
buldan Ayvalığa giden bir Bulgar ai
lesi yolda Omer isminde bir jaı\darnta 
çavuşundan çok iyilik garmllşieı:'dlr. 
Hatta bu ~avtlf, bu aileyi Bulgar hu
duduna kadar kolaylıkla götürmüş -
tür. Tekrar lstanbula dönemiyeceği
ni anlıyan ailetıin reisi, huduttan ve
dal&fıp aynlırken Ömer çavuta bir 
mektup vermif ve şunlan söylemif
tir : 

Avu tury 

"- Bizi öldürmeden vatanımıza 

iade ettin. Senden çok iyilik gördük. 
Bir daha lstanbula dönemiyeceğiı. 
Bizim Kasap çayırmda bırakılmıt bir 
definemiz var, git, orasını kaz ve pa
ralan al., demittir. Omer çavuş, ken
dilerine tefekkür ederek a.yrılmıf ve 
derhal mektubu açmıftır. Mektubun 

Ulhcu b·ır içerisinden Rumca bir plan çıkmıitır. 
Rumca yazıldığı için plam okuyamı
yan Omer çavuş, onu bir tanıdığına 
'tercüme ettirmiştir. Planda &)'Deh 

siyasa güdüyor 
Patis, 16 (A.A.) - Matln gazete

sinin Viyana muhabiri Şu~mig ile 
mülakat etmiştir. lıaşvekil, muhabi
r. .. eıcUmle demiştir ki: 
"-Avuaturyanın siyasası bir sulh 

alyasasrdtr. Eğer öbür milleUer bi -
zlm lşlerlmit~ kattşmazlarsa, memle
k~tltttldn siyasi, ekonomik ve sosyal 
baktmd!in kalkınmasını, az zamanda 
l~ttıin ~decek vaziyete geliriz. 

S11vif Remaya tlöndii 
Viyana, 16 (A.A.) - Dün sabah 

S~meringc gelen Su\rich. Avusturya 
siyasi ricalinden hiç birile görüşmek 
sizin. yine akşam U!erl Rotnaya dön 
müştür. 

Heitttvehrtutlet Y~tedUtte 
k.ttıf~yor 

Viyana, 16 (A.A.) - BUt\rnum 
Helmvehren'let-, vatant cepheye lt&
tıltttağa karar vermi,lerdit'. 

lel~fltddei 

Liyej mıntakasında 
kanh hadiseler oldu 

Brüksel, 18 (Tan) - Burtya ge
l~n malütnata göre, grevclletirt Liyej 
mmtakasmdaki vaziyetleri whamet 
ı sbetmiştlt'. Demir w maklhe ~ndUe 
trlsl ınerkezl olan Septln~e fabrttta 
tar askeri kuvvetler tatafındah iım*l 
edilmiştir. Tramvay münakalltı dut 
mu,, ıeyrUıefer üzerinde mUessir ol
maya çalıf&n grevcilerle polis ve jan 
darnıa kuvvetleri atuında mUsade -
meler vukua gelmiştir. Hükfimet 
kuvvetleri yalm ltılme} ;rettllerlil 
llzerine hücum etmlf, dlfWhalt lfte
mı,ur. Tramvay ldat91.ı artbalahta 
çalr,an ~otun ltçUere trattt\'t..1lahtt 
dejktllfl 10kttlttıa1i etnrinl vennı, -
tli'. itUl:~tnet., aldtfl l'l•llallde tedblt 
terle vall~te hlkim oiMaya çllltf 
mlkta ve ıetlbilen ıeittll yatMttütl 
dtt. 

~unlar yazılıdır: 
"Sanyerde kasap Çayınnda albn- , 

da çeeme bulunan bir çiaar vardır. Bu kazıda ise dt;Jmz p~a muhteıif cins. 
çlnann tam şarkında bir metro Deri- para çıkarılmıştır .. Bunltt-dan be•l Bi 

ı kazıb bir in k"küne rulalll- zana devrine ait, ıki tanesi Mısır bas 

lacaktıs naçt ~öküar 0
k nbp kumla kısı, iki tanesi de 127T tarihli gümüş 

r. nar K çı a parad 
ameliyesine bir müddet daha devam A ırt:_,. b•'gU ;14.~l ~ d 
ed"ll akan bir su ~ sn le- rq u maya u n Uf; eye ...a ar 

11
1 

rselidl 8 ... -•-d Od. ~tm devam edilecek ve böylece planda !ôs 
s me r. u &eny.,.... ell t ·1 ..ı. kl l''" kt' 
daha a.,aJbya gidilirse Od eephane 8aiı ~nen sun ıte ege uıcce ır. 
dığı ~inde pata lıe, fçbıde muhlellf K~rra bizzat neı:ı.t-et edt-n ~matı, 
clntı1 tt\Uce\ h~n.t bulunan tttWl~ bir kendıaıle .. g6rtı~cn bır muha.rrırbnize 
sibıdık m~......,....,.. ~--...u.... ,unıa.n eoylemı~ttr· 

~ ~- çıl\ACIW\uc.,, "- Yirmi ~nedir ~alhjryonım. Bir 
Areıtırm•l•ra baıı.nıyer çok tecrUbeler yaptntt. Ve kankat ge

Omer çavu,, bir mUddıet aonra bu tinlim ki, planda yalan yoktur ve de
hidtseyi kardeşi Osmana anlatn\1' ve ftne but-adadır. OyJe zannediyorum 
pllnı @stermi,tir. Aı-aya gi!1m harp- ki, yarın afleye kadar her şey mey
ler yUdtnd~ iki kardeş Kuap Qa- dana çrkat:aktrr. 2ıengin olmak için 

~ryorus. E~r aı-adrtımızı bulur-
yırma gtderek defineyi arayamamış- k .. d t . b · b' ıtttr 
lardır. Fakat, iki sene evvel yanlan- sa yuz e ye mış esı ıze a '" 

na aldıklan üçüncü bir arkadqla bu- Bu do •it • fk hlif,. 
raya giderek pli.nı yerinde tatbik et- Bu iş devam ederken a!U:adarlat'a 
miflerdir. Bu tatbikte, planda gös· Udnct bit ihbar daha yapılmıştır; Ih 
terilenler tamamen hakikat6 tnuvaftt ban y-apan Rumeli f ettelinde oturan 
gelmiştir. Fakat hUkiimetten D\ilaa ~ RUaumat mUlekRltl~rtndeh İbrahim· 
ade alamadıklan için kaBDla ameli • din Onun da hl iti.yeti eöyledir: 
ycsine devam edememişlerdir. "8\dt.atı Hamıt samanında eşktya • 

Bunda.ıı bir aene evvel Omer çaV\I• ltr Framıı ıefirinil\ ktıtnı dağa ita -
yatmakta olduğu hasta.nede ölünce, c;tMn11lat"dır. Babaıma gönderdikleri 
plin ortadan kaybolmu,tur. Fakat bir meklupta da istedikleri muayyen 
kardet1i ile arkadaşı, iki sene evvel parayı \'ermedikten IJöttra kıll!lr iade 
yerinde yapılan tatbikatta plim af&• edeitll~e~~ bUdltmişletdir. Va
ğı yukan ezberledikleri için, Osman, lt:l Hbııde bildirllmt,ılr. O da: 
veki.lete müracaat ederk definenin "- IBterıUen parayı götilrtln, fa.kat 
arama rühsatiyesini aJDııe ve bundan ettfyalan da tutun,, demiRtir. 
bir hafta evvel de arırnmağa bql&n- Paralar eıtkiyt.llra gtıtUrUlmfuf ve 
rmştır. llnıu hususi tertibat u.yeslnde buıı

Define aramağa Sarıyer malmüdilr lardan bir lt:tsttıt ya.lt&latınuştır. Yal• 
IUğü muhasebe memurlarından Rıfkı. nız, paralar kaçanların üzerinde bu
Sanyer maarif memuru Kamn ve lunmadığıhdah geri althak kabil ola
kıt'a jandarma kumandanlığı memur mamıştır. 
edilmi,tir. O zamandan beri bu kUlli~etli 

paralar ortadan lt:aybolınuştur. lfte, 
Çtfttf' kili Ye Sd lbn.him bu paratl.nn aakli olduğu ye 

Kazma ameliyesine iki yerden baş- rt ihbar etnıbftir. Onun lddluma K6-
lanmı9, plln muclbbıee çtn&nn dibi re, etJklyalar bu paralan Rumeli fe -
ltudmca bir ıtlhar kGH mfydatıa çı· nertnln ~t metro ~bindeki bir tum 
İlUtlttufltt". ~lr HWttlltl llltmda, selde saklam11ta.rdır. 
Pİbdl ~ llM hallb\tn a- Ihbar tııertne seçilen bir heyet Ru
ba Mr •Ula telldlf tııdll~llf !uyu meli tenertne gönderileceği 11ırada yağ 
iuN\lliftal bllk '9 oll!\u" Mi işe murlann bltdenbtre butrrnı:ısı yU -
ütak dUn llbah muvarru olllh&bil- .Unden aramaya bqlanattıamıştır. 
BllJtlf. Fa.kal, b11 ırrada arattırma için alı -

Afattrt1iıalara devaail edilmekte • nan müasadenin müddeti hitam bul· 
..... ı•1t ... "tiıüMI ı• dit. HenUt lİlt metro ~ inilinedi dufundan bura.da1ti aramadan şimdi

-• 1 ·•· · ···1 n il lçlh me)tlana ltir ... , tibfilama • lik vU ~mlştir. İbri.him, tekrir 
~'~" Y initbi'· hUldkhlete milracaat etmiş •e mtlsa. -

OUlt\Ofh'*le, 18 (AA.) - 'halMlon tltinel kut Jiff ~ tam tar • ade istentlftir . 
dlb ErbrWtta atbbttte olan 1b nu • kmdadtt-. ._ Mflıttl lh Sultan ....... _lllİlllll._. ............ __ • 
mataıi hftlrottu ld~ etten iöf&t ~ Mahlut ~' ili\ llll ltiüill bir • Mlfflll it aitllet •ıttlll 
M)ltl lforilla Ut tiıOMb'e ...,.. betlik il\m ....... ~ lüt ba Lb8 Ang@let, 18 (A.A. l - Zablta, 
ve llıba ıtekletin.M .ı&lifleft tOö - Mrnt....- IWtlf tlUtllilrile bi.r burada, kuaya kaı,i sigorta edUmı, 
m~ tüla bir uçurumdu yuvtıt lti ~ "8 ~lfı\lttlit. Dünkü olan kimselerin kol veya bacaklarmı 
l~. lbfbt \te mua.Wıt ve yolculıtr kırıp. llOnradan sigorta bedelini ken
dan pmendüfer müteahhitleri lzzet ve panserine naklediler.- ağır hastala • dlletlyle pt.yl6'm•lftl lhtlllaa kesbet
ıtıtat muhtelif yerlerinden çok ağır ra ameliyat yapılmıştır. M"üddciumu- miş bir cahiler birliğini meydana C}ı-
bit sut-etı.~ yat-alanmış •e met'kez dis mi tahkikata el koymuştur . karmıştır. 

göz ucuyla bakmıştım. 
- Allt ı.te bu auretle katilin ı>en~ 

cereden atlayıp, kabineye girdiği u 
ali qağı yukan öğrenmlf oluyoruz. 

'4:. Xavier Gulllet ayala kalktı: 

- 1'.:retıdilef', deat, tattıı~erim ki 
bu izahat ile cinayet sahnesinin ve 
cinayete tellacldUil'I" Men Hğleden son 
rahm umumi h~yeti haklı:mda bir fi· 
kir edinmiş oluyoruz. En mühim 
noktalar tesbit edilmiştir. Bu istin • 
takı daha ilerilere gôttımıeden e l 
M. Vlğnon de M'.arcellet'nlıi çaiıtma 
odasını r:iyaret etmekllfitnl.z berllal
de faydalıdır. M. Bernard oradaki 
parma kiztcrinl t~blt t-ltnlş olduğu. 
ha g6re arttk bt.a ı l rl bozmak teh· 
tike11l d~ vat-lt olamlz. 

Ve MUddetumuınt memnuniyet fi. 
har eden bir tavırla 9u mUşahedede 
bulundu: 

- Tahkikatııruzm ~~nndan beri 
~ yardımına ~yof\il. m.y
dl bakalmı ! GörlilUyor ki bu lfl ça
buk bitıreceğ{z. ÇünkU katilin kim 
oldufunun meydana çikarılması ~k 
yakmcla bir emri Vlkl olacardir. 

Ve cUmleslnl bltlrlr bit.irmeı. M 
Broüani b&Jmı çeıiroi ve g· ti n 
Sunnne Blum'un ifSzlerihe ilişti. 

(Arkası var] 
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Türkiyede Zecri tedbirler kalkıyor SAGLIK 
Casus kadın Lidyaya ingiliz kabinesinde tam bir --- öGOTLERI 
atfedilen bir macera! anlaşma temin olundu 
Güzel Lidya ile arkadaJının 

burada yakalandıkları 
haberi teeyyüt etmiyor 

[Başı 1 incide] 

nesi İtalyandır. Lidya Oswald'ın ca
susluk ettiği hakkında ve şimdiye ka 
dar başından yeçen hndiselere ait 
kuvvetli deliller varoır ve filhakika, 
Lidya, bunu saklamıyarak "evet, ben 
casusum,, adlı bir kitap ta yazmıştır. 
Lidya'nın en tehlikeli maceraların -
dan birisi bir sene evvel olmuş ve ca 
sus kadın, Brest'de Fransız deniz za 
bitlerini kandırarak onlardan Alman 
ya hesabına esrar elde ederken ya
kalanmıştır. O zaman kendisini çok 
sıkı bir şekilde muhakeme eden Fran 
sız divanı harbi, altı ay mahkumiyet 
karan vermiş ve casus bu müddeti 
mevkufen geçirdiğinden davanın so
nunda tahliye edilmiştir. 

iki arkada§ın Çin 
seyahati 

Lidya Oswald, gazeteci arkadaşla
nndan Nauerberg ile uzun bir seya
hate karar vermiş ve iki arkadaş Çi
ne gitmek üzere lsviçreden ayrılmış
lardır. Teeyyüt etmemiş olan haber
lere göre, gnzetecile Lidya seyahat
lerine devam ederek Türkiyeye de 
gelmişler ve geçen hafta içinde Ma
latyadan geçerken tevkif edilmişler
dir. Ancak, İsviçre sefaretinin tev
kif edildiğini öğrendiği kadınla gaze 
teciyi tahliye ettirmek için alakadar 
lara başvurduğu söylenmektedir. El
~ilik, bunların yanlışlıkla memnu 
mıntakaya girdiğini bildirerek esa -
sen lraka gitmekte olduklarım ifade 
etmiştir. 

lstanbulda dola§an 
kırmızı otomobil 
Diğer taraftan bir akşam gazetesi 

Lidya ile arkadaşının lstanbulda bu
lunduklarını ve hatta üzerinde ls -
vıçre - Asya yazılı küçük kırmızı bir 
otomobille şehri dolaşmakta oldukta 
nnı yazmıştır. Bu haber, doğru de
ğildir. Sözü geçen otomobille buraya 
gelen iki erkek İsviçrelidir ki bunlar 
lsviçre konsoloshanesi tarafından 
bir pansiyonda misafir edilmişler -
dir. Temin edildiğine göre, İstanbul 
da ve !stanbul mıntakası dahilinde 
yakalanmış casus yok-tur. Dün Anka 
ra muhabirimizden Lidya ile gaze
teci hakkında tahkikat yapmasını is
tedik. Aldığımız cevap şudur : 

lsviçreli bir aile lraka 
gifti 

Ankara, 16 {Tan) -Yaptığım tah 
kike.ta göre, filvaki İsviçre tabiiyeti
ni haiz bir aile, Malatyadan geçe
rek lraka gitmiştir. Maslahatgüzarı
mızın kendilerine tehsilat gösteril -
mesi için tavsiyesini hamil bulunan 
bu aile, mahalli hükumetten müm -
kün olan kolaylığı görmüştür. Mun 
t&zam pasaportla seyahat eden bu 
ailenin casusluk töhmetile değil, her 
hangi bir sorgu için dahi bir d:ıkika 
bile tevkif edildiği doğru değildir. 

lzmitfe yasak mınfakada 
geri çevrilen ecnebiler 

Bundan başka Anadoludan otomo 
bil ile şehrimize gelmekte olan 
iki ecnebi lzmitte yakalanmışlardır. 
Otomobilin Türk şoförü Yaşar seya
hatine devam etmiştir. Ecnebiler 
trene bindirilerek geri çevrilmişlcr
dir. 

Mütecaviz kim? 

Habeşistanın ilhakını 

tanıtmak istiyorlar 
[Ba51 l incide l 

das eylemeğe mecbur eden şey, or
tada bir Habeş hükümetinin mevcut 
olmamasıdır. 

Roma hükumetinin yeni impara -
torluğun Milletler Cemiyeti asamb
lesi tarafından müştereken tanınma 
mnsı gibi bir hale mani olmak için 
bu vesikayı vUcudc getirmeğe Arjan 
tin tarafından vaki müracaat üzeri
ne karar vermiş olması muhtemel
dir. 

Habeş Umumi Valisi nasıl 
selamlanacak 

Adisabnba, 16 (A.A.) - Neşrolu
nan bir emirnamede bUtün Habeş hal 
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da münakaşa edeceklerdir. 

Gazetelerin müfa/eaları 
Londra, 16 (A.A.) - lı ciiltete hü

kümetinin zecri tedbirlerin kaldırıl
masına karar vermiş olduğu artık 
şüphe götürmez bir hakikat olduğun 
dan gazeteler, kabinedeki ihtilaflar· 
in Eden'in istifası hakkında mütale· 
alar yürütmektedirler. News Chro
nicle gazetesi, diyor ki: 
"- Zecri tedbirler kalkınca lngil

tere hükumeti, Ren ile Akdenize ait 
taahhütlerini tasrih edebilecektir.,, 

Morning Post gazetesi, kabine er
kanı arasında ihtilaf çıkmış olduğu 
hakkındaki haberleri kat'i surette 
tekzip etmekte ve lngilterenin dai
ma Milletler Cemiyeti mukavelena -
mesinin harfiyen tatbik edilmesip.i 
müdafaa etmiş olduğundan dolayı 
mezkur cemiyetin muvaffakıyetsizli-
1e uğramış olmasından mcsul olma
dığı tezini ileri sürmektedir. Her hü
kumetin kendi taahhütlerinin nisbc
tini tayin etmesi zaruri bulunmRkta
dır. 

Makdonald: "Barı§, 
silahları azaltmakla 
korunabilir,, diyor 

Londra, 16 (A.A.) - Ramsey 
Mak Donald dün Kardifte söylediği 
bir nutukta Milletler Cemiyetinin 
muhafazasını isteyerek demiştir ki: 
"- İngiltere kararını vermelidir. 

Bilhassa kat'i banşm ancak bir sa· 
vaşla temin edilebileceği fikrinden 
vazgeçmek lazımdır. Barış ancak si· 
lahlann azaltılması hakkında bey -
nelmilel bir mukavele imza etmekle 
muhafaza edilebilir. Bütün Milletler 
Cemiyeti azasının iş beraberliği te
min edilmedikçe zecri tedbir siyasa
smm tatbik edilmiyeceği aşikardır. 

Buna binaen Milletler Cemiyetinin 
paktın 16 ıncı maddesini tadil için 
bir komisyon tesis etmesi lazımdır . ., 

Almanya lngiliz suallerine 
vereceği cevabı hazırladı 

Londra, 16 ( A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre, Almanyanm Ingi
liz sual muhtırasına vereceği cevap 
hazırlanmış olup Hitlerin tasvibini 
beklemektedir. İngiliz mahafili bu 
cevabın metni hakkında hiç bir ma
lfımata sahip değillerdir. Milletler 
Cemiyetinin toplantısından önce mi, 
sonra mı Londraya tebliğ edileceği
ne dair de henüz hiç bir malumat 
yoktur. 

MAKDONALD 

Cenevre andlaıması tadil 
edilmezse Şili çekilecekmiş 

Londra, 16 (A.A.) - Londradaki 
Şili mahafili, Milletler Cemiyeti kon-

i seyinin, Cenevre andlaşmasım tadil 
etmek zaruretinde bulunduğunu id

j dia etmektedirler. Şayet bu yapılmı-
yacak olursa Şilinin cemiyetten çe
kilmek mecburiyetinde kalacağını 
söylüyorJar. 

Florelle bir otomobil 

kazası yaptı 
[ Başı 1 incide] 

oradan geçmekte olan üç bisikletçi -
nin üzerine devrilmiştir. Bunlardan 
birisi ölmüş, diğer ikisi ağır surette 
yaralanmıştır. Florclle bu kazadan 
sağ salim kurtulmuştur. Otomobilde 
bulunan kız kardeşi ile şoför hafif ya 
ralanmışlardır. Florelle hadiseden 
sonra kendisini gören bir gazeteciye 
gözleri yaşlanarak şunları söylemiş -
tir : 

- Saatte 70 kilometro sürntle ve 
yolun sağını takip ederek gidiyor -
dum. "Direksiyon,,un bitaz oynadı -
ğınr farketmitim ama, ''Maus.,a yak
laştığım için durmadım. 

Birdenbire, bir dönemeçte, otomo
bilin, sağ tarafa doğru saptığını his
settim, istikameti çevirmek istedım, 
fakat muvaffak olamıyarak yolun 
sol tarafına çarptım ve devrildim. Bu 
esnada oradan bisikletle geçen kim -
seyi görmedim, onların ezildiklerin -
den h aberim bile yok. 

Bahkesirde Kızılayın yardımları 

Balıkesir, (T an) - '.Atatürk parkında toplanan kimsesiz ve fakir ço
cuklara Kızılay tarafından kuzu ve yemekler dağıtılmıştır. Yukarki re
sim, çocukları yemeklerini yerken bir arada gösteriyor. 

İzmit Ortamektebindeki • 
serqı 

kı umumi vali geçerken yola araba İzmit, (Tan) _ tzmit orta mektebinde kız talebeler tarafından vücu-
veya atlarından inerek Romalı usu- .. . . . h. d"l kted· s · b"" 

b t t 1 k da "'etirilen eserler guzcl bır sergı halinde teş ır e ı mc ır. ergı u-
IU selam vermeye mec ur u u ma - 0 k -bet ·· ·· t.. y k k" 
tadır. Kadmla.r arabalarından inme- yük bir muvaffakıyet kazanmış ve ço rag gormuş ur. u ar ı re-
den de selam verebfü~ceklcrdir. 1 sim, sergiden bir köşeyi gösteriyor . 

Aşkta kıskançlığın 

lüzumu 
Geçen gün bir şoför, eşini yaban

cı bir adamın yanında görünce, iki
sini de vurmuş. Adam öldürmek 
şüphesiz fena bir şeydir. İnsan haklı 
da olsa, hiç kimsenin hakkını kendi 
kendine almıya hakkı yoktur. Sonra 
da, bayağı fenalıktan daha fena, 
çirkin bir şeydir. !nsan nekadar aşık 
olsa, iki genci birden vurması pek 
büyük bir çirkinliktir. 

Bununla beraber, böyle aşk cina
yetlerini herkes ayn ayn tefsir e -
der. Bu şoförün yaptığı işe de, bra
vo, gerçekten aşık böyle olmalı, di
yenler de bulunsa gerektir. Zaten, 
medeni dediğimiz memleketlerde bu 
nun gibi aşk cinayetleri adeta ma -
zur tutuluyor, kıskançlıktan eşini 
öldüren eşleri bazı jüriler affedi -
yorlar. 

Bundan dolayı medeniyet, insan -
da tabii olan kıskançlık duygusunu 
a~ındınyor, sanmayınız. Filozoflar 
dan bazıları mesela her nedense 
bizde pek meşhur olan Gestave Le 
Bon - aşkta kıskançlık medeniyet 
mahsulüdür, medeni olmıyan kavm
ler aşkta kıskanç olmaz, diyorlar. 
' Başkaları da bunun doğru olmadı
ğını yazıyorlar. Medeni olmıyan, 
kavimlerin birçoğunda da aşıkların, 
karı ve kocaların kıskanç oldukları
na misaller gösteriyorlar. 

Benim çıkardığım neticeye göre, 
aşkta kıskançlık mutlaka zaruri de
ğildir. Hayvanlarda olduğu gibi,. 
Hayvanlarda kıskançlık vardır, fa -
kat her hayvan mutlaka kıskanç ol
maz. Onun gibi insanlarda da kıs -
kançlık mutlaka zaruri değildir. 
Gerçekten aşk mutlaka kıskançlığı 
istilzam etmez. Gerçekten aşk, 

eşının keyfi nasıl isterse, ona razı 
olmaktır diyenler bile vardır. 

Her halde aşkta kıskançlık, mede
niyet mahsulü olsun, medeni olmı -
yan insanlarda da bulunmasın, her
halde tabiatta vardır. Çünkü mede
niyet de tabiatın dışında değildir. 

Tabiat bu duyguyu bir lüzum üze
rine yaratmrştır. Yahut tabiat ilmi 
diliyle konuşmak istersek, aşkta 
kıskançlık bir lüzum üzerine mey -
dana çıkmıştır. 

1 ~ı.nlann çoğalabilmeleri için 
aş!.~.ı kıskançlık lazımdır. Birçok 
erkeklerin malı olan kadınların ço
cuğu olması pek nadirdir. Tabiat 
kaidesini bilmiyenler bunu o kadın
ların ihtiyat tedbirler inde kusur et
memelerine atfederler , halbuki o ka
dınların anne olamamaları hiç de ih
tivat tedbirlerinden iler i gelmez. Ni
t~kim, o kadınlardan biri tövbekar 
olup da yalnız bir erkeğin eşi olur
sa, ihtiyat tedbirlerinde gene kusur 
etmediği halde, hemen çocuk annesi 

1 
olur. Önceki halinde anne olmaması
na sebep tabii hadisedir. 

Bir kümeste birden ziyade horos 
olunca, onlar biribirleriyle geçinse -
ler bile, tavukların yumurtalarından 
ci'·civ çıkmaz. 

Erkeklerde kıskançlık olmasaydı, 
ynhut bir kadının birkaç eşi bulun
masına cemiyetler müsaade et.~ydi, 
insanlar azalmıya mahküm olurdu. 

Askta kıskan~lrk, aşk kadar 1ü -
ıumlu bir duygudur. 

Lokman HEKiM 

Boijazlar Konferansı 
(Başı 1 incide] 

te Montröye hareket edecektir. 

Tevl ik Rüıfü Ar as 
Salyadan geçerken 

Sofya, 16 (A.A.) - Türkiye Dış 
işleri Bakanı Dr. Tevfik Rtiştil Ara.s 
ve yanında bulunan zevat bugün eks 
presle saat 14 de Sofyadan geçmişler 
ve durakta Başbakan Köseivanof 
Kral müşaviri Guruef, Dış işleri ge
nel sekreteri Nikolayef, siyasi şube 
genel direktörü Neikof, protokol şe.fi 
Petrof ile Türkiye, Yugoslavya ve 
Yunanistan elçileri ve elçilik erkanı 
tarafından selii.mlanmışlardır. 

Ekspresin Sofyada durduğu müd 
detçe doktor Tevfik Rüştü Aras Baş 
bakan Köse lvanof ile Durak salo
n unda görüşmüştür. 

Konferansın açılış 
merasimi 

Cenevre, 16 (A.A.) · - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

22 Haziranda Montreux'de başlıya 
cak boğazlar konferansının ilk aleni 
celsesini İsviçre federal hükumeti 
dış işleri departmanı reisi Matta aça 
cak ve heyeti niurahhasalara İsviçre 
hlikumeti namına beyanı hoşamedi 

de bulunacaktır. 
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Bitli kağıthane büyük bir 
mesire yeri haline gelmiş! 

Mevlfıt şekeri gibi külahlara saracak değiliz ya, 

bayım. Beğenen alır, beğenmiyen yutkunur geçer 

Bitli Kahtane nin kurulduğu yer 

Bitli Kağıthaneye gittiniz mi hiç? 
Bunca yıldanberi, ben de sizin gibi 
yalnız adını işilirdim. Bitli Kağıtha
ne, Bitli Kağıthane .. der dururlardı. 
Fakat bu bitli Kağıthaneyi sünepe
liğinden, pestenkeraniliğinden kina -
ve olarak, Kağıthanenin kendisi için 
;öylcnmiş sanırdım. Meğerse, Bitli 
Kağıthane, başlıbaşına bir mesire i
miş. Geçen gün, bir tesadüf, beni o
raya sürükledi. 

Çay semaverlerinden, salıncakhk 
iplere kadar, yükte hafif ve ağır, 

tiirlü çeşit eşya ile koynu, koltuğu 
dolu insanlar, Gülhane hastanesine 
inen yokuşun başını kaplamışlardı. 

Bunlar , böyle sürü sepet acaba ne 
reye gidiyorlardı? 

İçlerinden birine, sokularak sor -
dum: 

- Bugün bir panayır filan mı 
var? .. 
Başını kaldırıp yüzüme dikkatli 

dikkatli baktıktan sonra, benim bu 
bilgisizliğime içerlediğin i hissettiren 
bir sesle: 

- Bitli Kağrthaneye gidiyorlar, 
Bitli Kağıthaneye! .. dedi,. 

Kendi kendime: 
- Demek, dedim, bu bir kuru 

addan ibaret değilmiş, Bitli Kağıt -
hane diye bir yer varmış. Ve bura
ya eğlenmek için giden insanlar da 
bulunuyormuş. 

Kalabalığın arasına, karışarak: 
yürüdüm. Biraz ilerde, iriliufaklı, 

kadınlı erkekli kalabalık, bostanlar 
arasında bir ince yol tutturdu. On
lar gider , ben giderim. Bir kemerin 
altından geçtik. Kale duvarı boyun
ca ilerliyerek gide gide Topkapı sa
rayının altında, gayet seyrek birkaç 
çitlembik ağacının örümcek ağı ka
dar ince bir gölge saldığı sahil par
çasına geldik. Bitli Kağıthane, bu -
rasıymış meğerse ... Baktım, sıra sı
ra bostanlar ... 

Taze salatalık mevsimine girdiği
mizi hatırhyarak en yakın bostanın 
sahibine seslendim: 

_ Sizde salatalık bulunur mu? 
Adamcağız, beni uzaktan şöyle 

bir dikiz geçtikten sonra: 
_ Ka~ yüz salatalık lazım? diye 

sormaz mı? 
_ şey .. dedim, iki tane yeter! 
Hemen omuzlarını silkti: 
_Biz salatalık satarız toptan! ... 

Bütün tarla .. yarı tarla .. 
Bostan sahibi yoksa beni, bir otu

ruşta yarım tarla dolusu salatalığı 
yiyecek kabiliyette mi farzetmişti? 

Ayak satıcılan, Bitli Kağıthaneyi 
öyle sarmışlar ki, buraya çoluk ço
cuğu ile gelenlere, allah yardım et
sin. Gak deyince, badem şekeri, guk 
deyince, kurabiye .. Hele o leblebici
lerin bolluğu da nedir? Adım başın
da bir değil, birkaç leblebici... 

Sağdan, öksürUğe benziyen bir 
haykırış: 

- Ha ... niya, balonlar! .. 
Derken, daha gevrek bir ses: 
- LeblebücU ! .. 
_ şıra, savuk! .. 
Ve arka arkaya ötekiler: 
_ Gay ... mahli .. 
_ Kurabiye kıtır! .. 
- Pandispanya gevrek ... 
- Akşam simidi var, nkşam si -

midi.. 
Kağıt helvasısıyla aramızda kü

çük bir muhavere oldu. Ben sor
dum: 

- Siz bu helvaları kağıttan mı 
yaparsınız ? 

- Aman efendi, heç, kağıttan hel 
va olur mu? .. 

- Neye olmasın. Mesela benim 
zanatım de kağıt helvacılığıdır ! Kağı 
dm içinde tatlı tatlı şeyler yazıp, sn-

bahleyin aç karnına okuyuculara 
yuttururuz! 
Anlamadı ama, uzun uzun glildü. 

Bu sırada önümden bir eşek arabası 
geçti. İçinde ne olsa beğenirsiniz. 
Fırından yeni çıkmış sakız leblebi
si... 

Aksi gibi. nohudu sevmem de 
sakız leblebisine bayılırım. Fakat, 
sen gel de, eşek arabasındaki sakız 
leblebisini ye! .. Uzaktan, manzarası
na baktım. Sakız leblebileri üzeri, 
yarımyamalak toz bağla~ıştı. 

- Siz bunları niçin açıkta satar
sınız? diyecek oldum. Herif kızdı

0

: 
- Mevlüt şekeri gibi külahlara 

saracak değiliz ya, bayım... Kilosu 
otuz kuruşa bunun!.. Beğenen alır, 
beğenmiyen yutkunur, geçer ... Bitli 
Kağıthancye bu kadarı çok bile! ... 
Eşek arabacısı Bitli Kağıthaneyi 

beğenmiyor ama, doğrusu, hiç de fe
na yer değil. Hava desen hava, man
zara desen manzara .. (deniz derya) 
ayağının altında.. Sonra da btitün 
bu nimetlerin hiçbiri için, on para 
bile masraf etmeğe lüzum yok. Yal
nız adının Bitli Kağıthane oluşu kö
tü ... 

Ben bile dönerken kendimde, ha
fif bir ka.51tnı hissederek pirelendim 
Bitli Kağıthane, eğer adı gibi ise o
raya gidenler ufaklıktan yana, sıkm 
tı çekmiyecekler ... Asıl mühim olan 
tarafı, Bitli Kağıthanenin "Allahm 
günü" hıncahınç kalabalık oluşudur. 
Haliçteki Kağıthane, ayağını denk 
alsın: Sarayburnu surlarının dibinrl0 

kendisine yeni bir r akip pcvna. olu • 
yor. Bu gidişle, bitsiz r<ağıthanenin 
bitlis;.1e hasetle bakacağı günler ge
lin"~ hiç şaşmıyacağım! ..• 

Salahaddin GUNGOR 

Cezayirde 

Yerli Araplar birçok 
hadiseler çıkardllar 

Cezayir, 16 (A.A.) - Bu sabah 
yerlilerden mürekkep ve sopalarla :nU 
sellah gruplar Douaouda, Seyit Musa, 
Fort de L'eau ve Rovigo kasabaların
da çiftlik amelelerini ayartmak iste -
diklerinden dolayı çıkan hadiseler ü -
zerine polis 40 kişiyi tevkif etmi5tir. 

Yerliler, yolda giden otomobilleri 
çevirerek içlerindekilere hücum et • 
mişler ve döğüşmüşlerdir. 

Seyit Abbas'da pazaroanberi jan • 
darmalarla seyyar muhafızlar kara -
kol gezmekte olup inzibat servisleri 
takviye edilmiştir. Pazar günü orada 
"halkçılar cephesi., nümayişleri ~na
sında birtakım hadiseler olmuş ve 
neticede Legion Etranger'e mensup 
bir zabit ile, bir jandarma yüzba.cıısı 
ve üç jandarma hafif surette yara • 
lanmıştır. 

Kral Boris Doktor Şahta 
nişan verdi 

Berlin, 16 (Tan) - Sofyada bulu
nan Alman lktısat Nar.ırı Dr. Şaht 
bugün Kral Boris tarafından kabul 
edilmiş ve öğle yemeğine alıkon • 
muştur. 

Kral kendisine nişan vermiştir. 

lsviçrede şiddetli 
kasırgalar 

Bern, 16 (A.A.) - Sengall kan
tonu, şiddetli kasırgalar yüzünden 
harap olmuştur. Bir tren yoldan çık 
mış ve saatlerce mUnakalatın kesil
mesine sebebiyet vermiştir. 
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iş Kanunu Metni 
Kamutayca kabul edilen iş kanununun metnini bütün iş 
sahiplerini ve işçileri alikadar ettiği için aynen neşrediyoruz 

Madde 29 - İl veren, it eaatlerini kendiıdnin hal ve hareketleri ve ça- tl monraıdaıı dahi meneder. Böylelik- nea aaatlere niabeti miktarmda ayn
'- ilçilerin tabi tutulacaklan'hızibat, lıfmalmım ne yolda olduğu da ayn- le aonradan menetmeden dolayı ge- ca niabet ödenir. 
llğlık kortuna ve it emniyeti icapla- ca yudır. İf verenin imzuı mahalli rek it veren ve gerek 1'çiler için Bu gibi haller vuku bulunca, 24 sa
tanı gtieterir bir d&hili talimatname zabltaca tudik edilir.. Bqinci mad- her hangi ıarar Ye ziyan iddiuI va- at içinde mahaJJ! hükliınetin alika
>apmağa mecburdur. Bu talimatna- dede yazılı tarz ile Devlet, Villyet rid değildir. dar makamına hldiaeııln mahiyetile 
~ balunmur llmn gelen h118118 veya belediyelerce veya menafü u- Jladde 35 - A) Genel bakımdan başladığı ve bittiği eaatlerin bildi -
llr, ifbu kanunun merlyete girdiği ta mumlyeye hadim cemiyetlerce s.Ieti 1f mtlddetinin haftada 48 saat olma- rilmeei mecburidir. 
tlıten itibaren tlç ay, içinde Drtia&t len İf yerlerinden çıkan 1'çinin aldı- • teut!r.Bu mUddet, cumartesi gün Madde 39 - Seferberliğe hazırlık 
teklletince teıııblt ve ilin olunur. Da- ğI tehadetn.edeki ima zabıta Jeri saat ıa te kapanmuı mecburi ve leferberlik esnuında icra Vekil
laiu talimatnameler her ilin bulundu- tudikinden müateanadır. olan it yerlerinde günde en çok do- leri Heyeti, memleket ın.Udaf aaeının 
h villyette Jktiut veklletince ifbu ltc;inin istediği teh~etnameyi ver- kuz 1&ati ve cumartesi gllnleri 1&at ihtiyaçlanm temin eden it yerlerine 
lanunun tatbikine memur edilen ma mekten lfveren imtina edene veya- 13 ten eonra dahi iflemesi caiz ı, fazla çalqmaya lUzum görUrae işle
bm tarafmdan tudi1t olunmakla hut tehldetnameye ifçi hakkında do- yerlerinde lae günde en çok eeldz sa- rin cimine ve ihtiyacın tiddetine gö
lber'lyet keabeder. Ancak ukeri it ğru olmıyan yazılar yazana, ifçinhı ati geçmemek f&l'tile, haftanın çahf re gUnlük iş müddetini itÇinin azami 
hrleriniıı dshl1t tallmatnameleri11ll yahud Jelll itine glrdiğl diğer Mr it ma günlerine takeim olunur. çalqma kabiliyetine çıkarabilir. 
1 mtldaf-. VeklJıetl tan.fmdan; ve verenin milracalti berine, mahaJJt B) .. A." fıkruındaki btlkmlln ne Bu suretle fazla çalıştmlan itçile-
bmet yahut 'rillyet Teya belediye- zabıta tarafından yapılacak tahkik&· gibi iş yerlerine hangi tarihten itiba- re, Milll Müdafaa vekiletine bağlı iş 
lerce gerek dolnıdan doğruya; ge- tm neticeaini gtieteren bir rapor ifçi- ren ve ne suretle tatbik edllecell. lk- yerlerinde, fazla çalı§tıklan saatler 
t e k d o t r u d an d o ğ r u y a, ge- ye veya yeni it verene verilir. Zabı- tisat vekiletinln teklifi tbJerine çıka- için, kanuni çalıtma müddetine ait 
tek maU yardımda bulunulmak su- ta tahkikatmm bir haftada bitirilme- nlacak niumnamelerle saman amsn Ucretin her aaatine tekabül eden mik 
l'etlle bilvuıta s.Ietilen İf yerlerinin si llzmıdır. teabit olunur. Şu kadar ki, ICab eden tan nisbetinde, fazla Ucret verilir. 
t.Jimatnamelerlle bir vlllyetten faz- Devlet, villyet veya belediyelere nhıamnamelerin bu tanda çıbrdma- Difer it yerlerindeki işçilere her bir 
Olarak bafka villyetler dahilinde da aid it yerlerinden çıkan işçilere şeha m yolu ile .. A. " fıkram htıkmilnün fazla saat için verilecek Ucret hak -
bi ayni it verene ait ve ayni ife mah detname verilmekten imtina edilme- tilrlU işler için keslnlettirllmeaf key- kmda 37 nci madde hUkmtl tatbik o
IUa mtıteaddlt 1f yere1rinin h~e si ~ut f8badetnameye doğru ohm fiyeti, bu kiııun meriyete girdJği gtln lunur. 
lıirden f&mll bulunan yeknesak tali- yan yazılar yazılmam halinde tahki- den itibaren Uç Yıllık bir genel milh- Madde 40 - A) Madenlerde, taş-
Jllatnameler lktllat vekleti tarafın- kat icruı için ancak bu it yerlerinin lete bağlanmlftJr. ocaklarında, yahut her ne türlü o-
dan tudlk edilmekle merlyete girer. bağlı olduklar! makamlara mtiraca- C) TUrlU mahiyetlerdeld itler hak- lursa olsun yer altında veya sualtm-

2. B1rhıcl fıkraya tevfikan iktisat at edilir. Şehadetnamenin vaktinde kmda .. B" fıkrası mucibince nizam- da çalışılacak itlerde itçilerin kuyu 
9*'1ethıce yapılacak illn tarihine verilmesi yahut tehadetnamede doğ nameler çıkanlıncaya kadarki geçid Iara. dehlizlere veya asıl çalJfma 
bdar meveud olan it yerlerine aid ru olmıyan yazılar bulunması sebe- devreleri için tatbiki muktazi it müd yerlerine inmeleri veya girmelerile 
taJbnatnMneler, lllndan itibaren iki bile mutazarrır olan işçi veyahut bu detlerinin bir eene içinde iktisat ve- bu yerlerden çıkmalan için geçen 
&J içinde tuıUka memur makama ifçiyi t,ine alan yani iş veren eski ı, ki.leti muvakkat genel emirlerle ta- zamanlar; 
tevdi edlltr. Ieba makam aldığı tali- verenden zarar ve ziyan istiyebilir. yin eder. A) Demiryollarmm veya sair yol 
lllatnameye mukabil it verene bir Aylık Ucret tutan otuz lirayı geç Madde 36 - Sağlık kaidelen bala lar ve köprUlerin yapılması, muha -
lbakbus vermeie ve iki ay zarfında meyen ifçtlere verilen şehadetname mından günde ancak sekiz saat veya fazası, yahut tamir veya tadili gibi 
talimatnameyi ya tudik etmeye ve- ler her tUrlU resim ve harçlardan daha az çahfılmaaı icab eden işler, bu itlerde vikf olduğu veçhile işçilerin, 
1& reddi bakkmdakl aebebleri it ve maaftır. kanunun mer'iyete girmesinden ikamet ettikleri mevkilerden uzak 
rene blldlrmeje mect>urdur. TasdJk Madde 32 - iktisadi ve içtimai itibaren altı ay içerisinde, iktisat ve- bir mesafede bulunan 1! yerlerine 
hhud reci byftyetl bu mtlddet için- zaruretler dolayislle iktisat veki.le- klletile Sdıhat Ve içtimai muavenet hep birlikt~ nakledilmelen icap eden 
te il Yelene blldlrllmediği takdirde tince teklif edilecek işlerde gerek veklletinln mtlftereken hazırlıyacak her ttlrltl lflerde bunların toplu ve 
taum•ame hndDlğtnden tasdik e- 1&at 'bqma veya gündelik, yahud lan bir nhaunnaine ile teabit olunur. mukannen surette görUlüp getiril -
tll1mlt sayılanılc meıiyete girer. haftalık veya aylık hesabile ve ge- Madde 37 - Memleketin ekonomik meleri eanaamda geçen zamanlar; 

3 - Blrbıel fıkraya g6re Drtiaat ve- rek parça bqma, yabud yapılan it menfaatleri bakımından yahut mahi- C) l§çinin,lşlnde ve it verenin her an 
bJettma ltı Undan aonra açı- miktanna göre ödenecek 1'çi Ucret yetleri itibarile ve istihsal miktarla- emrine hUll' bir halde bulunmakla 
laı -f ~- . 1erinin en af&tı hadleri bir nizam- nm mutat olan eeviyenin yukanama beraber çalıştınlmaksızın ve çıka -

:tVUA "'? ;;/'.,...,...,.. au"' aid olup tudilt name De teebit edilir. çıJrarmata ihtiyaçlan dolayıslle, 35 cak iti bekliyerek bot geçirdiği •-
lbMvnına 'Nl'ilecek talimatnameler Madde 33 - ftçtnba parga bafm& inci :maddenin a fıkram lıillmıtlntln manlar; 
bir q arfmda tMdilt edilir 'N7& ıecl ,ahud yapdan it naerlnden Ucret dlpıımnd& 1fal&rü, 11tiıJt1Jt çablnia C> Uhdeef1ldekl itin uıJ it yerin 
tctiım•inln Mbebleırl it venıne bildi- larak çalı,ıığı itlerden lüzum görU- müddetlerini muvakkat zamanlar i- de görülmesi icap eden işçinin, iş ve 
tlllr. Bir ay iGlnde tudilt edilmiyen lenleri için ücretin hesabmda esu çin o hükümden daha fazla hadlerde ren tarafından başka bir yere gön
hblld reel llllMıltleri · verene bildiril tutulacak ~ma veya mahsul mik artırmalarma cevaz verilecek itler derilmeei veya it verenin evinde meş 11 tarının nasıl ölçüleceğini gösteren hakkında ifbu kanunun meriyete gir gul edilmesi sureWe asıl işini yap -
"'1m tanmatnaneler bndiltllnden U8ullerle bu usullerin çahflftaki ve meei ilk yılı içinde bir niAmname mak81Z11l geçen zamanlar; 
llmnddü A)'llarat meri)"8t kesbe- ya mahsuldeki tortlara ve vuJflara ısdar olunur. D) Emzikli kadın ifçilerin çocuk 
ter. göre tatbik tJrz1an ve lfçlye, hak- iktisat veklletince hazırlanacak larma sUt vermek için tayin edilecek 

• • 1lba talimatnameler it yerinin kettJll Ucretl .atlamak tedbirleri ni olan bu nizamnameye konulacak hU- olan zamanlar; 
ltçner tantmdaa i6rille'bilecek yer- zamnamelerle tesbit edilir. kllmlere ait genel p.rt1ar §Ulllardır: 35, 36 ve 37 net maddeler mucibin 
lerine ..mı- w illtiymı ieçllere birer Kadde 34 - l) Bu kanunun mer dll~~~e~addin Uze:;111~ ";:'D~e ce tesbit edilmiş bulunan gUnlUk ka-
lareti wrilir. iyeti tarihine kadar ifçi ücretlerini en gak Ug .:.t 0:1:.r~ e ' e nuni çalıtma müddetleri içinde sayı 

5 • Yubrild flkra1ar htDrm1lnce gllndelik, haftalık veya aylık hesa- 2 • Fazla çabpıa ~tleri ile çalı- br. ve bu sebeplerden dolayı itçi tlc-
t.n.lm ft tacllk edDmif olan clabDl bile ödemekte bulunan yahud bu ka placak gllnlerln yeldUıu bir 1Jlda en retleri hiçbir ttlrlU eksiltmeye ujra-
taJhnatname tl...mde il ftl'ell tara- nunun mertyete girmesinden eonra gak doksan it gllııUne ftftbilir; tılmaz. 
fından her hangi bir dellflklik yapıl açtık1an it yerlerinde ifÇi llcretıeri 3 • Her bir fala aat için ftrile • Yukanki, fıkranın her bir bendi
lıa.t iltenlldJti takdirde bu tadilltm ni gtbıdelik, baftahk nya aylık fek cek ücret, normal ga)llJD& tlcrethıln Din tatbikatına mllteferri hWdlmle
'9balıl muclb-lntn lsalıile berll:>er, linde ödeyeceklerini 4ahiU talimat- saat bqma dillen mlktarmm 1'bde ri havi olmak üzere nlAmnameler 
&1-Jlile J9Dl bir Wbnatııame yapar gi namelerinde yazılı it prtlan arum yirmi beften yUzde elliye kadar yllk- çıkarılır. 
bi ifba maddede JUllı makamlara mil da t,.blt etmif olan it vereıııer, ı,- aeltllmeai suretile ödenir; Birinci fıkrada yuı1ı beAtlere a
tacaat ederek talim&tnamanbı alaca- bu muayyen tıcret verme U8ullerinl • • Fazla aaatlerle çallfmaya W· bil bulunmakla beraber bu madde • 
lı J'8Di tekBn tucllk ettlrilmelll icab saat heeablle veya parça batma ya- lerin muvafakati alınmak llzmıdır. Din tUmulll içine 10kulmaama IU
lder. 'l'udlt muamelem neticelenince but yapılan it miktanha göre ödeme Bu muvafakat fazla çalıpnanm tat- zum görUlecek haller nizamnameler 
~ ~ oı:1" talimatname htlkilmle- tarzlarından birine çevirmek latedlk biki zaıaanında almabileceği gibi, it le tesbit edilir. 

_ .a.a. 30• .,_ ,_, __ '- leri takdirde, 29wıcn Dl&dde muci- yerlerlııln 29 uncu maddeye yazılı da Madde U - Çalıtma saatleri, it 
_._ - .., ftnlD, ~ye, an...... hiU tallma 1 ..a-..ıı- yerle---•- bul d··'-1-- mı iahDI tanmatnamede tasrih edilmit lthıce talinıatnamelerl tudika me- . . ~e eı-llAl'll1 veyahut it - umu un 11&&&1"1 me eket • 

Olan eebepler ve tan1arla gllnIUk ile mur makama mtıracaat ederek bu çilerin 11 akitlerinde, eeuen o ifta teki .. umumi saat,, e göre ayar ve 
l'etlerinden Ja.P&bDeceii kesintiler- ametle ücret ödeme tannun değiftl fazla çahema imkiD ve ihtimalinin tayin edilir. 
"- bqka cesa tatbik edemez. Bu rilnıemndeki zaruri ekonomik eebep- mevcut oldutu ve bu takdirde tlcret- "Umumi memleket saati,, olma • 
~--"-&n-a.. 1:a:= •-h- t..ıuı...:•-- leri &a-. büdlrmek mecburi tiıi lerinin ne 70lda belap ve teniye • erı-...a-1.1 
-..UWMK"&U - ~,,. ... uuu.&nllllV' dedlrl pi rin ye dileceği teabit edilmit bulunmakla Y8Jl Y ™ it yerleri için demir 
11 llmndır. er. Bu lehe e her halde önceden dahi temin olunabilir· yolU fataayonu veya gemi iakeleel 

llÇi t1cret1er1nc1en bu yolda yapıla- ltbu kanunun ifçi Ucretleriııe mtlte- 5 • 36 ıncı maddede yazıb cdduta eaatleri gibi umumi b,lsmetıere ait 
t&t ıa.mt:lltr, Wr qda iç ~- allik hWdlmlerlnin tatbiki netfcele- veçhile adıht aebeplere mUatenit la- kontrollü 1&atler ve yahut mUlki ve
'- w JIU'P batma yahut yapılan it rine ı.tln&d etmemesi ve itin istih· a veya mahdut plJllDa mllddetli te- ya ukeri makamlarm saatleri miyar 
1b1ktarma stSre tlcret ftl'ilen fe1erde lal ve sUrtlm vaziyet ve tartlarile pi lerde fazla saat plıpıı caiz olamu• tutulur. 
ille t,çinin iç gblt1k kaancı tutarm- yua icaplan gibi it Verenin tlbi ol- 6. Fazla aut çalıoma suretlle ~ Ie yerlerinin yukanld fıkralar htlk 
elan fu1a olamu Bu kesbıtllerden mak ıztırarmda bulunduğu haller- letilmek ilteneD it yerleri için bu fu mtınce tesbit edilecek çahtma eaat _ 
toplanan paralar it verenin mtılldyeti den mütevellit olmam llznndır. la saatleriD tatbikine ı.eıamamnd•n leri dahili talimatnamelerde ga.te • 
'8 dahil tutulamu; ft her zaman htı 2 • YukarlJd fıkrada Yazılı olduğu önce ve niha,et bq}andJtı IÜD ma- rilmif ve it yerlerinde levhalarla illıı 
k6metin tcmtroıtıııe amade bir ema- Uzere her hangi bir müracaata mu- halU htlk6metin allkadar makamına edilmif bulunur. 
ilet mahiyetbıde muhafaza olunur- hatab olan makam, bu ihbara ittila mUracaat olunarak ful& çahpıa Madde~ -1. Çal'fDla müddeti 
llu mebllilarm bir .. -ıllık yekhu- ettiği gibıden itibaren on bet it g11. pıt ve tanlarmm oaa;JIJııcbnlmuı ııhı ortmtna~-.bl.r zamanda maball 
ilan hMabmı, ,.al yılm Şubat ayı nü içinde keyfiyeti lnceıeytp IOJ'Uf- icab eder. Adete v. 1Mibma göre vakti ta-
lpttdanıa kadar her it veren tktmat turarak ücret ödeme tarzmm değlf lladde 38 ....- Gerek bir ana VU· yln edilmek tısere 'ifçllerw' 
l'eklletlncle bu kanunun tatbıildne tirilmesinde bu kanun hWdlmleri- kuunda. gerek vuku bnlmanım a) Sekiz eaatten az mltildetll lflet 
lllemur edilen makama vermeie nln ruh ve gayesine uygun dfltml· varit görlllm.e.t halinde, yahut maki- de yarım 1&atlik; , 
lbecbardur. Bu paralar yardım veya Jmı salikler veya neticeler görecek neler allt ve eüvat için ıaem. ,.,_ b) Seklzeaat veya daha fazlamtlcl 
tebilt gibi ifçller lehine aandıklan oluna bu yolda bir defitlkılk ;yapıl- pılmuı lbmı ac,ıe lelerd~ ,.ııut detll itlerde bir eaatlik bir dinlenme 
'bulun.an lfye rlerhıde lfbu sandıkla- muma izin vermediğhıt it verene ya mücbir eebepler h11dU8UDda ancak it veriDr. 
I'& w böyle sandıklar bulunmadığı zı ile blldlrlr. Poetada geçen gtınler yerinin normal galll'Duma bale1 p1 2 • Bet eaat ve daha az mtıddetll 
takdirde it verenbı yapmakla mtı· aayılmıyarak 15 it gllııtınden aon- memeaiııln teminini lcab ettirecek ftlerde dinlenme veı.mek mecburiye. 
kenet oldula hunalardan 1ıarlç ol- ra resmen menedilmemı, yeni Ucret dereceyj ıtmamü: bydile, lflerin ti yoktur. 
lbak p.rtile, ancak lfçllertn menfa- ödeme tarzını lf verenin tatblka bat heı-infn veya bir kımnmm 35 ve 31 3 - Dinlenmeler, bir it yerinln a7 
-Uerine yarayacak Te Iktilat veli- laması caildfr. Şu kadar ki, ~- mcı maddeler mucibince muayyen o- nt tubedeki bilttın ftçtleri baklan • 
letince tayin edilecek blı cihete har tirllen ödeme tarzmm, tatbikat ne- lan ~Uk ~lflll& mllddetlerlndm da mukannen olarak ayni mtte tat 
'- ll&l'fedillr. tlceebıde, it dtısenl ft lfÇi bayatı tuıa çalıttmlnıalanııa cevu vardır. bit edilir. 

Madde 81 - fpıcteıı her hangi bir bümnndan yahud bqb itlere fe- Şu ~ ki, bu auret1e vaki l8tinal f - Yakardü:l JUl)ı dinlenmeler 
~ &Jn)an ~ il wnn tara- na tesirler yapmak gibi ekonomik çahpnıdan yaI.,.. bir mti gUnltlt it çabfma mtlddetl içinde deflldlr. 

s-lllldlmı • nnbd, aaabl,et ve mildde ve I08yal mazarratlan gCSrWmek ttf. tıcrethıln içinde ayılıp ondan ful& Jlaclde "3 - 1 - it hayatında "ge 
--- 1ılr phadetname ftl'l. buile Jenb: ve lilzumm o1dufu te- lllren çalıtmalarla pçecet IU.tlerln ce" tlblrl, en geç mt ~ de bqlıya 

... .......,., lfGl mtene, bejyln e4mıe DIUl mabm k8Jfl1e- ber biri için normal tlcretin muJran. rak en erken abab eaat e ya kadar 

geçen ve herhalde en fazla on bir 
eaat süren glln devresidir. 

2 - Bazı ı.Ierin mahiyet ve icapla
nna göre yahut yurdun bul mmta
kalarmm iklim ve ldet farkları bakı
mından, ı, laayatma ait "gece" bat
langıcmm daha geriye almmaaı veya 
yaz ve klf eaatlerinin aynlmaaı ya -
but tUrlU itler için erkek, kadm ve 
çocuk işçiler hakkında "gece" tabi
rinin maaruf olacağı gUn devreeinin 
batlama ve bitme eaatlerinin tayin 
edilmesi sureWe .. 1" numaralı fıkra
daki genel hUkmUn tatbik tarzlarını 
teeblt eylemek yahut bul gece ~ 
malarma her hangi bir niabetle faz
la ücret tesviyesi uaillünU ihdas et
mek veyahut gece s.Ietilmelerinde e
konomik bir zaruret bulunmıyan iş
lerde işçilerin gece çallftmlmalarmı 
meneylemek Uzere, iktisat veklleti
nln teklitile nizamnameler çıkanlır. 

3 - işçilerin gece çalJtmalan, işin 
ortalama bir zamanmdaki dinlenme 
mllddeti sayılmıyarak, eekiz saatten 
ful& süremez. 

4 - Gece ve gllndUz ifletilen ve nö
betleşe "1'çi postalan" kullanmlan 
itlerde, en fazla iki it haftuı gece 
çalJttınlan işçilerin, ondan eonra ge
len iki it bafWı gündüz çalıftmlma 
lan suretile postaların sıraya kon • 
lllUI lbmıcbr. 
işbu gece ve gUndUz çabfma nö

betlerinde, zaruret hisaolunan her 
hangi bir lf için, lktnaat veklleti ie
timaen birer aylık münavebeye de 
izin verebilir. 

Madde "4 - Hafta tatili ve ulusal 
bayramlar kanunlarmm tatbik edil
mediği on binden az nilfualu mahl
lerde bulunan it yerlerinden Iktllıa.t 
vekaletince IUzum görWenler hak
kmda, ifbu kanunlar tatbik edillr. 

Madde 45 - Cumartesi gUnleri 
aa.at 13 ten itibaren tatil edilmek 
mecburiyeti olan i,lerde gündelik 
itlerde ~bpıı ilÇilerln cumarteei 
gllnllne aid tlcretleri, haftanın ~ 
iş gtlnlerinde olduğu gibi, tam ola
rak ödenir. Cumartesi gUnleri tati
le tabi tutulmak mecburiyeti, lfçil&
rln gtlnlUk, haftalık veya aylık üc
retleri berinde ebiltme yapılması
na da aebeb tutulamaz. 

Madde 46 - 1 - "2739" numaralı 
.. ulusal bayram ve genel tatiller " 
kanunu mucibbıce cumhuriyet bay
ramında bilumum it jıerleri için ka
puıma mecburiyeti bulunan 29 Ilk
t.,m gllnUnde: 

a) Gündelikle çalıten itçJlerin tam 

olarak bir gllndelikleri, 
b) Saat heu.bile veya P.ll'P ba

llD& veyahud yaptıtı il mllttarma 
1C1N tıcret alarak ça,Jı~n ifçilerln, 

' 29 llktetrin gllnllnden önceki bJ haf. 
tumda ka:r.anmıt olduklan ücret
ler tutarmm altı iş gllnUne taksimi 
8UNtlle elde edilecek vuatl miktar 
niabetlnde bayram gllnll tl4fttlerl, 
hiç bir it kartdıtı obM.....,, ta
Wdm önce ödenir. 
ı - BulunduJdan itin mablyeti do 

Jajlalle 29 nitetrhı gÔJıtlnde de çalı-
IBD işçl1eriıı o gUııe aid ücretleri ild 
misli olarak ödenir. 

3 • .. 2739" numaralı kanun muci
bince itleri tatil etmek mecburiyeti 
bulunmayan bayram ve tatil gibıle
rinde kendillklerlnden it yerterini b 
pitmak tanını tutan it verenler, if
bu ihtiyari kapanmalı gllnler Jçin 
gllndelik veya Mir tekillerd9 ilcret
lerln ödenmesi veya ödenmemeai 
keyfiyetlerini it yerleriııbı daıytt ta
Hmatnam el erincle teabit ederler. 

Kadck •'l ...,.. A) Her hangi bir ti 
JWlnde ~:.alarak muayym galJf 
ma .~ A,aoe veya eonra 
,......,.. ~ veya ta 
mamh... Wmisleme iflerin-
cle çallflll ...... 

B)V 
meytp 
edan kon.U"UI
• glbl ~ ... il!llQC .. 
.. ~ h..,.ueriDla tat 
b\k p.bud ne gl1' de-
,._.,, eartJar - Q8Uller ittihu 
olnn•cajl bir n•u•name ile teahlt 
olunur. 

Jıladde 48 - On altı 18fl doldur
!M.IPlf olan çocuklırm, her hangi it
te oluna ol8uıı, gllncle llelds uatten 
fada • Bunlar 

dan ilk mektebe devam edenlerin. 
it aaatleri mektep saatlerine mani 
olmıyacak şekilde tanzim olunur ve 
dera saatleri eekiz saatlik çaııpıa 
müddetinin içinde sayılır. 

Madde •9 - Maden ocaldan llÇI 
leri, kablo döşenmesi, kana1izaayoa 
ve tünel iıışaatı gibi yer altmda w 
ya BU altında çalıpcak işlerde, 18 
yqı doldurmamış erkek çoculdan 
veya istisnasJZ her yaştaki kız kadm 
l&rm ça1ıtırmalan yasaktır. 

Madde M - I - Sanayie alt ı.Ier 
de 18 yqmı doldurm&llllf erkek ço
cuklarla her yqtald im ve bdmJa 
rm gece çalJitırmalan yasaktır. 

2 - Bu kanunun meriyete girme 
sinden itibaren dört )'il milddetle. 
BOByal ve ekonomik bakımdan 

görUlecek lüzuma dayanarak. lkti
aat vekilett, bazı sanayi s.Ierlnde, 
istisnai ve muvakkat mahiyette ol
mak URre, 16 dan yukan yqtakl 
kız ve erkek çocuklarla daha bflytık 
kadın ifçilerin gece çaJ.ııtırı1mala 
na izin verebilir. 

Bu takdirde ifÇi kadmlarm Yeya 
kız ve erkek çocukların ne gı"bi pıt 
lar altmda ve ne yolda gece çalıftJn 
labileceklerinin tayin ve t.bltl de 
aym vekllete aiddir. 

3 • Bir it yerinde önceden talnnin 
edilmiyen veya önUne geçllemiyen w 
muayyen vakitlerde vuku bulmalc 
mahiyetini göatermiyen blr anzama 
çıkması gibi mtlcblr sebeblrehı buds 
su takdirinde, (l) numaralı fıkra,. 

daki gece çalıp& yuaiı. 16 da 
yuka.n yaştaki im ve erkek pü.. 
larla daha bUyllk kadın ifçl1er lıa1ı;. 
kmda, o bldiBeye mHnbuır olmak 
üere, varld olmıyabflir. Şu JaM1al\i 
ki, böyle bir hldieeııin zuhurmıcla 

İl veren, bu hidiaenin mahiyethıl. 

başlama ve bitme anlarını, 2' wt 
içinde, mahalli Hüumetln aJlhclar 
makamtıa bildirmefe mednlidar. 

Madde 51 - Her it veren, la Jec 
rinde çalıfbrdığı ifçilerden: 

A.) 12 - 16 yq)ar anumıdeld 90-
cuklarm; 

B) 16 dan yukarı ve 18 )'afi ı.. 

nnz doldurm&mı1 çocuktıarm.; 
C) 18 ~ doldUJ'IDUf ve daJa& bl 

yUk )'aft.ald kadm ilçilerin; 
Ç ) 18 yqı doldurmut ve daha bll
yOk yqtü:l erkek leçilerin ayrı &)i

n ceclvellerini ;yapmağa ve 1nl oetı. 
vellerde ieçilerden her birinin lmim
leri ile doğum tarllıleriııi, - SÜR 
ite batlıma ve bitme saatlerini, din 
lenme Amanlarını, emzikli kadmlar 
için çocuk emzirme •manlarm, .. 
be kadmlarm vuiyetlerini kaydet
meğe ve HUldUnetln al•k•dar ..,.. 
kamca vuku bulacak her lateylfte 
bu cetvelleri ibraz eylemep mecbur 
dur. 

Madde lS2 - llrt.iat veklletl ta
rafmdan vald olacak teklif tbıeriDe:ı 

A) 35 inci madde mucibince .ma
anen oa111""• mtlddeıtlnln bir laat
tabk it gllıılerine tevzii aurettJe yl
nıtillmesine mahiyetleri tcabı oluü 
imkin bulunmıyan illere aid i8ttaal 
hallere mUnhaaır ka11111k prtlle 
çallfD'a müddetlerini ~ ... 
uzun bir devreye göre tanzim eder 
ve fakat o devreye konulan top ye. 
ldUı mlddetin her bir ii hattUma 
dUeen vuatiıd, kanuni çatıpna mtld· 
detinl qmamak kaydı altında tat.. 
bild icab eden usuller; 

B) Daimi mahiyetleri dolaymlle 
gllntln hiç bir devreıdııde durmak
BIZlll birbiri ardınca ffÇi poetalar ça 
lıetırı1aıil ieletilen yahud ... 
18 ifÇi poataları ile yapılan iller .. 
çal111Da milddetlerlne, hafta tatm. 
rine ve pce ça)llDJ.a tart ve tarzla,. 
rile çalıpna ortumdald mecburi 
dJn1emnelere aid hususi kaideler, 
mnmnamelerle taahit olunur. 

Madde 58 - ftbu kanunun merl
,ate gtrme.ıne kadar ttlrftl illerde 
tatbik edile plmekte olu IQnlUk 
çalıfl!'a milddetlerbain, yubıWa ya 
llh hturOmler nmcibilloe, etaba .. 
f8iı hadlere lndlrlbnm keyftJWti, ... 
çl 8cretlerlnbı eblltllmMlae ... 



T A N 17 - 6 - 936 

EKONOMi 
P i YASA 
VAZIY ETi 

Yağmurların yeni 
rekolteye tesiri 

Buğday fiyatlarının yükselişi de-
1'am etmektedir. Dün Yumuşak buğ
day fiyatları 7 kuruş olmuştut'. Ti
caret borsasında alakadar biri di
yor ki : 

- Adanada buğday fiyatı 3 kuruş 
tur. Orada fiyatların dilşkün olması 
birşey ifade etmez. Adana buğdayı 
Lftanbulda sarledilmez. Kalite itiba
tile iyi değildir. Adana buğdayından 
yapılan unların r~nkleri biraz sarı 
clur. Bu itibarla Adana fiyatlarının 
latanbul piyasasına bir tesiri ola -
maz." 

Fiyatlarm artmasına sebep ola -
rak, SOh yağan yağmurların yaptığı 
z~ra.r 1lerl sürülmektedir. Esasen 
fiyatları ıı.rttırmağı fırsat bilen tüc
ca.r, bu hıı.berleri pek mübalağalı bir 
wrette etrafa yaymaktadırlar. Alı -
rıan haberlere göre, son yağmurlaı-ın 
yalnız Trakyada :ı:aru1 görülmüş -
tilr. Diğer mmtakalara. söylendiği 
kadar birşey olmamışhr. Arpa fi -
yatları yUkselmektedir. Bfr hafta ev 
1'el 3 kuruşa satılan yemlik arpa
lar 3 kuruş 30 paraya çıkmıştır. 

Trakyada. yağmurların arpa mahsu
lüne çok zarar verdiği, yağmurların 
tarlalardaki arpaları yere yatırdığı 
söylenmektedir. Diğer taraftan ge
len haberlere göre Y3.eıı7murlar Mani-
88. mıntakasındaki bağlara da zarar 
Yermiştir. 

Dün Ticaret Borsası koridorların 
da, yağmurların mahsul üzerine o -
lan tesirleri günün mevzuu haline 
girmişti. Tiftik ve yapağı pi
yasasında ehemmiyetli bir tahavvül 
'oktur. Satışlar hararetle devam et 
tnektedfr. 

lstanbul balmumu 
fiatleri yükseliyor 

lst&nbul balmumu. fie.tle.n son 
hafta i<;inde 1-2 kuru~ daha yüksel
miştir. Stokların azlığı ve talebin 
~kluğu bn vaziyete sebep gösteril
tnektedfr. İstanbul borsa cetveline 
nazaran fia.t 93 kuruştur. 
Eğe mıntaka!I piyas8.l.arında mev

eut balmumu kalmamış olduğun

dan. ve 8.lıcılarm 2-3 kiloluk: pera
kende mal almak mecburiyetinde 
kalmaları dolayısiyle son hafta mu
ameleleri 90 kuruş üzerinden yapıl
mıştır. BfiY\l'k. partiler bulunduğu 
li.ıtaıfde 92 - 93 kunıŞa a.lmabile
~ktit. Filtlar sağlam, piyasa istek
Uaır. 

le11içı•onlar kooperatifi 
lhmrhkları 

n8.hC$rvanlar cemiyeti yakında 
lôpWıtta.k bir kooperatif kurmak 
t~i! f(>rüşeceklerdir. AdAkadarlar -
Waıı bin JröOperatifl açmaktaki mak
iadı şu suretle iı:ah ediyor: 

- Bah~ sahipleri için kredi ve -
ren bir müessese yoktur. Ziraat Ban 
Jwn küçük bahçe sahiplerine kredi 
~lyor. V8.ktlyle esniı..f bankasının 
M. kredijl temin edeceği söyleniyor
ti. BQ olmadı, eğer böyle bir koo
petatff lmracak olursak, Ziraat 
bankasından kredi alabileceğiz. 
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Ademle Havva 
Btiı'han CAHiD 

~ bıırota geldiğim za.rtıan 
Mff!8D!Rı iiStünde mavi bir zarf gör
cınm. Bu mavi zarflar bana hiç ya
Wncı değil. 

Ve zaten köşesindeki kUçük yazı 
fitil! nereden geldiğini anlatJY.Or. 

- 1/illi ele rosc! 
~ attim. 
-Bit @ibk çocuğumuz olah bü -

l1bl taın bir hafta oldu. Ona ad koy
mıyacanan anası koyacak. Hayal" 

Gözlerim yaşardı. 
He,ıecan iÇinde ne yaptığnnı bil -

'1:~p gözlennii arten sisle
'lf daltttt. JiirYilin lfurşum gözleri, 
e mükemmel başı o kadar yakın gö
rfttı.dü ki onunla. konuşur gibi sevin
ıneğe tiaŞladrin. 

Hayıat. Gill!ü. köQk \"e., 
ı:@ntiıık ~ğillrl.tız erkek olmuş. 
I~ibıde ~ bir sevm~ var. 
Bu ~ğun yüttinü görmek isti-

)Orum. Hayal acaba bunu istiyecek 
ml ~ Coeuğuınuza ad koymak vazife
lbH b&ııa vermekle acaba eski ka -

Zeytinyağı fiatteri 

Piyasa haftadan hafte1ya 
biraz daha gevşemektedir 

Son hafta içinde 1.stanbul ticaret 
borsasında zeytinyağı üzerine mua -
mele olmamıştır. Nominal fiatle.r de 
ğişmemiştir . Piyasaya son günler -
de fazla mal ~elmeğe başlamıştır. 
Mevcut stok miktarı 231 tondur. 

Ege mıntakasında piyasa hafta -
dan haftaya gevşemektedir. Fiatlar
da yeniden düşUklUkler beklenmek
tedir. Son fiatlar şunlardır: 

Son hafta 
Yemeklik 40-41 
5 asidli 37 
Sabunluk 36,50-37 
Dış piyasalarda: İspanya, zeYtin-

yağı piyasa fiatlarında. umumyetle 
yükselme görülmliştür. ihracat f a.a
liyetinin devam etmekte olduğu bil-

dirilmektedir. Fiatla.r 100 kilo başt
b.a peseta. olarak aşağıda gösteril -
ı:rtiştir: 

Son hilm 
Jean, corriente 3° 125 
Cordoba, 130 
Tortoza 145 
Aragon, cornente 2° 154 

İtalya zeytinyağ! piyasası sağlam 
ve fiatlar yükselmeğe meyyaldir. 
Mal mevcudu çok azalmıştır. Yeni 
mahsul ümit vericidir. Son fia.tlar: 
Yerli: 

Toscana. füdra. fino kentali 620 • 
640 liret, Lecco extra. fino kent.ali 
800 - 610 liret, Lazio birinci fino 
kentali 620 - 630 liret. 

lstanbul piyasasına az ! incir rekoltesi bu sene 
yumurta geliyor fazla olacak 

Istanbul yumurta piyasasına az 
mal geldiğinden fiyatlar yükseklik
lerini muhafaza etmektedir. Sön haf 
la içinde yalnız Yunaaistana 101 bU
ytik sandık yumurta ihraç olunmuş
tur. Bu memlekete yapılan satışla -
rın 1900 drahmi U.Zerinden olduğu 
kaYdedilmektedir. iç piyasadaki ~ift 
yarım sandıkların son fiyaUarı 21 -
22 liradır. 

Samsun yumurta piyasasında son 
hafta içinde önemli bir hareket kay
dedilmemiştir. Fiyatlar 17,5 - 18 li
ra arasındadır. 

Ege mıntakasında yumurta. ihra
catı yapılamamaktadır. Muamele • 
ler iç ihtiyaçlara münhasırdır. Fi
yatların seyri ıneva.ridatın miktarına 
tabidir. 

Ege mıntake.smda incir doğuşla
rınm geçen seneye nazaran daha 
kuvvetli ve bol olduğu haber veril
mektedir. Ağaçlara henüz ilek atıl
mağa başlanmadığından yeni rekol
te için şimdiden tahminlerde bulu
nulamamaktadır. Piyasada mevcut 
olan 1.600 çuval hurda incirin de 
son hafta içinde kamilen Inhisar 
idaresi tarafından 4,25 kuruştan sa
tınalmdığı ve bu suretle piyasada in
cir kalmadığı ve binaenaleyh mevsi-
min kapandığı bildirilmektedir. 

Hamburg piyasasında hazır mallar 
üzerine muameleler isteksizdir. Ye
ni mahsw üzerinden alivre satışlar
da da henüz bir canlılık görlilıhemiş 
olduğu bildirilmektedir. 
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Paralar 

Al rt 

Sterlin 626,-
1 Dolir 123,-

20 Fransız fr. 163,-
20 Belçika fran11 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 817,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikiilı 190,-
Florin 82,-
Avusturya ııilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Pengo 22,-
Leva 22.-
Yen 32.-
İsveç kuronu 31,-
Altm 977.-
Banknot 245.-

Ç e Jc le r 
Parlıı üzerine 
İngiliz üzerınc: 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Sitııı 

633,-
126,-
166.-
84,-
23,50 

817,-
88.
Hl,-
52,-

195,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24.
U-
34.-
33,-

979.-
246.-

1!,Ö6 
635,

ô,79,07,SO 
10,10,35 

4,69,50 
2,45,55 

63,lS,1!2 
1,17,35 

1ue,4s 
4,19,37 
1,97,15 
3,06,50 
5,82,75 

. 

rarmdan vazgeçtiğini mi anlabnak 
istiyor. 
Heyecanım doğru dUHlst düŞilli -

meğe mani oluyor. 
Mektubu cebime koydum. 
Bunu yalnız kaldığım zaman dU

şüneceğim. 
Bugün tabii değilim. 
Gözümün önünden Haya.tin başr 

gitmiyor. 
Kufşuru gözler hep karşımda. 

:(. 

Oğle yemeğini ya.lnH: liaşnna OZ
bekiye loltantasında. yedim. 

Bugün o kadar yalnız kalliiak is
tiyorum ki! Buranın tahamnıill 
edilmez sıcağında bahçenin sık eık 
sulanan ağaçlan ilttnda liiliialaralı: 
o iki satirlılt fueİttiıbu t~krar tek
rar okudum. 

Hayal o hiç a~ği~~n a~, sa
kin hali ile gözlerittıin 6nUndett ğit
miyor. Aiilaşi11~or ki o iiüı.tçı kafa
sı hiç değişmemiş. Belçiıtada ik~n 
liayatımıza devam etmek için yolla
dığnn dört mektubuma cevap -ver
mediği halde çocuğummun olUŞU!lu 
bana bu iki satirla bildlHyot. Btı 
öyle bir iğne ki onun ruhunda.ki bü
tün hmcm zehitini taşıyor. 

Ne kıril.ma..ı gurur yafibfü ! 
Bugiliı ona. tekfir ha.yatn:iıızl 

Esham 
lş Bankası Mü. 85,-
,. N 9,90 
" .. Hamllı1'~ 990 

Anadolu % 60 24,30 
" %100 40,50 

SirkethAyriye 16,50 
Tramvay 19,25 
Bomonti Nektar 9,10 
Terkos 12,60 
Aslan Çimento Kupoh kesil[ 9,25 
Merkez BankaAı 66,50 
Osmanlı Bankası 27 ,50 
Sark Merkez Eczal'leSi 4,45 

lstllcra:ılor 

Türk Borcu I 
,. ,, II 
" " III 

tstikran dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvat Erzurum J 

.. .. Il 

21,12,50 
19,75 
20,-
96,-
95,-
97,25 
97,25 

Mısır tahvilleri 
1111!8 I 
1903 n 
1911 m 

Tahvilat 

Rıhtım 

Attadolıı I •en 
" m 

-.-
94,-
87.50 

Anadolu Mümessili 

-.-
95.-
88.50 

10,70 
43,15 
44,50 
51,40 

başlama.mızı rica etsem eminim ki 
yiııe cevapsız bırakacak. Ve bana 
yudum ytıdtiln ıstırap vermek için 
kim bilir diı.ba ne fırsatlardan isti
fade edecek. 

Demek bugün baba oldum. 
Bir erkek çocuğum var. 
Hayal, ~cuğtiftiun jiizünü göste

recek mı acaba'! 

Ona. ad koymak vazifesini bana 
bırakıyor. Bu arzunun daha ziyade 
bana beraber yaşayışımızın sevdalı 
gühletiıii habrlatrriak için gösteril· 
eliğine şüphe mi var. 

Hayal, o ne kurşuni muammadır. 
Onun zekası sis altında parlıyan 

bir ışık gibi. Onu anlamak ne güç
tür. Fakat ne gariptir. Hayatıma bu 
kadar kadın karıştı. Bana en çılgın 
sevgileri tattıranlar bile rüya gibi 
geldi geçti. Fakat Hayal kafam.da 
ve kalbimae gizli bir sıtma mikro
bu gibi yaşıyor. Zayıf bir zamanım
da bütün humması ile beni sarsıyor. 

Bugün çalışam.ıyacak kadar ser· 
sem ve yorgunum. 

Mefy'ye telefon ettim. 
Hergün öğleden sonra dörde ka

dar evde difileniyordum. Bugün eve 
gitiiıek istemiyorum. 

Bu mektupla. ve bu hayalle yalnız 
katmak zevkirti ka~alttaii lforku-

Fotoğraf 
Tahlill eri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

'!VİŞ /!V!: ~r I 
el)Me~' 

Kenl!i kendine kifayet etmesini bi 
len, dikkatli hayırhah bir şahsiyet. 

Benden bilgili bir kız seviyo~ 
üzerine aldığı v 
zifeyi dikkatle, i
tina ile yapar Ha 
yalinden ziyade 
mantıkı ile hare
ket eder. Arka
daş canlıdır. An· 
anelere sadıktır. 

Bununla beraber 
yeni ve ileri ha
reketlere ehem -
miyet verir. Be
diiyata karşı za-
afı vardrr. Dikmen 

* 
Aceleci, kararsız, çok uysal bir ka-

rekter. Kaprisleri vardır. Tatlı dille 
kendisine her şey 

yaptırılabilir. Has
sas ve alıngandır. 
Kendisine yapılan 

fenalıkları unutur, 
affeder. Kendini 
yormadan, kolay 
neticelere varnıak 
ister. Henüz muay
yen bir meslek hu
susunda karar ver 
miş değildir. Za -
nıan zaman şunu 

ı-lalOk veya bunu tercih 
eder. Pek tabii, bütün bunlar değişe -
cektir. Istikbalde ve kabiliyetleri in -
kişaf müddetince, refah içinde bir ha
yata kavuşacaktır. 

* 
Azimli, iradeli, büyük bir izzetinef-

se sahip bir karakter. HislerindP.n zi
yade kafasile ha • 
re ket eder. Daha 

An karadan Rifat iınzasile: 
"f6 yaşındayım. Tahsilim, lise 

tahsili; l>urada, oldukça iyi bir i§ 
bulabildim. 120 lira elime net pata 

' geçiy(YI'. iki sencdenberi benden bir 
ya.ş kilçiik bir kızla scvi§iyorıtz. Ev
lenmemize hiçbir mani yok. Yalnız 
ben tereddüt cdiyarum. Kız, .A.vru
pada tahsil ctmi.ş, Dariilfii.nım me -
zwmdıtr. Zeki, çok okumuş ve çok 

1 
bilen bir kız. Ben ipe, az okumu.ş ve 
anım sevdiği ve anladığı mevzuları 
bilmiyorum. Her an, onun bana 
ilim ve bilgi hu~m.sunda faik olduğu
nu görüyor ve hi.ssediyor:um. Eğer 
bu şerait dahilinde evlenirsek, kız 
benimle sıkılmaz mı? Sonra da betti 
hakir görmez mi? Benim izzeti tıef
sim kırılmaz mı1 Ne yapaynnt Bir 
de siz söyleyiniz. §imdilik beni se
viyor, fakat me.<J'ut olmak için sevgi 
kafi midir t" 

Tereddütleriniz haklı. Muhakkak 
bir şey varsa, o da erkeğin, kadın
dan daha bilgili, hiç olmazsa ayni 
derecede bilgi sahibi olması lazım -
dır. Aksi takdirde kadına, erkeğe 
karşı bir hürmetsizlik gelir. O za
man erkeği kadın idare etmeğe kal
kar ve o zaman da muvazene bozu
lur, mes'ut olunmaz. Fakat bilgi, 
yalnız diplomadan ibaret değildir. 
Mesele, zeki olmaktadır. Sonra da 
çok okumak ve çok öğrenmek la -
zım. Belki siz de bunu yapabilirsi
niz. Her halde, bu evlenmenize ma
ni değil, yalnız, siz de okuyunuz, öğ
reniniz, sevdiğiniz kızın, sevdiği 
mevzuları siz de sevmeğe çalışınız. 

.\-

Seyahat e t mek istiyorum, 
kocam bırakmıyor 

Şişliden Nevin iınzasile: 
"26 yaşındayım. Beş senedenberi 

şimdiden muayyen 
istedikleri şeyler 
vardır. Çünkü ha • 
yali kuvvetlidir. Bit 
yük ihtirasları o • 
lacaktır, bunlan 
tatmin edebilme~ 
için şiddetli faka1 
muzaffer mücade 
lelere girişecektir. 

·· ··,, .· 
~,· ·'"'··· .. · .··· ... . ~_ .. · 

.·~ · 
. .' : ' ~· . 

ı 
evliyim. Kocamın hali vakti iyi. Ben 
küçüktenberi her sene Avrupaya gi
derdim. Evlendiğimdenberi ancak 

j bir defa gidebildik. Kocamın işi, se
l yahat etmesine mani. Hiç olmazsa 

1 

yalnız gideyim diyorıım, kat'!yyen 
bırakmıyor. Deli olacağım. Sinirle -
rim gev§edi. Burada patlıyorum. Bi
raz dolaşmak, muhit deği§tirmek, 

Uzun seyahatler et 
mek ihtimali kuv - Selçuk 
vetlidir. Dostunu, d~manmı iyi ta -
rur, unutmaz. Icabında cezalandırma
sını bilir. Biraz merdü.mgrizdir. 

~ 

Ifüizamdan hoşlanmaz, hayalt kuv
vetli, büyük iştihaları olan bir karak-

ter. Zahiri şeylerle 
fazla alakadar de
ğildir. Her şeyin iç 
sebeplerini araştı -
rır. Içinde ne var 
diye oyuncağını la 
rar fakat sonra 
pişman olmaz ve 
tekrar ayni hare -
keti yapmak icap 
etse tereddütsliz 
ya.par. Güzel san'at 
lara kabiliyetleri 

Nihat vardır. Lakin bir 
şey üzerinde fazla durmak istemedi
ği için henüz ciddi suretle meşgul ol
mamıştır. Bu kabiliyeti üzerinde ça
lışılii'sa istikbalde yüksek bir san'at
kar olabilir. 

yorum. Gözlerimin önünden Haya · 
lin kurşuni bakışları ayrılıtlıyor. Ve 
buna gilller arasında gülen bir ço· 
cuk çeliiesi de karışıyor. 

Acaba çocuğumuzun gözleri de 
Hayalin gözleri gibi kurşuni mi? Ka
fası da onun o inatçı, esrarlı kafası 
gibi sevimli mi? 
Şu dakikada Nis'te olmadığıma 

nekadar üzülüyorum. Meğer ne mes
ut llisanmışım. 

Fakat bu saadeti bozan, kaçıran 
ben miyim? Onu aldatmadlğımı kaç 
kere söyledim. Onun ehemmiyet ve
rip yuvasından kaçırtan Alis'in bu
gün yüzünU bile unuttum. O kızla 
çok iyt günler geçirdim. Fakat Ha
yal beni bırakıp gidinciye kadar 
olan münasebetimde samimi arka
daşlıktan başka hiçbir his yoktu. 
Şimdi son aiti aylık ömrüm.ün bti

tün parçaları birer birer gözlerimin 
öntliıde açılıyor. 

Almanya seyahati, Irigiliz kadını, 
Lôndra macerası ve nihayet Mery ... 
M:e:ry ve onun taze hayali •. Zambak 
gibi dUzgUn ve beyaz vücudu ve 
ztimrüt dölu gözleri. .. 

Şimdi Hayalin kurşuni gözlerile 
Mery'rlin yeşil bakışları arasında 
kaldım. 

Hayalin insana daima ihtiraz, 

tiyatroya, kon.cıere gitmek istiyorum 
ne yapayım'! Kocamın köhne fikir -
Zerini n.asıZ deği.Jtirebilirim'!" 

Maalesef erkekler böyledirler. Bel
ki de kocanız sizi çok sevdiği ıçın 
kıskanıyor. Mademki haliniz, vakti
niz iyi, yalnız gitmeyin, yanınıza, 

annenizi, teyzenizi filan alınız. Bel -
ki o zaman kocanız razı olur. Her 
halde boş boşuna sinirlerinizi boz -
mayınız. 

* Denize girmek istiyorum 
kocam bırakmıyor 

Ayazpaşadan Rihat imzasile : 
"21 yaşındayım. Bir eenedir evli

yim. Kocam lüzumsuz kıskançlıklar 
yapıyor. Mesela denize girmeme ma
ni oluyor. Hal'lntld ben denize bayı
lıyorum. Ne yapayım'!" 
Kocanızın bu taraftan hakkı var. 

PHijlarda çıplak dolaşan ka.dililar 
kadar çirkin bir şey yok. Fakat, pek 
ala tenha yerlerde denize girebilirsi
niz.Bir sandala binip, açrkta denize 
giriniz. Buna da mani olamaz ya. 

korku ve hürmetle karışık derin bir 
sevgi hissi veren kurşuni gözleri ile 
Mcry'nin hırçın, iştahalı bir aşk va
deden süzgün bakışları ... 

Kadınlar; Havva'nm bu nefis yav
ruları ne fena mahluklar. Verdikle
ri zevkler, duyurdukları acılardan 
daha az. 

Fakat Hayalin o zeytin yaprağına 
benziyen kurşuni gözlerinde ne kuv
vetli bir asalet var. 

O kadının en heyecanlı, en sevim
li zamanında bile gözlerindeki gu
rurun sönmediğini gördüm. O kadın 
zafmı daima inkar eden bir mah
lfıktu. Hiçbir kadında onun yUksek 
nefis kaygusunu bulmadım. En cana 
yakın, en dişi olduğu zaman bile in
sana hilnnet telkin eden bir haki
miyeti vardı. Ve bütün bu halleri
le, yudum yudum tattırdığı kadınlı· 
ğı ile ne ince ve ne san'atkar bir 
kadmdı. 

Şu dakikada onun yanında olma
yışıma Uiülüyorum. 

Acaba çocuğumuza isim vermek 
fırsatı ile göndereceğim mektupta 
fui.yatım.ıza dönmemizi tekrar söyle
sem ... 

Kim bilir analık duygusunu tade.b 
Hayal belki de artık bu altı aylık 
ceza bana kafi ö · 

Evlenmek isfiyoru 
bırakmıyorlar 

Izmirden M. Ş. B. imzasile 
2! ya:ıında bir gencim. Ko 

zwı mı yedi ya§ında bir kızı 
senedir emsaline tesadilf cd 
romanlarda olcımmayan filmle 
rülmeyen pek biiyük bir aşkla 
yoruz. Birbirimizi günde iiç d 
mcdiğinıiz zaman her ikimiz 
talanıyoruz. Geçen sene kızı · 
li'akat vermediler. Sebebini de 
mediler. Yalnız "Kızımız küç 
diyorlar. Bir müddet bekledi 
netice çıkmadı. Şimdi de baş 
ne vermek isteyorlar. Kız '" 
ba:ıka..sını kabul etmem" diy 
Zarsa zorla nişanlıyorlar. Beni 
"fazla çapkın" diyorlar. Fa 
fazla yanılıyorlar ve 'lmna 
»ıamın imkanı yoktur. Şimdi 
miz de birbirimizi öldütmenin 
sini arayoruz. Siz buna ne der 
Ve ne §ekilde hareket edelim'! 
çok acele cevap. 

Evvela, ölüm gibi §eyleri 
dan çıkarınız. Yalnız sevnıiyen 
seven kimseler için de yaşama 
ha iyidir. 

Sonra, eğer kız istemezse, on 
la kimse, hatta ailesi bile evle 
mez. Bugünkü medeni kanun 
manidir. Aileniz vasıtasile, kız 
lesine bir daha müracaat ed' · 
zm sizinle evlenmek istediğini s 
yiniz, ona da soruln:i.asmı iste 
Eğer bnuları temin eder iSe · 
kız da sizi hakikaten seviyot'8a. 
la evlenebilirsiniz. Her şeyden e 
soğuk kanlı olunuz 22 yaşınız 
yecanına kapılmayınız. 

* A ilem bırakmıyor 
Izmitten S. E. imzasile: 
"17 yaşındayım. Muhitimiz 

ttıran bir bayanla konuşuyorum. 
kat bu bayanla konuşmama a 
müsaade etmiy(YI'. Ben de onu 
sevıyorum. Onunla kmıu§ayım 
konııştnıyayım mı, bunu size s 
rum." 

.:Ailenizin dediğinden dışarı çı 
yınız. Henüz her şeyi etraflıca 
rebilecek bir yaşta değilsiniz. O 
sizin hesabınıza da ötişünmesini 
lirler. Oiiları dtiileytniz. 

:(. 

ICoçitmayınız 
Konya F. D. E. ye: 
Mektubunuzu aldık ve alaka. il 

kuduk. Kaçırmak meselesi güzel 
şerefli oir şey değildir. KıZ rüşt• 
ispat etmişse kaçırmiUie.n. pek Al! 
Ienebilirsiniz. Hiç kiinse ka 
ve kimse bu vaziyeti ayıplry 
Eğer kız, daha çok gençse, en e 
ailesile mantıki bir tarzda konuş 
lısmız. Belki ikna edebilirSiniz. K 
olarak seviştiğinizi, kat'i olarak. 
lenmek kararında olduğunuzu a. 
tırsmız. Eğer ikna etmek kabil 
mazsa o zaman kız rüştünü ispa 
dinciye kadar bekleyiniz. Sevişen 
i n s a n i ç i n beklemek zor 
o kadar müşkül de değildir. 
halde kaçırmak fikrinden vazgeç· 
Lü.Zufusuz bir harekettir. Karar 
ıniş iki insanı hiçbir kuvvet a 
ınaz. Sabır ve idare lazım. 

!çimde birdenbire parlıyan bu 
zu bana başka hiçbir şey düşünd. 
meden kaleme sarıldım. 

Bu mektup iki sahifeyi geçti. 
Ona Belçikada sakladığım 

renkli odanın hatıralarını bütün 
zelenen heyeca.nmıla anlattım. 

Mektubum §U cümle ile niha 
buldu: 

11 
• • • • N ekadar masum olsa yi 

her günahın bir cezası var. Falc 
dünyanın hiçbir kanunu ve haki 
masum günahlara ölüm cezası ver 
cek kadar zalim değildir. ltiraf et 
ğim kabahatim için altı aylık sü 
cezasını kafi görüyorsan "Morlt 
ya" nın isim gününü onun başill 
ve başbaşa. geçirmemize müsaıı. 

et .•. " 

Bu adı nezamandanberi liazırl 
mıştnn. 

Hayal'le lstanbulda Tarabys.'~ 
ltaldığımız bir güri BilYtıldimana. P

11 ja gitmiştik. Sabahın erken saıı.tl 
de biz daha denize girerken birde 
bire bir si! başladı. 

Boğazın yeşil dağları kurşunile~ 
ti ve tam karşınııza düşen e~ki tıı 
kale harabesi, zannederim yor~ 
kalesinin taş duvarları bu ince 6 
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Bugünkü Program 
fstanbul 

18: Oda musikisi (pllk); 19: Haberler; 
ı9,15: Karmcnden parçalar (plik): 20: 
Halk musikisi (pllk): 20,30: Stüdyo or
kestraları; 21,SO: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmll\ 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

.Adnan haykırdı: Trablusgarp meselesi 
kükürt meselesidir! 

Bükreş 

18: Orkestra; 19,15: Konserin devamı: 
20,20: Şark musiki&i (pli.k); (1875 M.) 
21,30: Oda musiki kuarteti; 22,10: Şarkı
lar; (364 M.) 21,30: Asker muikiai; ı 
22.30: Orkestra; 24: Konser nakli. 

Varşova 

Sofyada. çıkan Haydan Ermeni 
gazetesinin 19 alustos 19H tarihli 
nil8hamndan bir frkra.: 
"M.enhwı Mogol kavmi '.Ari kav -

lllhıin en tıımizine saldırdı; dUnya, 
Türk denen musibetten kurtulmalı
dır." 
~ Noyeveremya guet:esidir; 

meıohur Tolstoy'un kızı Ermenilerin 
Ruslara Türkler aleyhinde ettiği 
hizmett& çrkan parlak neticeleri 
•YJYOr. Bu, 23 Eyl{U 9H ~yl Knr 
nikl gueteaidir; Ermenilere: (Ye -
dinci mUttetikiıniz) diyor. 

Hidayet Btyefendi, 28 Temmuz 
191' ilrl tarihtir: Umumt seferber
liğin fl!n edildiği tarihtir, bir! Er
meni maskesinin TUrk pol.i&nin e
linde saUandığı tarihtir, iki! 
S~tula.r. 

Hid&yet birdenbire bafka türlü 
eottu. Abdülhamit devrinde Allaha 
eöven Hidayet, ittihat ve Terakki 
dinsiz diye. 10 Tenunmdan eonn.. 
~ vakit namaz kılıyordu. HUkO.me
tin All&hsız olduğuna söylendi. Son
ra metnıtiyet devrindeki muharebe
lere geçti. Trablt18garba acıdı. 

Adnan haykırdı: 
- Trablua meselesi "kükürt" nıe

eelesidir! 
Hidayet öfkesinden kudurdu. Çtln

ldl aralarmda. bu mesele ne vakit 
açılsa Adnanm eöylediği §eyleri ha-

• tilıyordu: 

"Bomla • Henıeği A vust.urya &ldr 
~ye Trabluaga.rbı d& ltalya al
mıvtr. lkiaini de veren Adnan ve a.r
k&da§lan defileli; Abdillhamitti: 
Zahirde ikisi de onla.rm zamanmda. 
elden çıktığı halde ... Bosna - Henıe
iiıı Avusturyaya iltihakı il%erine 
Jtalya Meclisi Keb'uaanmda kıya -
metler kopmuştu. Meıb'uslar, n&Zir
la.rm kafala.rm& hokkala.r atmışlar
dı. Fakat Italya. k&bineei llOğukkau-
hlığmı birakmayarak "' Bükü 
met, mee'ulfyettnl bi
liyor; bunu bildiğini zamanı gelince 
men gösterecektir.• deıni§ti. itte 
Tra.blU81ın alınınam bu beyanatın 
9"f'ılen tutulmam" idi. Eeaun bu 
Tra.blusgarp meselesinde birçok tıe
bepler vardı. Bir defa Banko dl Ro
ma bunda amildL Sonra da Italya 
Hariciye Namı San Giuliano! .. Bu 
adam Sicilyalı idi. Hatta hariciye 
ııamiığm& geçince nezaretteki bü • 
ttta memurlan Sicilyalılardan seç
mişti Sicilya kükürt madenlerile 
meşhurdu. Banko di Roma. da b1i 
madenleri f§leten bir bankaydı. Trab 
lu8garpte de küldirt maaenıeri meb
zul denecek kadar çoktu. Ve Alman
Ja.r bu madenleri i§letmeğe' ka.Ilnşm
ea. bu reka.bet Banko di Romayı 
kufkulaudrrmtŞtl; blltün meflele bu
:ra.da.n ÇIJmı.$; işin eauı hep Ban
ko di Rmıaydı!,, 

Adnan yine bunl&n 8i5yliyecelrti. 
- Hidayet hatırladığı bu muta

Jaalan timdi yine dinlemi§ gibi ce-
-.ap verdi z . 

Hidayet - Muharebe ister ba.nka
ian çrkmn, ister bakkaldan!- Bana 
ne? Memleketler elden gidiyor beye
fendi, memleketler!- Sis ona bakm. 

Adnan - Daha Abdülhamit za
ID&tıJDda, Trabluagarpta hekim, hu
tane, eczahane, po8ta, mektep, hep 
Italyandı. Ve bütün Trabluegarp, 
Osman1t imparatorluğunun, telgrafı 
M&ltaya bağlı bir sill'.gfiıı yeriydi. Si
zin Tra:blusga.rp dediğiniz yer bütün 
Abdülhamit devrinde Mısır ve Tu
nus gibi iki mamure arasında. bir 
milyon kilometroluk bir viraneydi. 
Biz bu toprak yığınını 10 Temmuz
dan sonra birkaç senede cennet ya.
:pama.zdık. Yalnız vermiyelim diye 
uğrunda ölebilirdik. Nitekim cemi
yetin birçok kıymetli zabitleri öle -
siye ~ı§blar. Olmedilerae tesadü -
fen ölmediler. 

Hidayet, oimdi Trablusgarbı bı
ralmua, AbdWhamidi müdafaa edi -
:yordu. Imninin etrafında. birçok in· 
ledi, lralktt, gitti. 

Hidayet gittikten 80tll'8. Adnan 
dahiliye namım telefonda aradı. 

Adnan - Ev'et benim. 
:Telefon - •••••• 
Adnan - Camın ~ adamı niçin 

98tormuyonnııı? Zeblr Baçıyor ... 

Telefon - ..•••• 
Adna.n - Dün sana mı geldi. 
Telefon - ••••.. 
Adnan - Bu sefer de §uravı dev

let reisliğini mi istedi ? 
Telef on - •••••• 
Adnan - Yine mi "hafiye.sin" 

dedin? Be birader, insanın ylizüne 
söylenir mi? 

Telefon - •..••• 
Adnan - Hakikat, hakı1aı.t! Ama 

her h8.kiki söylenmez ki lw'deş. 
Telefon - •.•••• 
Adnan - Anladık; evet (namus-

Belediyede 

Lokantalar için yeni 
kararlar alınıyor 

Şehrimizdeki lokantalardan bir kıs 
mmm pis, bir kısmında fiyatların 
pahalı ve bir kısmında da porsiyon
larm gülünç derecede azaldığı bele
diyece tesbit edilmi~tir. Bu itibarla 
Belediye lokantalarda hem temizliği 
temin edecek, hem porsiyonlardaki 
yemek ınikdarmr çoğaltacaktır. Ay
ni zamanda fiyatlarda tenzilat temi
ni için de tetkikat yapılmaktadır. 

• Çiçek ve fidan bahçevanları ce
miyetinin tcşebbUsU üzerine belediye 
Beyoğlunda Kartal sokağında bir çi
çek pazan açılmasına karar vermiş
ti. Bu karar mucibince ilk pazar ya
rın açılacak ve badema her haf ta per 
şembe, cuma ve cumartesi günleri 
olmak üzere haftada. üç gün devam 
edecektir. Pazarda taze çiçek ve çi
çek saksıları satılacaktır. 

• Taksimden yUkan taraflardaki 
gazino ve bahçe sahipleri belediyeye 
müracaat ederek geçe geç vakte ka
dar tramvay işlemediğinden dolıtyı 
zarar ettiklerinden bahsetmişlerdir. 
Vakıa Tramvay Şirketi bele,diyenin 
teşebbUsiyle gece seferleri ihdas ede 
ceğlni bildirmişse de henUz bunun 
fült bir semere ve neticesi görl.ilme
miştir. Belediye Yeniden teşebbüsler
de bulunacakbr. 

J suz!); evet: (kerata!) beraberim. 
Fakat senin sandalyende .oturan a
dam herkesten evvel kerataları ida
re edecektir. 

Telefon - .••.•• 
Adnan - "Ben böyleyimdir" o

lur mu, Gece küçUk kIUpte mutlak 
beklerim; gel, biraz görlişelim. 

Telefon - ....•• 
Adnan - Hayır, bu gece poker, 

moker yapmıyacağım. Bu aksam 
hep seninim. ' 

Telefonu kapadı. 
[Arkası var] 

Küsuf hadisesi 

Sovyet istasyonları o 
gün izahat verecek 

20: Hafif muıu"ki; 20,30: Pille; 21,30: 
Sözler; 22: Şopcn konsan: 22,30: Şarkı
lar; 23,15: Oda musikiai; 23,45: Dans 

Prag 

18,40: Keman konseri; 20,%0: ltalk pr· 
kılan; 20,45: Offcnbah'm "Güzel Hclena" 
operası; 22: Orkcatta: 23,15: Plak. 

Vlyn.na 

20,30: Koro musikisi; 21,0S: Büyük kon
ser salonundan nakil: (prk ı- piyano); 
23: Haberler; 23,10: Avusturya muıikisi; 
24,45: Kuartet konseri. 

. oskova 

Bir akşam üstü Karaköyde.ki ya
zıhanesinden nasılsa erken çıkmak 
imkanını bulan avukat Şefik tünel
le Beyoğluna geçmiye karar verdi. 
Bugün canı evine kadar yürümek, 
biraz ha.va almak istiyordu. Tünel
den ç:ıkıp ağır ağır yUrümeye başla
ynıca etrafından akıp giden kalaba-

18,30: Hafif muıiki; 19,30: Bir operetin hk onu birdenbire adeta iirküttü. 
nakli: 22: Yabancı dillerle nqriyaL Bir denıet renk, koku halinde genç 

Sinemalar, Tiyatrolar kızlar, kadmlar yanından etekleri
nin uçlan uçuşarak süzUlüp geçiyor 

• YILDIZ ı (Dana Rijyaşr) •e (Kınlr lardı. Avukat Şefik ha)Tetle etrafı-
Mabude). na bakınıyor: " Yarebbim ne kadar 

• ŞIK : (Paramount Resmi Geçidi) •e çok ve hepsi de ne kadar güzel!.. " 
(Çıplak Kadm). diye, kendi kendine söyleniyordu .. 

• TURK: <Vonder Bar) •e (Soıı Ucaş) Mesel! şu karşıdan teliLşlı adımlarla 
• Saray: (Bozambo ve (Bir •ık cccesi) gelen yeşil yapraklı emprlmesi ince 
• Sümer: (Düşmanlar peşinde) ve (Ke vücudunu nefis bir şekilde sarmış, 

maıılar çalarken) 
• Melek: (Altnı Zincir) •e (G&ılil 07UD süzgün bakışlı genç kadın bir gül 

ları). yaprağı kadar taze ağzıyla insanın 
• lpek: (Hava Kahramanları) ve (Sevcl bakdıkça bakışlarını çekecek kadar 

nin &esi) cazip. Onun arkasından yürüyen u-
• ALEMDAR : (Hik11m Filosu) Ye 

(Gençlik Arzuların). • fak tef ek genç kız, geniş hasır şap-
• USKUDAR HALE : (Kontinantal). kasının altında görünen şeftali çi-

Davetler Toplantılar çekleri gibi renkli penbe yanaklan, 
' ince narin vücudiyle birdenbire onu 

F.ner Yılmaz Klübü Baıkanlıirnd.a : unutturacak kadar insanın içini sa-
14. 6. 936 tarihinde yapılması gereken rıyor. 

yıllık cenel kongramu ekseriyet olma 
drğmdan 21. 6. 936 pazar r;ünü &aat ıo da Avukat Şefik günlerdir sabah er-
Klüp merkezinde yapdacafmdan deierli kenden yazıhaneye. geç '\'akit işten 
klüp tiyelcrindcn gelmelerini dilerim. kurtulup evine dönerken dikkat et-
Raıııtane t~l~fonlan mediği bu güzelliklere karşı şimdi 

Cerrahpaşa baııtanesi 21693 yeni bir aleme girmiş gibi içinde de-
Gureba hastanesi Ycn.ibahçe 23017 rin bir hayret ve hayranlık duyuyor, 
Haseki bdmlar hastanesi 24553 yanından geçen kadınlara imrenen 
'Zeynep Klmil baataneıi Usküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 nazarlar atarak ya.vaş yavaş ilerli-
Beyoilu Zükdr hastanesi 43341 yordu. Fakat birdenbire kendi karı-
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 ı:ı h tırl d S yüzü d • Haydarııaea Nümune haataııesi 60107 mı a a L apsan • ruma 
Etfal hastanesi Şişli 42426 üzerine dikilen şüpheli, kıskanç ba-

Moskova, 16 (A.A.) - 25 Sovyet Bakırköy Akıl hastanesi 16.60 kışla.riyle o gözünün önüne gelince 
ve 19 ecnebi heyeti, güneşin tam tu • Şark Dcmiryollan S!rked 23079 kötü bir şey aklına gelmiş gibi du-
tulma.sını Karadeniz ile Japon denizi Devlet Dcıniryollan Haydarpqa 42145 daklannı buruşturdu ve başını kal-
a.rMmda 25 muhtelif noktadan 19 ha dırm bird b" d · b' h İtfaiye Telef onJan ca en ıre cnn ır ayrete 
ziranda tetkik edeceklerdir. Bu tutul dliştü. Karşidan kansı geliyordu. Şe 
manm görüleceği aşağıdaki beş nokta İstanbul İtfaiyesi 24222 fiki görmüş, ka.,ıan haf"Jf büklilerek 
dan telsiz telefonla malumat verile - Kadıköy itfaiyesi 60020 her zamanki gı"bi asabi vlirüyu··şliyle 
cekt· Ye,ilkoy, Bakırkö1, Biiyükdere, ~ 

ır. Üalriidar itfaiyesi 50625 slir'atıe ilerlemeye başlamıştı. Şefik 
1 - Belorçenskaya - Şimal Kaf - Beyoğlu itfaiyesi 44640 ona bakıyordu. Ne tuhaf! kansı ne 

kasy8.81· saat 6.30 dan 7,05 e kadar Büyükada, Heybeli, Burcu, Kmalr mm kadar degyişmış' . Zarif bir şekı"lde 
·• · takalan için telefon santralmdaki memura 

·guneşın tam tutulması saat 7 de o- :vancm demek klfidlr. koyduğu küçük hasır şapkadan kızıl 
lacaktır- Rusça ve İngilizce olarak, prrılWı saçlan görünüyor, siyah el-

2 - Akbulak -Orenburg bölgesin- M"tiracaat yerleri bisesi 'biraz dolgunca vücudunu gü-
de- saat 7.05 ten 7.20 ye kadar -tam Denia 10ııan acentesi Telefon 42362 zel çizgilerle meydana çıkarmış. Ga 
tutulma saati 7,16 da- Rusça ve lngi Akay (Kadıköy iskeleai) 43732 rip şey sanki sabah evde bıl"llktığı 
lizce olarak, kadın bu değiJ, basma sabahlığm-

3 - Kustanal -urel bölgesinde- sa- Hava tehlikesine karıı dan geni5 vücudu biçimsiz bir yay-
a.t 7,20 den 7,32 ye kadar tam tutul- korunma vanhkta görünen, saçları kırçıl bir 
ma. eaat 7,25 da - Rusça ve lngilizce kızıllıkta birbirine karışmış, yüzü 
olarak, Hava Tehlikesine karşı koruma asabiyetle buruşmuş huysuz huysuz 

4 - OIMk -batı Siberyası- saat komisyonu, dün Vali muavini Hüdai kendisine bağıran kansı birdenbire 
7,32 den 8 e kadar -t.a.f tutulma 7,38 Karatabanın reisliği altmda toplan- nasıl değişmiş! Fakat kadın yanına 
de - Rusça ve Ingilizce. mıştır. Şimdiye kadar yapıla.n işler yaklaşıp ta: " Ay ... Ben de sana ge-

5 - Ka.barovsk -Doğu Siberyası- gözden geçirilmiş ve zehirli gaz kurs liyordum. Boşuna yoruldum işte... " 
saat 8,55 ten 9,15 e kadar -tam tutul- larmdan iyi neticeler alındığı görül- diye, hırçın hırçın söylenmeye baş-
ta 9,07 de- yalnız Rusça olarak, müştür. laymca Şefik dertli dertli içini çeke-

Bu be§ noktadan yapılacak olan rek daldığı ı'üyadan uyandı. Yaptığı 
neşriyat Moskovanm aşağıdaki istas- k tebdili kıyafete, yüzünde boyanın iş-
yonlan tarafından nakil suretile ve- Dil Cemiyeti mer ez lediği sevimli maskeye rağmen bu o, 
ril kt. bürosu aksi huysuz kadm ta kendisi, karı-ece ır:. 

RKK. 25.04 metro ü?.erinden, T\Wk Dili Tetkik Cemiyeti bürosu sıydı. O bunları dlişünilrken kadın 
RKI. 19.76 metro üzerinden, şehrimize gelmiş ve Dolmabahçe sa- titiz çabuklukla konuşmaya başla-

mıştı; "Beni jyi dinle, diyordu. Oylo 
bön bön yüziime ne bakıyorsun ayol! 
hemen eve git gece yemeğe misafir 
var, ben de şuradan biraz öteberi a
lıp geleceğim." daha bir sUrü tcnbih 
lcrde bulunarak, sür'atle yanından 
uzaklaşan karısından, aynlıp yürü
meye başlayınca Şefik yine bir çok 
kadmlar gördü. Bunların hepsi tatlı 
tebessümlü, zarif ince mahluklardı. 
Şefik birdenbire yolun ortasında 

durmuş, gözleri bu hepsi birbirin
den güzel kadınlara doğru büyük 
bir şaşkınlıkla açılmışb. Arbk onla
ra ha)Tetten başka bir şey duymu
yordu. O eski ha)Tanlığı, imrenişi 
hiç kalmamıştı. Çünkü artık çok iyi 
seziyordu. Bunlar da hep birbirinin 
kopyasiydi. Bunlar da biraz evvel u
zaktan kıvrak yürüyüşüne, yolda 
gelirken etrafa saçtığı •sevimli te
bessüme hayran olduğu karısının 
ayniydi ve hepsi kansı gibi yüzlerine 
küçilk boya fiskeleri vurarak değiş
miş, başka bir kalıba girmiş kurnaz 
sihirbazlartlı. Şefik acı acı gülümsi· 
yerek mırıldandı: "Benimki gibi bun 
lnn dn evlerinde görmek isterdim." 
sonra hemen bir tehlikeden kaçın

mak ister gibi kendine geldi. "Aman 
benimki bana yetişiyor." diye, dü
şündü. Kansının çabuk evde bulun 
masını söylediğini '!..abrlayarak te
laşla yürümeye davrandL Tam o 
sırada bir el omuzunu tuttu. Dönün
ce arkadaşlarından avukat Nuri ile 
yüz yüze geldi. Nuri alaycı alaycı gü 
lilmsiyerek onu süzüyor: "Yahu yol 
ortasında durmuş öyle etrafa garip 
garip ne bakıyorsun?" diye, soru
yordu. Şefik birdenbire boş bulun
du. Biraz evvelki düşüncelerin tesi
rinde kaldığı için kendisini tutama
yarak cevap verdi: 

- Kadınlar geçiyor dostum, bir· 
çok birbirinden güzel, birbirinden 
zarif, tatlı tebessümlü, melek yUzlü 
kadınlar ... Onlara bakıyorum. 
Arkadaşı çapkın bir gülümseyişle 

onu süzdükten sonra içini çekti: 
- Hakkın var azizim, insan buse 

vimli, güzel mahlfıklan gördükten 
sonra eve gidince karısı karşısrna 
çatkın yüzü, sitemli sö~lerile adeta 
bir düşman gibi dikiliyor. 

Şefik hayretle ona baktı. Arkada
şına: "Fakat onların kocalan da mu 
hakkak senin karım gördükleri za
man böyle düşünecekler" demek, 
bunlarla kendilerininki arasında hiç 
bir fark olmadığını anlatmak istedi. 
Fakat birdenbire kansının asabi se
sini: " <;abuk evde bulun" diye, ver
diği haşin emri ikinci defa hatırlıya
rak: " Aman azizim evden bekliyor
lar." diye, tclftşla onun elini sıkıp 
ayrıldı. Ve yolda şu eski sözü: "Kom 
şunun tavuğu bitişik komşusuna 
kaz görünürmüş..'' darbı meselini ha 
trrlayıp: " No doğru, ne doğru ... " 
diye. acı acı gülilmseyerek başını 
salladı. lspanyol ticaret heyeti 

?fin• Is~~yol ticaret heyeti şeh.ri
mıze gelmiştır. Heyetin reisi kapiten 
Valuvadır. Heyet bir iki gün sonra 
Ankaraya. giderek, Türkiye - lspan
~ arasında.ki ticaret münasebetlerin 
geni§lemesi etrafında alakadarlarla 
temaslar yapacaktır. 

RNE. 24.99 metro üzerinden, rayındaki dairesine yerleşmiştir. Ce- ============================ 
RAN. 31.51 metro fızerinden. miyetin umumi katibi İbrahim Nec-
Komintern istasyonu, 1724 metro mi dün geç vakte kadar bilroda çalış 

lizerinden. mıştır. Cemiyet, üçUncü dil kurulta.-
Yukarda gösterilen saatler }ıf.osko- 1 yı için hazırlıklara. başlamıştır. 

va saatidir ki, Ankara saatinden bir 
saat ileridir. Polonyala seyyahlar 

I 
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Kilo 

32850 günde 50 kiloya kadar ve haftada aynca iki veya 
üç gün yüzer kilo olmak üzere et muvakkat teminatı 
1060 liradır. 

180000 günde 500 kiloya kadar birinci nevi ekmek muvak
kat teminatı 1519 liradır. 

Düşkünler evi için yukarda lazım olan et ve ekmek 15 Tem. 
muz 93 7 tarihine kadar alınmak üzere kapalı zarfla ayn ayn 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18. 6. 936 saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. ŞartnameLeri Levaznn Müdürlüğünde 
görü&ür. İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubilc teklif mek
tuplannı 18. 6. 936 perşembe saat 16 ya kadar Daimi Encüme
ne vermelidir . .(3049) D. 

Dün, Polonyadan iki seyyah gnı
pu gelmiştir. Bunlardan biri 40 kişi
liktir ve zabitlerden mürekkeptir. 
Diğer! 130 kişiliktir ve sivillerden 
ibarettir. Her iki gnıp belediye erka 
nt tara!mdan karşılanmıştır. Dört 
gün şehrimizde kalacak olan seyyah
lar müzelerle şehrimizin diğer tema
şaya değer yerlerini gezeceklerdir. 

YENi NEŞRiYAT 

YARLIK 
Sanat ve fikir mecmaaıı Varlılı:'m ıs 

Haziran tarihli 71 inci aayıar Huan Ali. 
Abdülhak Sinasi, Hamit Macit. Nahid Sır 
rı, Vasfi Mahir, Yapr Nabi, Cevdet Kud 
ret, Behc;et Kemal, Behiç Enver, Salahat 
tin Ali, Sürc.YT<l Samizade -.e daha bqb 

irnzalarm makale, hiklye ve tirleriyle çık 
mıştrr 

HASAN Lavantaları 
Kadınlara çıld1rtan in
ce kokular Suar dö 
Pari - Krepdöşin - Şa 
nel - Leylak - Revdor 
Nerkis Menekşe -
Beş çiçek - Bin bir çi
çek - 6ül - Origan • 
Kir çiçeği - Zambak
Lale nevileri çıkmıştır 

HASAn DEPOSU 
lııta.nbul - Ankara· Beyoğlu 
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Kadıköy Vakrtlar Direktörlüğü ifanları 

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

Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib
bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo
jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli
basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildi
ri'.en ve emsali arasında en kuvvetli R A D l O A K -
TEV 1TES1 bulunan Alemdağı Defneli suyu 
10-6-936 gününden itibaren ağzı. bir tarafc (Evkaf) 
diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı husus? 
kurşun mühürle mühürlü otuz litrelik kücük boy dama
canalarla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda su
culara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı kimyeviye. hikerniyP ve h::ıktiriyolo

jik hassaları bildiriJen ve bilhassa R A D l O A K -
T E V l T E S l N l N fazlalığ: ile mlitPm::\viz olan bu 
suyun safi yetinden emin ola bilmek için şişelerin üzerin
deki vakfın hususi kurşun mühür ve zrmbasına dikkat 
etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ede-
nz. (3230) 4350 

Kıymet 
Lira K. 

81 84 

343 68 

247 96 

784 

320 52 

320 52 

Teminatı No: sı 
Lira K. 

6 14 1 

Cinsi ve evsaf ve 
müştemilatı 

D.No: sı 

Üsküdar' da Aşçıbaşı) 
mahallesinde Mek- ) 
tep sokağında ah- ) 143 7 
şap iki odalı evin ) 
tamamı: ) 

25 78 26.30,48 Üsküdar'da Solak 
Sinan mahallesin-

) 
) 

de Tophaneli soka- ) 143 
ğında ahşap evin ta-) 
mamı: ) 

18 60 61, 27,11 Kuzguncuk'da İske-) 

58 65 28 

24 04 3 

24 04 1 

le karşısında dük- ) 1894 
kanın tamamı : ) 
Kandilli'de Mek- ) 1406 
tep s. evin tamamı: 
Kandilli'de Bahçe 
aralığı sokağında 

Evin tamamı : 
Kandll'de Bahçe 
aralığı sokağında 

) 
) 
) 1406 
) 
) 
) 1406 

Evin tamamı : ) 
Yukarda bulundukları yerlerle numaralan ve cinsleri ve 
kıymet ve teminat miktarları yazılı mahlul yerler 
10 - 7 - ~·36 gününe kadar pazarlıkla satılacağından 
isteklilerin hergün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mü
racaatları. 

~llllllllllllllllll flllllllllllllllllll l lllllllllllllll l lllll l llMllllll l l lllll l l .... - -- -§ ,Kapah Zarf Usulile § - -
~ Eksiltme ilanı ~ - -- -- -
i Sümer Bank; - -- -- -
~ Umumi MüdUrlüğünden : § 

TAN 17 • 6. 936 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Sem ti ve mahallesi Sokağı 

1121 Samatya Çırağı Hasan !ki yüzlü Çeşme 

1469 Büyükdere E. Kuyu 
Y.Canfesci 

2603 Fatih Hacı Ferhat E. Irfanzade 
Y. Irfan Ahmed 
ve Karadeniz Cad. 

2894 Büyükdere E. Iskanavi 
Y. Hacet 

5110 .. E. Elmadağı 
Y. Yemişli 

5755 Bayazrt Ta vşantaşı Darpa.nei atik 
5836 Beyoğlu Kamerhatun Kalyoncu Kulluk 

ve Bostan 
6184 Büyükdere E . Damisko 

Y. Dede Yusuf 
8227 Kadıköy Osma.nağa Piri Çavuş 

8230 Paşabağçe Kilise 

8236 Paşabağçe Köyiçi 
Incirliköy 

8276 Kurtulu.ş Kurt oğlu 

Emlak No 

E. 44 
Y. 3 
E. 39 
Y. 43 
E. 15 

Ada 34: 
Harita 

285-285/ 1 
E. 31 
Y. 29 
E. 25 
Y. 21 
E.ve Y.18 
E. 1 
Y. 1 
E. 7 Mü. 
Y. 9 
E. 9 
mahallen 25 
E. 18 
Y. 7 
E. 23-25 

E. 26 
Y. 46 

Cinsi ve His. 

Ahşap hanenin 
2/ 6 His. 
Maa arsa kulube 

Hisseye göre 
muhammen K. 

70 Açık 

arttırma 

80 ,, 

1173,72 metre 2350 Kapalı 
Ipeği, jarse, bez, yazlık sıhhi çama

şır takımları ve çocuklar için spor 
gömlekler, banyo havlularmm her 
cinsi ... 

arsanın 80/ 120 Ilis. zarf 

68,50 metre arsa
nın 1/4 His. 
354: metre kuyulu 
arsa 
Kagir dükkan 
Kagir hanenin 
1 / 2 His. 
100 metre arsa 

124 metre. arsanın 
6/ 12 His. 
Bağçeli ahşap ha
nenin 1 / 2 His. 
230 metre arsa 

54 metre arsanın 
1 / 2 His. 

30 Açık 
arttırma 

360 
" 

Sultanhamam 24-4 - Beyoğlu !s .. 
tik.lal caddesi 376. - Bursa: Uzun
çarşı 98 
Başka bir yerde şubemiz yoktur. 

720 .. Eyüp Sulh Ceza. Ahkamr Şahsiye 
1010 Kapalı Hakimliğinden : 

zarf 
100 Açık 

arttırma 
125 

210 
" 

350 ,, 

30 

Mahkememizin 933/ 35 sayılı dos -
yasile ölü Eteme ait ve tamamma 
(750) lira kıymet takdir edilmiş olan 
Ayvansarayda Atik Mustafa Paşa 

mahallesinin Lonca sokağında eski 
36 yeni 46-48 No.Iu bir tarafı Aktar 
Nikigos dükkaru ve bir tarafı Siınkeş 
Manav arsası ve tarafı Rabü yol ile 
mahdut kilrgir ha.ne Eyüp Ahk8..mı 

Şahsiye Hakimliğinden satılaca.kt:Ir. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenku ller on gün müddetle satışa çrkarıl mıştır. !haleleri 
~esadiif eden Cuma günü saat on dö rttedir. Satış münhasıran gayrimüb adil bonosiladır. 

Satış şartnamesi 24-6-936 tarihinde 
3-7-936 tarihine divanhaneye a.Bilacaktır. A.rt:rr.maya 

iştirak için % 7,5 nisbetinde pey ak 

--------------------------------------- çası alınır müterakim vergi, tanzüat, 
.. .. vakıf icaresi ve tell8.liye müşteriye 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

1500 Metre Mıkabı Çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli ( 63 5 O O) lira olan yukarıda 

m1kdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 29 Hazi
ran 936 tarihinde Pazartesi günü saat 1.5 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira ( 18) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan ( 4425) lirayı havi teklif mektubla
rını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkd.r gün ve saatta Komis-
yona müracaatları. (3142) 4348 

1750 Ton Lavamarin Köm ürü 
Tahmin edilen bedeli 2 2 7 5 O lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 9 Temmuz 936 ta
rihinde Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Sartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 3144) 

2000 Ton Jeneratör kömürü 
Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mik

darı ve cinsi yazılı malzeme A skeri Fabrikalar Umum 
J\.1i.idürlüğü Satınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 
tarihinde Çarşamba günü saat 1 S de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname (bir) lira (30) kuruş mukabilin
de Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan ( 1950) lirayı havi teklif mektublannı mezkur gün
de saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
~:-likl1a mP'7k11r aiin uı:> ı::::ı::ıt-t-::ı K nmiç:vnn::ı miir:ııraatları. 

• (3149) 

tstanbul Uçuncu lcra Memurlu - "ttir B. · . ad · 
v d . aı . ırıncı artımı a kıymeti mu-ı 

~ü~~adada Altmordu caddesinde h:ımmenenin % 75 ini bulmadığı tat .. 
Mari Anastasyadi dırde: En son artıranın taahhüdü ba,.. 
Kasmı.m Istanbul Asliye Birinci Hu ki kalmak üzere ikinci artırma 15 gün 

kuk Mahkemesinden sadir 26-2-936 sonraya bırakılacak ve en çok artıra,.. 
tarih ve 156 numaralı ilamda zimme- na. ihale olunacaktır. Birinci artırma. 
tinizde alacağı olan 50 liranın tahsili 17-7-936 cuma günü saat 14 ten 16ya. 

için 936-1609 numaralı dos ile ön ka~ar . .:V~. iki:11ci artırma. 3-8-936 pazar 
. . . . ~ g A tesi gunu yuıe saat 14 ten 16 yaka.... 

derilen ıcra emn halihazır ıkametga- dar müzayedesi yapılmak suretile sa.. 
hıruzm meçhuliyeti dolayısiyle tebliğ tııacaktır. tpotek sahibi alacaklarile 
e ~ i 1 e m e d .i ğ i m ü b a Ş i - diğer alacaJdılarm evrakı müsbiteleri 
rın meşruhatında.n 1 ( · · ··) · · d ahk 
anla J] ld v d tebl. v t il"'" e yırmı gun ıçm e m emeye bil 

ş mış o ugun an ıga m H.· • • A • • 

nen ifasına karar verilmiştir. Binae • dirmelen lazımdır. Aksı takdirde hak 
naleyh işbu ilan tarihinden itibaren lan tapu sicillerile sabit olmadıkça. 
bir ay zarfında 'mezkllr meblağı tes - satış bedelinin paylaşmasından hariç 
viye eylemeniz ve müddeti zarfında kalacaklardır. Ve daha ziyade malft .. • 
mal beyanında bulunmanız ve icra mat almak istiyenlerin mahkemede 
hakimi~~en ve!a ı;rtahkemed~ icra.· 933/ 35 sayılı dosyaya müracaat et ,. 
nm tehirıne daır bır karar getirmedı- . . A 

ğiniz takdirde bu müddetten sonra melen ilan olunur. (23767} 

icraya devam olunacağı ve hakkınız- İstanbul Birinci Ticaret Mahkem 
da 72 ve 337 inci maddelerine tevfi - sinden: e-
kan mu:ı-mele ya~ı~acağı ~~?/1609 nu- Hollantse Bank Uni N. v. vekilleri 
maralı ıcra em.rının teblıgı makamı- avuka.t Nesim Sage.s ve Nesim :earo.. 
na kaim olmak üzere ilan olunur. kas 

(23769) Aleyhine ikame eyledikleri alacak 
------ - - ---- davasından dolayı namına gönderilen 

KOÇUK iLANLAR 1 dava arzuhalinin ikametgih.1 meçhul 
:...._ ______ __ ___, bulnnduğu şerhile tebliğ edilmeksi ... 

Dr. Mehmet Ali AKSOY zin iade kılınmış olduğu göıiilerek 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri hakkında ilanen tebliğat icrasına ka-

cilt ve zühreviye mütehassısı. rar ve~ ve mahkemesi 16-7-36 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it- perşembe günü saat 14 yaptlacağı 

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra yukarda. yazılı günde bizzat veya bir 
hasta kabul eder. vekil göndermek suretile mahkeme ... 

de hazır bulunmadığı taktirde gıya .. 
bmda davaya bakılacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere H. U. M. K. nunun 141 
inci maddesi mucibince ilAn olunur. 

(23770) 

OTEL BAŞARIR 
Eski (Yeniköy Palas) 

- -E 1 - Bursa'da Muradiye istasyonu civarında !nşa edil § ------------ -------------
!: mekte bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun E 
5 inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasile eksiltmeye ;: 
i çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 156.157,21 liradır. : 

14850 Ton Lavamarin kömürü 

Bu kere harici ve dahili tez
yin ve mevcud bütün konforu
na iliveten deni2' kısmındaki 
odalarma banyolar il&ve edil
miştir. Bütün odalarda akar 
suyu, gayet büyük bahçesi ve 
emniyet edilecek bir mutbahı 
vardır. Fiyatlar mutedildir. 

H. Başarır 

S 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : E 
: A) Eksiltme şartnamesi : - -: B) Mukavele projesi : 
S C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri E 
i D) Fenni şartname ve ölçü usulleri : 
: E) Umumi şartnamr E - -& F) Projeler : 
! İsteyenler bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümer Bank An· 5 e kara şubesinden alabilirler. = 
: 3- Eksiltme 6 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 16 da : 
5 Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde- : 

- -

Tahmin edilen bedeli ( 1 9 3 O 5 O) lira olan yukarıda 
mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 
9.".?6 tarihinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (dokuz) lira ( 6 6) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan ( 10902) lira ( 5 C>) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
Komisyona müracaatları. ( 3150) : ki komisyonda yapılacaktır. : - -------------- --- - ------------- - - ---! 4 - İsteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermeleri : 

: laznndrr. = - -5 EksiltmeY.e girecekler 80000 liralık bir tek bina yaptıkla- : 
S rma dair vesaiki eksiltme gününden beş gün evveline ka- S 
E daf' Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ibraz ve- : 
: ya posta ile gönderec;ekler ve alacakları ehliyet vesikasını E 
: teklif mektuplarına raptedeoeklerdir. E 
5 5 - Teklif m~ktuplan yukarıda ya.zıh gün ve saatten bir : 
§ saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne § 
: makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdII'. : 
:: Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden : - -5 bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka- E 

Watılmış bulunması laznndır. 5 
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1255 Ton kriple kömürü 
Tahmin edilen bedeli 17570 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 21 Temmuz 936 
tarihinde Salı günü saat 1 S de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 13 17 lira 7 S ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2 4 9 O 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kfır gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3148) 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muave
net Müdürlü ğ ünden : 

3 5 O lira ilcretli Umum sıtma mücadelesi Su mühen
disliği münhaldir. Talip olan su mühendislerinin evrakı 
rrıüsbiteleriyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3298) 

iktisat Vekaleti iCj Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmağa 

izinli bulunan ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Romen Anonim 
Şirketi • Banque Chrissoveloni Sosiete Anonyme Roumaine) in Türkiye 
umumi vekili 30-5-1936 tarihli istida ile bu kere müracaatla banka tasfi
ye edilmekte olduğundan yeni hiçbir muamele yapmıyacağmı ve ancak 
mevcut muamelatı tasfiye ~ceğini ve tasfiye işinin de (Dinıitri V osni-
yakos) tarafından yapılacağını bildirmiştir. _ 

Alakası olanların Istanbulda Galata.da Merteba.ni sokağında Banka 
şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sahhf dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza tm le 
isterseniz siz de emsalsız olan 

11 PERLODENT" 
diş macununu kuflanınız Bundan elde 
edece~iniz mOkemımel netıceden 'çok m~r'n· 
nun olacaksınız./. ~ ·.1 
~ ve~~. P~. ~ --............-. o(~ u.r.~ 
'"f4l!. ~ ~ .. t-._ '~-~ "6<(4..t ............... ..c.:..ı • 

\ Deniz Levazım ~tıhalma komisyonu ilanlah j 

Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tah
min edilen bedeli 517 5 lira olan 46000 kilo Ekmek 30 
Haziran 936 tarihine rastlayan Salı günu saat 16 da ka
palı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda parasız verilir. 
Muvakkat teminat 388 lita 13 kuruştur. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklifi muhtevi mazrufları belli gün ve saa leh bir saat 
evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına 
vermeleri. (3287) 4434 

Cinsi Mıktar:ı 
Kilo 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedeli teminatı , 

Lira Kurur Lira Kuruş 
Koyun eti ~5600 18240 00 
Sığır ~ti 32900 9212 oo 2058 90 

Cinsif mıJitarr ve tahmin edilen bedelleriyle muvakkat 
teminatı yukarda yazılı iki kalem gı:da madde.si 3 Tem
muz 936 tarihine rastlayan Cuma gunü saat 1 S de ka
palı zarf sufetiyle alınacaktır. 

Sartnamesi 13 7 kuruş mukabilinde Komisyondan her 
gün verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda ya.iih Belgelerle tek
~ifi muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 
evvel Kasırnpaşadaki bulunan Kbmisyon Başlhtrtltgına 
vermeleri. ( 33O1 ) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonuneian· • 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 ta
krm haki yazlık elbise olbaptaki şartname ve nümunesi 
veçhile açık eksiltmeye konınuştlır. 

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarşamöa günü saat 
1'\,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü bihasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

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

Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve öu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 31O3) 

4190 

M. M. V. Harita Genel Direktörlüğü Satınalma ko
misyonundan : 

1 - Satın alınmak iınenlıen Havadan Fotograf çek
meye müsait bir tayyare ile işbu havadan çekilecek Fo
tografileri münhanili Harita halinde kıyınetltntlirecek 
iki kıymetlendirme aletini vermeye taliı:; olmak isl:~Ye
celtler Tayyare ve aletlerin evsafil en son fiaUarın n 
ltısa bir zaman ~arfında C E B E C t D E Harita Gehel 
Direktörlüğü Satınalma Komisyohuha bildirmeleri. 

(1339) (3273) 

Sahlbl: §Uk.rii 11El.IH - Umwnl f\i~nya.tı !da.re eden: g. 8.A.LIM 
GazeteCilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Baslldı~ yer: TAN MatbtHlSI 

TAN 11 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaatl ilanları " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı 
abone teklifnamesf kuponu 

Tüm~n bir!ilt!eri ıçın 
8800 kilo gazyağı 22-6-936 
saat ı ıo aa açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhan1men be
deli 12 O O lira ilk teminatı 
165 liradır. İsetkliler şart
nameyi görmeR üzere her 
gün ve eksiltmeye iştiraki
çin belli gün ve saatte ka
nunun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesikalanle birlikte 
Lüleburgazda Süel Satmal
ma Komisyonunda bulun
maları. 

Tümen birlikleri için 3300 
kilo Zeytin yağı ze-o-936 
saat 13 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1485 lira ilk teminatı 
l 12 liradır. lstikliler şartna 
meyi görmek Üzere hergün 
ve eksiltmeye iştirak için 
belli gün v~ saatte kanunun 
e, 3 üncü nmddelerihdeki 
vesikalariyle bitlikte Lüle
burgaz Süel Satıhalma ko
misyont,nda Bulunmaları. 

Tümen birlikleri i'çin 2 40 
ton kuru ot 22-6-936 saat 
i3,30 da açık eksiltme ile a
lınacaktır. Muhammen be
deli 4560 lira ilk teminatı 
3 4 2 liradır. İstekliler şart
nameyi görmek üzere her 
gün ve eksHlmcyc iştirak i
çin Belli gün ve saatte kanu
hun e. 3 ünd.i maddelerinde 
ki vesikalariyle birlikte Lü
kburğazda Askeri Satınal
ma Komisyonunda bulun
maları. ( 28) ( 334 7) 

* * • 
Bursa, Muaanya ve Ban-

dırma garnizonları ıçın 

684000 kilo yulaf satın alı
nacakbr. Tahmin edilen be
deli ab780 liradır. Şartna
mesi Bursa Satmalına Ko• 
misyonundadir. Muhtelif 
Garnizonlara ait yulaflar ay 
rı ayh talipH!redc ihale edi
lebilir. Eltsiltn1e 7 Temmuz 
936 Sah günü saat 15 de 
Bursada Satınalma Komis
yonunda olacaktır. Eksilt
me kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. tik teminat 2308 
lira 50 kuruştur. Eksiltme· 
ye iştirak edeceklerin 2490 
sayıli kanunun 2, 3 maddele 
rintle yazılı vesikaları: gös
termeleri lazımdır. Teklif 
melUuplan 7 Temn1uz 9 3 6 
~aat 14 e kadar Satınalrna 
Komisyonuna vetilmiş ola
caktır. ( 29) ( 3348) . .y.. 

1 - Alpulluda teslim e
dilmek üzere 7 6 ton sığır e
tinin kapalı zarfla ihalesi 
Temmuzun 2 inti Perşembe 
günü saat 15 de Vizede ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenlt!r ihale günü 
teltlif mektubiyle kanuni bel 
gelcrini saat 14 e katlar ko
misyon Reisine vertnel~ri ve 
saat 15 de Komisyôntla lıu
hınmalıdir. 

2 - Sığir etinin tahttiin 
etlilen fiatı 22 kuruştur. İlk 
teminatı 1254 liratlır. 

'3 - Şartnamesi Vizede 
Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. (14) 

(3317) 
• * • 

Tümen birlikleri ihti
yacı için 180000 kilo sığır 
eti 24-6-936 saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Mu
hammen bedeli a 8 7 o o lira 
ilk teminatı 2903 liradır. 
Teklif mektuplan saat 14 
«? kadat kabul efülir. Şart
namesi ı 94 kuruş mukabi
linde Komisyondan alına
bilir. İstekliler eksiltmeye 
iştirak i~in. belli gün ve saat-

No Tarih: 17. 6. 1936 
te teklif mektuplarını ve ka- ! 
nunun 2, 3 maddelerindeki 1 
vesikalarla Lüleburgazda § ..-~~--~---~~~~~ ...... ~.......,.~~~~~~ 
Tüm sa tın alma komisyd- 1 
nunda bulunmaları. ( 10) § 
(3099) 4245 ' . • • = 

Bayramiç Tüm ihtiyacı i- i 
çin 2 i O ton un kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Unun be
her kilosuna 15 kuruş fiat i 
biçilmiştir. İhalesi 2 5 Hazi- : 
ran 9 3 6 Perşembe gün Ü i 
saat 14,ao da Tüm Satınal
ma Komisyonu binasında ya 
pılacaktır. Unun evsaf ve şe
raiti komisyonda görülebi- -
lir. Eksiltmeye gi:receklerin i 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddesine göre istenilen ve- i 
saik ile ilk teminat tutarı 1 
olan 2 3 6 5 liranın ihaleden 
bir saat evvel makbuzunun 
komisyona verilmesi Şart
tır. ( 1 1 ) ( 3 1 6 5 ) 

•• * 
Bayramiç garnizonu ıçın 

24250 kilo sade yağr kapalı 
zarfla satın almacakclır. Sa- _ 
de yağının beher kilosun<:\ = 
80 kuruş fiyat biçilmiştir. 1- ~ 
halesi 30-6-936 sah günil -
saat 14,30 dadır. Sade yağı- ;ı 

Adı, baba adJ 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

lst ve ~cO 

Ver~sesı 

kimlerdir ? 

Ckahıetgab 

.\drCRl 

l\1alulıyetı var 
mıdır, var ise ne
reRınden mnlfil· 
dilr ., 

\le kadar 1.aman 
···nı ııhnnp ıılrlııfu 

:~langıcı 

~onu : 

Mu ıcl:ıµun.ı Ocllcdılcccl< vuilaı &aycı ,l(Uıı ki ı-.. zılnıı~ olmalıdır. 

lstanbulda Tan gaıetesi sigorta servisine. 

Gn~t·lt>ll12.tn ~3 j'\;\snn l!l:~fi 1111,ııa 

.ıııda ru7ııl -.art lr.r 'dnır ... slhde kn7.n. 

ın knrsı ll)Ht) " olık sıı.:ortnlı ahont> 
ı n7.tlınalı ı th·onım. AhotıPm:ın b de
l :;rint!erllr.\i. tir ~ı;.:orht nrnamel ı. 
"lhı \''lf'ıhn11 .. ıth rtllPrim. 
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nm evsaf ve şeraiti Komis· ===-----------= 
yanda görülebilir. Eksilt
meye geleceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddesi
ne göre istenilen vesaiklc 
1460 lira tminatr ile be1li 
gtln ve saatta Bayramiçte 
Tümen Satınalma Komisyo
nuna müracaat etmeleri. Ve
rilecek teminat ihaleden bir 
saat evvel mal<buzu Komis
yona verilecektir. ( 1 7) 
(324'7) 4372 

• • • 
1 - 936-937 ders senesı 

Kuleli, Maltepe, ve Burs3 
liselcrile Kınkkalede ki As
ken San 'at lisesine ve Kon 
ya Erzincan AS. Orta mck
teblerine talebe alınacakdır. 

e- Kabul şartları A.S.Li 
se ve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerih aşağıda 
yazıh lı~susları da göz önün 
de bulundurmaları lazımdır. 

A -- Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmu~ 936 
da başlar ve 1 O Ağustos 936 
da biter. Müsabaka imtiha
nı ôa 1 5 Ağustbsla 2 l Ağus 

tos arasında yapılır. 
B - Mekteblerin bulun

dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 10 Haziran 936' dan 31 
Temmuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et-
miş olmalan lazımdıt. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekHler evrakını ta
t:namlahırılıb askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve meltteöler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
Hôir. 

D - Müsabalia imtifiam
na girmek için davet edilerı 
isteklilerin imtihan yapıla~ 
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
tlönmek için yapacalflan 
mataflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
\re dönüş masrafını beral1er 
~ötürmesi l~ımdır. 

E - İstekli mektebe ka
bul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 

iK D 
HAYAT SİGORTA ŞiRKETl 
Türkiye acentalığı Tasfiye Heyetinden : 

1K1NCl İLAN 
Merkezi Viynnada bulunan Lö Fcniks dö Viyen Hayat Sigorta Şir
ketinin Türkiye ncentalığı muamelatının tasfiyesine İstanbul Asliye 
Mahkemesi !kinci Ticaret Dairesi nce karar verilmiştir. 

Mezkur accntalıki:la sigortalı veya her ne sure le olursa olsun 

alacaklı sıfatile matlup iddeasmda bulunanların ticaret kanununun 
445 nci maddesine tevfikan bir sene zarfında tatil günlerinden maa
da her gün mesai saatlerinde lstnııbulda Karak6yde Voyvoda cad
desinde Minerva hanının ikinci katında Tasfiye heyetine bizzat veya 
taahhütlli mektupla müracaat ederek iddealannı kayıt ettirmeleri 
icab~der.Bizzal mUracaat edeceklerin vesikalnrınt birlikte getirme
leri ve yazı ile mUracnntla bulunııc nklb.rın da cllerin6cki vesikaların 
tnrih ve numaralarını bildlrmeleri lazımdır. 

• 

~ 
BETON 

KiRtMiTL~O· 
TtZYiNAT PAQMAKLIKLAQI • 
L EV~ALAQ vt DıQE: Kll:Q • 

4858 

AftADOLU (il"IENTOLARI T.A . .Ş. 
TELE~ON· kADTAl 9 CS'+.9) 

DevletBasım Evi Dırektörlüğünden 
Mık tarı Cinsi Tahmin bedeli Muvakkat 

800 metre 
\:eminah 

Açık Kahve 3360.00 Lira e62.00 Lira 
rengi ve nefti 
maroken 

Yukarıda renk ve mıktarı yazılı Marokenin 3 Tem
muz 936 Cuma günü saat On öeşte Basm1evimi~t1e yapı
lacak olan açık eksilbnesine girmek isteyenlt!rln mu
vakkat teminatlarını veznemize ~atırarak o gün muay
yen saatte Komisyonumuza Başvurmaları ilan olunur. 
"Şartname ve nümuneleri hergün Ayniyat ş~fliğintle gö
rülebilir ... ( 3354) 

sene terki tahsili olanlar da 
mekteb almmazlar. 

4 - Mektebler [eyli ve 
meccanldir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmesi 
techizatı ve kitaplan rnekte· 
be ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

5 - Askeri lh;eleri tnu
vaf f akiyetle bitirenlerden 
ar~u edenler mils:Ibaka im
tihanırıa girerek kazandıkla 
rı takdirde müheh<Hs ve fen 
memuru yetiştirilmek fü~ere 
Avrupaya tahsıle gönderi
lir. (18) (3244) 

4433 
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'A N K A R A - Vehbi Koç Ticaret Evi 
1 Z M 1 R - Artür Vetter Ticarethanesi 
A D A N A - Ş. Rıza İşçen Ticaret Evi 

.. • • 
1 1 1 

• c>en ı •••• 

Çokt11n bert soğuk bava dolabı' almak hteyor

duk. Sütun satış magazalarını gczd1k. Nılıayct 

gOrdöğümQz dolaplardan kat kat üstün, en son teka· 

mülltı haiz 1936 Model dolabı SAHIBiNiN SESi 

Matazalarında bulduk. Bızc en büyük teshllat ve 

en müsait ,eralt ı de mezkur mııcsscsc yapmış oldu• 

ğundan hakikaten ideal ve çok Ekonomik 

KELViNATOR 
soğuk hava dolaplanndan btr lanc satın aldık. Bu 

cmsals1z dolaba kavuştuğumuzdan dolayı bu e~lcn• 

ttyf tertip cthk. Sız de bu mutluluğa ermek tstcrscniz 

$11 adreslere mcı.racaat cd.ini~: 

ES i G ZALARI 
Beyoğlu. İstiklal caddesi No. 302 

BURSA - Hüsmen oğlu Mehmed 
ZONGULDAK - İsmet Ağartan, Ahmet Yüksel 'i 

A N T E P - Nacı ve H. Ahmed Dai kardeşler 

K O N YA - Ali mvi Erandaç 
K A Y S E R 1 - İsmail ve oğulları Cıngıllıoğlu 
BALIKESİR - Şah Mehmed oğlu Hüseyin Avni 

SAMSUN - C. Celfil Özlü - S. Kemal Sezen, Lüks mağazası. T R A B Z ON - Dedeoğlu Sami ve Hami kardeşler 

-- .. - - . .., . . . .. . . ·~-· . . .. 
' • • • ~ l • • • ' : • • • • • .. 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iks· rdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan güneş 

şüphesiz inci dişlerdir. Lakin o diş
lere can veren de, şüphesiz, "RAD
YOLIN"dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede

bilirsiniz. Fakat bunun için 
şart günde iki defa 

RAOYOLiN 
ile Dişlerinizi Fırçalamaktır. 

. ; . ·: . . .. . .... 

Maraş Belediye Reisliğinden: 
1 - Maraşın takriben iki kilometre mesafesinde bu

lunan menba sularının fenni şekillerde şehre isalesi ve 
aynı zamanda bu sulardan istifade edilerek Elektrik is
tihsali projeleri ilan tarihinden itibaren Yirmi gün müd 
detle kapalı zarfla eksltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Projeler Nafıa Bakanlığının su talimatnamesi
nin 5 inci maddesine göre yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli bin beşyüz liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi arzu edenlere bilabedel 

derhal gönderilir. 
S - Talipler eksiltme kanunundaki maddelere uy

ğun olmak şartiyle Temmuzun 6-7-936 altıncı pazartesi 
günü bu iş· için toplanacak Daimi Encümene müracaat
ları ilan olunur. (3346) 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağrı, 
sancı, srzı, kırgınlık, 

ürperme hisseder 
etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
ahnız; rahatıszhğrmz 

hemen geçer 

~ 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına 
gripe, soğuk algınlı
ğına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç 

zararsız ilaçt1r 

GRiPiN 

TUZLA 

• • 
1 

AÇ 1LM1ŞT1. R 
!çme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -

13,15 - 15,10 6 15,50 dir. -------ı1 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

22 inci tertib piyango biletleri için 140000 Türkçe 
10000 Fransızca el ve 10000 duvar pianlarile 10000 re
simli afiş bastırılacağından ·17-6-936 / çarşamba gunu 
saat 15 de açık eksiltme ile münakasa Yaptlacaktır. İs
tekli olanlar şartnamesini her gün Piyango Direktilrlü
ğü Muhasebesinde görebilirler. (3218) 

44-05 

BANZOPiRiN kaı<ıl~ri .. ~~RveRoE 40KuRUŞ 
NEFES BORUL4RINI TEMİZLER. BALGAM SÖK ÜRUR.OKSURÜGÜ HEMEN GİDERİR 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Ankarada Seyrüseferden resmi, Hususi, umumi 

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

2 - Numara levhaları harf ve numaralan kabartma 
olmak üzere safi alüminyondan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5320 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 399 liradır. 
5 - İsteklilerin bu işlerle evvelce meşgul olduklarına 

dair Ankara veya İstanbul Belediyelerinden alacakları 
vesikaları teklif mektuplariyle birlikte 2 3 Haziran 9 3 6 
Salı günü saat On dörte kadar vereceklerdir. 

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

7 - S.artname ve nümuneleri görmek isteyenlerin 
her gün İstanbul Belediyesine ve Ankarada Belediye ya 
zı işleri kalemine müracaatları. (1284) (3156) 4286 
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büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazrrla.nır. K ŞEL Ri 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve Y.Jkan
makla çıkmaz. Yeglne zararsız 
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

INGllJZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - Istanbul 

Istanbul Altmcr icra Memurluğun .. 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen _otuz çift muhtelif cins 
ve renkte f antazi iskarpinin 19-6-936 
tarihine müsadif cuma günü saat l'l 

de Beyoğlunda lsti.k1al caddesinde 
331 numaralı kundura mağazasında 

satılacağnıdan istiyenlerin o gün ve 

saatte mahallinde bulunacak memu • 

runa müracaat eylemeleri ilan olu • 
nur. (23775) 

Istanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesinden: 

Holantse Bank Uni N. V. ye mer -
hun bulunan 3000 adet Izmir sanayi 
ve ticaret T. A. Ş. hisse senedi 2 nci 
artırma suretile 25 haziran 1936 cu
ma günü saat 10 ile 12 arasında !s -
tanbul Menkul kıymetler ve kambi
yo borsasında satılacağı ilan olunur. 

(23771) 

Grip, Nezle, baş ve diş a.ğrılarmı, 
muannid sancılan ·bir anda lr,iser. 
Kıvmettar blr lllct-r 


