
PAZAR 

21 
HAZiRAN' 

1986 

TAN EVi 
Claaetecili.k, Matbaacılık, IClitecilil& 

TELEFON ı 24318, 24319, 24310. 
TELGRAF ı TAN, ISTANBUL 

İKİNCİ YIL No. 421. 

5 KURUŞ 
SiYASAL GUNDELIK GAZETE 

i 
Kışlık kömürünüzü 

almadınızsa 

Bugün son sahifemizdeki 
ilanı mutlaka okuy.unuz •• 

Boğazlar konferansı yarın toplaoıvor 
Dış işler bakanımız Pariste 

Herkes Türki·yenin hakh 
dileklerini tasvip ediyor 

Paris, 20 (Tan) - Türkiye harici
yevekili ve Boğazlar konferansının 

Türk dele a.syonu başkam Tevfik 
Rüştü Aras, bugün B~vekil Blum 
:ve hariciye nazırı Delbos ile görüş -
müştilr. 

Oğleyin, hariciye nazırı Delbos, 
Dr. Rilştü Aras §erefine hariciye ne 
zaretinde bir ziyafet vermiştir. Ziya 
fette birçok siyasi rical ve kordiplo
matik mümessiller hazır bulunmuş
lardır. 

Pazartesi günü Montröde toplana 
cak olan Boğazlar konferansı, bazı 

mahafilde söylendiğine rağmen, si
yasi Hiçbir meseleye temas etmeyip, 
yalnız askeri mahiyette olan Boğaz
ların tahkimi meselesile meşgul ola
caktır. 

Sal8.hiyettar mahafilin temin et -
tiğine göre, Akdeniz misakı mesele
si dahi bu konferansta mevzubahsol
mıyacaktır. 

Türk hükiimetinin arzusu üzerine 
toplanacak olan Montrö konferansı, 
muahadeleri yeniden tetkik etmek 
bakrmmdan Avrupada toplanacak ilk 
konferanstır. 

Filhakika, Lozan muahedesine bağ 

grevlere hasretti 
Zecri tedbirler 

hakkındaki 

karar tecil edildi 
Brüksel, 20 (A.A.) - Hükumet 

bütün dikkatini memleketin birl.!ok 
yerlerinde ciddi bir şekil alan greve 
hasretmiş olduğundan, zecri tedbir
ler meselesinin tetkikini, muvakka -
ten tecil etmiştir. 

Ayni zamanda Sosyalist liderlerin
Clen biri olan Hariciye Nazırı Speak, 
ı,çilerin dileklerini tetkik eden muh
telit komisyona. başkanlık etmekte -
ınr. 

Endtb!triyel ve ticari mahafil, zec
l'f tedbirlerin devam etmesine aleyh
tar bulunuyorlar. 

Kömür müstahsilleri umumi kon
eeyince neşredilen bir tebliğde, zecri 
tedbirlerin kalclırilması hususunda 
hükt1metin önayak o)ması istenmek
tedir. 

Sosyalist "Jurnal dö Pöpl,, diyor 
ki: 

"Edenle Baldvinin müşterek em -
niyet prensiplerinin terki demek o
lan, nutuklarından sonra olduğu ka
dar, lngilterenin manevi nüfuz ve i
tibarı hiçbir zaman alçalmamıştır. 
Halbuki bu prensipler, beynelmilel 
anarşiye ve herkesin herkesle harbe 
tutuşmasına karşı yegane bir mani
dir.,, 

Kabul edilen yeni §artlar 
Londra, 20 (Tan) - Belçikadaki 

grev hareketi tavsamağa başlamış -
tır. 

Hükıimet, iş sahipleri ve işçi mü -
tncssillerinin i_ştirakile toplanmış o -
lan muhtelit komite şu şartları ka
bul etmiştir: 

1 - işçi gündeliklerine yüzde 5 
tam, 

2 - Ücretli tatil. 
Haftada 40 saat mesai usum iş sa

hipleri tarafından kabul edilmemiş
tir. Grevin pek yakında biteceği zan -
il.ediliyor. 

Boğazlar Konler,ansının toplanCU!a ğı Montrö civarından bir manzara 
lI olan Boğazlar mukavelesini değiş- zalamış olan devletler üzerinde çok 
tirmek hususunda Türk hükumeti ta- müsait bir tesir bırakmış. Türkiye 
rafından yapılmış olan teklif, gerek tarafından yapılan bu teklif bila is
şekil gerekse ileri sürülen esbabı tisna kabul edilmiştir. 
mucibe bakımından, mukaveleyi im- [Arkası 5 incide] 

Arap grevi llevam e<liyor 
. 

L. Corc Filistine yeniden 
asker sevkini istedi 

Kudüs, 20 (A.A.) - Arapların 

grevi devam ediyor. Şimdi de Yahu
diler ekonomik istiklallerini elde et
meğe ve araplardan müstağni kal -
mağa çalışmaktadırlar. Grevden za
rar görenlere, bu defa teşkil edilen 
yardım sandığından muavenet edi
lecektir. 

Beyrutta sempati ~e:ıahürü 
Beyı'Ut, 20 ·(A.A.) -Araplar dün, 

Filistinde . grev yapmakta olan kar
deşlerine karşı bir sempati tezah4i.rü 

• olarak, şehrin kapılarını birkaç da-
kika için kapamışlardır. 

Araplar lngiliz askerlerine 
saldırdı 

Kudüs, 20 (A.A.) - Ckceleyin,In
giliz askeri kuvvetlerine muhtelif 
yerlerde taarruz edilmiştir. 

Nablus civarında, Haylanderler, 
pusu kurmuş olan Araplar tarafın -
i:lan tüfek ateşi ile karşılanmışlar, 
fakat hiçbirine bir şey olmamıştır. 

[Arkası 3 üncüde] 

Eden'in soldan geri etmesi 

Uluslar Kurumu mahafilini 
fevkalade muteessir etti 

Cenewe, 20 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti mahafili, Edenin "soldan 
geri,, etmesinden fevkalade mütees
sir olmuşlardır. 

Bu mehafilden beyan olunduğuna 
göre, bundan böyle diplonıatik cidal, 
andlaşmanm tadili etrafında temer
küz eylemektedir. Küçük Antant 
devletleri ihtimal ki Milletler Cemi
~retine karşı sadıkane duygularını te
yit edecek ve 16 mcı madde ile mü -
eyyet sulh tezinin kuvvetıendirilme· 
sini istiyeceklerdir. 

!ngilterenin de, Milletler Cemiye
tinin nüfuzunu iadeye çalışması ve 
halbuki bazı Cenubi Amerika dev -
!etlerinin de andlaşmanın mevzii uz
laşmalar esası üzerine müstenit bir 
tarzda tamamile tadilini istemeleri 
muhtemeldir. 

ita/ya ve Uluslar 
Kurumu 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi maha· 
filden bildirildiğine göre,. zecri ted-
birler kaldırılmadığı için ltalya ge- it l A p · ı:1 · • c · 
l~cek Cenevre toplantıs~na iştlrak ~ ~a ın arıs ·• çısı errutr 
etmek istememektedir. 1 memıştır. 

lngilte~enin karan, t.t~lya1!.1~ ~u Yan resmi, fakat salahiyet sahibi 
husus takı hattı ha~eketını degıştır- I f Arkası s incide 1 

r .. "' 
ATATURK 
lstanbul, 20 CA.A.) -Atatürk, 

bugün öğleden sonra, kendileri 
kiirek ~ekerek denizde sandalla 
bir gezinti yapnuşlar ve bunu mü 
tf'akip plaja çık.cu-ak burada kum 
ve giine.~ banyo-.u almışlardır. 

Atatiirk, akşama doKt"u yaya 
olarak plaj sahilinde bir müddet 
dola.~mı~lar ve bu aralık Florya 
tesisatının yeni planına göre ya
pılmakta olan banyo binaları in
şaatını tefti"; bnyunnu~lardır. 

Atatürk, Floryadaki deniz evin 
de spor hayatına başlamışlardır. 

'-- .,) 

Yunanistanda 

Kral Jor j dün 
Selaniğe vasıl oldu 
Atina, 20 (Tan) - Trakyadaki 

seyahatine devam eden Kral Jorj, 
dün öğleden sonra ahalinin fevkala
de tezahüratı arasında Sereze var
mıştır. I<ral, Serez ve Drama civa
rındaki bütün askeri kıtalart teftiş 

etmiş ve geceyi Serezde geçirmiştir. 
Kral, bu akşam Selaniğe vasıl ol

muştur. Selanik, baslanbaşa donan
mış, Kral heyecanla karşılanmıştır. 

Metaksas, dün sabah gelmiş ve kol
orduları teftiş ettikten sonra kuman 
danlara iradettiği bir nutukta: 
"- Yunanistanın gayesi sulhten 

a}Tılmamaktır. Fakat, Yunanistan, 
her ihtimale karşı her zaman hazır 
bulunmak mecburiyetindedir.,, de -
miştir. 

Şmeling galip 

Alman boksör 
zenciyi dövdü 

90.000 seyirci önünde yapr
lan maçın tafsilatı 

Zenci boksör Coe Luiz ve Şmeling 

Dün gece Amerikada Nevyork 
Yanlri stadyomunda Amerikalı dö
ğüşçü müthiş zenci Coi Luiz'le 
Alman Şimeling arasında yapılan 
maç umulmadık bir şekilde zenci 
boksörün mağlubiyeti ile bitti. 

Amerikadaki maçı dün sabaha kar 
şr burada radyo ile saniyesi saniyesi 
ne takip ettik. Dünkü gazetelerde kı
sa telgraf haberile bildirilen dünya 
şampiyonluğu namzedini tayin eden 
ve 90,000 kişi önünde yapılan bu mü 
hinı maçın her anmı üçüncü sayfa -
mızda Amerikan radyosundan aldı
ğmuz gibi aynen bulacaksınız. 

•••••••••••••••••••••••• 

6 ıncı sayfada: iş Kanunu 
7 inci .. : Çocuk 
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Parti işleri ve Valiler 

Valiler Salıya Ankarada 
bir toplantıya çağrıldılar 
Toplantı Şükrü Kaya'nın Başkanhğında yapda· 
cak ve Parti işleri kendilerine izah edilecek 

Şükrü Kaya, Fırka te~ hilatıni lefti§ edİ)lor 
Ankara, 20 (A.A.) - Valilerin 

yeni deruhte etmiş olduğu parti iş -
leri hakkında kendileri aydrnlatıl -
mak ve hasbihaller yapılmak üzere. 
Ankara, lzmir ve Edirnede dahiliye 
vekili ve Cümhuriyet Halk Parti.Si 
genel sekreteri, Ş. Kayanın başkan -
lığında valiler toplantısı yapılacak -
tır. 

23 haziran salı günü ilk toplantı 
Ankarada olacaktır. Ankaradaki top 
lantıya davet edilen valiler şunlar
dır: 

Bilecik valisi Ali Rıza Oksay, Es· 
kişehir valisi Talat Oncel, J{ütahya 
valisi Sedat Erim, Bolu valisi Salih 
Cemal Gülen, Zonguldak valisi Halit 
Aksoy, Kastamonu valisi Tevfik Ta
lat Demirkan, Ankara valisi Nevzat 
Tandoğan, Sinop valisi Süreyya Yur 
dakul, Samsun valisi Fuat Toksal, 
Çorum valisi Ziya Tekeli, Amasya va 
lisi Kadri Uçak. Tokat valisi Faiz Er 
gun, Kayseri valisi Nazmi Toker, Niğ 
de valisi Faik Ustün, Konya valisi Ce 
mal Bardakı, Yozgat valisi B. Baran, 
Seyhan valisi Tevfik Hadi Baysal, 
Malatya valisi Etem Akıncı, lçel va
lisi Rüknettin Sözer, Gaziantep vali
si Ali Riza Çevik, Ordu valisi Hayri 
Sırtıkızıl, Giresun valisi Feyyaz Bo-

Halk Partisi Genel Sekreteri Şiikrtl 
Kaya Fırkada çalışıyor 

sut. Afyon valisi Durmuş Evrendilek, 
Kırşehir valisi Mitat Saylam, Sivu 
vali vekili Ahmet Refik Noyan, Ma
raş valisi Ali Bayman, Çankırı vali
si Derviş Hüsnü Uzgören. 

Muhittin Üstündağın bir 
tamimi 

Son karar mucibince parti reisli • 
. ~Arkası 5.İncıde] ' 

Davutpaşa hırsızhğı vak'alarının 
failleri · dün adliyeye verileli 

Davut/Hl§a hırsızlanndan Abbas, hırsızların reisi lsmail Hakkı, kur
şun lıırs1Zlarından Mustafa ve Şaban' 

Daviıtpaşa civarında birçok evleri ve erkek elbiseler!, kol saati, iki 
soyan hırsız çtesinden Edirneli Is o Mahmudiye altını, üç altın lira, bir 
mail ile arkadaşı Acem Abbasm ya- gümüş çatal, gümüş rnecıdiye ve ilri 
kalandıklarmı yazmıştık. Tahkikatı- halı, Karagümrükte Derviş Ali ma -
nı genişleten polis ikinci şube direk- hallesinde Hayriyenin evinden bir ha 
törlüğü, bu hırsızlıkla alakadar iki lı, iki battaniye, saat, kadın ve erkek 
kişi daha yakalamıştır. Bunlar, kol· çamaşırları, Aksarayda Fatmanm e
tukçu Veysel ile Tahtakalede kömür vinden hamam takımları, iki manto, 
CÜ Ibrahimdir. Ilk tahkikatta lbra • saat, gümüş bilezik. ayakkabr ve sa 
himle Veyselin bu işte yataklık et - ire, Şehremininde Hasanrn evinden 
tikleri ve hırsızlık mallan sakladık- iki çift elmas küpe, bir kemer, altı 
lan gibi onları el altından sattıkları lira. Karagümrükte Meryernin evin
da tesbit edilmiştir. Adliyeye verilen 
hırsızlar dün Sultanahmet sulh ce- den kazak, kostüm ve saire çalmış • 
za mahkemesi kararile tevkif edil _ lardır. Çalman eşyanın bir kısmı mey 
mişlerdir. Yapılan tahkikata göre dana çıkarılmıştır. Hırsızların başka 
bu hırsızlar Samatyada Evkaf me- arkadaştan olup olmadığı araştırıl • 
murlarmdan Kazımın evinden kadın maktadır. 
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GUNAŞIR.I 

Erı sıkırı t:ılı gilrı 
lstanbulun e.n sıkmtrlı günü ne zamandır? Kışm frrtmalı, çamurlu 

günleri mi? Hayır? Yazın Sam rüzgarlan esen sıcak, tozlu günleri mi? 
Hayır! Maaşla geçinenler için aynı son günleri mi! Hayır? 

lstanbulun en sıkıntılı gtlnü eskiden cumaydı, şimdl pazardır. Herke
sin eğlenmeyi beklediği tatil günü? 

Pazar günü itiyatlanmız bozulur ve o gün eğlenmek ihtiyacını duya
nz. Genç kız, nişanlısına; kadın, kocasm.a.; !::ocuk, babasına manalı bir 
gözle bakar. Dudaklarda.: 

Nereye gideceğiz! Ne yapacağız? 
SuaU bükülür. 
Eğer tabiat, bu ıııeneld gibi muziplik ederek cmnarte-sl akşamından bu

lutlarını göklerlmlıe yığmı~-a, pazar flS.bahmdan yağmurlarını y()llamnı
za boşaltmaya başlamamışsa gezmek, eğlenmek için semavi bir engel yok 
demeldir. :\lesele, seyyah şehri yapmaya çalıştığımız güzel tstanbulda bir 
semt seçmekten ibaret kalır. 

Kırlara gidemeyiz. Bunun için ne rahat yürünecek yol, ne gölgesinde 
dinlenecek yer ,·ardır. Sudan ateşe l<adar bir günün bütün ihti,yacmı sır· 
tmrzda taşımak lazım. Boğazlçinl dUştinü.rsiinüz ! Adalarda gönlünüzü 
gezdirirsiniz. Nihayet sabırsrzlanma:ra bash:ranlann taz~·Ud altında bir 

iL • /j • • 

tarafa karar vermek i<'ap eder. 
Otomobil pahalıdır. Tramvaylar dolu gt>lir. Vapurda oturacak yer kal

mamıştır. Czun bir işkenceden geçnek menzilinize yarırsmız. Ayakta 
durmaktan dizleriniz k~ilmiş, itilip kakılmaktan sersemlem~, hM·asrz
lıktım btınalnuş bir haldesiniz. Garson listeyi burnunuza uzatır. İçinde yi
yecek ~eyler değil, kilecek 'e~·ler vardır. Zaten o ~üprüntiilıeri içmeden 
yemeğe imkan bulamaumız. 
Akşam, başınız dönmUş, mldenlz bulanmıs, üstünüz toz t.oprak içinde, 

kah \•apura, k&.h tn:ı.m\·aya, k!h otobü~e lıttcum edenlerle ynnşarak; otu
nılac.ak bir yeri, bir kale zapteder gibi ele gC!'irmeğe çalışarak e~faize 
dönersiniz. 

İşte tatil gtinümUz, eğlence gtinU ... lstanbulun en ıgkmtılı g\inU budur! 

Orhan SEYFi 

c..u 
Bilginizi Yoklayınız 

TA' N 

Karar veri!di 

Harç miktarı simdilik 
tenzil edilemiyor 

·~ı Tahrir komisyonları 

Maliye Vekaleti sıkı 

kon trol alflna ah yor 
Pazar günleri açık kalması icap e· 

den esnaf m belediyeden almrya mec
bur oldukları ruhsatiye için verecek
leri harç yüzünden belediye ile bu 
gibi esnaf arasında çıkan ihtilaf kati 
bir neticeye J::ıağlanmıştır. Bir müd
dettenberi esnafın bu vadideki iti
razlarını incelemekte olan daimi en
cümen, Şehir Meclisi toplanmadan 
önce, harçların indirilmesine veya 
taksitle dahi alınmasma imkan ol -
matlığına karar vermiştir. 

Şehir Meclisinin de şimdi içtimaa 
daveti imkansızdır. Ancak yeni yıla 
a.it ruhsatiye tezkerelerini almak i· 
çin tayin olunan mühlet 15 haziran
dan 1 temmuza kadar olmak üzere 
ilk ve son olarak on beş gün uza
tılmıştır. 

Alakadarlar, ay başına kadar ce
zasız olarak yeni ruhsatiyelerini a
l~ bilecekler, fakat 1 temmuzdan son 
ra ruhsatiyesi olmıyanlar hem ka· 
patılacak hem nakdi cezaya çarptırı
lacaklardır. Bu itibarla henüz yeni 
ruhsatiye almryanlar bu pazar ile 
gelecek pazar açık kalabileceklerdir. 

Maarifte 

Olugunluk imtihanları 
yarın başllyor 

Liseleri bitiren talebeden yüksek 
mekteplerlerle Üniversiteye girecek 
olanların olgunluk imtihanlarına. ya
rın başlanacaktır. Maarif Müdürlü
ğü bu imtihanlarda bulunacak mü -
meyyizleri seçmiş ve listesini mek· 
teplere bildirmiş ve imtihan sualle
ri de Vekaletten gelmiştir. 

Kelepçe! 
Batı ülkelerinin hiçbir fehrinde 

ısıokakta eli kelepçeli adam görül
ımez;. Bunun görülmemesi, oralarda 
ımaz;nwı ve mücrim yoktur demek 
ıclıeğildir. Ancak, böylelerini teşhir 
etmezler; iki endişe ile te§hir et· 

,mez;ler, Birisi maz;nun, malıhum ol
,madan cez;aya çarpılamaz;. Teşhir 

İ&e cezadır. Mahkum olduktan son· 
ra da tefhir edilemez, çünkü teşhir 
cezası kalkmıştır. 

ikinci endişe, halkın böyle maz;. 
nunları eli kelepçeli göre göre ka
nıksamasıdır. 

Biz; de ise şu günlerde • Adliye
n .(n bir büyük mevkuf otobüsü ol
mıasma rağmen • birtakım ma.znun
ların eli kelepçeli olarak adliyeden 
alfmıp, Babıali caddesinden çıkarı· 
lettrak Tevkifhaneye yaya götürü· 
lü(p getirildiii görülüyor. 
Şu yukarda aaydığımız endifeler 

bi.me olmıua bile, ya bu maz;nun 
ber.aet ederıe, maruz; kaldığı bu a
ğır; muameleyi ne ile telafi ederiz;, 
dilfünceai varit değil midir? 

Binaenaleyh, Cümhuriyet Müd
deıiumumiliiinin bu nokta üz;~rine 

eh:emmiyetle dikkat nazarını çeki
yoruz;. Kaçmcuı melhuz; mevkulla
rı .araba ile nakletmeli. Hafif ce.za
lıları da sivil memurlar refakatin
de • tüfekli jandarma ile değil • e· 
li aerbest olarak adliyeye götürüp 
g'ıtirmelidir. 

Bu kelepçe aistemi bize eaki de· 
viııierden artıp gelen bir haıin mu· 
aıneledir ki, nedense hala söküp 
a~madık. Herşeyi asrileıtirip du
rurken, maznunları cidden utandı
raıeak bu aistemi muhala.za etmek 
dfOirusu reva değildir. 

Bi: böyle dü§ÜnüyorU%. 

Siz ne dersiniz ? 
• Bu yıl ilkmekteplere yalnız 929 

doğumlular kayrt ve kabul edilecek--~--
lerdir. 

• Ortamektep muallimlerinden on KUÇUK HABERLEh 
beş kişiye ders yılı içindeki fevka1a- • Tü' k 1 JA 1 . mu··zesi _ 
d ·ı · d d 1 b' 1 r , s am eser erı e mesaı erın en o ayı ırer ta. hı r.M.Unnaı oun.ı.ııcı.ır 't!:ısıu .ı. UL r.. v t: ı::ıııuu 

dirname verilmiştir. .eserleri müzesi mtidürlüğüne şimdi-

Meşhut suçların 
1lik kimse tayin edilmiyecektir. Bura 
sını müdür muavini Abdülkadir ida-

Arazi tahrir işlerinin ve tahrir ko
misyonlarının mesai ve faaliyetlerini 
tetkik ve takip için maliye vekale
tince tesis edilecek kayıtlara esas ol
mak üzere vilayetten, merkez ve mili 
hak kazalara bağlı bulunan cüzütam 
larm isimlerini havi bir liste isten -
miştir. Mahalleler cüzütamdan sayıl 
mamaktadrr. Listeler 15 temmuza 
kadar vekalete gönderilmiş olacak • 
tır. 

Tahrir komisyonlarına ait aylık 

mesai cetvelleri de müteakip aym o
nuncu gününe kadar behemehal pos 
taya verilerek vekalete gönderilecek 
tir. Bu suretle komisyortların mesa
ileri dalıni kontrol altında bulunduru 
lacaktır. ., 

Istanbul, Tekirdağı, Kırklareli, E
dirne, Çanakkalede teşekkül etmiş 
olan tahrir komisyonlan muamele -
lerinin teftişine tahrir mUfettişi Is
mail · Rifatın tayin edildiği dUn, vi
layete bildirilmiştir. 

Ismail Rüat, hemen işe başlryarak 
14 temmuza kadar İstanbul vilayeti 
dahilindeki komisyonların muamele
lerini gözden geçirecektir. Bundan 
sonra 15 temmuzdan 14 ağustosa ka 
dar Tekirdağında, 15 ağustostan 5 
eylüle kadar Kırklarelinde, 6 eylül -
den 30 eylüle kadar Edirnede, 1 teş 
rinievvelden 31 teşrinievvele kadar 
Çanakkalede çalışarak tahrir kom.is 
yanlarının işlerini teftiş edecektir. 

iki kurıun hırsızı yakayı 
ele verdi 

Geceleri medrese kubbelerine trr
manarak kurşun h,ırsızlığı yapan Ali 
ve Mustafa adında iki azılı hırsız ya 
kalanmıştır. Bunların evlerinde yapı 
lan aramada dört bin kilo kurşun 

bulunmuştur. Hırsızların çaldıkları 
kur§unları Yardan adında birine sat 
tıklan anlaşılmıştır. Dün, adliyeye 
verilen Ali ile Ml,lstafa tevkif edil -
J.lU)'l-C.1. Ql" • 

Bugiln Çengelköy Halkevinin küşat 
resmi yapılacaktır. Açılma merasi • 
minde Halkevleri reisleri bulunacak, 
Usküdar Halkevi muzikası muhtelif 
havalar çalacaktır. Bu münasebetle 
bir de müsamere verilecektir. 

• Adliye sarayının lnşasr işi -
Yeni adliye saraymın inşasına ait ha 
ZITlıklar ilerlemektedir. Sarayın ya · 
pılması için bazı dükkan ve binaların 
istimlaki lazımgelmektedir. 

Bu itibarla bu işi yapmak üzere 
belediye, Evkaf ve Tapu memurla -
rmdan mürekkep bir komisyon kurul 
muştur J{omisyon evvela istimlak e
dilecek yerleri ayıracak ve sonra is
timlak muamelesine başlanacaktır. 

• Hafriyat mmtakasmda tehlike-
Hafriyat mmtakasmda bulunan Sul
tanahmet canıiinin Kaba.sakal kapısı 
tehlijceli görüldüğünden örülmeğe 
başlanmıştır. 

'' istanbulda 40 gün ,, 

Tiyatro festivali 
çok muhteşem 

bu sene 
olacak 
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Almanya - Avusturya 
anlaıması mı ? 

IDtler, Almanyada mevkii iktidan 
geldiği gündenberi Alman clış poli
tika.sının birinci hedefi, Avusturya • 
nm AlmanyaJ·a ilhak edilmesi olmuş 
tur. Esasen politikadaki bu gaye, 
nasyonal, sosyalizmin prensiplerin
den biri olan ırkçılık cereyanından 
mülhem olmaktadır. Yani Pan-Ker
manizın: Bütün Almanlan tek bir 
bayrak altına toplamak ve kudretU 
blr Cermen imparatorluğu kurmak. 

Alınan~·a, bu gayesini gizlemeğe 
teşebbüs etmediği gibi, Avusturya.da 
Dülfoswı katline müncer olan Nas -
yonal - Sosyalistlerin darbel hüku -
met teşebbüsüne müzahir davran -
mıştır. Almanyanm bu faal politika
sı ve propagandası karşısında A vus 
turyanın istiklalini korumağa azmet 
miş olan Viyanab devlet adanılan, 

Fransaya, btgiltereye ve bilhassa 1-
talyaya baş vurmuşlardır. 

Brenner geçidinde, şimal hudutJ._ 
nnda ve Akdenizde Llman~·ayı gör -
mek lstemlyen l~lya, A vustueyanm 
istiklalini garanti ederek, Dülf0-1un 
ölümü anmda şimal hudutla.nna lSOO 
bin kişilik bir ordu sevketmlş ve VI· 
yanayc Berllne karşı silah kuvvetile 
müdafaaya hazır olduğunu bllflll l• 
pat eylemişti. 

Avusturya devlrt adamlarmın Ber 
linle blrJeşmeye razı olmanıa!a.rr ve 
hariçte temfnatçı devlet aramaya te
şebbüs etmeleri. A\'USTI!rya dahilin -
deki Nasyonal - Sosyalist teşekktll 
'\'6 elemanlanm tazyik eylemeleri, 
Alman - Avusturya münasebetlerlnt 
gerginleştirmiş ve ild devletin arası
nı açmıştır. Halbuki bl.-k&!: günden. 
beri beynclın11el siyasi mahf ellerde 
dolaşan şayialar, Şuşnig ile Kitler a
rasında bir görüşme yapılacağına \'8 

ild devletin anlf"..şacaklann~ Lc;aret e
diyor. Alma.,yr dış polltikasmda 
çok büyük bir tahavvüle sebeblyet 
vereceği kin bö~·le bir anlaşma na • 
sll ve ne gibi esaslar dahilinde tahak 
kuk edebilecektir? ÇUnkü, Nasyo -
nal - Sosyalizmin Pan - Kermanlırt 
prensibinden vaz geçmiyeceğbıe şüp 
he yoktur. 

iddia edildiğine göre, Almanya. bfıı 
müddet için A vustur~yanm lstiklall • 
ne dokunmamayı vB.dedecektir. Bu, 
ırkçılık siyasetinden bir fedakarhk 
--....o ıı. d,.:malz nı.vildir_ Zira. '1tlf..tf· 
ahhütıe A.Iınanya, sadece, mu!' t 

bir zaman için, ilhak karannı tehir 
etmiş olacaktır. 

Polonya. ile yaptığı anlaşmada Bit
ler, yukan Silezya ve Leh koridorun 
da • ki, Alınan arzularını bir müddet 
için tehir ettiğinden Avusturya için 
de ayni şeyi yapma.muma sebep 
yoktur. Almanyanm bu hareketine 
mukabil ise Avusturya devleti blr 
siyasi affı umumi ilin ederek, mah· 
pus bulunan Avusturya.ti Nasyonal
Sosya1istlerl serbest bırakacak, ayni 
zamanda Avusturya Nasyonal Sos • 
yalizmini resmen tamyaeaktır. Gö • · 
riildüğü veçhile, Almanya.ya pek te 
büyük bir f a.yda temin etmlyen bu 
anlaşmayı mtıer, niçin intihal edi -
yor suali varit ola.bilir? 

Şüphesiz, arsıulusal politika mtUA. 
hazalan Almanyayı Avusturya istik 
lalini muvakkat bir zaman için de 
olsa, tammıya sevkedfyor. Viyana fle 
BerlinJn birleşmesi demek Berlin ile 
Romanın anlaşm&-ıt demektir. Zecri 
tedbirlerin kaldmlmMI, İtalya ne 
lnglltere ve Fransanm anlaşmalan
m mucip olabileceğinden Almanya 
Stresa cephesinin yeniden ktmılma
mım önüne geçmek için Avusturya 
meselesini istikbale talik ederek l · 
talya lle anıa.,ma.k istiyor galiba! 

Kısac.a, Almanyanm Avusturya 
ne ba.nşmağa talip olması, istikrar -
8IZ A vnıpa. siyasetile devam etmekte 
olan "müttefik kapma,, oyununun 
bir kısmıdır. 

lngiltere, Almanya.ya karşı, nasıl 
ltal~·ayı kazanmak istiyorsa. Alman
ya. da Fransa ve lngiltereye karşı, 
yine lta.lyayı kazanmak çarelerini a
raştı nyor. - N. M. 
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Hepsi de derin bir endişe 
istırap içerisindelerdi 

ŞAKIR 

ve 

Herşeyden evvel, kasabanın Türk ğı cereyan, Bolunun bir isyan sahası 
eşrafiyle zenginlerini ve rnüdafaai haline gehnesine çok müsaitti. Mü -
hukuk cemiyeti azalarını birer birer tarekeyi müteakip (hortlayan) Hür
toplamaya başlamışlardı.Müdafai hu riyet ve itilaf fırkası. Boluda pek 
kuk azaları: -tıpkı; mutasarrıf Hay- kuvvetli bir şekilde · tesis etmiş ve 
dar Beyin tavsiye ettiği gibi- birer kök.leşmişti. Daima (sarık ve hoca 
birer başlarının çarelerine bakmağa tesiri) altında yaşamış olan Bolunun 
mecbur kalmılardı. saf, masum. mühim 'bir kısmı cahil 

Müdafaai Hukuk reisi (ve, Düzce ve müteassıp olan bir kısım halkı: 
müftisi) Kürt Zade Mehmet Efendi, Hürriyet ve Itilaf fırkasının (din -
derhal kıyafetini tebdil etmis: kasa- ve şeriatı maskesi altında yaptığı 
bayı terketmişti. Müdafaai Hukuk ce- parlak propagandaların tesiri altına 
miyeti azasından ve tüccardan Çak- kolayca girivermişlerdi... Bütün gay 
mak Zade Ahmet Efendi; refikaı:ıı retlerine rağmen, <Müdafaai Hukuk 
Fatma Hanımın boynuna üç kolan fi C',emiyeti l ni teşkil edenlerin adedi 
~ek sarıp çarşafının altına da kısa bir pek mahdut bir dereceyi geçmediği 
filinta vererek: halde, (Hürriyet ve Hilaf Fırkası) 

KUŞBAKIŞI 

Maksim Gorki ve 
semaver 

-Kadınım! .. Tenha sokaklardan mensuplarmm adedi. yüzleri tecavüz 
git. Beni, Karaca Ak Kavlan mevki- etmiş; köylere varıncaya kadar şu . 
inde bekle. Orada buluşabilirsek. ne beler vücude getirilmişti. 

Okuduğum bütün Rus romanlarm 
da semavere rasladını. Fakat !Hak -
sim Gorgiden okudu~ bir tek ro
man olan Ana'daki gibi keyfli keyf. 
li kaynıyan semaveri ötekilerde bu -
lamadım. Ana.'yı okuyalı yedi sekiz 
sene oldu. Fakat bana. öyle geliyor 
ki, .!\taksim Gorkinin kahramanlan
na bütün sayfalarda fıkır fıkır kay
nıyan bir semaver tempo tutu:vordu. 
En sıcak muhaverelere sahne oİan mü 
tevazi bir evin bütün neşesi, bütün 
konfonı, \'e ener,jisi sanki bu sema
verde kaşmyor bu semaverden hız 
alıyordu. Gorkinin, Ana'smdaki en 
mühim pasajlarda kuvvetli bir ka -
bartma gibi, kalıramanlarmm arası
na itina ile yerle!'!tirdiği semaverler 
g-ümii•ten, \'eya altın kaplama değil
ililet. Ru alelade bakır göi\islü, mü
te\·a7.i, semaverleri ısıtan, kaynatan, 
onlara balalayka çaldıran ateş, onun 
enerjik kahramanlannni damarla • 
rmda dolaşıyordu. MEMLEKET MANZARALARIND AN : Terme 

aıa .. Buluamazsak: hakkını helal et. Sonra .. Müdafaai Hukuk merke -
Sen de başınrn çaresine bak. zinde. sadece heyeti temsiliyeden ge-

Demişti... Yarım asırlık müşterek len telgrafların ve tamimlerin okun
hayatları, her gün 'biraz daha artan masile iktifa edildiği halde, Hürriyet 
saadetle biribirine bağlanmış olan. ve Itilaf klübiinde büyük bir faaliyet 
bu kan kocanın, ölüm tehdidi altın- görülmekte idi... Her aksam; Bolu -
da ayrılışları. ikisine de çok güç gel- nun bütün eşraf ve mutcberanr. fır
mişti. Bereket versin ki: - ayrı ay- kanın kliibünc davet ediliyor .. Çay
n yollardan çıkan - bu bahtiyar çift lar, kahveler ikram olunuyor .. Cema 
biraz sonra kasaba haricinde. Kara- atle namaz kılınıyor .. Bu suretle yu
ca Ak Kavlan mevkiindt?, gözyaşları muşatılan kalplere nutuklar ve kon
arasmda tekrar birleşmişlerdi. feranslarla avuç a·.-uç zehirli fesat 

O zaman, Çakmak Zade Ahmet E- tohumları serpiliyordu. 
fendi fişenk kolonlarını refikasmdan Hukuk mektebi mezuhlarmdan ( A 
almış; belinden ak sakalının altına vukat, Menkenli Nuri Bey). fırkanın 
kadar sarmış; filintayı da omuzla • yegane hatibi idi. Fırkadan aldığı a
dıktan ı:ıonra: vuç dolusu para mukabilinde, Avu -
-Kadınım! .. Hadi sen. çoluk c;o· kat Nuri Bey her gece bir konferans 

cuğun başına dön. Allah büyüktür. vermeyi deruhte etmişti. Bu konfe
Madem ki bu ateşin içinden kolayca ranslarm hemen hepsi de: cahil hal
sıyrıldım. İnşallah; yakın zamanda kt saltanat makamına rabtede<'ek: 
gelir. sizi bulurum. ve milli teşkilattan nefret ettirecek 
Demiş; Kürt Zade Mehmet Efen - mevzulardan ibaretti. 

dinin çiftliğine doğru yollanmıştı. Bu mütemadi telkinlerin te:::ıiri.milli 
Bütün Müdafaai hukuk azalarile teşkilat hakkında halkın kalbine bir 

Düzcenin münevver ve vatanperver- soğukluk ve emniyetsizlik vermişti. 
leri. Kürt Zadenin çiftliğinde birleş- Eşraftan Hacı Hamdi, Sabri. Bolu 
mişlerdi. Burada son ve kısa bir mü- muftüı.;ü Çerkes Ahmet Efendiler ta 
zakereden sonra; aRilere teslim ol - rafından gösterilf':n Kovayı Millive 
rnak ve hakaret zilletine katlanmak- dfişma nlığı da halkın cahiline telak

Onun. parlak gözleri büyük bir su
sm:lukla yanan kahramanları gözü 
mün önüne ~eliyor. Hepsinin yüziin
de baJur göğüslii bir semaverden ko
pup gelen halın renginde bir akis ve 
bu ~iizlerin arasında, ağzından bu • 
ram buram buhar Hitf>n semaverin 
üsti.inde bu yüzlerden birer parça 
ı·ar. 

Bu semaver mukaddes bir ateş gi 
bi mütemadiyen kayniyor. Ve bütün 
kahramanlannm gözünde tüten bu 
semaverden Gorki nihayet kendi eli· 
le güzel demlenmiş ve enfes rengine 
güç ad bulunan çayı sunuyor. 

Gorki öldü. Fakat onun da a\"urt
lannr şi!;İrf'rek üflediği semaver, git
gide kerflcnen bir ateşle yanıyor. 

Bedri RAHMi 

Konser 
Kasımpaşa yoksullara yardım ku

rumu. kimsesiz fakir yurttaşlar men 
faatine bir konser tertip etmiştir. 

Konser, salı günü saat yirmi birde 
genç san'atkar Sadi Ho~ses ve arka
daşları tarafından Tepebaşı Asri si
nemada verilecektir. 

tansa Orhan dağına çekilerek son kl ' ~e hissiyatını beslemekte idi. İstanbul 5 inci lcra Memurluğun
nefislerine kadar müdafaaya karar Hürriyet ve ltilaf fırkası işi bu de dan ·: Yeminli üç ehli vukuf tara
vermişlerdi. Ve. teşkil ettikleri elli ki recede de bırakmamıstı. Halkın ru -

Çok müthiş bir cinayet 

Bir dilsiz, kulakları ve burnu 
kesilerek öldürülmüş ! 

Bozdoğan, (Tan) - ilçemize bağlı Eymir köyÜnde çok feci bir cina
yet olmuştur. Bu köyde oturan Tavaslı Köse imam oğlu aağır ve dilsiz 
Abdullah, harman başında tarha ile '14 yerinden yaralanmak, gözü o
yulmak, bumu ve kulakları kesilmek sureti)e ölü olarak bulunmuştur. 
Yapılan tahkikatta katillerin, Abdullahın bacanaklan Tavaslı Süley • 
ı:na~ ve k~~~.~! Ka~ir .ol~uğu a~laşılmış ve vak'anm da bir miraa işinden 
ılen geldıgı ogrenılmrştır. Katıller adliyeye teslim edilmiştir. 

Hayvan cins ~ erinin ıslahı 
. Srvas, <:an) - Bu yıl kabul edilen tahsisatla Sıvas ve çevresindeki 

koy~e:e dagıtılmak üzere Karsa 80 boğa sipariş edilmiştir. Bunlar temmuz 
ayı: ıçınde şehrimiz~ ~~t~ril:cekler v~ tesellüm muameleleri yapıldıktan 
sonra muayyen yetıştırıcı koylere dagıtrlmağa başlanacaktır. Şarkışla ve 
Kı:U12'.:tlrn c~nıtırlıı kövHnrı .. Hri tann "9"1m ~,, .... ır ., ... ...ın..i. a·-r .. ·-1-~ 

Bergamada ınşası garlm kalan 

Yalovada yeni bir 
köy teşkili isteniyor 

Yalova, (Tan) - Çınarçık nahi· 
yesine bağlı Katırlı köyünde yarı. 
cılık suretile geçinen 36 haneden ;. 
baret 250 nüfuslu bir köy vardır. 
On beı yıl önce, buraya gelen bu 
göçmenler, henüz bir kanı toprağa 
malik değillerdir. Bunun •ebebi. 
Emvali metruke arazilerinin pefin 
para ile satılma8t hakkındaki k11 • 
rardır. 

Halbuki, Çınarc:ığın Engere meo. 
kiindeki 10 bin dönüm :zeytinlik ha
len bakr.rrunzlık yüzünden mahvol
maktadır. Bu arazinin müsait §'Jrf• 

larla buradaki f ahir köylüye veril· 
me.si ve yeni bir köy tefkili birçok 
bakımlardan laydah olacaktır. 811 
hwıusta., Yalova llçeb'1.ylığı İcap .. 
den m!'t"Qeaant:T "~ "'uuo11ıu:i~"' • ,,._ 
lôkcularların naz;an dikkatini ccl .. 
bederiz. 

şilik bir kafile ile Orhan dağına çe - hunu büsbütün kendi~ine mal etmek fından tamamına 1032 
lira kıymet 

kilmişler; kendilerini takip eden asi için (Kürsüi Millet) adında bir gaze- takdir edilen Eyüpte Düğmecilerde 
müfrezelerine. şiddetli ateşle muka- te çıkarmaya başlamışL-. Bu gazete- Ummüsinan Dergahı sokağında Um
bele etmişlerdi. nin hemen her si.ittin ve her fıkrasın- müsinan sokağı ve Derğahına mah-

ilı m evi süı aile tamam !anmalıdır Büyük bir koşu 

Fakat hepsi de.derin bir endişe ve da, teşkilatı milliye alc.yhine çok a- sus hane arası ve kasap Salih ağa 
ıstırap içindelerdi. Kasa'banm asiler ğır ve müstehcen yazılar vardı. veresesinin hane ve bahçesi ve Ibra-
taraf ından yağma edildiğini işitmiş- Bu gazetenin resmen sahibi ve mü him bey veresesi bahçesi ve Güllü 
lerdi. Sonra da; arkadaşlarından Hü dürü. (Mülkiye kaymakamlığından hanım menzili ve Cemile H. kahve 
seyin Remzi Beyin kendilerine ilti _ mütekait, Kadri Bey) isminde biri ve bahçesi ve doktor Arif paşa men
hak edememesini, korkunç bir ma . idi. Yazılan yazıların bir kısmını Bo- zili arsası ve Karakolhanesi ile mah
na ile tefsir etmişlerdi. lunun müfrit Wi.rriyPt ve ltilaf men- dut miktarı ziraı ğayrı muharrer ve 

Halbuki Hüseyin Remzi Bey; ka - supları yazmak.la beraber, mühim bir milki sırf milk ve ğediği Mahmudi 
sabadan çıkabilmiş ise de, arkadaş _ kısmı da İstanbul Hürriyet ve !tilaf Sani ğedikatmdan münkalib ve de
larmın bulmaya muvaffak olamamış merkezi umumisinden gönderilmekte rununda dört odalı bir mekanı ve 
birçok tehliKeler içinde tekrar kasa- idi. eşcarı müsmireyi havi ve umum sa-
baya dönerek evinin tavan arasında Boluda ilk Kuvayı Milliyenin te _ hası 3550 metre murabbamda eski 
saklanmaya mecbur kalmrstı. şekkül etmesi üzerine, Hürriyet ve t- 2 NÖ. lu bostanın 140 hisse itibari-

13 Nisan . Salı günü ... BUtün Düz- tilaf fırkası mensupları galeyana gle le 44 hissesi açık arttırmaya vaze-
ce ve halisi için ciddi bir felaket ha- ınişti. Hemen her taraftan: dilmiş olduğundan 23-7-936 tarihine 
lini almıştı. Asilerin eline geçen ka- - ittihatçılar diriliyor. müsadif perşembe günü saat 14 ten 
sabada müthiş bir zülüm ve yağma Sözleri yükselmişti. 16 ya kadar dairede birinci arttır-
başlamıştı. Asilerin çapulcu güruhu Bu müfrezenin teşekkül ettiği der- ması icra edilecektir. Arttırma be-
derhal etrafa yayılmıştı. hal İstanbula haber verilmişti. Hlir- deli kıymeti muhammenesinin yüzde 

Bu faciayı haber alan 24ncü Fırka riyet ve itilaf merkezi umumisinden 75 ni bulduğu takdirde müşterisi ii
kumandanr Mahmut bey, vaziyete gelen cevapta: zerinde bırakılacaktır. Aksi halde 
hakim olmak için derhal Adapazarı- (Milli teşkilat namı altrnda mey . en son arttıranm taahhüdü baki kal
na gelmişti. O zaman Adapazarı Ku- da.na çıkacak olan Ittihatçılann kuv mak üzere arttırma 15 gün müddet. 
vayı Milliye kumandanlığını deruhte vetlenmesine ve esaslı teşekküller le temdit edilerek 7-8-936 tarihine 
etmiş olan. (Kuşcu Eşref) [1] tara- vücude getirmesine kat'iyyen mey- müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 
fından istikbal edilmişti. dan vermeyiniz. Icap ederse, siz de ya kadar keza dairemizde yapılacak 

k b·ı t k·ı· · i k i n c i açık a r t t ı r m a • 
Mahmut Bey, istasyon civarında- mu a ı eş ı ata geçıniz.) 

ki otele yerleşmişti. Bir taraftan Denilmişti smda arttırma bedeli kıymeti mu-
ht 1'f ktal (Arkası var) hammenesinin yüzde 75 ni bulmadı. 

mu e ı no ardaki perakende ğI takdirde satış 2280 No. ıu kanun 

• 

Yapısı yanda kalan ilim evi binası 

Bergama, (Tan) - llçeyi gilzelleş
tirecek binalardan biri de yanda kal 
mış olan ilim evidir. Bu bina, ilmi 
tetkikler için Bergamaya gelen yerli 
ve yabancı ilim adamlartna tahsis e 
dilecek, tam konforlu bir istirahat 
ve çalışma yeri olacaktır. Fakat, bi-

nanın çatısı örtüldüğü halde, iç ak
samı senelerden beri tamamlanma . 
mış, çocukların saklambaç yeri ola
rak kalmıştır. Beynelmilel bir şöhre
te sahip olan Bergamanın, tam bir 
seyyah şehri olabilmesi için diğer bir 
çok eksiklerle beraber bu ilim evi -
nin de tamamlanması lazımdır. 

kuvvetlerini toplamaya çalışırken. di ahkamına tevfikan geri bırakılır. ğer taraftan da galeyan halinde bu- (1) Kuşçubaşının oğlu Eşref. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak Hayvan Sagv llgv. Kiiçük Sıhhiye 
lunan halk ile temas etmişti. etmek isteyenlerin kıymeti muham- "f. 

isyanın negibi hainane esbap ve , menenin yüzde 7,5 nisbetinde pey MEMURLAR MEKTEBİ DlREKTöRLUCUNDEN 
§erait altında çıkarıldığına vakıf ol- ' ak,.,esi veya mı·11·1 bı·r bankanın tem1• _ B 1 

hil fil T A N 
" u yı mektebe alınacak talebe kadrosunun dolmuş 

mıyan ca eşra e avam tabakası- nat mektubunu hamil bulmaları la-

sahası yapıhyor 
Sıvas, (Tan) - Bu yıl istasyon ci• 

varında büyük bir koşu sahası yap1-
lac~ktır. İstimlak muamelesine 1500 
lira verilmiştir. Bu saha üzerinde 10 
bin lira sarfı ile güzel bir tribün vtl· 
cude getirilecektir. Sonbahar at ya
rışlarının bu sene bu saha üzerinde 
yapılması çok mümkündür. 

Şarkışlada CJÖçmenler 
Srvas, (Tan) - Yugoslavyadan 

gelen göçmenlerden beş ev, şehrimi
ze getirilerek Şarkışlaya iskan edil • 
mişlerdir. 

* Sivas, (Tan) - Şarkışla ilçe
sinde yapılan at · yanşlan büyük bir 
alaka görmüş ve intizamla yapılını'· 
tır. 

TERZiLER 
TİNDEN: 

CEMlYE· 

Cemiyetimiz idare heyeti son ve 
kat'i intihabının 26 Haziran 936 Cu· 
ma günü saat 10 dan 16 ya kadar 
Dördüncü Vakıf Hanında ikinci kat
ta 31 numaralı cemiyet merkezinde 
yapılacağı ve cemiyette mukayyet 
esnafın seçime iştirak etmek üzere 
mezkı'.'ır gün ve saatte müracaatları 
ilan olunur. 

nın bütün şikayetleri, Kuşcu Eşref zımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmasına binaen kayıd ve kabul işlerine son verildiği 
üzerinde temerküz eylemekte; her ~ ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 1 olmayan ipotekli alacaklılarla diğer ve beyhude yere müracaat olunmaması Ziraat Vekaleti Edirne Sulh Hukuk Mahkemesin-
kes bu adamın halkı gücendiren hal- • 1 alakadaranın ve irtifak hakkı sahip Yüksek makamından bildirilmiş olduğu ilan olunur. den: Edirne hazinei maliye vekili 
!erinden dilgir ve mütessir görünmek Sigortah Normal l lerinin bu haklarını ve hususile faiz ( 3 3 3 6 ) avukat Cevdet Oner tarafından U-
te idi. ve masarif e dair olan iddialarını murbey mahallesinden Dağlı Ismail 

Esasen kendisi de Çerkes olan Tu··rkiye ı'çı'n D"'"rı ı·çı'n evrakı müsbiteleri ile birlikte ila· n Mah t B b"t" b 'k' t il ....- O I B kansı Huriye ve kızları Seher ve Ser 
. mu ey, u un u Şl aye ç er- Lira K. Lira K. Lira K. tarihinden itibaren nihayet 20 gün ev et as e . D. kto•. rl u·. v • • d 

le Kuşçu Eşrefi birleştirmiş .. Mem - ı aylık 1 so 1 35 zarfında dairemize bildirmeleri la- 1 m V ( ( re g U n 0 n . vet aleyhlerine açılan tapu kaydının 
leketin geçirdiği büyük tehlikeyi i : ~ •. : ~00 4

7 
-
50 1

8
4 
= zımdır. Aksi takdirde hakları tapu Mı'kdan iptali davasının yapılan muhakeme-

zah t · B · t k d Cinsi Tahmin be- Muvakkat te-e mış... u vazıye arşısm a el ı yıllık 17 oo 14 - 2s _ sicilli ile sabit olmıyanlar satış J:>e- sinde Müddei vekili davasını tapu 
ele vererek çalışmaktan ve milleti de delinin paylaşmasından hariç kalır- 800 Metre Açık kahve ren- deli minatı ve kaydı resmi ile ispat ettiğini bil· 
hoş tutmaktan başka çare olmadığı- llin için İlancılık Sirketlerine mü lar. Müterakim vergi ve tenviriye gi ve nefti ma- 3360.00 lira 252.00 Lira dirnıiş ve ittihaz olunan muameleli 
nı izah eylemiş .. Kuşçu Eşrefle şika- racaat edilmelidir. tanzifiyeden mütevellid Belediye ru k 
Y 

t · l Çe k b I · · Küçük ilanlar doirudan do(ruya ro en. gıyap kararının Huriyenin ikamet· 
e çı o an r es ey ennın araları- idaremizce alınabilir. sumu ve vakıf icaresi bedeli mi.iza-

m bularak tekrar Geyveye gelmişti. Kliçük ilanların 5 ısatrrhğı bir yededen tenzil olunur. Daha fazla Yukarıda renk ve mikdarı yazılı marokenin 3 Tem- g8.hmın meçhuliyeti hasebile na.nen 
İşte,Mahmut Beyin bu avdeti es- defalık 30 kuruıtur. s ııattrdan faz malfımat almak isteyenler 2_7_936 muz 1936 Cuma g~inü saat on beşte Basımevimizde ya- tebliği ve muhakemenin 14-7-936 sa 

d 'di ki D"' . lası için satır başma 5 kuruş alınır. nasın a 1 : uzce ısyaru zuhur Bir defadan fazla için yekfindan tarihinden itibaren her kesin göre- pılacak olan açık eksiltmesine girmek isteyenlerin mu- lı günü saat 9 a taliki kararlaştırıl-
etmiş; bütün o havali, korkunç bir 3 10 kuruş indirilir. bilmesi için dairede açık bulunduru- kk · 1 · dıgmw dan müddeaaleyh Huriyenin 
t hı .k ıt · · t· Memleket har c · · talı b va at temınat arını veznemıze yatırarak o gu··n muay-
e 1 e a ına gırmış ı. ya~rlma•. 1 ma ıııgor a one lacak arttırma aartnamesı'le 

B k 
~ ~ 'i tt K · b ' 1 'l" l mahkeme günü gelmesi veya vekil 

... 

u kor unç tehlike ateşi. bir anda Günü ceçmiş nüshalar 5 kuru•tur. 934-2407 No. lu dosyaya müracaatla yen saa a omısyonumuza aşvurma arı ı an o unur. 
(
B l ) d ...a t t ı...ı o \.._ .. "Ş .. göndermesi ve bu muamelelere iti-

0 u ya a :nraye em 9~•... eıra ·------------~~ mez.kiir dosy. a.d.a mevcud vesaiki g8- .. art.n.ame ve numuneler her gün Ayniyat Şeflig"'inde gö-~A Hiirri~~t v·A-JltilAL..tn-kJIL!l.Tlllft....A.4~-'-~- ~~--------=====~=====-~ -1..-.ı,.i.Lı.....:w......._~---..b,,_, ...... ~~~-=--1---.&;ı-ı...:ı.~-L..!Lı:ı.c.A..:~~~--------=----=----=-~--=:__~=-----=---j~ra:".:z~e:tm::::e:s:i~a:ks~i;ta:k:di:'~rd:::_e~k:a~n:uni:;,~m~u:a::__~--_J 
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General Ati Hikmet Ayerdem 'in beyanatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Ecnebilerle temaslar Türk futbolünün 
kuvvetini göstermeğe kCifidir !'' 

lstanbul futbol aianı istifa etti 
Türk Spor Kurumu Genel Merkez 

Başkanı General Ali Hikmet Ayer
dem, kenclisile görüşen blr arkada-
91mıza., olimpiyatlar hakkında şu be
yanatta bulunmuştur: 

"- Olimpiyat işlerinde başlıca Uç 
mesele mevzuubahis olmaktadır: 

1 - Olimpiyada sporcularımız git 
meli mi , gitmemeli mi'? 2 - Gidi
lecekse, hangi sporlarla gitmeli? 
3 - Bu sporcuları nasıl ayrrmalı? 

Gitmek, gitmemek meselesini yal
nız bir cepheden münakaşe etmeme
ndir. Gitmemek, tabü başımm der
de sokmaz. Korkulan mahcubiyete 
ııebep olmaz. Sporcularımızı çalış
tırmak, yetiştirmek, onlara masraf 
etmek külfetine mahal bırakmaz. 

Neden ,şu gitti, neden bu gitmedi gi-
ı 

bi, dedikodulara da meydan vermez. 
Sakit, sakin hayatımızı karıştır
maz. Her suretle rahat ve huzuru
muı ihlA.1 edilmemiş olur. Yalnız, o
llmpiyada giden elli küsur milleti u
zaktan mukayese ve takdir veya ten
kit ne 8eyirci kalmış oluruz. lşin bir 
cephesi de budur. 

Diğer cephesini de şöyle dUşUne
bWrz: Olimpiyada iştirak edecek elli 
küsur memleRet arasında, Türkle
rin bulunmaması bizim için ayıp ol
maz mı? 

O Türk milleti ki, beynelmilel bü
tün spor federasyonlarına resmen 
dahildir. Bu iştiraki yalnız kağıt üs
tünde mi kalmış olmalıdır? Filiyatta 
Tü:k milletinde spor hiç mi yoktur? 
Var da kafi değilse, acaba elli bu 
kadar milletin en gerisi Türk mille
tinin sporu mudur? 

Hakikat bu mudur? Şimdiye ka
dar ~1\P.hi tRliMl~'tlıt vantla .. + .. 
maslaraa yenııdı~ımız, da.ha f aZla 
olsa bile yendiğimiz de vaki olma
mış mıdır? 

Şimdi size vereceğim bir istatistik 
cetveli, 935 senesi başından bugüne 
kadar yapılan ecnebi temaslarının 
miktarını ve kaçında galibiyet ve be
rabere geldiğimizi ve kaçında mağ
llıp olduğumuzu açıkça gösterecek
tir ki bu malümat Türk futbolcllle
rinin kuvvet derecesini göstermeğe 
klfi gelecektir. · 

Ne hlcet, daha geçen gfln, Avus· 
turya takımı ile yapılan Uç maçtan 
birinde yenildik. Diğerinde beraber 
kalarak UçüncU maçı da 4-1 ka.zan
mIJ değil miyiz'! 

Ecnebi temaslarından 
aldığımız neticeler 

Acaba olimpiyatlara iştirak ede
cek olan diğer milletler hep bizden 
daha yüksek midirler? 

Bunlar, hep behemehal yenecekle
rhıe ve mutlaka iyi derece alacakla
rma emin olarak mı oraya gidiyor
lar? Elli küsur millet elliye kadar 
derece alıp sıralanırken. Türk mille
tinin behemehal ellinci kalacağı mı 
tahmin edilmektedir? Bu zan ve tah 
mln nereden gelmektedir? Her mil
let, bütün bu ihtimalleri düşünerek 
giderlerken ve komşularımız 018.J'I 

Balkan milletleri de hep iştirak eder
lerk~, bir biz mi kendimizi gidecek 
kudret ve• liyakatte görmiyeeeğiz? 

.Mademki, her millet yenmek ve 
yenilmek ve hatta en geride kalmak 
ihtimalini de düşünerek gitmekte
dir. O halde bizim bu cüretsizliğimiz 
nedendir? Bizim, mutlaka yarıdan 
da geri kalacağımıza neden ihtimal 
verilmekte ve bundan da korkul
maktadır? 

Bizim şimdiye kadar yaptığımız 
ecnebi temaslannda yenildiğimiz va
ki olduyea bile bu mağlubiyet mut. 
laka hep kahir ve utanacak bir şe· 
kilde mi olmuştur? Yenilmemek el
bette mucibi f&yan ve memnuniyet
tir. Fakat yenilmek te mutlaka fe
refaizlik midir? 

İngiliz Milll takımı, daha geçende 
~vuaturyad& ve Belçikada yenilerek 
memleketine dönmedi mi'! Bu hal 
İngiltere 'lporu ve sporcu İngiliz 
milleti için ferefsizlfk mi olmuftur! 

Binaenaleyh, meaele bu tekilde 
her iki cepheden tetkik ve mUnakaşa 
edilecek olul'88., öyle tahmin ederim 
ki, herkesin vereceği karar her hal
de daha ziyade gitmek olacaktır. Fa· 
Irat, ben fikirlerdeki bu tefevvUşU 

Türk Spor Kurumu Genel Ba.,kanı General Ali Hihmet Ayerdem 

çok tabii buluyorum. Çünkil bütün Bisikletçilerimiz, Ankara kam
fikirler, daha geçen kış yine Alman· pmda çalışarak hemı:'n hemen F'ran
y:ıda yapılan kış sporlarına iştirak gız rekorunu yapabildikleri için bun
etmiş olan kayakçılarımızın maruz lann da gönderilmesi takarrilr et
kaldıkları fena neşriyatın tesiri al· miştir. Geriye bir futbol takımımız 
tmdadırlar ve adeta bu tesir, spo- kalmaktadır ki, Avusturyalılarla ya
nımuzda bir panik husule getirmiş pılan maç bunda da bize Umtt ver
bulunmaktadır. "Aman muvaffak o- miştir. Yakında gelecek olan bir Ma
lamayız da, yine o fena tarizlere ma· car profesyonel takımı ile beklediği
nız kalınz.,. korkusuyla şimdi kendi miz Yugoslav Milli takımı ıle de ya
kuvvetimize güvenemiyoruz. Adeta pılacak maçlar bu Umidimizi takviye 
kendi kudretimizi hiç görüyor ve la- edince, artık futbol takımımızın da 
yıkile takdir edemiyoruz. gönderilmesi tabii olacaktır. Her 

Kayak~ılık ve diğer 
sporlar 

Halbuki, mesele hiç te böyle değil

halde, Türk futbolcülerinin de güve
nilebilecek bir kıymeti ve ehemmi· 
yeti olduğunu kabul etmek isabetsiz 
sayılamaz. 

dir. Kayakçılık bizde daha geçen se- Oyunculrın seçimi 
ne başlamıştır. Senelerdenberi bu 
sporla meşgul olan memleketlerle "Bu sporcuları nasıl ayırmalı?,, 
elbette boy ölçüşemezdik. ~akat meselesine gelince: Bu keyfiyet yal-
...:ıı.; .. - ":r .. -ı., ... _._ ,.;i~'h"'a;,,. hXvlP rl"- "'"' f11thnli1 .. nıP\•or1111hnhia odill'l'Ok 
ğildir. Bu sporlarda bizim de uzun bir mahiyettedir. Filhakika bu spor
senelerden beri yer tutmuş değqi- culan halen spor seviyeleri en yilk
miz vardır. Hiç şüphe yoktur ki, ka- sek olan İstanbul, İzmir ve Ankara
yakçılıktan maada olan her sporda daki sporculanmız arasından ayır
az, çok bir ehemmiyet ve liyakatimiz mak zaruridir. Gerçi, diğer bazı yer
mevcuttur. Kendimizi büsbütün hiç lerde de münferit bir iki iyi sporcu 
görmemeliyiz. Birinci, üçüncü, be- bulunması mümkündür. Fakat bu o
şinci olmasak bile her halde ellinci limpiyatlara ayrılacak milli takım i
de olacak değiliz. Bizde kendimize çin bu kadar etraflı araştırmalar 
görewkabili ~~bul_ bir derece almış o- yapmağa halen vakit müsait görUle
~aca8:ı:r:: Y ~t~r;nr ~ı, ka~~kçılı~ta oldu- memiştir. Bu üç yerin sporcuların
gu gıbı, ~ıkırlerı. panıge u~at~cıık dan süzülerek ayrılanlar da halen 
bazı .. neşrıyata nıhayet verebılelım.. kanır,, ayrılmış ve burada bir kere 
Munakaşalarımızın esasını teşkıl daha denenip süzülmeleri mukarrer 

eden ağır _ıt:ıı.~ı_nlar _ve bu tesi~lerin bulunmuştur.' Buradan da seçilip ay
husule getırdıgı panık, kana.atımce, rılanlar, vazifedar f u t b 0 1 fe
fikirlerin daha salim düşünebilmele- derasyonunca tesbit edilerek artık 
rine mani olmaktadır. Binaenaleyh, milli takımımız kat'iyyetle

0 

vticut 
oliı:ııpiya~a gitn:ıek ... gi~emek ı:ııese- bulmuş olacaktır. Binaenaleyh şim
lesıne dogru bır hukum verebılmek diye kadar ortada henüz tesbit edil
için evelemirde fikirl7ri bu panikt~~ miş bir vaziyet yoktur. Şimdiye ka
kurtararak bu no~!-8-ı nazarlara .go- dar yapılmış olan seçmeler mücerret 
re Ciaha serbest munaka~alar yapıl· bir süzme işinden ibarettir. Milli ta
~asına ihtiyaç vardrr, kanaatinde- kımın kat'i teşekkülü ancak kampın 
yım. nihayetinde belli olacaktır.,, 

Hangi sporlarla iıtiralc lstanbul futbol ajanı 
ediyoruz ? istifa effi 

"Gidilecekse hangi sporlara işti- General Ali Hikmet Ayerdem, son 
rak etmeli?,. meselesi ilk meseleye muhtelit maçlarda takım teşkil me
nazaran o kadar mühim sayılamaz. selesi etrafında da şunları söylemiş
Çünkü aşağı yukarı takdiri daha ko- tir: 
!aydır. Bilfarz, atletizm harekatı sa- "- Istanbul mıntakası muhtelit 
at ve metro ile ölçülebilecek bir ma- takımının teşkilinde bfı.zı isabetsiz
hiyettedir. Her milletin rekoru ve tikler olµıuştur. Fakat yapılan tetki
beynelmilel rekoru malumdur. Buna kat ve alınan izahat, bu isabetsizli
nazaran, bizim de kendi derecemizi ğin munhasıran futbol ajanının ku
anlamamızda sühulet vardır. Bina- surile husule gelmiş olmadığını gos
enalcyh, atletizm harekatında bizim termiştir. Bu sebeple hakkında ya
yüzümüzü güldürecek ancak bir iki pılacak muamele, değiştirilmesini i
numaramız bulunmaktadır. Fakat cap ettirecek bir mertebede görülc-
22 atlet numarasında yalnız bir iki- memiştir. Böyle olmakla beraber. 
sinden ancak birer kişi çıkarabilmek mıntakada futbol ajanı vazifesinden 
bu ~ra iştirak için tabii bir sala- istifa etmiş ve istifası kabul edilmiş
hiyet bahşedemez. İşte ondan dola- tir.,, 
yıdır ki, bu olimpiyatlara atletlcn
mizi maatteessüf çıkaramıyoruz. 

Fakat. gelecek olimpiyatlara ka
dar atletizme, memleketimizde daha 
çok çalışılacak ve o vakit belki de en 
iyi sporlarımız atletizm harekatı ola
caktır. Ancak, gUref, iıkrim, yelken 
sporlanmız böyle değildir. Bu spor 
federasyonlan kendilerine güvene
rek ak yüzle dönebileceklerini temin 
ettiklerinden, bunların gönderilme
sine kat'l karar verllmiftir. Böyle ol
makla beraber, yine Finlandiyalılan 
ve Almanlan memleketimize celbe
derek, güreşçilerimizi burada, is
krimcilerimizi de Peştede bir kere 
daha denedikU-,, •rınra olimpiyada 
göndereceP,. 

Ecnebi t lcımlarla yapılan 
son temaslar 

Klüplerimizin 935 yılı içerisinde 
ecnebi takımlarla yaptıkları temas· 
tar ve aldıkları neticeler şunlardır: 

Ni88.n: 

Galatasaray: O - Libertas (Avus
turya): O, Fenerbahçe: 1 - Liber
tas (Avusturya): 2, !stanbulspor -
Güneş: 2 - Libertas (Avustur
ya): 2. 

Mayıs: 

Fenerbahçe: 3 - Olimpiyakos 
(Yunan): 1, Güneş: 1 -- Olimpi
yakos (Yunan): 2, Güneş: 3 - A
pollon (Yunan): 1. Galatasaray: O 

I 

NOTLAR 

Saat 
Fcrdi)·et için saat kadar lüzumsw; 
bir nt'sne tanımıyorum. 

\'aktlnde hareket etmenin lüzu -
mundan bahseder, dururlar. Bu, ce
miyet ic;indc alelade, gündelik moo -
buriyetleri )'erine getirmek için ha
kilmten lüzumlu bir §e)'llir. Fa.kat, 
saat, muhakkak ki, herhangi Mha -
da olursa olsun, yaratıcı kabili)"et -
!erin önlerine bir seddi~in gibi yiik· 
selir. Heri1angi bir san•atkara "şu 

kadar saatte bir eser .rapaca.Jism !,, 
dersen, muhakkak ki, bir ~e)- )'apa -
ma.z. Vakıa. bir an'atkann en güzel 
eserini üç, beş saat içinde ,·erdiği de 
olur ama, yirmi dört saat, kırk M>kiz 
saat durmadan çalışarak §aheserler 
yapanlar da )'ok de~ldir. 
Eğer san'atkar, saatin, alelade \'e 

fani hareketler i~in lüzumunu, ya -
rat mak kabili yeti i~in de kabul et -
seydi, saat 12 olduğu zaman masa -
sının başından kalkıp yemeğini ye -
mesi kap ederdi \'e o zaman, bir ye

l mek hesabına, bir şaheser feda eti miş olurdu. 
, \'aratan ferdiyet sahibi adam i~in 
i herhangi sahada saatin liizumsuz -
: luğunu söylemi tim. Hir zafer ya -
: ratınakla mesgııl kumandanın ye -
: mek wya u~·ku saati ~eldi di)·e harı, 
1 mp~·danından !.'ekildiğini, hestekann 
' piyano başından knlktıj:;'lnı, rPSsa • 
mm tablosunu ~"an bıraktığını, ~ai -

1 
rin ilhamını grri göndenliğini, hati
bin nutkunu kestiğini, figür arıya.o 
dansörün gramofonunu durdurduğu
nu, kimy~erin oca.ğmı söndürdiiğü
nü, riyaziye aliminin hesaplarını ka
pattığını, operatörün ~·anı)'I açık bı
rakmasını. ra...-.ıdın lciisufa kalkmayı
ı:mı dü~iinüniiz, bu insanlar i~in sa -
atin dP~il liizumsuzluğunu, zaran 
bile olduğunu kaimi edersiniz. Etti
niz mi? O halde geliniz, bütiin saat
leri, hir anda, kaldınp kırnhm ! 

I•akat muhakkak hi, ~·ann, ga7,e. 
tenizi ~tığınız \'akit şu haberi ~ö -
receksiniz: 

Dün, filan saatte, bütün saatler kı· 
rılınıştır. 

Fikret ADIL 

- .Apollon (Yunan): 3. 
Haziran: 
Galatasaray - Beşiktaş: 3 - Se

get (Macar): 1, Fener • Güneş: 3 -
Seget (Macar): 1, Fener: 5 - Ser
vet (lsviç_re): 2, Fener - Güneş: 6 -
Servet <lsviçre): 2, Bilkreste: Fe
ner - Güneş: 2 - Yuventus (Ro
men) :1. 

Temmuz: 
Galatasaray - Beşiktaş: 3 - Ati

na: 3, İstanbul: 1 - Atina: 3 - İs
tanbul: 4 - Atina: 1. 

Ağustos: 

Beşiktaş: 2 - Uipeşt (Macar - A
matör): 1, Galatasaray: 2 - Ui
peşt (Macar - amatör) :1, Galatasa
ray: 2 - Uipeşt (Macar • amatör) : 
1, Gençler Birliği (Ankara): 5 -
Uipeşt (Macar - amatör): 3, Anka
ragücü: 1 - Uipeşt ( Macar • ama
tör): 2, Galatasaray: 3 - Seget 
(Macar): 3. (Macaristanda) Galata
saray: 1 - Ciat (Macar): 1, (Maca
ristanda) Galatasaray: 2 - Şarok
şar (Macar): 5, CBükreşte) Galata
saray: 1 - Yuventus (Romen): 2. 

Birinci teşrin: 
İstanbul: 3 - Leviski (Bulgar): 

G, Fener - Güneş: 4 - Lcviski (Bul
gar) :O, lstanbul: 1 - Sovyctler: 2, 
lstanbul: 2 - Sovyetıer: 2, Ankara: 
3 - Sovyetlcr: 3, Ankara: 2 - Sov
yetler: 3, !zmir: 1 - Sovyetler: 2, 
lzmir: 4 - Sovyetler: 3 

tkinciteşrin: 
Beşiktaş: 3 - Panatinaikos (Yu

nan) 2, Galatasaray: 7 - Panatina
ikos (Yunan): 2, Galatasaray: O -
Taınşuvar (Romen): O, Beşiktaş: 
3 - Tamşuvar (Romen): 1. 

Birincikanun: 
!stanbulspor: O - Trikolör (Ro

men): 2, Galatasaray: 1 - Triko
lör (Romen): 1, (Atinada) Beşiktaş: 
·~ - Apollon (Yunan): 2, (Atinada) 
Beşiktaş: 1 - Panatinaikos (Yu
nan): 2, (Atinada) Beşiktaş: 2 -
Olimpiyokos (Yunan) 3. 

lkincikilnun: 
Galatasaray: O - Uipeşt (profes

yonel) Macar: 3, Galatasaray: O -
Uipcşt (profcsyonci) Macar: 2. 

Nisan: 
Fenerbahçe: 1 - Hakuva (Avus

turya): 5, GUnes: 2 - Hakuva (A
vusturya) : 2. 

Hadran: 
İzmir: 4 - Vienna: 1, İstanbul: 

1 - Vienna: l, Ankara: O - Vien
na: 4. 

Galip 
18 

Berabere 
12 

Diinlcü 8 takımları 
müsabakaları 

Mağlflp 

17 

Dün Kadıköy ve Taksim statların· 
da B takımları müsabakalarına de -
vam cdilmis ve Kadıköy stadında 

Eden'in soldan geri etmesi 

Uluslar Kurumu mahafilini 
fevkalade miiteessir etti 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

bir zat, Havas ajansına şu beyanat
ta bulunmuştur: 

"Zecri tedbirler kalkınca, muka -
bil tedbirler de tabiatile kaldırılacak
tır. Zecri tedbirlerin ekonomik kıs
mı, bizim milli endüstrimizin fevka
lade inkişafını mucip olmuştur. ltal
ya, bundan istifade etmek arzusun
da değildir. Onun, şu veya bu devlet 
aleyhinde hiçbir husumet duygusu 
yoktur.,, 

Ayni zat, "Edenin nutkunu, mem
nuniyetle karışık bir sükun ve hu -
zur ile dinledik. Bu nutuk, İtalya he
sabına siyasi ve askeri bir muvaffa
kıyettir. Elan bir Habeş hükumeti
nin bekasını iddia eden şayialar bu 
nutukla tekzibe uğramışlardır. İtal
ya, istikbale, emniyetle bakmakta • 
drr.,, demiştir. 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler, ln
.ı;iltcrc hükümetinin zecri tedbirleri 
kaldırmak hususundaki karannı, hic 
şaı;;maksızın karşılamaktadır. · -

Figaro'da Dormesson: 
"Ancak, diyor, zecri tedbirlerin 

kaldırılması başka, Habeşistanın il
hakını tanımak başka ve Cenevre 
andlaşmasınm tadili de yine baııka
dır. Bu üç şey arasındaki lojik bir 
münasebet bulunduğu vaki olmakla 
beraber, bunları Cenevrede, kat'iy
yen bir arada mevzuubahis etme • 
melidir. Zira, aksi takdirde yeniden 
bir çıkmaza düşüleceği muhakkak -
tır.,, 

Jurnnl'da bu meseleyi inceleyen 
Sen Bris'in noktai nazarına göre, şu 
üç kombinezonun üçü de mümkün
dür: 

1 - Büyük Britanya ile Almanye 
arasında Fransayı sıkıştırmak su -
retilc İtalyayı durdurmak. 

2 - İngiltere - İtalya ve Alman · 
yadan mürekkep bir zümre kurup. 
Fransayı bunun dıfında bırakmak. 

3 - Almanyayı durdurabilmek i
çin, Fransayı, İngiltere ile ltalya a
rasında bir hattı fasıl olarak kul-
!anmak . 

Sen Brie: 
"Bizi memnun edecek şeklin, an

cak bu üçüncüsli olabileceğini söy
IP.mek zaittir . ., diyor. 

Övr gazetesine gelince, o da. zec
ri tedbirlerin kaldınlması, emniyetin 
bir noktada temerküz etmesini mu
cip olmamalıdır, fikrindedir. Bunun 
içindir ki, Fransa, !ngliterenin, 16 
mcı maddenin lağvını ve müşterek 
emniyetin zafa uğramasını istihdaf 
ederek arzu ettiği andlaşmanın ta -
diline muhalefet edecektir . ., 

Fransa kararını ltalyaya 
resmen bildirdi 

Paris, 20 (A.A.) - Blum, !tal -
yan elçisi Çerrutiyi kabul ederek, 
Fransa hükümetinin, zecri tedbirleıi 
l:aldırmağa karar verdiğini bildir -
miştir. 

Fransa Kollektif emniyete 
ait tekliflerini hazırladı 

Paris, 20. (A.A.) - Ftansa hlikii
meti, Roma ve Londradaki büyük el
çilerine kollektif emniyete riayet et
tirmeği istihdaf eden "umumt teklif
ler" ini bildirmiştir. Fransa hüku
meti,bu tekliflerini bir mUddet sonra 
ecnebi hükumetlere bildirecektir. 

Bu teklifler, muvakkat mahiyette 
olup muhtelif kabineler tarafından 
bu bapta verilecek cevapların gelme
sine kadar kat'i bir vesika teşkil et
meyecektir. 

Fransa hükümetinin kendi pli.nmı 
Milletler Cemiyeti asamblesinin 30 
haziran içtima devresine yeti3tirebi
lip yetiştiremeyeceği henüz belli de
t:;ıildir. Bu plan, bilhassa Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesinin esaslı 
prensiplerinin değiştirilmesi zaruri 
olmadığı düşüncesine istinat etmek
tedir. 
Fransız teklifleri şunlardır : 
1 - 11 inci maddenin tatbiki ha

linde ihtilafta taraf teşkil eden dev
lerden rey vermek hakkının nez'i, 

2.- Milletler Cemiyeti azasınm 
kafesinden alınabilecek ekonomik 
zecri tedbirlere iştirak etmelerinin 
istenilmesi, bazı devletler coğrafi a-

Fenerbahçe, Beykoza hükmen galip 
gelmiştir. Taksim stadmda yapılan 
Topkapı - Eyüp maçı, 1-1 beraber
likle neticelenmiştir. Son olarak ya
pılan Galatasaray - Beşiktaş B ta· 
kımları, çok heyecanlı bir karşılaş
madan sonra, 3-3 berabere kalmış
lardır. 

takaları dolayısiyle süel zecri tedbir
ler alabilirler. 

3.- Mmtakavi karşılıklı yardım 
misakları, coğrafi bakımdan alaka
dar olan devletlerin iştirakleri keyfi
yeti peşin olarak tespit edilecektir. 

4.- Milletler Cemiyeti mukavele
namesi, Fransanın harici siyasetinin 
esas prensibi olmakta berdevamdır. 

Amerika zecri tedbirleri 
kaldıracak 

Vaşington, 20 (A.A.) - Hüku
met mahafilindc sanıldığına göre, 
Ruzvelt, yakında bitaraflık tedbirle
rınin kaldırılacağını ilan edecektir. 
Amerika hükümcti şimdi Habcşis
tandaki hakiki vaziyet hakkında 

maliımat toplamakla meşguldür. 
Harp halinin bitmiş olduğunu an

layınca, Amerika hükumeti. Millet
kr cemiyeti ve A'·rupa devletlerin
den mustakil olarak bu tedbirleri 
kaldıracaktır. 

Müzaheret 6irliğinin bir 
takriri 

Londra, 20 (A.A.) - İngiltere hü
kumetinin zecri tedbirlerin kaldırıl
ması için vermiş olduğu karar Lord 
Cecil'in başkanlığı altında Scarbo
rough'da akdedilmiş olan Milletler 
r.emiyetine muzaheret birliği konfe· 
ransında şiddetle tenkit edilmiştir. 
Toplanmanın sonunda mUstace • 

lıyet kararile bir takrir vermiştir. 
Bu takrirde deniliyor ki: 
"- Birlik hükumetin ltalyaya 

karşı tatbik edilmekte olan zecri ted 
birlerin terkedilmcsini teklif etme -
ğe karar vermiş olmasını derin te
essüflerle karşılar ve birlik azalarını 
bu kararın geri almmasmı temin 
maksadile bütün meşruti çarelere 
haşvurmağa davet eder.,, 

Parti iıleri ve Valiler 
[Başı ı incide] 

ğini de deruhte etmiş olan vali ve be 
lediye reisi Muhittin Ustündağ, şeh
rimizdeki bütün parti teşkilatlarına 
gönderdiği bir tal\limden başka Hal 
kevlerinc de birer tamim gönderil -
mişfir. 

Muhittin UstUndağ bu tamimlerde 
vaziyeti bildirmekte arkadaşlarm -
dan azami mesai istemektedir. 

Bursa da 
Bursa, 20 (Tan) - Vali Şefik, bu

gün öğleden sonra Halk Partisi mer 
kezine gelerek vilayet ve kaza idare 
heyetlerile temasta bulunmu§ ve bir 
müddet parti i§lerUe meşgul olmUf • 
tur. 

Gçcc, eski ba~kan Sadi Konuk şere 
Cine Çelikpalasta bir ziyafet verilmiş 
ve şölende merkc1 ve kaza idare he
yetleri üyeleri hazır bulunmuştur. 

Dı§İ§ler Bakanımız 
• Pariste 

• [ Baıı 1 incide] 
Bu münasebetle emri vaki siyase

tinin ve dürüst bir hareketin arasm 
dakl fark, pek canlı bir şekilde göze 
çarpmaktadır . 

Titülesko Montröye gitti 
Bükreş, 20 (A.A.) - Titülesko, 

bu sabah Montö'ye hareket etmif -
tir. 

Boğazlar konferansına iştirak ede 
cek olan Romen heyeti aşağıdaki ze
vattan mUrekkeptir: 

· Dışi§leri bakanı Titülesko, genel 
kurmay başkanı general Samsonovi
ci, Milletler Cemiyeti nezdindeki Ro
men delegesi Antoniade, Boğazlar 
komisyonunda Romen delegesi orta,.. 
elçi Cont Zesco,Romanyanm U Haye 
elçisi Pella, kontr amiral Rosca,liman 
lar idaresi direktör muaviniMihalopol 
memuriyetleri mahallinde bulunan 
Antoniade ve Pella'dan gayri heye -
tin bütün diğer azaları bugün eks -
presle Montröye hareket etmişlerdir. 

lngiliı muralrlrasları 
Londra, 20 (Tan) - Montrö kon

feransına iştirak edecek olan Ingiliz 
delegasionu, ba§ta Lord Stenhop ol
duğu halde, bugün Parise hareket et
miştir. 

Fransız Heyeti 
Parisı 20 (TAN) - Montrödeki 

Boğazlar konferansında Fransız heye 
ti murahhasasına Pol Bonkur riyaset 
edecektir. Pol Bonkur yarm Monlrö
ye gidecektir. 
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• MEMLEKET MEKTUPLAR! 

1$ kanununun· metni 
···················~·--············~··········-··········,···················· 

Bunlardan ba.ska ecnebi bir mem-
1.elretteki herh~gi bir müessese ta
rafından ve o müessese nam ve he
sabına Türkiyeye muvakkat bir işin 
icrası için gönderilmiş olan işçiler 

dahi sigortadan hariç sayılırlar. 

şehadetnameye işçi hakkında doğru zamna.me hükümlerine riayet etrne
olmıyan yazılar yazan, yen işveren veya işveren vekiline on 

SAGLIK--~ 
~öGOTLERI 

Mesanede ~aş 

Taşköprü ve Boyabadda 
imar faaliyetleri görülüyor 

Buna mukabil bir Türk müessesi
ne mensup olup Türkiyede sigortalı 
bulunan ve o müessese tarafından 
muvakkat bir işin icrası için gönde
rilmiş olan işçi o muvakkat işini 

yaptığı müddet<;e dahi sigorta kanu
nunile t.esbit edilmiş olıan hak ve ve
cibeleri muhafaza eder. 

Madde 103 - "lşçı sigortası" nm 
işçilere veya hak sahibi haleflerine 
temin ettiği haklardan istifade ede
bilmek için bunların Türkiyede ya
şamaları şart,tır. Türkiyeden muvak
katen ayrılan bu gibi işçiler ve ha
lefleri ancak bir yıl müddetle sigor
ta. haklarını muhafazat ederler. Şu 
kadar ki, bunların memleket dışarı
sın.da geçirdikleri işbu muvakkat 
müddet için, evvelce sigortadan ken
dilerine tahsis edilmiş olan iratlar 
işl~tilmez. Bir yıl bitmezden evvel 
Türıkiyeye dönrolerin iratları gel
dikleri tarihten sonraki ayın başın
dan itibaren yen~den bağlaror. 

Madde 104 - Hususi sigortalara 
müteallik olan di~r kanunlardaki 
hükümler işçi sigortası hakkında ca
ri değildir. 

Madde 105 - İşçi sigortası için 
idare tarafından yapılan muamele
lerle bu muameleler içim alakadar
lara verilmesi veya bunlardan alın
ması lazım gelen ihbarname, makbuz 
ilmühaber, arzuhal, beyanname ve 
saire gibi bütün evrak ve vesaik her 
türlü resim ve harçlardan muaftır. 

Madde 106 - İş veren işçi sigor
tası için kanunen kendisine terettüp 
eden mükellefiyetlerden ve sair mas
raflardan dolayı işçi ücrelerinden 
tenzilat yapamaz. 

Madde 107 - İşçi sigorta idaresi 
ilk önce "iş kaza.sile mesleki hasta
lıklar" ve"analık" sigortalarını ya
par. İşbu sigortalara ait hükümleri 
havi kanunlar en geç bu kanunun 
mer'iyetinin altıncı ayı sonuna kadar 
ve diğer sigorta kollarına aıit kanun
lar ise o sigortaların tatbikma im
kan hasıl oldukça, hükfımet tarafın
dan Büyük Millet Meclisine sevke
dilir. 

Sekizinci fasıl 
Ceza hükümleri 

İş akdine müt.eallik cezala.r 
Madde 108 - 1) 9 ncu maddede 

yazılı olan sürekli işleri mukaveleye 
bağla.mayan veya bu mukaveleyi o 
m~ddenin tariflerine uygun şekilde 
yapmayın 

2) 10 uncu maddede yazıldxğı gi
bi işçinin talebi merine kendisine 
işin umumi ve hususi şartlarını gös
terir imzalı bir vesika vermiyen, 

3) 18 inci madde mucibince işçi
ye "Yeni iş arama. izni" ni v ,·mi yen, 

4) 21 inci madde mucibince işçi
ye ücret pusulası vermiyen veya iş
çinin. ücret defterine ücret hesapla -
rmı geçirmiyen, 

!ş veren veya iş veren vekili beş 
liradan elli liraya kadar; ve 

g) 11 inci maddede yazılı takım 

mukavelesini bu madde hükütnlerine 
göre tanzim ve tatbik etmiyen, 

6) 19 ve 20 inci maddeler hükmü
ne işçi ücretlerini, zaruret olmaksı
zın, ödemiyen, 

7) 22 inci madde hü~müne uymı
ya.cak şekilde işçi ücretlerinden taz
minat karşılığı kesen, 

8) Iş yerlerinin dahili talimatna
meleri hakkında 29 uncu maddenin 
hükümlerinden herhangi birine uy -
mıyacak şekilde harekette bulunan, 
yahut talimatnamede yazılı olan şart 
lardan herhangi birini tatbik etmi -
yen veya başka türlü tatbik eden, 

9) Işçilerden kesilecek para ce -
zaları hakkında 30 uncu madde hü
kümlerinden herhangi birine uy -
ınaz şekilde muamele yapan, 

10) 32 ve 33 üncü maddeler mu-
.. cibince çıkarılacak nizamnamelerde 
yazılı hükümlere uyguq. olmıyacak 
§ekilde harekette bulunan yahut iş
çi Ucretlerini bu nizamnamelerin ta
yin ettiği tarzdan başka türlü hesap 
ederek veren veya daha aşağı haller
de ooiyen, 

iş veren veya iş veren velüli on 
liradan yüz liraya kadar; ·ve 

11) Kadın işçilerin 25 inci mad
de mucibince gebelik ve doğurmn es 
aasındaki kanuni istirahat devreleri 
içinde bilerek bu gibi kadınları ça
lıştıran, 

12) Ekonomalarm a.çılması veya 
işletilmesi hususlarında 27 inci mad
denin hUklimlerinden herhangi bi -
rine uymıyacak şekilde hareket e
den, 

14) Işçi ücretlerinin ödeme tarz- liradan yüz liraya kadar; ve 
lannı değiştirmek hususunda 34 ün- 13) Madde 48 in hükümlerine uy- Miliista. pek sayın bir okuyuc,u
cü madde hükümlerine riayette bu- mayacak bir tarz ile 16 yaşını doldur- muz, zaten birbirile hısım akraba 
lunmıyan, mamış çocukları <;alıştıran işveren gibi olan, mesanede taş ve damar 

iş veren veya iş veren vekili yir- veya işveren vekiline on liradan yüz sertleşmesi hastalıkları hakkında so 
mi beş liradan aşağı olmamak üze- liraya kadar: ve ruyor. Bunlar okuyucularımız ara
re hafif para cezasına çarptırılır. 14) Madde 49 ile yasak edilmiş 0 _ smda daha başkalarını alakadar ede 

Madde 109 - 108 inci maddede lan işlerde on sekiz yaşını doldurma- ceği için okuyucumuzun arzusunu 
yazılı suçUlardan herhangi birini, mış erkek çocukları veya her yaştaki memnuniyetle ifa edeceğiz. Yalnız, 
evvelki mahkumiyetin cezasını çek- kız veya kadınları çalıştıran işveren cevabın gecikmesinden dolayi özür 
tikten sonra, bir sene zarfında birin- veya işveren vekiline yirmibeş liradan dilerim. 
ci defa tekrar işliyen kimseye ön - aşağı olmamak üzere; ve Mesanede taş hastalığı pek eski 
ceki hükmün üçte biri nisbetinde ve 15) Madde 50 nin 2 numaralı fıkra- zamanlardan beri, meşhur adamlara 
bir defadan daha fazla, tekrar işli- sı mucibince geceleyin 16 dan yukarı musallat olur hastalık diye tanınmış 
yene ise yarı nisbetinde fazla para yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha tır. Daha kırk elli yıl önce yazılmış 
cezası hükmolunur. büyük kadınların çalıştırılmalarına bir kitapta, geçen bir iki asır içinde 

II - Işin tanzimindecezayı müs- dört yll için izin verilecek olan bazı mesanede taş hastalığından .iztirap 
telzim haller. işler müstesna tutulmak üzere, bu ç~miş 148 meşhur adamp1 adı ya-

Madde 110 - 1) Madde 35 deki maddenin ı numaralı fıkrasında yazı- zılıdır. Asker, başıbozuk, sarıklı de
hükümler mucibince tesbit edilmiş ıı esas hükme göre sair sanayie ait iş- ğilse de cüppeli yani rahip, her sınıf
olan iş müddetlerinden fazla olarak lerde onsekiz yaşını doldurmamış er- tan meşhur olan bu kadar büyük a
işçileri çalştrran iş veren veya iş ve- kek çocuklarla her yaştaki kız ve ka- damm isimlerini burada saymak el
ren vekiline beş liradan elli liraya dmları geceleyin çalıştıran işveren ve bette mümkün değildir. Yalnız meş-
kada.r; ve ya işveren vekiline yirmibeş liradan hurlarrn en meşhuru olan Napolyo- 1 

2} 36 madde mucibince sağlık ka- aşağı olmamak üzere ve oyni madde- nun da mesanede taş hastalığına tu
ideleri bakımından günde ancak se- nin 2 numaralı fıkrası muci'bince ge- tulmuş olduğunu hatırlatacağım. 
kiz saat veya daha az çalışması la- celeyin 16 dan yukarı yaştaki kız ve Şu halde, insan mesanede taş has
zım gelen iş!erde işçileri nizamname- erkek çocuklarla daha büyük kadın- talığından çok iztirap çekse bile, hiç 
de yazılı rr;iddetlerden daha fazla larm çalıştırılmalarına dört yıl için i- olmazsa bu yönden büyük adamlara 
çalıştıran i~vercn veya i~;veren veki- zin verilecek işlerde bu gibi c;ocuklar benzediğinden dolayi müteselli ola 
line yirmi liradan yüz c~li liraya ka- ve kadınlar hakkında iktisat vekale- bilir. Zaten iztirabm siddeti ömrün 
dar; ve tince tesbit edilen şartlar ve usullere kısa olacağına delalet etmez; nite-

3) Madd~ J7 de yaztldrğr vcc;hile riayet etmeyen işveren veya işveren kim o 148 meşhur adam arasında 
fıazla ç::ılışma saat!·erile iı:ıletuen iş vekiline on liradan yüz liraya kadar bir çoğu, mesanelerindeki taşlariyle 
Y~.rl~rinde. bu husustaki nizamname ı ve ayni maddenin 3 numaralı fıkra- birlikte, uzun ömür sürmüslerdir. 
hukumlerı~~ uy~n mua~elerde bu- smda yazılı halleri alakadar makama Bu taşlar en ziyade yaşl~ca, çok 
l~ayan ~;;ve.ren v~y~ ıo;vercn ve- 24 saat içinde bildirmeyen işveren ve- yemesini seven, hele et yemeklerine 
kilıne be~ lirac.an ellı lır::ıya kz..dnr ya işveren vekiline beş liradan elli Ii- fazlaca rağbet gösteren adamlarda 
~~u ~ada: 1:i· faz.la çalışma saatile raya kadar; ve hasıl olur .. Artritism denilen bünye, 
~ıf)tilen ışçilere · nizamnamede tes- 16) Madde 51 in tariflerine uygun çokça oturup az hareket etmek, be
bit edilen .. yüz:i~. nisbetleri. dcrccesin- şekilde işçi cetvellerini tanzim etme- den mümareselerinden kaçınmak 
de ~azla ucret -~demey~n ışveren v~- yen yahut noksan tanzim eden veya taşların hasıl olmasını kolaylaı;;tmr. 
ya ış~·eren. vekılıne on lıradan yetmış bu cetvelleri talep vukuunda alaka- Bazı defa, fakat müstesna olarak, 
be.ş lıraya kadar) ; ve dar makama ibraz etmeyen işveren gençlerde de hasıl olduğu vardrr. Ba 

4) Madd~1 38. m~ci~i.."lce bazı. sebep- veya işveren vekiline beş liradan elli yanlarda nadir olur. Fakat bunu ka
ler d~~ayısı:e ışçifarın ~~un~ çalış- liraya kadar; ve dınlarm zaten başka türlü sancılara 
ma muddetınden fazla ıstısnaı çabş- 17) Madde 52 de yazılı nizamname- maruz olduklarından dolayi tabiatin 
brılmalarma cevaz verilen hallerde lerle tesbit edilen usuller ve kaidele- adaletine hamlctmemelisiniz. Tabi
ücretlerıi.n .. t39:'_iyesi ~ususunda bu re riayet etmeyen işveren veya işve- atte adalet duygusu, galiba, hiç yok 
madde hukmune rıayet etmeyen ren vekiline on liradan yüz liraya ka- tur. Kadınların mesanede taş sancı
işveren veya işveren vekiline 011 lira- dar hafif para cezası hükmolunur. larmdan kurtulmaları aletlerinin 
dan yetmişbeş liraya kadar; ve aynı Madde 111 - Madde 110 da yazılı yapılışndan dolayi mesane taşları
mad~enin ikinci fıkr'.l5ın~ g~re. ala- suçlardan herhangi birini, evvelki nın hiç olmazsa küçük olanlarını 
kada.r makama ke~ıyetı bıldı~~e- mahkumiyetin cezasını çektikten son- kendi kendilerine çrkarabilmelerin
yen ış veren veya ış veren vekilıne ra bir sene zarfında birinci defa tek· den ileri gelir. 
beş liradan on liraya kadar; ve ra~ işleyen kimseye önceki hükmün Mesane taşlannm kimis1 f:ı'öbre'lt-

5) Madde 39 d~ yazılı ha!le~de .faz- üçtebiri nisbetinde ve bir defadan da- Ierde hasıl olarak oralardan mesa-
1a çaıl.rştırılması ıcap eden ışçilen !c- ha fazla tekrar işleyene ise yarı nis neye düşerler ve çıkamıyarak mesa
ra.. vekilleri heyetince tayin edilen betinue fazla para cezası hükmolu- ·nede kalırlar. Artritism bünyeli olan 
muddetten daha. uzun zamaın çalış. nur. lar da böyledir. Kimisi de mesanede 
tıran veya ayni maddenin ikinci fık- JII _ Işçilerin sağlığını koruma hasıl olur. Bu da idrar yolunun da
rası mucibince işçi ücretlerini öde- ve iş emniyeti hükümlerinden dola- ralmasından dolayi mesanenin ilti-
meyen işveren veya işveren vekiline yı cezayı müstelzin haller. h b t tul d ·ı · li nt· 

l=-.:ı .. l' k d a a u masrn an ıerı ge r. 1-
on ı.n:ı.uan yuz ıraya a ar; ve Madde 112 _ 1) Madde 54 ün bi- . . . 

6) Madde 40 mlcl.b;nce kanun'ı ça- habı yapan mıkroplar. ~drarın unsur-
.• rinci fıkrasındaki esas hükme riayet , 

lışma müddetleri içinde sayılan hal- etmeyerek madde 55 muci'bince çıka- larını da ayırdıkları ıçın bu unsur-
lerden dolayı işçi ücretlerini eksilt- rılacak olan "işçilerin sağlrğını koru- lar birbirlerile, eriyemiyecek surette 
meye uğratan işveren veya işveren ma ve iş emniyeti nizamnamesi" nde birleşerek taşlan hasıl ederler. 
vekiline on liradan yetmişbeş liraya veya bazı işlere ait özel tedbirleri gös· Taşların sayısı pek muhteliftir.Bir 
kadar ~~ ayni madde mı:cibince bu teren ayn ayrı nizamnamelerde esa- den 490a kadar taş çıkarıldığı ol-
haller ıçm çıkarılacak ruzamname- sa mütaallik ve birinci derecede sa- ' 
lerin hükümlerine aykırı düşecek ha- m .. uş .. ~~ .. r. Meşhur tabiat a.·umi Buffon 

yılmış olan şartları tam ve mükem- _ 
reketlerde bulunan işveren veya iş- mel bir halde tutmayan iş verene yüz oldugu vakıt mesanesınde 57 tane 
veren vekiline beş liradan elli liraya liradan aşağı olmamak üzere hafif taş bulunmuştu. Renkleri de başka 
kadar; ve para cezasr verilir ve noksanların ik- başka olur. Kimisi beyazdır, kimisi 

7) Madde 41 mucibince çalışma maline kadar işyeri kapattırılır. Işbu de kül renginde olur. Kimisi koyu 
saatlerini ayar ve tayin etmeyen ve- nizamnamelerde ikinci derecede sayı- renktedir, bazısı sarımtırak olur. BU 
ya dahili talimatnamelerinde göster- lan şartları tamamlayan işverene i- yüklükleri ve katılıkları da derece 
meyen yahut iş yerlerinde lavhala.r- se elli liradan yüz liraya kadar hafif derecedir. Bir buçuk kilo ağırlığına 
la ilan etmeyen işveren veya işveren para cezası hükmolunur ve noksanla- kadar taşlar görülmüştür. 
vekiline iki liradan on liraya kadar; nn ikmaline kadar iş yerinin kapatıl- Yürümek, ata binmek, hele ara-

8) Madd~ ~ ~.e yazılı ~lenmele.r ma.sına dahi karar verilir. hada ve otomobilde gitmek mesane-
hakkmdakı hukümlere rıayet etmı- 2) Madde 54 ün ikinci fıkrasında deki taşların verdiği iztirabı pek zi-
yen işveren veya iişveren vekiline beş yazdı olduğu üzere sağlık koruma ve yade artJrır. 
liradan elli liraya kadar; ve iş emniyeti şartlarına riayet etmiye- llacı taşları çıkarmaktır. Bu da 

9) Madde. 43 mucibince geceleri rek başka işçilerin emniyetini yahut ya, mahsus aletle, mesane içinde kı
işçi çalıştırmalarına cevaz verilen iş sağlığını tehlikey~ düşüren işçiye (da rarak kum taneleri haline getirmek
yerlerinde işçileri geceleri sekiz sa- hill talimatnamede sağlık koruma le, yahut pek büyük ve kırılaınıya
at~ı.n fazla çalıştıran veya işçilere i ve iş emniyeti şartlarına mugayir cak kadar sert olurlarsa, ameliyatla 
şin ortalama zam.anında dinlenme hareketler için 30 ncu madde muci- mesaneyi kesip çıkarmak suretiyle 
vermeyen, yahut gece işçi çalıştır- bince tesbit edilmiş olan ve doğru - olur. Her halde operatör işidir. 
maya ait nizamname hükümlerine dan doğruya iş veren veya iş veren Mesanede ta.ş hastalığından ko -
riayet etmeyen işveren veya ~veren vekili tarafından tatbik edilen ücret runmak az yiyip, hele et yemekleri
vekiline on liradan yüz liraya kadar; kesintilerinden başka) beş liradan ne az rağbet gösterip, çok hareket 
ve ayni maddenin "2" numaralı fık- elli liraya kadar hafif para cezası etmekle olur. 
rası hükmünce çıkarılacak nizamna- verilir. Lokman HEKll\1 
mede, gece işletilmeleri yasak edil- Madde 113 _ 1) 56 ncı maddenin 
miş olan iş yerlerinde işçileri gecele- A bendinin 3 ncü fıkrası mucibince 
yin çalıştıran işveren veya işveren ''İşletme vesikası" almaksızın açtığı 
vekiline yirmibeş liradan aşağı ol- ;ş yerinde işçi çalıştıran iş veren ve-
mamak üzere; ve ya iş veren vekiline: 

10) Madde 45 mucibince cumarte- a) vesikasız aQtığı iş yerinde "lş-
si günleri saat on üçten itibaren ta- çilerin sağlığını koruma ve iş emni• 
til edilmesi icab eden iş yerlerinde yeti nizamnamesi" nin veya özel ni
işçi ücretlerini tam olarak ödemeyen namnamelerin bUtün şartları nok -
işveren veya işveren vekiline on lira- sansız olarak yerine getirilmiş .bulu
dan yüz liraya kadar; ve nuyorsa, beş liradan elli liraya ka -

11) Madde 46 nın 1 ve 2 numara. dar hafif para cezası hükmolunur. 
lı bentleri mucibince Cümhuriyet b) Vesikasız açtığı işyerinde adı 
bayramında işçilere ücretlerini öde- geçen nizamnamelerin yalnız ikinci 
meyen işveren veya işveren vekiline derecedeki şartları kısmen veya ta
ve ayni maddenin 3 numaralı bendi mamen yerine getirilmemiş bulunu
mucibince i'yerini kapatmak mec- yorsa, on liradan yüz liraya kadar 
buriyeti bulunmayan sair bayram ve hafif para cezası hükmolnur. ve bu 
tatil günleri için işçilerin ücreti hak- şartların ikmaline kadar iş yeri ka
etmiş olduğu usule riayet etmeyen pattınlabilir. 

işveren veya işveren vekiline beş li- c) Vesikasız açtığı iş yerinde adı 

mi liradan aşağı olmamak üzere 
lıafif para cezası hükmolunur ve her 
halde bu şartların ikmaline kadar 
iş yeri kapa.ttrnhr. 

13) 3' inci maddenin ikinci fıkra
IIIlda yazılı olduğu ilzere i~çiye şe
hadetname verm!Y.en veY.& verdiği 

radan yirmibeş lirayakadar; ve geçen nizamnamelerin birinci dere-
12) Madde 47 de sayılan işçiler ve- cedeki şartlan kısmen veya tama. • 

ya. memurlar hakkında. çıkanlacak nl- men yerine getirilmiş bulunursa.. :vir 

2) Ayni maddenin B bendindeki 
fıkranın son cümlesi mucibince ala
kadar memurlar tarafından sonra -
dan görülen noksanlardan birinci 
derecede sayılmış şartlara dahil bu
lunanları nizamen muayyen mühlet 
zarfında ikmal etmiyen iş verene el
li liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur ve her hal
de bu şartların ikmaline kadar iş ye
ri kapattırılır. Yukarda amlan nok
sanlardan ikinci derecede sayılmış 
şartlara dahil bulunanları nizamen 
muayyen mühlet zarfında ikmal et
miyen iş verene ise, on liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası htik -
molunur ve bu şartların ikmaline 
kadar iş yeri kapattırılır. 

,(Arkasx var) 

Taşköprü gibi Boyabadda imar yolunda adı

mını atmış ve bir çok yenilikler ilave edilmiştir 

Taşköprüde Belediye lokantası 

'Gece sabaha kadar yağan yağ- tarafına dizilmiş temiz dükkanlar, 
murdan Ankara postasını Kastamo- Taşköprünün etrafında kabus şek· 
nuya getir ~n otobüs. daha üstünden linde uçuşan ateşe karşı daha ted
karı eksik etmiyen Ilgaz dağlarında birli yapılmıştı. Günlerden birinde 
birkaç saatini eriWğ'inden, Kasta- meşhur Puryane denilen buğu keba
monu'dı.n Taşköpriiye kalkacak ak- bını yemek istedim. Ahçıbaşı haki
tarma v:ı.sıtamız da iki buçuk saat katen lezzetli bu yemeğin bir par
geri kalmağ-a mecbur oldu. Yollar çasını tabağıma koyarken, kendi ağ
da ini:ş ve çıkrş olmamasına rağmen zmdan sızan damlayı güç tutabil -
haylice bozuk. Şosede iki kere de mişti. Bu şehirlerde et yemeklerinin 
lastigimiz patladı. Bundan sonra biz lezzetine çok ehemmiyet veriyorlar. 
de bir buçuk saatlik yeni teahhuru Kastamonunun kebabı da. o kadar 
evvelkinin üzerine bindirdik. Araba- meşhur olmuş ki, halk sabahleyin 
mızda karılı kocalı hoşsohbet bir süt ve çay yerine bu dükkanlara ko
aile nöbetleşe beyit okuyorlar, fa- şup yağlı yağsız muhtelif cins et
kat kelimeler o kadar yayvan ağız- leri zevkle yağma ediyorlar. Fakat 
!arından çıkıyordu ki, bunları anla- müşteriler hiçbir zaman mal sahibi
mak için bütün gayretimi sa.rfetti- nin iltimasına uğramaz, çünkü ta
ğim halde, ancak bazı isimler altlı- bağa konan kebapların ayni kıratta 
ma takılıp kalabilmişti. olabilmeleri için yanıbaşında duran 

Lastik tamirlerinin ilkinde ko- terazi faaliyete geçer ve bu suretle 
nakladığrmız bir köy kahvesinde bü- birinin hakkı diğerine geÇmeden 
yük dostlarımız, yaşını başını çok-1 hepsi de ayni kıratta tabaklara is
tan almış ve sakalının kıllarının 1 tif edilir. 
mühim bir yekununu kaybetmiş ih· 
ti yar bir saz şairi ile karşılaştılar. 
l{endilerinin ıstılahlarınca bu iki 
aşık, bülbül gibi lakırdıya koyuldu
lar, Ay:şe ve Fatmalar için yapılan 
şiirleri biribirinden devir alarak bi-

* ·~- işte Taşköprü göründü." · 
Muhteviyatı pek az olan kaptı

kaçtının içerisinde benden başka 
herkesin birden söylediği cümle bu 
olmuştu. Otomobilimiz bir iki vira
jı da geçtikten sonra köprüye da
yandı. Bir gün sonra küşadı yapı
lacak .. Elektrik lambalarının do -
nanmalarile şehri sevinç içinde bul
duk. Kastamonu vilayetine kendir 
servetini akıtan bu şirin kasabamız, 
muhtelif zamanlarda yanmış ve 927 
de mevcudunun mühim bir kısmınT 
kül etti diye teessüre kapılmamıştır. 

Yeni bir kadastro planı dahilinde 
şehire geniş caddeler açılmış, tam 
orta yerine güzel bir park yapılmış, 
parkın içinde de billur gibi sular 
fışkıran bir havuz kondurulmuştur. 
Yan tarafta parka bakan modern 
bir belediye gazinosu akşamları hal-
km toplantr yeridir. · 

Şehire bu güzelliği veren çalışkan 
belediye reisinden yarmki elektrik 
bayramı hakkında malfımat istedim: 
"- Elektriğimiz, kuvvetini sudan 

almakta ve halka kilovatı on kuruş
tan verilmektedir. Ilk abonelerimize 
iki aylık aydınlığı parasız verece
ğiz." 

Yangınlardan harabesi kalan bir 
kasabayı modern bir şehir yapmağa 
çalışan şarbayın bu cevabını dinler
ken,kendir hakkında da şu maluma 
tı topladım : 
"- Ziraat Vekaleti memleketi

mizde çıkan kendirin ehemmiyetini 
takdir ettiğinden, Taşköprüde mo
dern elyaf usulleri namile bir ıslah 
islasiyonu yapmağa karar vermiş 
ve bizden de iki yüz dönümlük bir 
arazinin fiyatını istemiştir. Bu ista
siyon yapıldıktan sonra kendir- sa
hamız daha genişletilecek ve şehri
mize refah girecektir." 

Yeni açılmış g-enis caddelerin iki 

• 
Taşköprü gibi Boyabat ta mamu

riyete adımını atmış ve bir senedir 
şehire birçok yenilikler de ilave edil
miştir. Belediye reisini sorduğum 
zaman "manifatura ticaretile meş • 
~111 .r14>dila1" 

Evvelki kasaoa oeleaiyesinin ba· 
şında da faal bir manifaturacı bu
lunduğuna göre, acaba umran ıçın 
çalışanlar hep meslekten mi yetişi
yor diye düşündüm. 

Şehrin kalesinden yalçın inen dağ, 
eteklerde yemyeşil bahçeler içinde 
eriyiveriyor. Kasabaya ayak basar
ken tesadüf ettiğiniz köylerde bah
çe merakını görür ve yolunuzun ö
nüne çıkıveren kiraz, erik, okka gü
lü satıcılarile karşılaşırsınız. Bu ka
zayı ziyaretim husus! pazarına te • 
sadüf etmişti. Boyabadm çarşısı 

pek meşhurmuş. Bu şöhretini so -
kakları dolduran kalabalıklardan 
anladım. Civar köylerden, alım, sa
tım için gelen herkes, basit bir ta
kas yaparak getirdiği çırasını, yu
murtasını, yağım şekere, gaze, tuza 
tebdil ederek memnun köyüne dönü
yorlardı. 

Bahçelerinden envaı çeşit ye.miş 
çıkaran Boyabadın kazancını yalnız 
elmasmda, kirazmda aramayınız. Bu 
kasabanın bir senede dört milyon 
kilo pirinç, yüz bin liralık av derisi, 
on bin kilo tiftik, on beş bin sandık 
yumurta ihracatı yapabilmiştir. Bey 
abadın pirincini belki siz de benim 
gibi tecrübe etmemişsinizdir. Fakat 
yedirdikleri güzel pilavının lezzeti 
el'an damağımda olduğundan, rüş -
vet olarak meraklılara tavsiye edi -
yorum. Kasabada iki un ve bir çel
tik fabrikası faaliyette. .Ve bütün 
şehir bir sene içinde temiz xollar, 
yepyeni bir hal ve asri dükkanl~ile 
bu ihracatına layık görünmeğe ça
l~ıyor. 

Karanlıkta Boyabadı terkederken 
arabamızın iki yanından geçen köy
lüler, bugünkü pazarda mallarını 
satmış, alacağını almış, keyif ve 
neş'e içinde türkü söyliyerek kulü
belerine dönüyorlar~ı. 

Salt ÇELEBi 

;Taşıköprü HükCımet Konağı 
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Büyük Önderimiz Atatürkün vecizelerinden: 
Medeni eserler v ü c: u d a getirmek kabiliyetinden 

mahrum olan kavimler hürriyet ve istiklallerinden 
tecrit olunmağa mahkOmdurlar. 1924 

Resjmli hjkaye: 

Yaz gelmişti. Bay Cabi kışın çok 
yorulduğu için yazın bir yere tebdili 
havaya gitmeğe karar v~rmişti. Aca
ba nereye ritmeli idi. Düşündü, ta
f1ndı. Boğaziçine gitmeği muvafık 
buldu. 

Bay Cabf, Paşabahçesinde güzel 
bir yalı kiraladı. Çoluğunu çocuğunu 

topladı. Yalıya taşındı. Tatil günle
rini yalının rıhtımında balık tutmak 
ta vakit geçiriyor ve eğleniyordu. 
Bir gi1n dUşUndU; lierhalde bir san
ilal almak lbmıdı, Eilenceli biI"§eY.· 

di. Sandalcıya bir "dablibot., ısmar
ladı .. Rahat bir kişilik "Dabl Bot,, 
idi. Küreklere oturacak Kavaklara 
kadar yükselecek ondan sonra, san
dalın arka tarafına oturup eline bir 
kitap alacak okumağa başlıyacak, 

küçük sandalını da akıntıya salıve -
rerek keyif çakacaktı 

-- -

Sandal bıtti. <1UşUn<1Ugu gtDl Dır 

giin temizpak giyindi. Denize açıldı. 
Sandal (Dabl Bot) olduğu için faz
laca oynak idi. Yavaş, yavaş Kavak
lara yükseldi. Ve vine dilşiindüfü 

TAN 

Yaz, imtihanlar bitti... PlaJ1ar hava aldığı için içinCleki yiyecekler 
başladı. Kırlar, mesireler, köyler bozulmaz ... İmtihanda muvaffak o
gezgincilerle doldu. Çocuklar, arka· olup sınıf geçenlerin yazın gezmek 
daşlarile kırlara, su \laşlanna gez- ve kuvvetlenmek haklarıdır. Sınıf 

meğe gidiyorlar. Resimde gördüğü- geçemiyenler ve ikmale kalanların 
nüz çocuklar fotoğraf makinelerini vay haline ... Bütün sene derslerini 
alarak kıra gezmeğe çıkmışlardır. muntazaman yapanlar yazdan hak 
Arkalarında sepetten örülmüş yiye- alırlar .. ötekiler yazı kahırla gcçirir
cek çantaları vardır. Bu çantalar ler. Böylelerinin hiç bir şeyde hak
çok hafif olduğu gibi her taraftan hı.rı yoktur. 

1 

Haziran müsabakamız 

Tahtada gördüğünüz hesapları 

halledip neticelerini müsavilerin kar 
şısma koyup yollayınız. 
Müsabakamızm müddeti dört haf

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

rer küçük fotoğraflarını yollarlarsa 
gazetemiz çocuk sayfasında neşre
deriz. Fotoğrafların iyi çekilmiş oıt 
masına dikkat ediniz. Fotoğraflarını 
zı ihmal etmeyin yollayınız. Beklet
meden derhal neşrederiz. 

Haziran müsabakasında yüz kişi-

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

tap kolonya ... Müsabakayı kesip hal 
varakalarmızla yollamanız muvafık

trr. 

Müsabakalarımızda hediye kaza -
nanlar Cuma günü saat dörtten ye
diye kadar idarehanemize müracaat 
etmelidir. Başka günlerde hediye 
verilmez. 

Mayıs müsabakamızda kazananlar 
•ıı Diyarbekir lisesi sınıf 4, B. nu -
mara 632 Reşat, Samsun bedestende 
terzi Osman Akarsu, Adapazarı or
ta okul birinci sınıf numara 350 Ne
cati, Samsun Subaşı Bağdat caddesi 
numara 56. Izmit, Akça.koca yk okul 
sınıf 5 numara 205 Semra, Ankara 
Çankaya başbakan Ismet lnönü oğlu 
Erol Inönü, Halide Ahmet Kasrmpa
şa Havuzlar arkası numara 3, Tav -
şanlı bakkal Emin yeğeni Mehmet U
lusoy, Erzurum Marmatlı mahallesi 

gibi kürekleri içeri aldı. Sandalın o
turma yerine kuruldu. Kitabını açtı. 
Keyifle okumağa başladı. Sandal a
kıntılara kapılmış yavaş, yavaş Pa
şııbahçesine geliyordu. Oh!. Gel key
fim gel! .. Tatlı, tatlı dalmış okuyor 
ve etrafına dikkat etmiyordu.. U
zaktan bir posta vapuru geçmişti. 
Yollu bir vapur olduğundan dalgala
rı serpilerek Bay Cabinin oynak 

1 (Dalb Bot) na çarptı. Sandal bir baş 
ı vurdu. Bir geriye gitti. Bay Cabi 
j birdenbire ne olduğunu şaşırdı. Ve 
olduğu yerden sıçradı. Kitaba o ka
dar dalmıştı ki, nerede olduğunu u
nutmuştu.Senınisin sıçrıyan ... sandal 
muvazenesini kaybetti ve biçare 
Bay Cabi elindeki roman kitabiyle 
beraber denize yuvarlandı. Ne yapa
cağını şaşırmış .. Denizin dibine doğ
ru gidiyordu. Denizin dibine inmiş
ti. Yosunlar gözüküyordu. Bir, iki su 

15 Numara Aliye Ateş, Ilgaz ilkokul 
beşinci sınıf numara 294 Şükrü Yıl
maz. Eskişehir yukarı cadde numara 
87 Ibrahim, Ankara erkek orta okul 
numara 514 Rıdvan, Eskişehir Er -
doğan Bayraktar istasyon caddesi 
numara 67, Ankara Yenişehir numa
ra .ı.4 Erkaç, Bursa Sedbaşı numara 
5 Yılmaz, Adana erkek lisesi birinci 
sınıf numara 417, Uskildar kız sanat 
okulu numara 79 Muzaffer, Elaziz 
orta okul sınıf 2 numara 324 Münir. 

yuttuktan sonra elleri bir yere ilişti. 
Burası denize inen bir yalı rıhtımı -
nın temeli idi. Tutunarak çıkmak is
tedi. Tam bu sırada gözüne bir şey 
ilişti. Bu bir balık voltası idi. Derhal 
eliyle tuttu ve arkasına taktı. !şin 
tuhaf tarafı qalık tutan Bay Cabinin 
kayınpederi idi. Knympeder voltası
na iri bir balığın tutulduğunu zanne
derek sevinçle yalıdaki çocuklara 
bağırıyor ve bir yandan da bu iri 
balığı çekmeğe çalışıyordu. Zorladı 

ve, olanca kuvvetile havalandırdı. 
Bir de ne görünsünler? Denizden 
çıkan damadı Bay Cabi değil mi? 
Kayınpeder şaşırmıştı. Bay Cabi 

oralarda değildi, şapkasını çıkarmış 
nezaketle kayınpederini selamlıyor • 
du ... 

Nasıl seli.mlamasın, kayınpeder -
di bu ... 

* • • 
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Yurt bilgileri: 

imparatorluk devrinde yüz milyonlarca lira 
borç, Cümhuriyet devrinde hiç . 

Çocuklar; biliyor musunuz ki; lm
paratorluk devrinde Türk milleti ec
nebilere ne kadar borçlanmıştı. 

Tam, dört yüz milyon altın lira ... 
Bugünkü para ile dört milyar lira .. 
Bızim bildiğimiz bu kadar. Belki de 
daha fazla idi. 

Padişahlık devrinde o derece müs
riflik yaptılar ki; koca Türk mil
letinin varım yoğunu yiyip içtikten 
sonra, üste de, tuzuna, madenlerine, 
tütününe, gümrüklerine, köylünün 
vergisine varmcıya kadar A\TUpah
lara rehin koyarak ağır faizlerle 
yüzlerce milyon lira borç aldılar ... 

Borç paralarla, padişahlar saray · 
laı yapar, mücevherler alır, sultan
lar süslenir, şehzadeler yaşardı. Dev
let o hale gelmişti ki; Galata sarraf 
lnrında tıpkı bir aile ve tüccar gibi 
faizle gündelik borç alırdı. Nihayet; 

ecnebiler şimdi İstanbul lisesi olan 
binada DUyunu Umumiye diye bir 
idare tesis etliler. Ve devlet içinde 
devlet kurarak borçlarına mukabil 
mernurlarilc borçlarını ve borçları

nın faizlerini almağa başladılar. 
Alınan paralarla ne demiryolu, ne 

yol, ne fabrika, ne ordu, ne mektep 
ne de köylüye yarar hiç bir yardım 

yapmıyan padişahlık devri alabildi
ğine paşalarile vezirlerile yediler, 
çaldılar ..• 

• 
Padişahlık devrinde Türk milleti- • 

nin bir bankası bile yoktu. Türkiye
de hep ecnebi bankaları vardı. Pa
ramızı ,ticaretimizi, hatta devletin 
parasını bile ecnebi bankalar alır ve
rirdi. Dünyanın en esir bir milleti 
haline gelmiştik ... Memurlar bile, üç 
ayda bir maaş alırlardı. Herkes iş
siz ve aç idi. Köylü perişandı. 

Cümhuriyet hükumeti, borçlan 
ortadan kaldırdı. Türk hakimiyeti
ni, Türk izzet ve şerefini kurtardı. 
Istiklil.I harbi başlangıcından bugü
ne kadar tam on altı senedir ecne
bilere on para borç yapmadıktan 

başka eski borçları da ödedi. Ve lis
te de borçsuz olnrak, binlerce kilo
metre demiryolu, şose, fabrikalar, 
madenler, mektepler ve saire vücu
de getirmekle beraber kudretli bir 
ordu da kurdr 

On altı sene evveline kadar karan
lıkta, cehennemde azap çeken bizler 
bugün cennete girmiş Türk çocukla
rıyız ... 

Bankalarımızla, !abrikalarımızla, 

demiryollarımız ve mekteplerimizle 
dünya medeniyetinde sayılı ve hUr· 
met edilir bir milletiz ... 

Cümhuriyete dört elle sanlan 
Türk çocukları, imanla yarının da
ha büyük varlıklarına doğru koşu
yor. Koşun, savaşın, yürüyün At&
tUrkün evlatları .. 

Beyoğlu 44 üncü mektep talebeleri 

"' o~~ 

Imtihanlar bitti. nk mektepler her 
sene olduğu gibi bu sene de sergiler 
vücude getirdiler. Bazı mektepler ve 
da müsamereleri verdi. Yukarıda gör 
düğünüz resimler Beyoğlu kırk dör
düncü mektebe aittir. Son sınıf ço
cukları arkadaşlarına veda müsame 

resi veriyorlar. Resimde gördüğn ~ 
nüz gruplar erkekli lazlı oyun oynu
yorlar. Diğer resimdekiler frak giy
miş çocuklardır. Elbiseler çocuklara 
ne kadar yakışmış ve onları ne kadar 
başkalaştırmış değil mi 1 
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EKONOMi 
Pi YASA 
VAZiYETi 

Zecri tedbirler ve piyasa 
Zecri tedbirlerin kalkacağı hak -

kmdaki haberler piyasada. büyük bir 
e.laka ile takip edilmektedir. Alaka
darların söylediğine göre, zecri ted
birlerin tatbikı ithalat piyasasında 
bazı eşyanın pahalılaşmasına sebe -
blyet vermiştir. Bilhassa limon fiyat 
ları zecri tedbirler yüzünden yüksel
miştir. Bundan başka ithalat eşyası 
arasında manifatura bilhassa pamuk 
lu malların da fiyatı artmıştır. !tal 
Hdan ithalat yapılmadığı için, rakip 

-memleketler piyasada fiyatları arttır 
mağa muvaffak olmuşlardır. Zecri 
tedbirlerin kalkması ihracat ticareti 
bakımından, Türkiye - ltalya ticaret 
münasebetlerinde büyük bir tesir 
yapacak değildir. Esasen Türkiye 1-
talyaya birinci derecede hububat ve 
balık ihraç etmekteydi. Zecri tedbir
ler bu gibi malların !talyaya ihracı
m menetmiyordu. Bu itibarla zecri 
tedbirlerin kalkması hububat ibra -
catını alakadar etmiyecektir. Zecri 
tedbirler kalkacak olursa, maden ih
racatımızda büyük bir artış olacak 
öeğildir. Zecri tedbirlerden evvel, 
Italya Türkiyeden krom ve hurda de 
mir alıyordu. Zecri tedbirlerin tatbi
kı üzerine, bu gibi mevaddın olan a
lakası gözönündc. tutularak ihracı 
menedilmişti. İtalyan - Habeş harbi 
bittiğin~ göre, ltalyan harp sanayi
tndeki çalışmaların eskisine nazaran 
azaldığına şüphe yoktur. Bu itibarla 
zecri tedbirlerin kalkması üzerine 
krom ve hurda demir ihracatının 
artacağmda limit yoktur. 

Arpa piyasası • 
!stanbul arpa piyasası durgundur. 

Iı;; gayet azdır. Alivre Mersin malla
rına fob Mersin 100 para istemekte
dirler. !stanbuldaki çuvallı a.rpa 
satış fiatları ise: 3,75 - 3,875 kuruş
tur. 

Ege mıntakası; lzmir piyasasında 
mal bulunmadığı için muamele ol
mamaktadır. Yeni mahsul henüz 
lzmire gelmeğe başlamamıştır. Pek 
yakında yeni mahsul üzerine haı:a. 
retli muamelelere irttizar olunmak
tadır. Eski mahsul fiatlan ise 4,50 
kuruştur. 

Samsun mıntakasında yeni mah
ıulil idrak pek yakınlaşmış olduğun
dan fiatlarm yeniden düşeceği ümit 
edilmektedir. Son fiatlar şunlardır: 

Son hafta: Samsunda 3,75 - 4 Ço
rumda 4,80. 

Mersin ınmtakasında yeni mah -
ıul arpalar piyasaya gelmektedir. 

Son hafta: Ceyhanda 2,375; Kon
yada 4,07 i Mersinde yeni mahsul 
2,50 dir. 

Kars mmtakasmda arpa fiatlan 
20 para kadar yükselmiştir. Piyasa
ya mal gelmemekte olduğundan fi
atlarm tekrar tereffüU ümit edil
nıektedir. Son fiatlar 2 - 2,50 kuruş 
arasındadır. 

Dış piyasalarda: Iskenderiye arpa 
piyasasının sağlam olduğu bildiril -
mektedir. Geçen aeneden stok olma
dığından yeni mahsul iyi !iatlarla 
ıatılmaktadır. Italyanlarm henüz 
arpa satmalmağa başlamadıktan ha 
ber verilmektedir. Son flatlar aJağI
öa gl>sterildiği gibidir: 

Saidi 55 - 60 Mısır kuru,u, Behe
ri 53 - 60 Mısll' kuru,u. 

No. 59 

Ademle Havva 
Bllrhan OABlD 

hısana ağır geliyor. 

Dizlerimiz titriyor. Sıra. ile oldu-
fumuz: yere çöküyoruz. Bir aralık az 
kaldı, korktuğumuza uğnyacaktık. 

:Yerlilerin bir pars olduğunu söyle
aiklerl bir hay;van leşe yaklaştı. Bu
nu UrkU.tUp kaçırmak lazımdı. 

.Tüfek atmak doğru olmıyacaktı. 
Y ammızdaki iki yerliden biri: 

- lfık yakınız, dedi, kaçar. 

Uzerimlzde kuvvetll el projektör-
leri vardı. Bunların U.çUntl birdeıı 
bir an içinde yaktık. Söndürdük. Le
ıin oldufu açıklık bu bir an içinde 
gündüz gibi aydmlandı. Yerlinin 
hakkı varmJI. Bu lll'D§eli andıran 
elektrik zf~ bay;vam o kadar kor
kuttu ki, onun btltUn hayreti tıe or
mana doğru kaçtıfmı gördük. 

Hayvan o kadar korkmU1tu ki a
façlara çarpıp devirdlflni, ormanda 

Pamuk - Tiftzk piyasası 
Ege mıntakası pamuk piyas.ası 
son hafta içinde daha sağlamlaştı 
Eg mmtakasmda pamuk piyasası 

son hafta içinde bir derece daha sağ 
lamlaşmıştır. Satışlarını kapamak 
mecburiyetinde kalan ihracatçıların 
ahşlarmın, dahili fabrikaların da ken 
di ihtiyaçlarını karşılamak için piya
sada görünmelerinin bu duruma se
bep olduğu bildirilmektedir. 1935 re
koltesi!.ıin bugünkü satış, ihraç ve 
stok durumu şöylece tesbit olunmak 
tadır: 

Şimdiye kadar ihraç edilen 21.500 
Şimdiye kadar dahili fabri
kaların mübayaatı 

Stok 
14,500 
10,500 

Yekun ve rekolte 46,500 
Piyasa sağlam ve yükselmeğe mey 

yaldir. Son fiatlar şunlardır. 
Son hafta 

Prese 1 inci " 43 
Prese 2 inci 39,50 

Mersin mmtakasmda da pamuk 
piyasası son hafta içinde nisbeten is 
tekli geçmiştir. Mersin borsasında 
geçen haftalara nazaran klevland 
pamukları fiyatlarında 1,25 kurus 
Adana Borsasında kapı malı pamuk 
fiyatlarında ise 0,25 kuruş yükseliş 
görülmüş ve son fiyatlar şu suret
le tesbit olunmuştur: 
Adana borsasında Son ha.fta 
Kapı malı 36,5 
Parlak 33 - 35,5 
Mersin borsasında: 
Klevland 43,25 
DIŞ P!YASADA: 
!skenderiye pamuk piyasasında; 

geçen haftaya nazaran bir parça 
gevşemiş ise de fiyatlarda önemli 
düşüklükler olmadığı bildirilmekte -
dir. Hazır mal üzerine nisbeten az 

muamele olmuştur. Piyasanın uzun 
telli olan pamuklara isteği fazlaca -
dır. 

Tiftik 
İstanbul tiftik piyasası es.ki sevi

yesini muhafaza etmektedir. Muame 
le mikdarı geçen haftalara nıazaran 
azdır. Piyasa ve fiyatlar esaslı su -
rette sağlam addedilmektedir. Son fi 
yatlar şunlardır: 

Son hafta 
Oğlak 100 - 112 
lyi mallar 104 - 106 
Orta mallar 102 -103 
Yağlı mallar 88 - 90 
Sarı mallar 82 - 83 

Mersin mıntakasında tiftik üzeri
ne son hafta içinde önemli mııame
lcler yapıldığı, fiatların sağlam ve 
yükseleceği ümit edilmekte olduğu 
bildirilmektedir. Muhtelif merkezler
deki durumu aşağıda gösterilmiş
tir: 

Son hafta 
Mersinde 106 - 107 
Konyada beyaz 88,671 
Konyada sarı 93,684 
Akşehirdc 96 - 98 

Eskişehirde son hafta içjindekl 
muamele fiatları ise 105 - 110 kurus 
olarak bildirilmektedir. · 

• 
DIŞ P!Y ASADA: . " 
Alman tiftik ithalatçılarile Türk 

ihratçıları arasında son hafta için
de de tiftik üzerine muamelelerin 
yapıldığına dair bir malfıma:t alm -
madığr yazılmaktadır. Buna rağmen 
'Türkiye piyasalrrnm çok sağlam ve 
hararetli olduğu bura piya!sıa.larına 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

BORSA 
Para/ar 

~O HA7.IRAN OIDIARTES1 

Esham 
A 1111 

Sterlin 636,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız fr. 165,75 
20 Belçika frangJ 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 90,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82,-
Avusturya ıilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Leva 22.-
Yen 32.-
İsveç kuronu 31.-
Altm 977.-
Banknot 245.-

Ç e lc fer 
Pariı berine 
İnsiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cen"°re 
Sofıa 
Florin 
Çekoıionk 
Avusturya. 
Mark 
lıveç karona 
İıpanya pezeta • 

Satı ı 

636.
\26,-
166,7.S 
84,-
23.50 

820,-
90,-
16,-
52,-

195,-
84.-
24,-
30,-
23,-
24.-
25.-
34.-
33.-

979.-
24C5-

12,03 
C533.50 

0,79,13,50 
10,09 

4,68,88 
2,45,25 

63.-
1,17,22 

19,11,68 
4,18,32 

1,96 
3.05,50 
5,80,80 

akaeden 11eılerden anlıyordum. 
Aıllanı bulmak bir ıtanı olduğunu 

söyliyen arkadaılanın yavaı yavaı 

eski maceralarını anlatıyorlardı ki, 
korkunç bir sayha, müthiş bir kük
reme ile ürperdik. Biribirimize so -
lrulduk. 
Beş ağızdan bir kelime çıktı: 
- Aslan! 
Evet, akşamdanberi duyduğümuz 

muhtelif vahşi hayvan 1e11lerlni bas
tıran ve ı!msturan bu mtithiş kükre
me nihayet sahralar kralı aslanın 

Y,atağmdan çıktığını anlatıyordu. 

Ses uzaktan geliyordu. 

Fakat o kadar mehip bir aeıı ki, 
uzaktan bile inaa.m ürkUtüyor. 

Onun çok hauu bir koku alma. 
kabiliyeti olduğu söyleniyordu. Za -
ten blltün vahıt hayvanlar öyle. Kos
koca, duygusuz gibi görünen filde 
bile öyle bir koku alma kabiliyeti 
ve öyle bir işlek zeki vardır ki hay
ret edersiniz. 

Yalnız: aslanın bir zayıf tarafı 
var. Kahramanlıft. 

Aslan tehlike karıısmda kaçmaz. 

Iı Bankası Mil. 
" ,. N 

,, ,, Hamiline 
Anadolu% 60 

.. %100 
Sirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrkos 
Aslan Çimento Kupon keıik 
Merkez Bankau 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesl 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" .. n 
.. ,, IU 

!ıtilrran dahilJ 
Erııni A. B. C. 
Sıvas Erzurum I 

.. " ll 

&S.-
9,90 
9,90 

24,yO 
40.50 

16,50 
19,10 

9,20 
12,50 

9,35 
66,75 
27,-

4..iS 

Z'l .07,~ 
19.80 
19,90 
96,-
95,-
97,-
97,-

M ı s ı r t a h v ; il e r'1 
188& J 
1903 II 
1911 IIl 

Tahvilat 
Rıhtım 
Anadolu I ve Il 

,, III 

-.-
94,50 
88.-

Anadolu Mümesııili 

--95,50 
89,-

10,70 
43,10 
44,50 
51,55 

Ondan başka her vahşi hayv;an ken
disi için tehlike gördüğü anda ta
banları kaldırır. Fakat aslaın kaç • 
maz. Yaralanır, yine saldırır .. 

Bunun için aslan avcılığı tehlike
Udir. 

Eski Amerika CUmhurrelsi Roose
velt te me§hur Mrika l!eyruhatinde 
kaç kere aslan tehlikesi geçirdi. 

Aslanın sesini işitinciye kadar o
nun bu gece bu taraflara uğramıya
cağmı dilşUnerek üzülilyorduk. Şim
di o mUthiş kükremeleri duyunca 
elimizde olmıyarak hepiınize bir 
korku geldi. 
Yanımdaki arkadaşlardan biri 

yirmi aslan VUrmUf tecrübeli bir av
cı. Oyleyken her def asında ayni he
yecanı duyduğunu itiraf ediyor. 

Yerli avcılardan biri: 
- Aslan bu tarafa geliyor! 
Dedi. 
Onün keskin kulağı ulansı ayak 

seslerini pek uzaktan ayırt ediyor. 
Bu vahşi hayvanlar filemi pek garip. 
Her hayvanın kendine ~öre bir yU
rüyilşü, dinleyişi var. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte-

rinizi size söyliyelim ! 

Intizamı sever, samimi, temiz yü
rekli, itinalı bir karakter. Her şeyi 

ciddi bir zaviye
den mülahaza e
der. Çalışkandır. 
Fazla hareket et
meği sevmez. An' -
anelerc sadıktır. 

Yüksek bir ruhu, 
kahramanlığa iş
tiyakı vardır. Ken 
dine emniyetli iş
ler tevdi edilebilir. 
Az konuşur. Ka-
bil l yet le -

S. H. Barlaa rinden başka hiç-
bir şeye güven

mez. Boyun eğmez. lyi bir aile reisi
dir. Kendine çizdiği programdan ay
rılmadığı gibi, yakınlarının da ay
rılmasını istemez. Otorite sahibidir 
ve sever. 

* Hayali kuvvetli, mağrur, ınUşkU-

.,,.,o~ü.o ~r 
~y 1 ~ı~·.r&- ~~ . 

el)i'Ae:: 
Kocam şalvar giymemi istiyor! ... 

Adanadan S. I. imzasile: 1 dir. !1 yaşında bir kız aeviyoru 
"fı3 ya§1.ndayım. Bir senedenbe- O da beni seviyor. Hem kendisile a 

ri evli.yim. Kocamı Avrupada tah - tı aydır gezip eğleniyoruz. Fakat s 
silde iken tanıdım. Seviştik ve ev- zaman'larda gördüğüm birlcaç kare 
lendik. Kocam müthiş kıskanç oldu. ket beni ondan soğtıttu. Kendis' 
Evvelden böyle değildi. Şimdi beni görii§mek istemiyorum. Fakat 
eve kapattı ve ille de şalvar giyme- gün gelir geçer, vazifem ilzerinde k 
mi tutturdu. ilk zaman'ları şalca di- nuşmak ister. Ben de yüzüne kar 
ye sesimi çık""artmadım. Hatta bıı fi- gelemiyor, vazgeçemiyorum .. Mü 
kire ben de güldiim. Faka.t şimdi hi.ş bir vaziyetteyim. Ayni semtte 
görüyorum ki iş ciddi imiş. Şalvar yiz. Uıiutmanm bir çaresi yok mut 
diye tutturdıı. Ne yapayımf Acaba Vardır. Istikbali dilşilnüp soğuk 
aklını mı bozuyor, yoksa inat 07,a - kanlı olmak. Düşününüz ki bu kı 
rak mı yapıyor1 Bir türlü anlıyamı- sizden bir yaş büyük. Şimdiki hald 
yorıun. Halbuki kocam §imdiye ka- yani sizin yirmi, onun yirmi bir ya 
dar, fevkalade makul bir adamdı. şında bulunduğunuz bugünlerde, bu 
Ona ne oldu bilmem. Bu i§e siz ne nun bir ehemmiyeti yok ise de, bun 
clersiniz1" dan yirmi sene sonra siz kırk, o kır 

Bize bu tarzda bir mektup ilk de- bir yaşında olacaktır. Kırk yqmd 
fa olarak geliyor. Vaziyetiniz bir bir erkek, tam bir erkek ayılır 
hayli acayip. Dünyada pek garip halbuki kırk bir yaşında bir ka 
huylu ve orijinal fikirli insanlar hele de yirmi sene evlilik hayatı ge 
vardır. Kocanız da her halde bu ne- çirmiş ise pekte genç sa.yılmaz. Bu 
videndir. Sizin yapacağınız şey bun- nu ciddi olarak gözönUne getiriniz 
dan ibarettir: Kocanızla bir defa Onunla eski aşkınızı, bir arkada.eli 

lat karşısında lü
zumsuz hareket • 
lerden çekinir bir 
karakter. Ken -
dinden ziyade baş 
kalarile meşgul o
lur. Bu yüzden 
vaktini kaybetti
ği vakidir. Beğen
mediği işleri yap
mak istemez. Vaz 
geçer. Birkaç mes 
lek değiştirmiş ve 
ya değiştirecektir. 

ı ciddi olarak konuşmağa çalışınız. şekline koyunuz. 
1 Şalvar giymenizi niçin istediğini si- * 
z~ izah etsin. o~~a~ sonra, siz de Ehemmiyetsiz bir 
bır şalvar alıp gıyınız. Bakalım ne • • • 
olacak? Bize öyle geliyor ki o za- geçımıızlık 
man bu garip fikrinden vazgeçecek- Izmirden Yusuf imza.sile: 

, tir. 
1 

"8 senedir evliyim. 16 saat ayak. 
ta çalt§tyorum, 90 kuru§ yevmiye a
ltyorum. Aileme itimadım son dere. 
cedir. Yalnız yorgun geldiğim -.. 
manUır ona bir: şey soraam, veya au
rat yapmış olsam darılır. Ben de 
zaten 8inirliyim. Çokluk kızarım. 

Fakat itidalimi bozmam, pi§man o
lurum. Kendisine çocuk gibi nasihat 
veririm. Ev benim. Ailemin biram
cası var. Biraz geç kalsam, nereye 
gittin der. "Yah.u, derim, ben dem
sa ndeğil miyim, bir dakika bir kah
vede bir arkada§ımı göreme: m' • 
yim1 Olmaz" der. Ben de kızarım. 
Bundan dolayı mü.naka§amıa olur. 
Siz ne dersinız1" 

GANi 
Hareketlerine fazla dikkat etmesi 
lazımdır. 

* Herhangi bir fikri veya şeyi uzun 
uzad1va incelemeden kabul etmeği 

sevmiyen bir ka
rakter. Bazan hır
çınlığa varacak 
kadar ileri gide
cek bir müşkülpe
sentlik. Hususi ha 
yatında olduğu 

_ gibi harice karşı 

da ayni dUrUstllık 
·le muamele eder. 
Geçici gönül o
yunlarile arası iyi 
değildir. Göntil iş

A. Refat Güler }erinde de bütün 
hislerini sıkı blr kontrol altına al
mağı unutmaz. 

• 
Macera romanlarını ve yahut çok 

uzak bazı memleketlerdeki insanla
rın maceralarla 
dolu hayatlarını 
seven ve bu vadi
deki her şeyle ala
kadar olan bir 
genç. Çok geniş 
bir muhayyile, fa
kat bu muhayyile 
onu ekseriya sonu 
~Unle biten 
mevzulara götü -
rüyor. Arkadaş
ları tarafından 
çok sevilen fakat Y afar Ô%•Ü 
bUyükleri tarafından bir parça hır
palanan bir ruh. Vara, yoğa her şe
ye kızm.ıyan, fakat hlslerlle oynanıl
dığı zaman kin besliyebilecek bir ya· 
radılrş . 

Aslandan başka bütün hayvanlar 
yürürken çok temkinli oluyorlar. 
Be§ on adımda bir durup etrafı din
liyorlar. Hattı. en yırtıcı bir hay
van olan kaplan bile! Zaten kaplan 
yırtıcı olduğu kadar korkak bir 
hayvandır. 

Halbuki aslanın yUrUyilşU perva
sızca... O yatağından geç çıkıyor. 
Ondan evvel ormanların bütün vah
şt mahlUkları nafakalarını bulmak, 
su ba§larına inip hara.retlerini sön
cJUrmek için ormanda mekik doku
yorlar. Aslan daha yatağından Çı
karken o müthiş kükreyi§ile kilo -
metrolarca mmıafeyi titretince onun 
sahası boşalweriyor. Dağ keçileri, 
yaban manda.lan, pa111lar, gerge -
danlar, su aygırları uzaklara gidi -
yarlar. • 

Aslan etrafmı bir kere koklayıp 
iıine yanyacak geyi keşfetti mi o 
istikamete doğru hiç tereddüt etme
den hızlı hızlı geliyor. 

Yerlinin dediği gibi onun ayak 
seslerini şimdi biz de muntazaman 

Sviyorum fakat 
. korkuyorum 

Osmanbeyden K. imzasile: 
"21 yaşındayım. Oldukça güzel, 

zeki ve malumatlıyım. Bir seneden
beri benden altı yaş büyük bir genç 
mühendisle sevişiyoruz. Müthi§ bit 
aşk. Sevdiğim adam f evlcal<ide yakı· 
şıklı ve cazip. Hem scvi§iyoruz, hem 
de anUı§tyoruz. Adam benimle ev
lenmek istiyor. Fakat ben tereddUt 
ediyorum. Bu pek garip bir his. Bil
mem anlatabilecek miyim1 Belki bu 
kadar sevmesem onımla evlenmekte 
tereddüt bile etnıiyecektim. Fakat 
bu derecede. sevdiğim ifindir ki e\)

lcnmek istemiyorum. Düşünüyorum 
ki bu adam beni bir gün aldatırsa, 
ben ne yapayımt Deli oıurum ve 
bence bir erkek karısını nekadar se
verse sevsin, bir gün olur ki o adam 
o kadını aldatır. Bu bence muhak
kak bir şey. işte bunUıra marıtz kal
mamak içindir ki ben evlonmekten 
çekiniyorum. Haklı mıyım'" 

Bir kocanın karısını aldatması 
şart değil. Karakter sahibi ve cid
den karısını seven bir adam, karı
sını hiçbir zaman aldatmaz. 

Mes'ut olmak için, insanda biraz 
da cesaret llzımdır. lnsan hayattan 
korkmamalı ve bu kadar bedbin ol
mamalıdır. Hayat sukutu hayaller -
le doludur . .A2. sukutu hayale uğra
mış insan mes'ut sayılır. Cesur olu
nuz. Mademki sevişiyorEiunuz ve an- , 
laşıyoraunuz, evleniniz. Bunu yap -
mazsanız, muhakkak bir gUn çok, 
ama çok piıman olu111unuz. 

"' 
Sevdiğimden vaıge~melr 

istiyorum vaıgesemlyorum 
Çemberlitaıtan M. A. imzasile: 
"!O ~ndayım. iyi ve temiz bir 

san'atteytm. Oldl'kça vaziyetim iyi-

işitiyoruz. Çalıları, dalları çatırda • 
tarak hızlı hızlı geliyor. 

Yammdaki arkadae. toparlandı. 

:Hepinılz a11Ahlarm baımdayız. 

Hafif bir ay; zayıf bir qıkla or-
mana yarını aydınlık veriyor. 

Bu kadan da biH yetecek. 
&Szlerimiz karanhfa alııtıfı için 

leşin olduğu aahayı adamakıllı göre
biliyoruz. 

Aslanın buim oldufumuz istika
mete doğru geldiği anlaıılmıı, he -
pimiz vazifemizi son bir defa. daha 
tekrar ettik. Hep birden atee edecek 
değildik. Sıra ile atee etmek lAznn· 
dı. Kurıunıanmız tam isabet göı
terdlği takdirde mesele yoktu. ÇUn
kU yUksek kallbredeki mermilerin 
mühim noktaya isabetleri takdirin· 
de en mllthlg ulam yere sereceği 
ı:v,uhakkaktı. Fakat bu isabet biraz 
da tesadüf meselesi. ÇUnkU. o kadar 
ağır olmasına rağmen o kadar da 
çevik bir hayvan olan aslanın bir 
saniyenin taksim edilmez anlarında 
bile vaziyetini değiştirmesi en ma. -

Mühim bir şey değil. Bu münaka
şalar muhabbetten ileri gelir. Eğer 
karınız sizinle alakadar olmasaydı, 
hiç aldırış bile etmezdi. Ona karşı 
bir çocuk muamelesi yapmanız doğ
ru değil. Bilakis ona karşı büyük, 
hatta sizden daha akıllı birisi gibi 
hareket ediniz. Göreceksiniz ki bu 
onun hoşuna gidecektir. Size bir 
tavsiyemiz var. Kendinize ie ile da
ha az meşgul olabileceğiniz bir va
zife bulmağa çalıımız. Sonra., kabil 
olduğu kadar sık, karınızla, mesell 
akrabalarınıza ve bazan da sinema
ya filin beraber gidiniz. Onu gezdi
riniz. 

YENi NEŞRiYAT 

KiTAP ve KITAPÇILIK 
Memleketimizin bu biricik mecmu 

asmm on lklnci aayıaı lntifar etmlt· 
tir. Mecmua "pul ve pulculuk,, kıa
mmda da yenl çıkan ve çıkacak olan 
pullar hakkında. da izahat vermek
tP. ve bir yenilik olarak ta foto ama
tör kıımında da fotoğraf ıneraklıla
n için enteresan yazılar ve l'ellmler 
bulunmaktadır. 

hir niıancıyı ıatırtabWr. 

Ayak sealerl ve kllltremeler git • 
tikçe yaklaııyor. Bir aralık ayak n
si durdu. 

Korku içindeyim. 
Aslan ne yapıyor acaba T 
Arkam11dak1 yerWerden biri: 
- Dinliyor? dedl. 

Aslan yabancı kokuyu 1ezinee 
bunun mahiyetini anlamak için bir 
an kontrol eder. Bunu eski avcı 

ma.ceralarmda okumuıtum. Bu du. 
raklama leıln kokusunu defil, biıiıu 
kokumuzu ltlDleainden olacak! 

Fakat dedıttm gtbl korkuiuı b&). 
van. Aail n&hlu vahef. KorJODlğı ı 
nefılne yediremiyor. Bir ~ •Ur
mlyen bu duraklamadan IOIJl'& lıe- -
men 6nl1m.Uıde gibi duyulan ınütlıiş 
bir kükreme ile ytlrll.mefe 1'Afl&dı. 

G&lerimiz leıin oldufu Alıacta. 
Ellerimiz tetikte. Nefes bile al!ııaa. 
tan kf rkuyonız. .. 

Nihayet onun korkun!; B<>ltesınt 
leoe beı metro geride ,ardtlnı. 

C~ftr) 



• 

- itA N ========----======-====-==-=::-=====================9 

No. 123 ) Yazan: MITHAT CEMAL 

Siz 10 Temmuzu, bu vaadi tutacaksınız değil mi? 
Bu ka.nlar, bu yaralar olmua.ydt, 

Biz ve arkadaflannız zengin olmı
yacaklardı, diyorlar; onun için mi? 
FQ.kat bu sözler size bir iftiradır de
ğil mi? Bunlann iftira olmasına 
muhtacım; Bu ütiraya kızıyorsunuz 
d~ğµ nü? Benim bu hiddetinize ihti
ya~ım var. 20 ya9mda ölenler, sizin 
için bir bonıa mesele!!i değildir de
ğil mi? Allah 8.fkına "değildir!,, di
yin. Suııuyoraunuz; o halde, Belkis 
Hapmıefendinln ba91 için bu iftirayı 
red(!edin. Delil istemiyorum; kunı 
ink!rmlZa bile razıyım. Ne yapayım; 
ben inkılabı bir aşkın heyecanına 
ya~nuyan şuurla, he.!abm, rak&· 
ınm aoğuk kanı ile sevdim. Keşke 
bu tUrJU sevmeseydim; k~ke her 
~k gibi bu da bende bir kaeırga ka· 
Ciar heaapeız, kitapsız olsaydı; o za
man etrafımı, o zaman sizin bugün
kü çehrenizi de belki görmezdim. 
Ne olur, bana. acıynı, ve bana s6yle
yiıı; onlır yalan ısöyJUyorlar: Siz 
davanızı unutmadınız,slz bayratmı
ıı bıralmıadmız, siz 10 Temmuzu, bu 
vaadi tutacakmuz değil mi? Balkan 
mağlQ.bfyetinde kahrnndan niçin aı
nıedim: hlll onun ma.temindeyim; 
o hUmUn içindeki bir Türk kadmma 
bu cevabı çok görmeyin; eöyleytn: 
11'Biz memleketi Ahiden seviyoruz., 
öiyin, "bu eev~ bir SJhne iei değil· 
dfr,, diyin.Sizden bu kadarcık bir fe. 
caklrlık istiyorum. Mektubumu 
~ğunuzda buru§turub e.tmayıp. 
Bir eual daha Adnan Bey: Şizi niçln 
kıeık 1eelerle, korkak gözlerle konu
,uyorlar? Bu kadar korkunç olma· 
ra namı tahaınmill ediyorsun uz? 

temizıni§sin; biz nekadar plsmişlz!" 
diyecek,biraz güleceklerdi. Ona gös
t.ermeıse, bu k&.ğıttan korkmul' de
mekti. O zaman, Sülleylanıp yazdı
ğJ ~yler doğru olacaktı. Talat Be
ye göstermekle mektup ütira ola • 
caktı. 

Birden hatırladı: Bir glln TnlAt 
Bey "Hil!liabmerde hastabakıcıları 
arasında bir hanım gördUm; fazilet 
ömeği bir kadın." demiş, sonra "Bu 
hanım maliye nazırı Sıtkı Paşanın 
kızıymıg; vaktile senden ders al -
mış." diyerek "keşki.." demiş, dur-

muştu. Adnan anlamıştı; bu ctım!e 
bitseydi §Öyle olacaktı: "Keşki bu 
kızla evlenseydin Adnan!". Fakat 
Talit Bey, Adnanm evli olquğunu 
dü3Unmü3, bu lüzumsuz lakırdıyı bi
tinnemioti. Bu sözün bitmemesi ne
kadar manalıydı; Belkisin, Adnanı 
rpes'ut etmediği, bu söylenmiyen la
kırdıda, nekadar beliiydl. Adnan 
fakat anlıyamıyordu: Onun Belklıde 
evlenmesinin fena izdivaç olduğu 
çok refahlı konağının, sok terbiyeli 
karısının neresinden, nasıl görünü -
yQrdu? (Arkwııı var) 

Güzel San'atlar Akademisi Direk 
törlüğünden: 

Güzel San'atlar Akadcmi$inin Mimari, Reşim, Hey
kel, Fresk, Seramik, Afiş, Mobilya, Şark tezyini san'at
lar Şubesinin büyük yıllık sergisinin açılma merasimi 
23 Haziran 936 Salı günü saat 14,5 da yapılacaktır. 
Güzel San'atları sevenlerin gelmeleri rıca olunur. 

(3439) 

inhisarlar U m um Müdürlüğünden: 

Kap?lardan, pencerelerden kork ~ 
madaıı feınl atıza almmıyan adam
lar olma'k: Bu, 8izin için ne fena. ta· 
lihtir? u, hare etin, in ütiruı· 
dır: Size lakırdı ile iftira ettikleri 
yetmiyormuf gibi bir de gözle, k~la 
mı iftira? Buna ne bah&ema katla.nı· 
yoraunuz T Sonra bu gizli servetiniz. 
Bu zindanda naaıl otunıyorınuıuz? 
Günefteıı kork; aydınlıktan kaç; ö
lflnUn delikeiz karanlığında otur; bu 
1!lm!lyah hayata elz ya9amak mı dl- j 
yoraunuz? GUneften niçin korku
yor11unuz? Niçin, niçin, niçin? Hey
hat! Gerçek: Siz bu kelimeden ra
hata?z olursunuz. "Niçin,, f. KöprU
batmda uıyonunuz; "niçin,, i Sino

İdaremiz ihtiyacı için 50 t~n mazot şartnamesi muci
bince 1 O - VII - 936 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 1.5 de pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyen
}c:in şartnamesini görmek üze~e hergün ve pazarlık 
ıçın de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte levazım ve mübayaat şubesi Müdür
lüğündeki Ahm Komisyonuna müracaatları. (3436) 

ba eUrUyoraunuz. 
Biliyonım; bu aatırlan haset sana

cakamız. Fa1'a.t işte Ta.llt Bey. Bu 
temiz inkıl!p çocuğunu, bu para8ız 
Clevlet adammı niçin o kadar seviyo
rum? Niçin mi? Söyleyim Adnan 
Bey: Size benzemediği için! Onun 
bUyUk nam118U sizin aranızda bl· 
kestir de onun için.~nra,Adnan Bey, 
bu muharebe nedir? Telif etmeyin: 
Harbe niçin girdiniz demiyeeeğirn. 
Muharebenin cephe arkam niçin bu 
kadar çirkin? diyonım. Bir muhare
beyi bir sarraf&, bir bakkala niçin 
benzettiniz? Memleket mUdafaası 
bu derece nasıl çlrkinletir 1 O gU 
lelliğe nasıl kıydınız?., 

Bu imazis mektup SUheyladandi. 
SUheylA.'nm ağzından kaçırdığı bu 

la.kırdılara Adnan sevindi: "Bu, zekA. 
mm zir kıakançlıktı. Pamunan eldi
venleri de, yalan eöylemenin verdi
~ tell§la acele yapılmı§ beceriksiz 
bir edebiyattı. HilAliahmerde haeta
balacılarmm pan.emıan eldivenleri 
olmadığını, Iııtanbulda SUheylldan 
l>qka herkes biliyordu. Demek ki 
SUheyli. mektubuna B<>ktufu bu lb· 
tik eldivenlerin yalan olduğunu an
lamıyaca.k kadar Belkiııi kıskanm11-
tı." . 

Adnan yamlıyordu. Eldivenler 
i:Ioğruydu. Hil!Ua.hmcrde ça.lı§&Il 
Mısırlı PreMea Bahire - Preruı Ha-
11anın karısı - bunları SUheY.llya 
hediye vermişti. 

Adnan mektuba o kadar kızmış
tı ki onda eimdi iklııci bir kusur 
arıyordu. Im1i. yanlıoı buldu: Mek
tupta (heab) kelimeıııinin (ha) sı

n& üst satırdan bir nokta d~müıtü. 
SUheyIA (Ha) lan (Hı) lari bir er
kek kadar bilirdi. Fakat Adnan 
kendini tenkit eden mektubun imla 
~Jfll1& sevinmek için Süheyllıim 
e&tlam ta.hailini birdenbire unuttu. 
Bununla da öç alamadı. Mektubu 
birdenbire yırttı. lldnci kere yırt -
ma.dan durdu. Dd parçayı yanyana 
koydu; okunup olrunamıyacağJna 
baktı; çantaaına yerle§tirdi. Ta.IAt 
Bey~ gösterecek: '13&k eeıı nekadar 

-
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

HAFTA TATiLi lÇIN H~RÇ VERECEKLERE 
1 - Hafta tatili için ruhsat alma müddeti haziranın sop.una 

kadar uz.atılmıştır. 
2 - Ye~i. kanuna göre yaprlan tahririn gayri safi iradlar üze

rindeki tesın dolayısile harç tarifie11i ikinci T. içtimamda umu
mi meclise~ tetkik edilecektir. Mecliısce verilecek karara göre 
hareket cdılmek tize~ §İmdilik yalnız yeni tahririn tatbik edil
diği yerlerde yeni iratlara ve eldeki tarif eye nazaran tesbi t edi
lecek miktardan dörtte birinin alırunası kararlaştırılmıştır. 

(B.) (3452) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Eyüp Nişanca mahallesinin Sı11samur soka
ğmda Rami Mehmet pata mektebi 42 
Ayvansarayda Lonca mahallesinin Ağaçb çeş
me sokağında Nakşidil valde ıultan 
ınektebi 42 
Uluköyde Mektep sokağında 17 N.b dükkAn 12 
Beylerbeyinde Çamlıca sokağında 3.5 N. lı 
eski Hamidiye mektebi 60 
Koskada Molla Kestel mahallesinin Çukur 
bostan sokağında Taş hanın 23, 25, 7, 30, 31 
N. Ir odaları 120 
Fatih Aşıkpaşa mahallesinde Küçük Mi-
mar Sinan medresesi arsası 24 
tlsküdarda Tabaklar mahallesinde 13 N. lı 
Hayrettin Çavuş mektebi 36 
Beşiktaşta Sinan paşa maqalleıinin Haa-
fmn sokağında 9 N. h üstünde bir odalt 

3,15 

3,15 
0,90 

4,50 

g 

1,80 

2.70 

dükkan 48 3,60 
Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı 

olan mahal~er 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar 
ayn ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartna· 
meleri Levazım Müdürlüğünde gprülür. İstekliler hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
22 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (İ) (3124) 

FAYDALr~re;iblrıl Çın
1

9eenıer namusıu ~J 
~ .,.. _ adaml~rdır 

..-.~ BiLGiLER -------· ----· --------------
Bugünkü Program 

lsiubul 

12.SO: Muhtelif pllklar "le halk mıaıiki 
ai; 18: Dana musikisi (pllk): 11>: Haber
ler; 19,15: Türkçe operet "IO film .,_rçala
n (pllk); 20: Muhtelif aololar (pllk); 
20,30: Stüdyo orkestr•lan: 21,30: Son ha
berler • 

Sut 22 den ıonra Ana4ohı Ajaıumm 
gazetelere ~sua havadiı semai "ferile
cektir. 

12,SO: J>llk :va:vımı Ye .\ianı haberleri: 
19,30: Karışık münlı:: 20: Gençtik kuvvet 
ka:rnaft hakkmda konuoma. 20,20: Hafıf 
müzik; 20,30: Ajana haberleri: 20,40: Danı 
muıl.lriai. 

18: Orkestra: 20,20: Dans nıuıilıili; 2J: 
Skeç; 22: Muh\elif milletlerin pr!nl•rm· 
dan; 22,55: Konserin devamı. 

Varşova 

18.25: Keman konseri: 10: Ra4yo ııiyesl; 
ı 9,SO: Orkeıtra (:Bilyülr solist kon~ert); 
21,40: Muhtelif; . 23,15: Haberler; 23,30: 
Danı; 24: Plak. 

Prag 

20,30: Dvorek'm "RUBALKA" OP9f'H1: 
23,45: Pltlc. 

Viya.na 

20,30: Şarkı - piyano: 21: Strauss'u11 
eserlerinden konser: 23: Haberler; 23;90: 
Johann Strııuıs'ıın "UÇ VALO" adlı o. 
pereti: 23,40: Pllk; 24,40: Danı. 

Moskova 

18,0: Konser; 20: Opera musikisi: 21: 
Iateie gcire musikisi eserleri· 22: Yaban· 
cı dillerle ncıriyat. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ: Taksim "ahçsiıu1e 
bugün matine 17,SO akşam 21,45 tı 
BAY J3AYAN 7azan Mahmud Yetı 
ı-ı, Necdet Rutti. Müzik Sezal Seyfet 
tin Asaf. Her hafta bir operet. Tdc 
foq 43703. 

• TURAN TİYATROSU : N&1it -
Hailde birleıiıi bugün matine (Katli 
Kim) ~ram a perdıı. 

Gece İstanbul Ôl'ercti (Vomofun Genç 
leri) operet 3 perde. 

• YILDIZ: (Aık Senfoniıi) •• (Deli 
Gönül). 

• TÜRK : (İngiliz Ajaıµ) vo (Soblılar 
da Altın), 

• TAN : (Dantenin Cehennemi) ve (Kf1 
çlilı: Albay). 

• SIK: (Gürıeı Prensi) ve (Sikqo Xa 
'4kı;ıları). 

• FRANSIZ : (Şeytn Kıı) •e (Klnıae 
siz}. 

• Saray: (Bozambo ve (Bir aık ıcceai) 
• Sümer: (Dilımanlar peıinde) ve (Ke 

manlar ~arken) 
• Melek: (Altm 1.inclr) ve (Gönül oyun 

lerı). 

• ipek: <Ha,.. Xahramanlan) n (8"si 
ııin scal) 

• ALEMDAR : (Son U~ı) •e (J<adm 
Aıla Unutmaz!}. 

• ÜSKÜDAR JiALE : (Nirıon). 

Davetlu, Toplautılar 

xEaMES 
Kermes tertip hey'cti dun Ticaret Odaıı 

11alonunda toplanarak prolrımı bir daha 
ıöıden ıeçirerek aon ıeldinl ve Awupa 
dan davet olunacak aan'atklrlarla sporcu 
lan teıblt etmişlerdir. Prolram aıalıda ıöı 
terilditi üzere 4 Xrşma anılmalrtadıT. 

1 - Kermes ve beynelmilel Bebek ıergi 
sinin aı;ılışı S Ağustos Cumartıi ıeceai 
saat 20,30 da baılıYTP sahne OJ"QJ1lırı ıaat 
24,30 da bitecek. Ondan sonra bahçenin 
muhtelif tarj\flarmda Lunapark, Sürpriz, 
Ateı oyun ve eiflcnctlcrile dıını aabıha 
Jca<tar devam cdec.k. 

2 - Spor ve müsabakalar revüıü 9 Ağuı 
tos sabah saat 10 da ı>.ıtayacalc 14 tc ka 
dar devam edecek olan bu oyunlara ıchri 
mirin ve Avrupanm tanmm11 ıporculın lı 
tiralr edecekler. Boka, iıkrim, l'Üreı maçla 
rile diler ıpor oyun ve ıösteritlerl )'&pılı 
cak. Ayrıca muhtelif danı Gtirbüz çocuk, 
terziler ve berberler müsabakalarr yapıla 
cak. 

3 - Tan1 ve tekn:ıil programlı tıayfiyell 

ler rnatineaf !1 Afuıtoı puar günü aaat 
16 da ba~Jayıp aa.at l!I zı kadar devam ede 
celc. 

4 - Tıım ve tcktnil proiramh vcdı ıtı 
varesi aaat 21,30 da başlayıp saat 24 tı 
sahne profranp bitecek. Difer bahçe oyun 
ve ejlencelerll duıı Nbaıha kadar devam 
edecek. 

Be)'nelmilel Bebek ıertfai Kctmeaf mil 
teakip 15 sün a'ılc kalacak. 

Ha."Jtane telefonlan 

Cerrahpaıa haıtancal 21693 
Gureba haıtancsi Y enibahce 23017 
Haseki kadmlar haıtaneıi 245SS 
Zeynep Ki.mil lıaıtaneei Uılı:Uda.r 6017!1 
Kuduz hastanesJ Çapa 22142 
BeyoiJu Zü.kClr hastanesi 43341 
Gillhane baatanesi Gülhane 20510 
Haydarııaaa Nünnme haıtanesi 60107 
Etfal haıtanesi Slılt 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16.60 
Sark Dcmiryollan Sirkeci 23079 
Devlet Demlryoll&n Haydarpap 42_!!L 

itfa.iye Telef onlan 

lııtanbul itfaiyesi 24222 
Kadıköy itfaiyesi 600lO 
Yetilköy, Baku'k6y, Bbtıkc!ere. 
Uıldldar itfaiyesi 50625 
Beyoflu itfaiyesi 44640 
Bü:rübda. Heybeli. Bvsaz, Km.ah mm 

tablan içüs telefon antralmdaki memura 
yangm dcınek kifidit. 

Mllraeaat yerleri 

Deuia yollan acentell Telefon 42362 
Akay (Kıchlı:6y lakeletf) 43712 

Henüz dpkuz yaşında var, yok, 
bir kız çocuğu iken, bir gün aklıma, 
gidip ihtiy~r A vramı ziyaret etmek 
geldi, Avram, ~azııncı kabile!lnden 
bir çingene iqi. lllint.zi köyUne git -
med4Pl biraz ileri de, toprak bir kulü
bede oturuyordu. Beni görünce: 

- Bonjur kUçUk ha.nımım, benim 
elmas küçük hanımım, dedi, ihtiyar 
dostunu hatırladığına ne iyi ettin. 

- Allah kolaylık v~in .ı\vram 
amca dedim. Sendep birşey iıstiyece· 
ğim. 

- Bir şey mi isteyeceksin benim 
1<JI1llızı gUIUm ... E ... neyimiş baka -
hm istediğin ? 

- Her yerde hırsızlardan çok bah 
sediliyor. Çok merak ediyorum bir 
hırsız görmeği. Bana bir hJrsız gös
terir misin? Oyle nı~ gibi adisi, do 
muzcunun oğlu üzüm hırııızı kUçUk 
Etyen gibisi de değil. Hayır, anla.dqı 
mı sahici, tam blr bınuı;. 

İhtiyar Avram hayretle ba.şını sal· 
!adı: 

nereden bulalım? Ama. bir deneyim, 
sultanım, canım, yavrum. Sen iste • 
dikten sonra ne zahmetlere katlan -
mnm. Haydi bir hırau; aramağ& rl· 
delim. Gel, gel, küçUk kızım. 

Avram bir çuval alıp omuzuna at 
tı ve yola çıktık. 

Deh etli bir gUneş vardı, tozlara 
batmıştık. Hayatımda bu kadar uzwı 
yol yürümemiştim. 

- Daha gelmedik mi Avram! 
- Bir saat daha yürüyeçeğ~. Son· 

ra una bir hınııı göstereceğim. 
- Sahi mi, ama a&hici bir lurau; 

~ı? 

- Ya'\TUm, benim göstereceğim 
hırsızdan jandarmalar bile korkarlar 
E.ğer .zavallı Avraın, eana bir hrrııııs 
~österirse, o öyle her hırsıza ben· 
zemez. Şu kuleyi gördün mu? Orur 
bir Alman köyüdür. Orada oturur. 
bir su içer, dinlenir, ve rahat rahat 
hınıız;ı seyrederiz. 

(Sono yarın) 

- Zengin adamların çocukken bi- Poliste 
le ne tuhaf fi~irleri vardJr. Hınıı 

görmek istiyorsun. bir de çingene - cı·cı·ıde du""n bı·r 
tere geliyoraun. Çingeneler, küçUk y s 
hanımım, namuslu adamlardır. Am: 
;ma çok faj{lrdirler. Bunun için ten Otomobil kazası Oldu 
cere kalaylamağa ve bir avuç buğday Şişlide oturan Amerikan kon•"l-
lçin, demircilik etmeğe, ve eğer za - '"" ..... 
man zaman i;i kalpli adamlar bir ka hanesi vize katıbi lngiliz tebaasm -
şık yağ vermezJerae, açlıktan ölme dan Jak, motosikletle F.rgenekon 
ğe mahkumdudar. Söyle yavrum, ya caddesinden geçerken Keti ve Meh· 
nrnda bi~ domuz yağı, blr parça. - met adındaki iki çocuğa ça.rpmı9trr. 
cık ... ve biraz da tUtün var mı? Sen Birçok yerlerinden yaralanan çoculr 
ihtiyar Avramın fkl balta sapı ile et lu hastaneye kaldınlmı§tır. Suçlu 
ki usnl çingene dansı ettiğini gör- Jak yakalıınrnıotır. 
dün mü? Bir az para ver, benim iyi Merdivenden düıtü 
yavrum, biraz para ver, göreceksin Balatta. oturan Sultananm hfz • 
ki pişman olmıyacaksm. Hem öyle · 
her çingene iki balta sapı ilstUnde metçısi Marta, dün evde temizlik ya.-
kurbağa gibi atJıyamaz. puken merdivenden dUgerek bqm 

dan tehlikeli surette yaralanmıgbr, 
Kendisine on metelik verdim. Eli- Yaralı hastaneye kaldırılınr,tır. 

mi öptQ. • 
-- E, balta sapılan nerede Sulta- Şüpheli bir ölüm 

mm, nerede yavrum, getir de üıtıe- Fatihte Sofular mahalle!inde Ya· 
rlnden kurbağa gibi atlıyaynn. Ge - şar adında bir adamla beraber otu • 
tirdin mi aslan kızım? Zira, bilesin ran Neriman, dün odasmda ölU ola
kı yavrum, ihtiyar Avram, bir bal- ra.k bulıuunuştur. Yapılan muayene
taya sahip olacak kadar zengin de- de ölüm eüpheli göıiildüğünden ceaet 
ğildir. Eğer A vramın iki balta eapı morga kaldınlnu~t:ır. 
olsaydı, zengin aileler e kontlardan 
l\e kadar para kazanabilirdim. Hay- Alacak yüzünden 
di benim cici ve tatlı PJhıim,eve git yaralama 
de bana iki balta sapı getir. Pifman Beyoğlunda Feyzullah ve sa.fm •· 
olmıyacaksın. ' dındaki iki kişi alacak yüzünden kav 

- Hayır, hayır, sana balta eapı gaya tutu§muD}ardır. Bunlardan 
getirmem, babam istemez. Hani ge- borçlu olan Saim biçakla Feyzullahı 
çenlerde bana bir okarina (bir nevi tehlikeli surette yaralamıştır. Fey • 
çalgı) verdindi de ben de sana bir zullah ha.ata.neye kaldırılmI§ suçlu 
buzağı verdimdi, hatırladın mı? O Saim yakalanını§t:ır • 
günden beri babam çok ku!\1n. 

- Tablt hatırlıyonım. küçük kt _ Denize düıtü, kurtarddı 
zım. Buzağı şimdi kocaman bir bo- lcadiyede oturan 16 yaşlarmdaki 
ğa. oldu ve padişahın eUrUJeri ile ot- Marko, dün Kuzguncuk iskelesinden 
Juyor. Onu her görüğtin zaman göz vapura atlamak isterken denize yu. 
lerim yaşarıyor ve boğa da bana me- varlannuştır. Boğulmak üzere olan 
lül meUil bakıyor. Zavallı koskoca Marko kurtanlmı§, kazada kimaeııin 
aürüde kimbilir ne mkılır. Halbuki ilişiği olmadığı anlaşılmıştır. 
bend~ kalsaydı onu evladım gibi T b 
severdim. Daha ya.kın zamanda ar- a anca patladı, 
kanıdan gelirdi. Pekli& bilir ki kanu- yaralandı 
nen bana aittir ve ona ben namuslu Sirkecide Aeır Efendi sokağında 
bjr milbadele sureWe sahip oldum. oturan 16 yaşlarındaki Süleyman e-

- Amma, okarına dört metelik- vinden aldığı tabancayı cebine soka-
ten fazla etmezdi ki. ra.k sokağa çıkmak istemiştir. Fa • 

- lşto yavrum, anlamıyan böyle kat tam sokağa çıkacağı sırada elini 
der. Okarina var, okarina var. Be- cebine sokmuı;ı ve bu sırada parmağı 
nimki Amerikadan gelmişti. Onu ba tetiğe takıldığından tabanca patla • 
na ayı oynatan aslan gibi damadım mıştır. Çıkan kurşun ,Gocuğun sol b& 
göndermişti. istersen Londonland cağma·saplanmış ve kemiklerini par 
padişahının kemancı başısı olan kar- çalamı§br. Süleyman polisler tara • 
deşime sor. fmdan hastaneye kaldınlmıştır. 

- A vram, dedim. Burada bil yük 
babamnn verdiği gilmiie bir mecidiye 
var'.. Eğer bana bir birSIZ gösterir -
sen onu una. veririm. 

- Ver benim yaldızlı yavrum, Sut 
tanmı, ver bana. lbtiyar Avram u
na. danaedecek. 

- Danııetmeni istemem. Bana bir 
hırım göster. 

- Bir hırsız mı., Onu almadan 

Kozmaük maddeleri jmalinde 
mütehassıs bir ecnebi 

PARALI BiR ŞERiK 
veya. ciddi bir İ§ anyor. AJA
kadarlarm M. E. rumuzlle poe
ta kutusu 1009 Galata adre81· 
ne mektupla mUracaatları. 
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lstanbul Valiliğinden: lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komısyonundan 
1 - İdare mecmuasının Temmuz 936 ayında başla- Erzakın Cinsi 

mak üzere 1 1 Nüshasının şartnamesine göre basımı 
Mıktan 

Kilo 
Tahmin 
bedeli 
lira 

Teminatı 
lira 

Eksiltme tarihi Saati 
gün 

12 Haziran 9 3 6 tarihinden itibaren açık münakasaya çı-
karılmıştır. 

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

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

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

da yapılacaktır. 
8 - Şartname ve nümuneler Vilayet Daire Müdürlü

ğünde olup her gün istenilebilir. ( 3239) 
4S7S 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlak 
Kasımpaşa Camiikebir atik 
Tersane kapısı 

No. 
5 

Kasımpaşa Gazi Hasan pa- 32 
şa Tersane kapısı 

Bakara 

Oda 

Kasımpaşa Camiikebir Kış- 37 .. 39-41 Dükkan 
la boyu 
Kasımpaşa Camiikebir Kış
laboyu 

3 Kahvehane 

Kisımpaşa Gazihasan paşa 33-35 Ahır 
Kayık iskelesi 
Kasımpaşa Bedrettin Kayık 13 
iskelesi 
Kasımpaşa Bedrettin Havuz 
boyu 
Kasımpaşa Gazihasan paşa 
Kayık iskelesi 

3 

51 

Dükkan 

" 
Kulu be 

' 
• 

• 

Kasımpaşa Bedrettin Havuz 41 Arsa (300) arşın 
boyu 
Kasımpaşa Camiikebir Ha
vuzboyu 

o Kulu be 

Galata Kemankeş Topçular 
Sütlüce Mehmet ağa Ba
demlik 

48 Dükkan 
35/ 51 Ev . 
132 Dükkan Tophane Ekmek~i başı 

Boğazkesen 
· Pangaltı Yunus 44-46 Ev 

Pangaltı Fransız mezarlığı 111 
Galata Şehit Mehmet paşa 12 
Cami yanında 

Dükkan 
Arsa 

Tophane Sultan Beyazıt 4/ 280 Dükkan 
Cami 
Beyoğlu Hüseyin ağa ara- 19 
bacı 
Beşiktaş Şenlik dede Yeni- 41 

Ev 

" yol . 
Pangaltı Feriköy Sakız a- 13-15 /S.v ve dükkan 
gacı 

Beyoğlu Kuloğlu Ağa ha-
mamı 

Beyoğlu Kamer hatun Ha
malbaşı 
Pangaltı Feriköy Akasya 

r7 ,.. •• 

Beyoğlu Katip Mustafa 
!bil 
Beyoğlu Katip Mustafa 
!bil 
Beyoğlu Kamer hatun Çak
mak 
Hasköy Keçecipiri Okıµey
dam 
Beyoğlu Kamer hatun Kek
lik 

75-77 
3 

4 

41 
14 
14 
21 

23 

19-25 

106 

Vakıf han 7 ci 
dairesi 
Otel 

Ev 

Baraka 
Ev 

" 
,, 

Bahçe ve baraka 

25-36 Ev 

Galata Yenicami cami .avlu- O Oda 
su 
Taksim Ayas paşa Acı Çeş- 18-20 
me 
;Taksim Ayas paşa Acı Çeş· ,, 
me 
;Taksim Sıra Servi Sirkeci 5 
Mescit sokak 
Beşiktaş Sinan Paşayı atik o 
Yapur iskelesi 
Galata Yeni cami Bedesten 11 
kapısında 
Beyoğlu Kamer hatun Ha 2 
malbaşı 

Apartımanın bi .. 
rinci dairesi. 
Apartımanm be· 
şinci dairesi 
Ev 

Baraka 

Dükkan 

Dükkan 

Beyoğlu Hüseyin ağa Cad· 19 7 Apartnnanın 3 ün-
deikebir cü dairesi. 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf 
mallar 31 Mayis 937 sonuna kadar kiraya verilmek üze

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 

Sade yağ 

Pirinç 

Sabun 
Zeytin yağ 

Odun 
Kok 

Benzin 
Mazot 

20500 

3300 
2100 

1600 

22001 

500 
600 

Çeki 200 
Ton 50 

3500 
5000 

2306,25 

1518.-
840.-

1360.-

550.-

190.-
360.-

520.-
825.-

1155.-· 
375.-

172,97 24-6-936 Çarşamba 14 

176.85 " " 
14,25 

102.- " " 14,45 

41.25 " " 15 

41.25 " " 15,15 

100.87 " " 15,45 

114.74 " " 
16,15 

Mektebin Mayıs 937 sonu na kadar yukarıda mıktar ve cinsi yazılı ihtiyaçları açık 
eksiltmeye konmuştur. Eks iiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasın da Liseler Muhasebeciliğin de Toplanan Komisyonu
muzda yapılacaktır. İsteklilerin, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 2, 3 ve 4 üncü maddele rinde yazılı şartlan haiz bulunmaları ve bu maddelerde 
zikredilen vesikalarla 936 yılı Ticaret odası vesikası ve vekillerin Noterlikten mu· 
saddak Vekaletnamelerile müracaatları; eksiltme şartn amesini Liseler Muhasebe
ciliğinden alıp görmeleri ve vaktinden evvel teminatlar ını, Mektep Müdürlüğünden 
alacakları yazı ile mezkur muhasebe veznesine yatır malan ilan olunur. ( 3109) 

4221 

lstanbul Vakıflar Direktörlü§ü illnları 
Semti meşhur ve mahallesi 

Şişli Meşrutiyet 

Etyemez ,Kasab İlyas 
Guraba Hüseyin ağa 
Bahçekapıda Dördüncü Va
kıf hanın 

Bahçekapıda Dördüncü Va
kıf hanın 
Mahmudpaşada Kürkçü 
hanı 

Yenibahçe Arpaemini 
Bahçekapı, Şeyh Mehrned 
Geylani 
Kira müddeti : 937 Senesi 
Çelebioğlu Alaeddin 

Cadde ve sokağı N o. sı 

Ebekız 26-28 

Şimendöf er caddesi 61 
Horhor caddesi 7 6 
Asma katında 1 

Dördüncü katında 1-8 

İç kısmında 11 

Topkapı caddesi 2 

Mayis nihayetine kadar 
Yenicami avlu- 54 53 
sunda ~ ~ 

92 95 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın dör- 34 
düncü katında 
Kira müddeti: 939 senesi Mayis nihayetine kadar. 

Cinsi Muhammen fiyatı 
Lira K. 

V alde apartmanı
nın üçüncü dairesi 
Ev. 
Hindiler tekkesi 
Oda 

" 

" 
Baraka ve arsa 
Şabcı hanı oda ba
şılığı ile 'kahveciliği 

26 

12 
5 

35 

7. 

5 

o 75 
15 

Külahcı hanı nami- 80 
le mauf ardiye ve 
üstünde odalar ve 
dükkan 
Oda 14 

Yukarıda yazdı mahaller kiraya vrilmk üzere açık arttırmaya konmuştur. İs
tekliler seneliğinin yüzde yedi buçuğu pey akçelerile birlikte 1 Temmuz 936 Çar
şamba günü saat on beşe kadar Çenberlitaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlü
ğünde Akarat kalemine gelmeleri. ( 3465) 

lstanbul Gayrimübadıller Komisyonundan: 
D. No. 

1990 

2070 

2463 

2695 

2699 
3252 

3489 

6179 

6222 

7518 

7643 

8089 

8109 

8135 

8201 

Semti ve mahallesi 

Eyüp Hacı Hil8rev 

BU yük dere 

Edimekapı Kariyei 
atik 

Aksaray Langa Ki
tip Kaaım 
Edimekapı A vcubeY. 
Sultan Ahmed 

Samatya imrahor 
Dyasbey 
Hasköy Kiremitcl 
Ahmed Çelebi 

Tophane Karabq 

Samatya Seyit 
Omer Servi 

Sokağı 

Savaklar Cad. 

E. Kilise 
Y. Dani§ment 

Bağçevan oğlu 

Kumsal 

Kilise 
Ahır kapı 

iskelesi 
E. Papa Yorgi 
Y. Tabakçı 
HasköY. 

E. Kasaplar içi 
Y. Çubukçular 
mahallen Lüleci 
E. Seyit Omer 
Y. Altımerm.er 

EmlAk No. 

E. 21 

E. 12 
Y. 16 

mahallen 10 / 1 
E. 70-72 

E.76 Y.235-237 

E.veY.14 
E. 14 
Y. 12/ 2 
E. 55 
Y. 8 
E. 35 
Y. 29-29/ 1 
E. 7 
Y. 6 

E. 16 
Ada ParseJ 

260 6114 
Y edikule Çırağı Hamza Eğridut E. 6 

Cihangir Çeemi Hü
seyin 
Kurtul ut 

Y. 4 
E.Topçubqı çıkmazı E.ve Y. 10 
Y. Gtinetli sokak mahallen 9 
Fırın E.ve Y. 4 

Betlktat Yenimahalle Fnm E. 17 
Y. 25 

AJtmıermer hacı 
Temur 

Atlamatqı E. 15-17 
Y. 13-15 

Cinsi ve His. Hiueye göre 
muhammen K . 

Odalan olan Bosta- 80 Açık 

arttırma nın 11/ 216 His. 
66 metre arsa 132 " 

363,80 metre arsa- 420 
nm 70 No. lu mahallinin 
tamamı 72 No. lu ev mahal· 
linin 3/ 4 His. 
124 metre arsa 250 

56 metre arsa 50 
105 metre arsa 320 

45,50 metre araa 100 

Ustünde odası olan 400 
ki.gir dilkkln 
Ustünde odalan o- 450 
lan kigir kahvehan& 
nin 30 / 120 His. 
75 metre arsa 100 

30 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
Bağçeli ahşap ha
nenin 7 / 64 His. 
Ki.gir hane 3680 Kapalı 

zarf 
64,50 metre arsa lM Açık 

arttırma 

Bağçeli klgir 2380 Kapalı 

hanemn 32/ 48 His. zart 
324' metre arsa 330 Açık 

re açık arttırmaya konulmuıtur. İsteklilerin 24 Haziran 
~:_:3:_:6:_ç~a::r~şam~.:_:b:::a:.gu~"n~u~"~Be~y~o~ğ~lu~V~a~k~ı~fl~a~r~D~ir~e~k~ta~·r::!lu~··1a."'~-·~A~-:......lL..iY~uk~a~nı...:.d.:.a ..:e.:..:vsaf=ı-=yazıl:.:::::ı..!ga~yrtm~=en==i=uD:.::e::..r~o::..n ..!gOn=..~m~nd~de~tle~1&~bia~~!!!!!.!!!!!ll:!Iıı...J.1:W 

arttuma 

21. 6. 936 

ıbunun leln vDcudu· 
nuzun aDn•t• maruz 
lıelen •lı••mın• 
BARONIA 

tGz.ılilı r•I• rirOnDz. 
Bu auNtte dOz ve 
•m•r bir cilde 
malilı olac.lı· 
aınız. 

Banyolar 

sporlar lçlti 

elzemdir 

OOner· yanddıklarının panzehiri 

lıfanbul Levazım Amirliği 
Safınalma Komisyonu 

llSnlorı 

İstanbul ve Beyoğlu cihe
tinde bulunan birlikler ile 
Anadolu cihetindeki birlik
lerin erzak, yem ve ekmek· 
lerinin tahminen 1412 ton 
mikdarındaki kara nakliyatı 
2~ Haziran~ Ç"'arşamoa 
günü saat 14,30 da Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlığı yapılacak· 
tır. Tahmin -bedeli beher ki· 
lo nakliyesi İstanbul için 18 
santim ve Anadolu için 25 
santimdir. Son teminatı 410 
lira 64 kuruştur. Şartname
si Komisyônda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikaJa .. 
rile beraber belli satte K°"" 
misyona gelmeleri. ( 24) 

(3458) 

Sultan Ahmet Betinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 1 - OIUmden ö
türü terekesine mahkememizce el 
konulan yüzbafı Mehmed Nlhriye 
ait lstanbulda Yedikulede Dyu oete
bi mahallesinde istasyon cadde8inde 
eski 12 No. lu bir kıt'a arsa ölünün 
mirascılan talebiyle 20 temmuz 1936 
pazartesi gilnU saat 16 da açık art
tırma ile Sultanahmet Beıincl Sulh 
Hukuk Mahkemesinde satılacaktJr, 
2 - lstiyenler artırma f&rlname
sini ve dosyasındaki diğer tafsllib 
1-7-1936 gününden itibaren mahke
memi7.e gelerek görebilirler. 3 - Sa. 
ti§ gUnU olan 20 temmuz 1936 pa
zartesi günü arttırma panw itbu 
gayrmıenkulun muhammen kıyme
ti olan 996 Dokuz yüz doksan altı 
llranm yüzde 75 şiııi bulmadığı tak
tirde en çok arttıranm taahhüdü ba· 
ki kalmak p.rtiyle arttırma onbet 
gün daha uzatılarak 4-8-1936 salı 
günU saat 16 da en çok arttırana 
kat'i ihalesi icra kılınacaktır. 4 - I 
potek sahibi alacaklılarla diğer al&
kalılarm iıbu gayrmıenkul üzerinde
ki haklarmı evrakı müsbiteleriyle 
birlikte yirmi gün içinde mahkeme
mize bildirmeleri lüzumu illıı olunur. 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
CiLT VJC ZOBRIM 

HAST•r.m.u UU'1"lllASSisı 
.tttn.: 8eJOlla lstlldU ..... 
Rumell Ban No. 18 

BergOn öfleden llOllJ'll h91fale. 

• nm b.bul eder. 
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~-1 
1 - ~3C5-937 den ... 

Kaleli, ilaıtepe. ve Bana 
lilelerile Kmkkalede ki ü 
ksi San liıeBine ve ~ 
)'a AS. Orta mek
te111-.ı111 talebe almacakcbr. 

,__ prtlan A.S.Li 
•"te - mektebler ta1ima
talda ~. Bu talimat 
allıerf =erde ve u-
kldik . de cörülebi-
lir. • 

3 - isteklilerin aeatı" 
)'Ullı h*1aıan da &öz öntin 

de buluddurmalan--== 
A-llütün 

kaJ'dı kabul 1 T.emmuz 931 eli,,_• ve 1 O Atustoe-93& 
da bited. MU.baka imtiba
• c1a 151 Atuatoa1a 21 Alas 
tal U'811!1da yapılır. 

B - llekteblerin \lulun
+.kJan yerler haricindeki 
~e oturan isteklile
di 10 lBaziran 936 dan 31 
rllmmm 936 tarihine kadar 
balumNrlan yerlerin Asker 

plMlerine m~ 
o"'*1an Jlmndır. 
- Kabul wart1arml tal> •m ilteklil• evribıi ta-

19mıa..-:111b uk.-llk pı-
9W1aai]e mektilbe 

•idell'mllel'I. ve mektebler
cllıWMıt ft1d olmadan hiç 

,_t11 mektebe sitaıeme 

.-..Jllaabaka imtiham-
,SiftMK için davet edilen 

• • imtihan yapıla
;reretkadar citmek ve im· 

tlDam lraanmaymca aerl 
dlame~ için yapacaklan 
maraflar tamamen ~ 
,. ai•.a.mun için de sidie 
.. döneli ........ '*1_ 

c as 
c 
~ -~ 
CD -a 
N ·-
·-.. 
CD 
~ 
CD -E 
CD 
E 

-1ii 
~ ·-... 

.ı::. ·-
> 

l&I 
~ 
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==============================------=-------- il ..... .-... ............................. . 
"TAN" sueteeinln 1000 liralık 1isartab 

abone teklifnameai lcuponu 
: 21. 6. 1936 

Sonu: 

ledıye Reisliğinden · 
Ankarada Seyrü aeferden resmi. Hususi, umumi 

oeamobiller. kamyoııJar için ı 900 çift numara levhalan 
NU)psı Oiı beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksilt• 

meye konulmuttur • 
2 - Numara levhalan hatf v-.numaralan kabartma 

·UdlUQM.Vqad lacaktır. 
Wlllnm!M • 3 adır. 

adır. 
S -lstekr erın &u ere enelce meşgul olduklarına 

dair Ankara veya İatanbul Beled(yelerinden alacakları 
vesikaları teklif mektuplariy{e birlikte 2J Huiran 93C5 
Sah günü saat On dörte kadar vereceklerdir. 
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Kışa Bırakma, Yazdan Al! 
HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISITAN 

TÜRK ANTRASiTiNi AL 

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

TÜRK ANTRASiTiNi AL 

Kışa Bırakma, Yazdan Al! 
ISGARALI HER OCAKTA YANAN - EN AZ FiRA VEREN 

TÜRK ANTRASiTiNi A~ 

Kışa Bırakma, Yazdan Al! 
r · · · ı ı 

• 

Başınız mı ağrıyor? 

Bir kaşe Grip'ın ahnız! 

Dişiniz mi ağrıyor?· 
Bir kaşe Gripin alınızl 

Kırgınlığınız mı var? 
Bir kaşe 6ripin alınız! 

• 
1 

• 
1 

Sizi, baş ve diş ağnlarından 

hemen kurtaran bir halaskardır 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları l 

Tahmin edi!en bede1i 7265 lira 25 kuruş olan 105000 
kilo muhtelif yaş sebze 2 Temmuz 936 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14 te kapalı zarf suretiyle alı
nacaktır. 

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

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

Cinsi 

(3286) 4490 

Miktarı 
Kilo 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
Koyun eti 7000 2800 00 
Sığır Eti 5 000 1400 00 315 00 

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

RE 
Esmer, sarışın, kumral her tene teva
fük eden güzellik kremleridir. Sıh-

hi usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, 

Sivilce ve Buruşuklukları kam.ilen giderir. 

4 Şekilde takdim edilir 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 

MECCi.NEN NÜMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş
luk posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 

Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

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

natlarını İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak 
mukabilinde alacakları makbuz veya banka teminat 
mektupları ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyonumuza müracaatları. (3302) ._ ______ , __________ ----------------- ~--- TASFiYE DOLAYISlLE ___ ...._ 

il 
TACETTiN GÜRTAN 

BüYiJK MOBiLYA HAGAZASI 

a·r 
defa 
gelip 
görü
nüz. 

• 4058 

Cinsi 

Koyun eti 
Sığır Eti 

Mıktan 
Kilo 

45600 
32900 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

18240 00 ) 
9212 00 ) 2058 90 

Cinsi, mıktan ve tahmin edilen bedelleriyle muvakkat 
teminatı yukarda yazılı iki kalem gıda madde.si 3 Tem
muz 936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ka
palı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi 13 7 kuruş mukabilinde Komisyondan her 
gün verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle tek
lifi muhtevi mazrufları belli gün ve saatten bir saat 
evvel Kasnnpaşadaki . bulunan Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. ( 33O1 ) 

Sahibi: §OKRtJ ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SA.LlM 
Gazetecilik ve Ma.tbaacılrk T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN .Matbaası 

• Mecburi Satış 
Resmen tasfiyesine karar verilmesi hasebile bilcümle emvali 

tUccariyesinin satılması takarrür eden Galata'da meşhur 

E Et YOR 
ELBlSE MAGAZASINDA mevcut elbiselerin satışı 
20 HAZiRANDAN l'TlBAREN 5 TEMMUZ 936 

AKŞAMINA KADAR 
15 GÜN MÜDDETLE TEMDiT EDlLMlŞTlR. 

Bu müddet zarfında bütün malların satılarak tasfiyenin netice
lendirilmesi MECBUR! olup satış müddetinin tekrar temdidine 
1MKAN OLMADIGINDAN bu fırsattan istifade etmek isteyenle
rin hergün sabah saat 8 den akşam 19 a kadar mağazaya müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Plakas J. Herşkoviçi ve Şki 
Kollektif Şirketi TASFİYE MEMURLARI. 

,. Avukat!. AGAH AKKAN H. SüLEYMAN 


