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5 KURUŞ 
SiYASAL GÜN DELiK GAZETE 

Falih Rıfkı ATAY'ın boğazlar 

konferansına ait mühim bir 

makalesi 3 üncü sayfadadır 

Biitiin murahhaslar hakkımızı teslim ediyor 
BOGAZLAR KONFERANSI AÇILDI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Konferansa yeni bir pr.oie ve .... ik T. R. 
Aras çok mühim bir nutuk söyledi 

Konferansın ilk 
celsesinde ki 
tasvipkar hava 

Bütün murahhaslar talebimizi büyük 
bir hüsnü niyetle karşılamışlardır 

Prolemiz bu sabah yapı· 
lacak hususi celsede 
milzakere edilecektir 

Titü,esko, Bonkur, Stenhop, ve diğer delegeler 
hakh talebimizi esas itibarile tasvip ettner 
[Sureti mahsusada Mont rö'ye giden arkadaşımız A. N. Karacandan :] (lireti ............. Montrö,,. aiJ•n 

orlıoıl.,um• Ali Naci ICarocanclon 
t+lonla.] Montrö, 22 - Boğazlar konferansı, 

bugün saat 16 da Montrö Palasta bil· 
lloatri, 12 - Konferammı ilk yük Britanya, Fransa, Sovyetler Bir· 

toplaatuu, Türkiye için beynelmilel liği, Japonya, Türkiye, Romanya, Yu
nhada lmlt takdir tezahürlerine gosla vya ve Bulgaristan delegeleri
ftl9ile tefldl eden biiytik mavaffakı- nin iştirakile açılmıştır. Dk evvel 
yetle ~ Motta'nm Türkiyeabı ken kürsüye gelenlsviçre federal hükiime 
dl emalyetbıe tu8fak eden bir mese- ti dış işleri departmanı reisi Motta, 
leyi hal lcia taUuia yolun örnek yol Isviçre hilkfimeti namına muhtelif 
olduğuna lliJlemekle bqlayuı aatlm, devlet delegasyonlarına beyanı ho • 
derla tMlr yaptı. Çünkü lsvlçre rei9- pmedide bulunmUf, bundan sonra 
1erba1a kenclllerbıl e1ikadar etmlyea Tllrkiye Dil lfleri Bakanı Tevfik 
bir dava taerille hWdlm vm2""Ü bel- RUft,ü Araa çok mühim bir nutuk 
ki Dk defa wlm bulmaktadır. söylemiştir. Bu nutuk şudur: 

Bundu 80Dra Tevfik Rüştü Arasm 

R.Uieiimlaar Atatürlı dün ,elair dahilinde bir gezinti yapmlflar oe 

geçtiltleri ~lade laallı taralı11dan büyült teaalaüratla lıarıılanmıılar
Jır. Yrılrarul•lıi re.ünltnvle Atatfirltün dünkü guintilerine ait intibalara 

prüyormnaa kavvetll natku geldl. Onu Tltuıesko - Tevfilc Rüıtü Arası• nutlcu 
m clal'lllllm hakikaten civanmert .. Tilrk heyeti murahhaaumm bu 
bir mtltMfllca yakıpa ull, harikal&- celse bidayetinde Boğazlara ait ola
tle nutku *llllP etti. Tltulesko, DloDa rak takdim eyledfil mukavelename 
tmlllr ıt fllıılr, ~ ka I Wı ..,_ projeıdnjn dotuf fel'&lttnl Bizlere i
la ..tlnulda: Hl!1irldyenla emniyeti, zah eylemek ftzere 16zalırken, bu 
:n "' ~ "" .... ,• - - • n .. - - & :!'.: ... ._ 1 ~ ~wu..ı. lll:ı.ı,;ı,nıllt •, lUt&; ~~ ~-
~. OGDkfl Jrôpi1&i epr TUr- vel, bugllııkll toplantmma 1-fkanlık 
ldyeala bibi iM BommaJ1Ullll dğer-- etmeği kabul buyuran federal mO.
leri&." dedi ft •utkuna -.ıttrldyeye 9avir Mottaya hararetle tefekkür 
aavaffakıyet!" diye baPrarü bitir- eylemek isterim. 

Eden tekrar geri döndü! 

~uma.-lamiraiında miıiRI $Özler söyledi 

& DmelJOlr ki TltulMkonn •utku • Yüksek ;tahsiyetinl uzun zaman • 
....a toplutmm m heyeeaalı bidl- dan beri tanıdığımız Isviçre siyasi 
_. ola n ntWesko dön beynelml- dairesinin mümtaz ,efi, beynelmilel 
lel bir adalet IMl9I gibi yllkseldL Uyan. siyaset alanmda tebarüz etmiş yUk· 
dlrdıjı beyecanm derinliği, kopan Al- sek blr devlet adamıdır. Hepimiz, mu 
qlamı fkldetlnden beWydL Hakiki hakk6 surette, bizlere genif bir mi 
mtltteflka JU'lllUI eaadan tasvibi tl- safirperverlik göstermekle kalmayıp 
...tne Tevfik RUtttt Aru, l:mdilinhı ayni .zamanda kendisine has asırdt
ellnl lldop f;efekkllr etti. Sonra Litvl- de ananesinin yarattığı silkfin ha -
110f, Bnnlm•, 8tanhop ve diğer manh vası ile beynelmilel müzakereleri ko 
llulaım hepel davanam dlkkatle f.et.. laylaştıran Isviçreye medyunu ;tilk -
ldk edecelderlal vadeden tasvipki.r nu ran bulunmaktayız. 
taklar söyledller. Bugünkü konferansımızın toplan-

Neticede 'l'ltWeakon1111 teklifiyle A. ması dolayısile gösterdikleri büyük 
...tralya delepıd Bnıee reı. ve Poll- kolaylıklardan dolayi Vaud kantonu
fM lldnd nlıl ..eçUdiler.PoUtlaln tefek nu ve Montrö komUnünU de selamla 
ldktbıdea _,.. projembba ,7anD g. mayı ve bunlara teşekkür eylemeği 
Wakl ...._. cellede müzakere edil- de kendime bir vazife bilirim. 
IDe8l kararı.,tı. Baylar, 

Bötüa 1eenRD havur, 12 aeneden- Türkiye CUmhuriyetl hükilmeti, 
beri dojra politika göden Kamillst kendisinlıı davetine icabet buyurdu
firldymbl daVUllldald lıakldığı bir ğunuzdan dolayı sizlere te,ekkilr e
daba meydana vuran samimi heye- der. Hükfimetlerinizin göstermif ol
.mı tuvlp havası idi. duklan anlayıf zihniyeti, Montrö kon 
Kollfenmım sonunda görilşttifttm feransmm toplanabilınesini mümkün 

aöntlaler,, dedL 

~ ltf.e beDl Boğazlar JDe&ele • [ Arbıı ~incide J 
lllJM1e TUıldye aleyhdan zannedenler -

Boğazlar 

·Souyet Ruaya BGftrtarolaluuı 
Ltı:VINOF 

Teklif ettiğimiz proienin 
tam metnini neşrediyoruz 

Dün Montrö ltonler...-.cla devletlere 24 Temmu• 1923 Je LauNll· 
n.'Ja imao eclilen Bofaaların tôbi olacafı umle clair malıauele laülıiim· 
lerini lah H İl6fl eclen .,. onların ~· 1tcıim olan biT multoucle pro· 
je.a tewli ettilr. 

Bu multnele, imacuı tarilaincle meriyete precelt ue 15 Mne müclcletle 
cari olacaktır. Türkiye U• iıbu rnaltcruelenin dii•r alritleri Türki)'eftin 
maual altotine oc ôltit tarallara üç ay euuelinclen laaber uerrnelt fQrfiyle 
iın20 tarilainclen itibaren ••çeceltJaer 6ef Mnelik deorenin hitamında İf-
6a nuılıcıuelenamede laydalı görecekleri her tıUna taclilôtı teltlil et
molr laolclıını laai. olacalılarclır. 

Yeni maltauele ile Boimanla gerelı ,.,.,._ oe ••relı aalla aarnanıncf a 
ticaret ue laarp 6entİlerinin müruru abaru lıayıtlar altına almrnqtrr. 
Projenin tam metnini T inci aaylamıaıla balcıccıUnıs. 

Plkrlal •nfulam morahhM!mft 
l'ethl: 
"- Ba bc1ar beynelmDel kollfe -

.... girdim, fakat hiçbirisinde bu 
kadar tanlpk&r havaya t.esadüf et
medim. Bu memleketlmb: için lftt. 
ltar Vfllllealdlr. Kollferamm iyi Jıa.. 
lll'laaımt oldulana ga.terlr. 

Fransada yeni hadiseler YaUler Ankarada 

Toplutıcla .buır buhmaa Bayan 
Metten lhtlaularmı sorduimn zaman 
kendisi, memleketimiz lehine plılt ol
dap lllUIDl'adan fevkalide mUte • 
heyyl~ olctatana ifade etti. 

Dk eel8e davammn kazanılması yo. 
hmda bUytlk bir adım oldu ve yama 
projembln h08UAI celsede umumi 
bir ..... k•!llfl'lmam kararla§b -
nldı. 

AD Nad KARACAN 

Filistincle Araplar 

yangın çıkarıyOrlar 

Sokakta ''Kahrolsun Blum Bugün öğleden sonra 
yaşasın kral" diye bağrddı bir toplantı yapdıyor 

Ankara, 22 tTan) - Parti Umu
m! Sekreteri ve Iç Bakan Şükrü Ka
ya tarafından da· 
vet olunan vali
ler, bu sabah ta
mamen ,ehrimi
ze gelmi§lerdir. 
Valiler, bugün 
ufak gnıplar ha
linde iç Bakanlık 
mUsteşan Sabri 
Çitağı ziyaret et
mişler ve veki -
let noktasından 

vilayetlerine ait Malılttla U.ıtbadaj 
işlerle Ankarada vili.yetlerine ait ya
pılacak i§ler etrafmda malfimat ver
mişlerdir. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Arap ahali, 
!Yahudi Çocuklan Bakımevine atet 
wrmeğe tetbbüı etmi§lerdir. Asker
ler, yangmı eöndUrmeğe ve bu suretle 
Jllzlerce çocufu muhakkak bir ölUm
h 1nırtarmafa muvaffak olmuglar
dır. 

Blum bir toplanttılan .annr ...-tecilere iaohat oeriyor 
[Ycaı. 3 iinciWe] 

Şükril Kaya, İç Bakanlık binasın
da bu sabah valilerle bir hasbihalde 
bulumnut ve valilerin Partile olan 

[Arkan S ilnc:üde J 

italyanlar Habeşistanın 
yarısını bile almamışlar 
Ras Makonen Habeş m üdafaas1nı kurmak için 
Göre'deki müstakil hükumetin başına dönüyor 

Yerli aha il lfalyanlara 
karıı ayaklanmaktadır 
Londra, 22 (Tan) - Avam Kama· 

raamm bugünkü toplantısında Ha
beşistan meselesi tekrar mevzuu bah 
solmuş ve buna dair Edene sualler 
sorulmuştur. Eden demiştir ki: 
"- Kabinenin vermiş olduğu ka

rar mucibince İngiliz hükumeti Ha
beşistanın ltalyaya ilh8.kmı tanımıya 
caktır. Esa8en İtalyan kuvvetleri tat 
rafından işgal edilmit ole.n kunm, 
Habeşistanm yansından azdır. Nazır 
izahatına devam ederek tunlan illve 
etlniftlr: 

- Halen, Gore'de teşekkUl etmiş 
olan Habet hUkfimeti imparatora sa 
dık bulunmaktadır. Bundan bafka, 
evvelce imparatora. .zıt olan garbi Ha 
beşistan kabile reisleri. anavatanın 
yabancılar tarafından iatllisını göre 
rek, kin ve garazı unutmutlar, mem
leketin istikli.lini kaybetmemek az " 
miyle Gore hükfimetile birlikte ça -
11\'maya karar vermişlerdir. Diğer ta 
raftan alman malilmata nazaran. 
Habeflstanın en sayılı kumahdanln -
mıdan V" halen Kahirede bulunan 
Raa Makonen, imparatordan aldığı 
talimat il.zerine yakmda Goreye dö
nerek Habetistanm yeni müdafaa 
işini hazırlayacaktır. Esasen ltalya · 
~gali hiç bir vakit ve Habeşlstanrn 
hiç bir lmmmda yerliler tarafıpdan 
tanınmamıştır. Adisababada her ge. 
ce slllh sesleri işitilmektedir. Habef 

Hahı imparatora llraiyle beraber 
Londracla bir meraim emaaıwla 

balkı her vesile ile İtalyan makama· 
tına kl\rşı gelm&:ctedir. Bu gibi hare 
kitm öpüne geçmek ~aksadlle Ma
retal Graziani Adlnbabada örfi ida
re ili.n etmek qıecburiyetinde kallnı9 
tır. Vaşington hUkflmeti, Habeşis • 
tan harbi dolayısile bazı eşyalar Uze 
rine komuş olduğu ambargoyu kal
dırmış ise de,bununltalya tarafından 
Habeşistanın ilhakını tanıyacaf:na 
dE•lllet etmediği söylenmekWfr. 

[Hab•fÜlaıu/o çete malaare1'eleri 
nin delNlm ettifine clair diler tel•· 
rallar befİnci uylamıadadrr.] 

BÜYÜK TÜRK INKILABI 
BAŞLARKEN 

Yazan : ZİYA SAKİR 
-······················· 

lu ha(liul•d• volı'aları• fafsll•tını yatıada neıre IJof· 
lıyacağımız bu büyüt farfltf t.frliada oi11Jacaisınız 
~ ................... ~ .......... ........_. 
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GONAŞIRf 

Dile il o 
~enlerd bir a\·ukat iki m 1 kdaşını düelloya t~rdı. Hürriyetin 

ilk uıma.nlanııda line böyle bir da\'et hatırlıyorum. O zaman bu düello 
olmn.mı~1ı, zannederim ki, bu efer de ohnıyacnk! 

Düello tan.fta:rla.n bir aralık Osma.nlı Meb'usaıımda belimiişti. Fakat 
o zaman Talat l,aşanın kun•etli yumruğu daha baskın geldi. Bu me, ele 
l\lccliste mü7.akere cc:liJmeden kapandı gitti. 

Düello i:-.til enler hiç kim euln di~eriııe hakaret edemem ini ileri sürü
yorlar. Haklan \ıtr. Fakat bunun için lilletler Kurumunun mütearrm 
tarif edi i gibi bizim de hakareti tarif etmemiz Ulzım gf'lir. 

'Memleketin her kö. esinde değil, 1 tanbulun lıer tarafında hakaret ayni 
manaya gelmez. lesel&: Beyo -;ıuncla, bir lokantada otunuı adamı göğ
sünden iterek l erine oturmak bir hakarettir. Fakat, t.mlnönünde tram
\'aya binmek i filen bir ada.mm, diğerini itip yerine o'turması haJ,;aret sa ... 
yılmaz. Bu, ah,ali tabiiledendir. 

Yolda yürürken birinin al·ağma b sarsanız elbett:e özür dilersiniz. Fa
kat :tünele binerken bunu yapmanıza lmkin \'8l' mı? O zaman bİf1"0ldarı
run ize 'e iz.in b~oklanna, hatta bütün tünele binenlerin şapkalanuı 
~kararak birbirlerine: 

-.Affedersiniz! 
demeleri le p eder. 
E ki edebi telakki3 e göre: 
- Ulan! .. Hey! .. A\'anak! ... 

özleri hakaretti. 'l'cni edebiyata gore, bwıl&r şairane birir hitaptır. 
Belki: 

- Siz, zatıaliniz, efendimiz! 
Sözleri bir nc\i hakaret sayılır. 
Bazt şoförler, ) olcla ersemsepet yllriiyenlere korna yerine bir küfür 

eavurorlnr. Bunda hakaret kasdi anyacak mı~,7.! 
Pazar günleri m irelerde garsonlann mü terilere, mUşterllerin gar-

110nlara Öl lediklerini de hakaret hududundan Çtkar:malryız. 
Daha buna benzer pek ~k şeyler \-ar? 
su halde, düellodan evvel hakaretin mana mı ta~in ,.e tasrih etmeli)iz. 

Mahkemooe bazı a\'Ukntlann bu türJli özleri hüdm huzurunda sarfettlk
lerlne göre, bu i i kimin yapaca,;ına karar vermek lmm<llr. 

Bum ele zannolunduğu kadar kolay olmasa gerek! 

Bir §ey değil ! 
Fatintepede güneşin tutulmasını 

rasathane namına seyretmiş olan 
Fatin bir daha böyle bir güneş tutul 
masınm ne vakit görülebileceğini so 
ranlam: 

- üç yüz altmış beş sene sonra! 
diyormuş. 

Allah kısmet ederse, çok birşey 
değil, hep seyrederiz. 

Buna benzer bir vaka anlatalrtn: 
Pariste görülen tam güneş bıtul

malarından biri 22 Mayıs 17U de ol
muş. O zaman, genç Kral on beşinci 
Lui de birtakım aletlerle güneşin tu
tulmasını tetkik ediyor ve heyetşinns 
Kassini kendisine izahat veriyormuş. 

Saraya mensup kadınlardan biri 
tuvaletini yapmakta geciktiği için gli 
neş tutulmasının sonuna yetişmiş, dıt 
ha doğrusu güneşin tutulmasına ye
tişememiş. 

Bundan fena halde canı sıkılarak 
Knssini'ye çıkışmış: 

- Nasıl, bitti mi? Aman, M. Kas
Bini, beni beklememekle kibarlık et
mediniz! Fakat, benim için, herhal
de tecrübeyi tekrar edeceksiniz! 

Kassini gayet ciddi cevap vermiş: 
- Peki Madam, yalnız iki asırcık 

bekliyeceksiniz. Bir şey değil, göz 
yumup açıncaya kadar geçer! 

Madam beklemiş mi beklememiş 
mi bilmiyoruz, fakat o tarihten son
ra güneşin tam tutuluşunu görebil
mek 17 Nisan 1922 de, yani 188 se
ne sonra olmuş. 

Honduras 
Dün Mcksikadan gelen bir telgraf 

Handuras Cilnıhuriyetinin Uluslar 
Kurumundan çekildiğini bildiriyor -
du. 
Handuras'ın Uluslar Kurumun -

dan çekilmesi mUhim midir? 
Doğrusunu söylemek lizım gclir-

8e, Birleşik Amerika hükfımetleri 
Cilmhuriyetinin ~ağı yukarı seksen 
de, doksanda biri kadar olan Handu
rasm bu çekilişi biraz "Tavşan dağa 
ktismUş te dağın haberi olmamış,. 
gibi bir ~eydir. Handuras, 1339 tari
hinde Guatemala cümhuriyetindcn 
ayrılarak milstakil bir cilmhurlyet 
haline girmiştir. Bir, bir buçuk mil
yon nüfuslu olan bu cümhuriyetin 
arazisi dağlık olmakla beraber kakao 
kahve, pamuk, çivit, tütün yetiştirir. 

lıln liolayı 
Şmeling'den fena halde dayak yi

yen zenci boksör Coe Luis'in şöhreti 
bir hayli sarsıldı. Luis bu dayağı ye
meden evvel, birçok kimselerce bu 
gUnUn en iyi boksörü sayılıyordu. 

Coe Luis'in şöhreti sarsılmadan 
evvel, genç ve çok zengin bir Ameri
kalı boksa heves elmiş ve her yerde 
r~rarla: 

- Ben Coe Luis'in talebesi olaca· 
ğım, derneğe başlamış. 

OJ?ce zenci genç Amerikalının iste 
ğine karsı koymuşşsa da, Amerikalı 
her tUrlU fedakarlığı yaptığı için 
para ka191sında dayanamamış ve ilk 
dersi vermiş. 

Orhan SEYFi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Timurlengtn biiyük o~lu kimcllr! 
- EhJi Salip muharebeleıine ~ebep 

olan kimdir! 
- Şair Xef'iy'i kim öl<lürmü5tür! 
- Baif<lat sehrinin ilk ismi ne Jdi! 
- Baltacı ehmet Pru a'nın başka 

bir likabı var mıJdı? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Atnıtpalıların kendisine "Şar

l•tn Volter'i,, ismini verdikleri kinı
dir 1 

C - Omer Hayam. 
S - "Bımımla beraber, o, dörıil

vor,, cünıle.ri kimindir ve ne müna
sebetle söyle>ımi§tir 1 

C - Bu ciinlle Galile'nlndlr. GaH
le dünyanın döndiiğüne dair bir eser 
nesrettiğhulen Rom:ı Enkizisyonunca 
kili. eye götiiriilüp bu kanaatten nz
g~ti~ine yemin ettirilmiştir. Galile 
t'anmı kurtnnnak l~in ~iiksek sesle 
~·t>mln ettikttn sonra alçak ı;esle de: 
"Bununla beraber, o, dönüyor,, de • 
mlştir. 

S - lngiltercnin Grinviç şehri tıc
silc meşhurdur 1 

C - Rasathaneslle. 1 

S - Harıın Reşidin elindeki aazla 
ba.11na vurup öldiirdiiğü rivayet edi
len kimdir ! 

C - Bermekllerden Cafer'ln Fitile 
isminde yüıü ''e e l ~ok gtizel bir 
carl~·esı ,·armr . Hanın Reşit bu ca
rl:re ile birkaç defa e~ lenmek i temi , 
fakat Cafer ,·ermemiş. Nihayet Ber
mekilerin inkırazı buna lnıkin yarat~ 
mıs. Ant'ak bir ~n Fitne, Hanın 
Re idin l!liitool~i bir ~arkıyr MiylNn~
ditl için elindeki azla ba.ı ına ,,ını

lara.k öldüriilmü . 
S - ''Sende iman yok ki sen cıldın 

diyem imanımı,, mısraı kimindirt 
C - Furuli'nin. 

Bu derste zenci, Amerikalıyı bir 
hayli hırpalamış ve yilzü gözil 'i' 
ve bere içinde göndermiş. 

Ertesi gün Coe Luis talebesinden 
şu mektubu almış: 

"Sevgili hocam, derse devam et -
meği çok isterim. Fakat bundan son 
raki dersleri mektupla almağı tercih 
ederim.,, 

Acaba. zenci böksör Şmelig'dcn ye
diği dayaktan sonra, Alman boksö· 
re, talebesi gibi bir mektup yaza -
rak: 

"Sevgili rakibim, sizinle ikinci bir 
maç yapmağı çok isterim. Fakat bu 
maçı telgrafla yapmağı tercih ede
rim,, der mi, dersiniz? 

Ni~in gidiyormuı 
Hakkında birçok gerçek veya uy

durma hikayeler söylenen günün a • 
damlarından biri de Dr. Şaht'dır. 
Aşağıdaki hikaye, uydunnalardan 

bir tanesidir: 
Madam Şııht, kocasmm katibine 
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Dıı siyasa 
~ecri tedbirlerden sonra 

Yeni bir karar ' !~~ 1 

ı Ne dersiniz ? 
Şevki Behmen Zecri tedbirlerin gerek lngilte.rede 

gerek e Fran~ada knldmlmağa karar 
verilmesinden sonra bütün zihinleri 
bir mesele kurcalıyor: Tedbirler kal· 
dınldıktan şonra ne olacak! Bunu 1kJ 
bakımdan inceliyeblllriz: 

Vapur yanasmadan 1 Dost Yugoslav Nazırı 
... Ayasofya minareleri 

kimse atlıyamıyacak , •• ~-:::.;;:i::::·~:;~h::·:;;~~ dün Belgr ada gitti 
1 - Ulu..;;lar Kunımunun aldbetl 

bakımından, 

2 - A\'rupada doğuracağı siya.si 
Sokaklarda karşıdan karşıya geç

mek ve yolların sağ taraflarım takip 
ederek yürümek hakkında Seyrisefer 
Müdürlüğü henüz tetkikatını ikmal 
etmemiştir. · 

Diğer taraf tan iskclelere yanaşma
dan vapurlardan birçak kimselerin 
atlamakta olması birçok kazalara se
bebiyet verebileceği cihetle bunun 
önüne geçmek için de ayrıca tetkikat 
yapılmaktadır. 

Bu arada, diğer memleketlerdeki 
usuller gözden geçirilerek bir rapor 
hazırla.nacaktır. Şimdilik, Köprüde 
birer polis bulundurularak atlıyanla
rm tutulması, diğer iskeleler de ise, 
vapurların çıkacak yerlerine 7Jncir 
konup bu zincirin iskele konuncıyn 

kadar çıkarılmaması temin edilecek
tir. 

Befediyede 

Yeni sene bütçesi 
tasdikten CJelmedi 

Belediyenin 931 bütçesi henüz tas
dikten gelmemiştir. Belediye Tem
muz ayına ait muvakkat bütçeyi ha
zırlamakla beraber birçok zaruri ih
tiyaçlar dolayisile bül<;enin daha 
evvel gönderilmesi için Dahiliye Ve
kaletine müracaat etmiştir. 

• Dahiliye Vekaleti bUtün beledi
yelere gönderdiği bir tamimde, plaj
lara ait talimatname ahkamına ta -
mamile riayet edilmesini ve sıhhi ted 
birlerle temizliğe azami dikkat olun
masını bildirmiştir .. 

• Tramvaylarda her iki taraf kn
pılarmm açık bulunması içerideki 
terli mUşterileri hava cereyanına ma 
nız bırakmaktadır. Bu halin sıhhi 
tehlikeleri olduğundan sıhhat müdür 
IüğUnün teşcbbüsU Ur.erine belediye 
Tramvay Şirketine bir tebliğde bu
lunmuş ve behemehal kapılardan bi
rinin kapatılml\sı ve ancak yalnız 
birinin açık tutulabileceği bildiri! -
miştir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
vaziyetleri ne olacak? 

Esnaf fcemiyetleri teşkilatı direk
törlüğüne henilz kimse tayin edilme
miştir. Ticaret odası idare heyeti 
esnaf cemiyetlerine verilecek şekil 
hakkında tetkiklerine devam etmek
tedirler. Esasen lktısat Vekaleti iş 
bürosu, ve küçük sanatler müdürlü
ğü de esnaf cemiyetleri hakkında 
projeler hazırlamaktadır. Gerek Ti
caret odasının yapacağı proje, ve ge
rekse lktısat Vekiı.detinin esnaf ce
miyetleri hakkındaki projesi yapıl -
dıktan sonra bu cemiyetlere verile
cek şekil kat'i suretle tayin edile -
cektir. 

Şirketihayriyenin tarifesi 
Şirketi Hayriyenin yaz tarifesi ha

zırlanmıştır. Tarife, bugiln'.lllüdilrler 
encümeninde son bir tetkikten geçi
rildikten sonra ilan edile~ektir. Yeni 
y&.z tarif esi, geçen senekine nazaran 
şayanı dikkat yenilikleri ihtiva et -
mektedir. Şirket, Boğazın Anadolu 
yakasına bilhassa itina etmiş ve doğ
ru postalar ihdas ederek aktarmalan 
milmkün mertebe ortadan kaldırm19 
tır. 

soruyor: 
- Doktor nerede? 
- Yine Hayvanat bahçesine gitti. 
- Her giln gidiyer oraya.. Ne ya-

pıyor orada bilmem? 
- Kanguruları l!le>Tediyor. 
- Niçin? 
- Boş ceblle nasıl dolaştığını öğ-

renmek için. 

Açıli havada 
Bilyük muharrirlerin çoğu, yeni 

yetişen genç muharrirleri sevmezler. 
Son günlerde ölen meşhur İngiliz mu 
harrlr Çesterton da bunlardan biri
dir. 

Genç bir muharrir yazdığı romam, 
bin bir ricadan sonra, Cesterton'a 
okumağa başlamış. Bir iki sayfa o
kuduktan sonra Çesterton: 

- Delikanlı, lfıtfen şu pencereyi 
açar mısın? demiş. 

Genç muharrir şöyle bir bakmış, 
Çesterton izah etmiş: 

- Pencere açık daha iyi uyurum 
da onun için! 

Zavallı heveskarlar! .. 

büyük fırtınadanberi dört ay geç • 
tiii ve lstanbulda artık külahını 
yel kapmış minare kalmadığı halde 
Ayasolyanın iki minaresi u%aktan 
ağı%lıkta takılı iki yarım sönük 
cigara gibi lstanbulun manzara en
damını bozmaktadır. 

Bu minareleri §İmdi kimin yap -
ması lazım geldiğini bilmediğimiz: 

İfİn fU veya bu idareye tariz etmek 
istemiyoruz amma §ehrin en çok 
.~eyyah geçidi olduğunda en anut 
adamların bile tereddüt etmediği 
bu büyük abidenin minarelerini böy 
le mühmel ve harap bırakmanın iyi 
bir fey olmadığını ve oraya gelen
ler üzerinde hiç tc iyi bir tesir bı
rakmıyacağını aöylemek te artık 
boynumuza borç oldu. Eğer yapıla
cakaa bu minarelerin keşifleri falan 
elbette dört aydanberi yapılmıf ol
malıydı. Mesele tahsisat İfİ ise büt
çe tasdik edileli hanidir. Görülüyor 

Haziranın başlangıcında eşi ile bir- ıUdsler bakmundan. 
likte memleketimizi ziyaret etmiş Şüphesiz zecri tedbirlerin kaldınl
olan dost Yugoslavya hükumeti na- ma.-.ı ltalyanm lngiltere ve Fransa 
zırlarından Şevki Behmen, dün Ka- ·ile anlaşmasını kolaylaştıracaktır. 
pahçarşıyı gezerek bazı mübayatta Ayni zamanda bu üç garp kuvvetinin 
bulunduktan sonra, akşamki eksp- anl~mw;ı şimdiki politik karar • 
resle Belgrada dönmüştür. ızlığı giderecek, ve harp tehlikesi 

Şehrimizin Yugoslav Başkonsolosu biraz yatışmılj olacaktır. Çünkü har
Yukotiç ve eşi, Yugoslav ataşemilite- bi do~ran en biiyük !liiebeple}'den biri 
ri, konsoloshane erkanı, Yugoslav ko- iki ,·eya müteaddit millet arasmdakJ 
lonisi ve birçok resmi zevat, kıymetli itimatsızlıkhr. 
misafirimizi Sirkeci istasyonunda ltal,ranm Avrupadakl ,·aztyetlnln 
uğurlamışlar ve Bayan Behmene bu- tekarrür etmesi Musolininin Bitlerle 
ketler vermişlerdir. Bir polis müf- birleşmesi ihtimalini zayıflatacağı 
rezesi resmi selam vazifesini yapmış- i!:ln gerek Fran a ve gerekse lngilte
tır. re ve diğer kü!:ük devletler rahat ne-

Şevki Behmen, kendisini uğurhyan- fes alabilecekler. Tetikte durmanm 
tarın ellerini ayrı ayn sıkarak, Tür. eseri olan sinir ve gerginlik ortadan 
kiyede gördüğü misafirperverlikten kalkacaktır. 
dolayı çok müteşekkir olduğunu ve Fakat zannedllme~in ki, zecri ted
kendisine karşı gösterilen muhabbc- birlerin ilgası A\·rupama mfö;kUllerl
ti asla unutamıyacağım söylemiştir. ni halledeceldir, bllald.! Bir kere 

ki işin bu tarafında bir ağırlık var. Adliyede 
Bu da bizim için iyi bir propaganda 

Habe. meselesi halledilmiş olnuya. 
cakhr ! Çünkü Ulu-,lar ıturumu ted
birleri kaldırma~a karar verse bile 
hl!:bir zaman ltalyarun Hab~ lstfli.
smı resmen tasdika ve tanmıağa ya
na5mıyacaJ,hr. Bu ltalyayı daima 

olmuyor. Ya yapmalı, yahut bu mi-
nareleri kıyabilirsek kökünden yık- Vapurdan eşya ça· 
malı. Böyle güdük kalması doirusu 
çirkin oluyor. lanlar mahkum oldular gayrimemnun bir meykfde bırakactık

Bi.- böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HAllERLEh 

• Atina Elçimiz geldi. - Atina El
çimiz Ruşen Eşref Ankaradan §ehri
mize gelmiştir. 

• Ayasofyarun tamiri işi. - Müze
ler Umum M.UdUrU Azizin başkanlı -
ğında ve Müze, Evkaf, Nafıa mimar
larının iştirakile teşekkUl eden bir 
heyet, dün Ayasofya Müzesine gide
rek binanın tamir keşfini yapmıştır. 
Lazım olan tahsisat Bakanlıktan gel
diğinden tamir işine yakında başlana
caktır. 

* Kı~'metll ı.tr 11lnıuın& t:oiıü• ı. -
Ahırkapıda Çatladıkapıda deniz ke -
narında Jüstinyen Sarayları denmek
le maruf binanın tamirini deruhte 
eden Asan Atika mütehassısı Baks
ter, memleketine gitmeden evvel ta
mir işini bitirecektir. 

• !'luallim Mektt>plerinin kampı. -
Muallim Mektepleri, dün kampa 
çıkmışlardır. 

• Ticaret Odası kittibl. - Ankara
da bulunan Ticaret Odsı Umumi Ka
tibi Cevat Dezenli dün şehrimize gel
miştir. ----------
Ol9unluk imtihanları 
dün başladı 

Yüksek mekteplerle üniversiteye 
girmek isteyen lise mezunlnnnn 
mahsus olan olgunluk imtihanlarına 
dün başlanılmıştır. Bu imtihanlar 
1 Temmuzda ikmal edilecektir. 

• Recep Peker geldi 
Kütahya mebusu ve Cilmhuriyet 

Halk Partisi Genyönkurul üyelerin
den Recep Peker diln sabah Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Corc Mobra ndh Mısır hilkumetine 
ait bir vapurdan bir mikdar projek
tör albümü çalıp satmaktan suçlu 
Hiimidin duruşmnRma dün Sultan • 
ahmet birinci sulh ceza mahkemesin 
de bakılmıştır. Duruşma neticesinde 
Hamit iki ay hapse mahkfım olmuş
tur. Ayrıca iki ay da Emniyeti Umu
miye nezareti altında bulundurula -
caktır. Çalınan malları bilerek ka -
bul eden İsmail ile Kasım da 13 er 
glin hapse, üçer lira para cezasına 
ve malları sat.Jn alan Nuri. Foti ve 
Niko da beşer lira para cezasına mah 
kum olmuşlardır. 
* Evinde kaçak çakmak bulunan 

KUçilkpazarda oturan Şerif enin du
ruşmasına Sultanahmet ikinci sulh 
"""ll..:mahkem"~jnrle. b,a.kilmrnt.ır. Du
ruşmada Şerife 40 lira para cezıısma 
mahkum olmuştur. 
* Kumkapıda aşçı Süleymanin dük 

kanında, o civarda kahvecilik yapan 
Hasanı dövüp yaralamaktan suçlu 
Hüseyin ve lbrahimin duruşması 

dün Sultanahmet ikinci sulh ecza 
mahkemesinde yapılmıştır. Duruşma 
sonunda Hüseyin ve !brahim altışar 
faa ağır para ceza.sile mahkeı;ııe mas 
rafr olan yüz kuruşu ödcmeğe mah
kum ('dilmişlerdir. 
* 1936 mayıs ayı zarfında elektrik 

cereyanı çalmış olduklarından dolayı 
4 kişi üçer ay hapse, bir kişi 2 bu -
cuk ay hapse. ve 2 buçuk ay polis 
nezareti altında bulunmasına, bir ki
şi bir ay hapse ve bir kişi de 16 gün 
hapse mahkum olmuştur. 

Tramvay memurları 
Tramvay memurlarına derhal yaz 

Jık elbise verilmesi için teşebbüsler 
yapılmıştır. ------

Nüfus Umum Müdürü 
Nüfus ve soy adı işlerini tetkik 

için şehrimize gelen Nüfus Umumi 
Müdürü Hasan Faik Ankara.ya. git
rni§tir. 

Toptan satışlar için ... 
----~------....;;:;------~------~ 

Yarından sonra 

karpuz Halde 
kavun e 

satı laca~ 

br. Sonra, Almanya Romanın yeni 
bir sömürge edlnmls oJnıa.tnnı Deri 
Urerek ~ömür~e taleplerini kuvvet

lendirecektir. Ayni 7.amanda Alman 
ordusunun Avnıpa kıt'ası üzerinde 
en mühim kun•etıer a?'88ma ~lrmesl 
Almanyıınm A \Tupadakl metalibatını 
ilahla istiyebllmek korkusunu yara.

tat'ağt için kil~Uk \•e büyük de\'letlerl 
yeni ~lya.o;i kombinezonlar anunağa 
evkedecektir ki, bunun da harpttn 

evwlki tehlikeli ittifaklar slyMetine 
mlincer olması kuv\:etıe muhtemeldir. 
Nihayet ltalyamn pervasızca, ve 
Uluslar Kurumu Paktma muı:aylr 
olarak Hebsistanı istila etmesi dünya 
efkll.n umnmiyesinln Cenevrede olan 
itimadını arsmı tır. lşte bu nokta 
bizi Uluslar Kurumunun, akibetlnf 

Bazdan paktın on ve on aıtmcr 
maddelerinin llga<Jmı, diğerleri blJiksl 
bu maddelerin daha kuV\·etle dlrllme
lnl, bazıları Kurumun tamamlle fes

hini istiyorlar. Klm~e hakikaten ne 
yapılma,,ı laZ1m geldl~lnl, ne olacafı
nı biJmedlği için esini bo' yere ytlk
seltiyor. Yalnız ortada blr hakikat 
var: Zecri tedbirlerin kaldmlmuı 
ile Kurumun mağlQblyetlnln tudlkl 
bUttln dünya. efkin umumlyeslnl bey. 
nelmllel adalet ohnadı~ ikna et -
ml~ttr. Ulu~lar Kurumu ya.şum ya
şamasın herkes alacağı dersi almı~ 
ve her milletin kendi kuvvetine isti
nat etmesi lftzım ~eldlğtnl ö~nınt,. 
tir. Zecri tedbirlerin ilgası ile anıı • 
ulu al alanda hakim olan anarşi baki 
kalaca}( ve mllletler glrlşmı, olduk. 
lan a<lalet yolundan, maalesef, dön
müş bulunacaklardır. - N. M. 

Prens Şalen 
Suriye adliyesi yüksek erklnmdan 

prens Şalen, Avrupanm muhtelif 
memleketlerini dolaştıktan sonra, ev
velki gUn Köstence yolu ile §ehrimize 
gelmiş ve Parkoteline inmiştir. 

Prens Şalen, çarşamba gün\l Toroe 
ekspresile Halebe gidecektir. 

Terziler eemiyetlnCle 
se~im 

Terziler Cemiyeti idare heyeti l!leçl· 
minde yoleuzluk olduğu iddiası üze
rine Ticaret Odası bu 11eçimi feshet• 
miştir. Seçim, bu aym 27 sinde yeni
den yapılacaktır. Yolsuzluğun sebebi 
Tü.rk tebaası olmıyan bir terzinin 
idare heyetine getirilmesinden ileri 
gclmetkedir. 

Banlialar Kanunu 
Yeni çıkan bankalar kanunu mtl· 

nasebetile şehrimizdeki bankaların 
umumi vaziyeti tetkik edilmektedir. 
Bankalar kanununun tatbikma ne • 
znret etmek üzere, ~ktısat Vekaleti 
tarafından kurulması tasavvur edi
len teşkilattan şimdilik vazgeçilmiş
tir. Bankalar kanununun tatbikma 

Kavun ve karpuzun da diğer yaş kavun ve karpuzdan ton başına 40 
meyve ve sebzeler gibi halde mua - kuruş hal resmi alacaktır. Kavun 
mele görmesi hakkındaki karar, önü ve karyuzun da hale ithali dolayısi
müzdeki çarşambadan itibaren tat- le, hal idaresi tarafından icap eden 
bik mevkiine konulacaktır. Belediye, bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

nezaret etmek için, banka mUrakıp
leri k8.fi görUlmektedir. Mevduatı ko 
ruma kanunu mucibince, vekiller he 
yeti kararile Uç murakıp tayin 
edilmiştir. Bu murakıpler yeni çıkan 
kanun mucibince, bankalarda tetki· 
kat yapacaklardrr 
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Fabrikalar 

Muharrik kuvvetini 5 
beygirden düşürenler 

Maliye Vekaleti bir 
tamimle 

vaziyeti bildirdi 
:Ankara, 22 (Tan) - Muharrik 

kuvveti 5 beygirden fazla iken bilA.
hara muharrik kuvvetini beş beygir
(len aşağı düşürmüş olan sınai mü
esseselerde evvelce imal edilmiş bu
lunan nıevaddan muamele vergisi a
lınıp almmıyacağı etrafında tered · 
düt edildiği anlaşıldığından Finan:! 
Bakanlığı bu hususta alakalılara. bir 
tamim yapmıştır. Bakanlığın bu ta
mimine göre, müesseselerinin muhar 
nk kuvveti beış beygirden aşağr dü
,Urenler, muharrik kuvveti düşür • 
i:iükleri tarihten sonra muafiyet ikti· 
ea.p edecekler ve daha evvel imal et
miş oldukları mevad için muamele 
vergi8ine tabi olacaktır. Bu kabil mU 
eese!eler, beygir kuvvetini beşten 
ıf&ğr dü~ürdUğünü alakadar malme
murla.nna bildirmeye ve o tarihte 
mevcut malla.rmm cins ve mikdan
m zabıtla tesbit ettirmeğe mecbur O· 

la.ca.klardı:r. Müessese sahipleri ver
giye tabi olduğu tesbit edilen bu ka· 
bil mevaddm satıldığı veya satılmak 
tizere komisyoncuya gönderildiği ta
rihi takip eden aynı 15 inci günü ak· 
fP!mma kadar nevi ve mikdarmı ve 
eatıt fiyatını ve bunlardan tenzili 
lb:Jmgelen iptidai maddeler vanıa, 
kıymet ve mikdarmı bir beyanname 
ile bildirmek ve vergisini usulü da
fremnde ödemeğe mecbur tutulacak· 
Jardır. 

Kambiyo direktörlük· 
leri kadrosu 

.. '.Ankara, 22, (T~ru - Merkez kam 
biyo direktörlüğü ile llıtanbul ve İz· 
mir kambiyo direktörlUklerine ait 
kadro Bakanlar Heyetince kabul o
Junmuştur. Kadrolar bir iki gün için 
de lstanbul ve lzmire gönderilecek
tir. Finapı Bakanlığı verdiği bir ka· 
rarla. Payas dahil olmak üzere ce • 
nup mmtakasmm ihracat dövizleri 
'kontrol işini lzmir kambiyo direktör 
lüğüne. Trakya ve Karadeniz ha.va
lisi ihra.Cat dövizleri kontrol işini Is
tanbul kambiyo direktörlüğüne ver -
m i ş ti r • D i ğ e r. mahallerde 
~diye kadar olduğu gibi bu vazife 
defterdarlıklar ta.rafından görülecek 
mı. 

Ereğli kömür 

ıirketinin mübayaası 
'.An'kp:ra, 22. '(A.A. )' - Ereğli kö

mür şirketinin devletçe mubayeası 1-
~ iktisat vekaletinde bugün ikinci 
mnumt toplantı yapılmıştır. Devam 
edecek müzakerata esas olmak üzre 
!ki tarafça seçilecek ikişer mUhendİ
Bin. halen mevcut teırisatı bugilnkU 
kıymetlerine nazaran mahallinde ve 
mUfterek bir komisyon halinde tes
pit etmeleri kararla.ştrrılmıştir. Bu 
meea.iye takriben 15 temmuzda. baş· 
lanaca.ktır. Selıihiyetli mahafilden 
i>ğrenildiğine gore bu şirketin anlaıt 
ma neticesinde devlete intikalinden 
llOt1r8. da kadrosunda. çalışanlar iş
Jerinde alıkonulacaklardır. Iki tara· 
fm mutabekatı takdirinde mubayea 
lef kati ola.ra.k önümilzdeki teşrini· 
ıavvel ayında bitirilecektir. 

-, 
Kaçakçıhğa 

karşı tedbirler 
Bir komisyon bu 
işi tetkik edecek 

Ankara, 22 (Tan) - Başba
kannnız ismet lnönüııün şark 
ve cenup vtıa.yetlerinde yap~ 
olduğu t.etldk seyahatlerine alt 
raporunda. işaret ettikleri ~ 
çak9ıhk meseleleri ve buna kar
şı ekonomik balmndan a.lmması 
mzmı gelen tedbirleri konuş
mak ve bir karara bağlamak 
üzere Türk Ofis Başkanı Meede
tin reisliğinde bir komi~yon teş. 
kil edUm,iştir. Komisyonda 
Gümrük ve inhisarlar Bakanh
ğmda.n Gümrük ı,ıeri Direktörü 
Fazıl. Gümrük Muhafaı.a. Ko • 
mutanbğmdan Şükrü Çelik ve 
GıY8§f'tt1n, Ekonomi Bakanlığı 
Sarutyi Direkt.örü Reşat, Sümer 
Bank Ticaret Direktörü AziZ bu
lunmaktadır. Komisyon, toplan· 
tılarma başla.ıınş ve bu işleri gö7..
den geçirmiştir. Komisyon ala.
cağı: kal'&l'lan ve alınması: lamn 
gelen t~dblrler etrafındaki dü
şüncelerini bfr raporla Ba§ba
kanlığa blldlrecektir. " .) 

Maaş Kanununda son 
yapılan değişiklikler 
ihtiyat subayları ile asileri 
memurlara verilecek ücret. 

maaı ve yevmiyeler 
Maaş Kanununun ba.zı maddeleri -

n.in değişmesine dair kanun alaka.dar 
makamlara bildirilmiştir. Buna. göre, 
ücretle mUstahdem olanlara istira· 
hat ve mesalihi zatiyeleri için senede 
azami 15 gltiı ve raporla taayyün 
eden haatalıkla.rmdan dolayı iki ay 
mezuniyet verileceği gibi, 'bu müddet 
için de ücretleri dahi tam olarak ve· 
rilecektir. 

Hazarda talim ve manevra için 
çağrrtlan ihtiyat sübay ve askerl me
murlar da. bu müddet için mezun sa· 
yılarak ücretleri dairelerince tam ola
rak verilecektir. 

Vazife esnasında bir kaza netice. 
sinde hastalanarak vazifesi ba.~ma 
gelemiyenlerin ücretleri hakkında 
memurin gibi muamele olunacaktır. 
Mukavelename ile istihdam olunan
lar bu hususta mukavelena.melerinde· 
ki ı,a.rtıa.ra tabidirler. Seferberlikte 
fi'll hizmet haricinde askeri bir rütbe 
ile silah aıtm.a a.lınaruarm rütbelerine 
göre muha.ssa.satla.n yekfinu mülk? 
va.zif elerin muha.ssaaatT yekltnundan 
noksan bulunduğu takdirde farkı, 
mensup bulunduğu daire bütçesinden 
tesviye olunur. 
Umunıt muvazeneye dahil olan ve

ya mfilhak ve hus~i bütçelerle idare 
edilen dairelerde veya sermaye8inin 
tamamı devlete a.it olan veya husust 
kan.unlarla devletçe teekil edilen ve· 
ya. bir imtiyazı: işleten mUesseseler
de müstahdem olanlarla vilayet ve 
belMiye da.imt encümenleri azalıkla
rında. bulunanlardan talim ve ma -
nevra müna.sebetile silah altına alt -
nahların maaş veya Ucretleri mensup 
oldukla.rr daire ve müesseselerce 
tam olarak verilir. 

Bu gibiletin daire ve mUesseseler
den almakta. oldUklan maaş ve üc
retler ha.iz oldukları rütbe ma.a~m -
dan az olduğu takdirde farki ve yu. 

l1duat Velıili Celôl Bayar, lngil~ tiearel graplan ınam...mm ile Art· 
lıanııla biı- at gmntüi yapmrftır. Kcıvaklul.,eden bql.ayan 6a psin· 
tül• Dilmtae, Y allat iöyiine ,idilerele B.,tepeZ.,. )'«llUlıtlan l«aıyon 

· ·· - Yakarı.ki ruim bu gesinti • göateriyor. 

Yeni tayinler 

Tapu, kadastro tahrir 
direktör ve azaları 

Yeni teşkilat kanunu 
tatbikatı 

etrafındaki hazırbklar 
Ankara, 22 (Tan) - Tapu ve Ka

dastro umum direktörU yeni Tapu 
Teşkilat kanununun tatbikı etrafın
da hazı:rlıklarma devam etmektedir. 
Umum direktörlük ilk defa olarak 
ücretten maaşa geçen kadastro ve ta 
pu tahrir direktör ve azalarım tayin 
etmiştir. Tapu sicil direktörlUğü teş
kilatile merkez teşkilatı üzerinde ça 
hşılmaktadır. Yeni tayin olunan Ka
dastro ve Tapu direktör ve azalan
nr bildiriyorum: 

Ankara yedinci mrntaka kadastro 
direktörlüğUne eski direktör Talat, 
tapu azalığrna eski azalardan Ham
di, ikinci mmtaka kadastro direktör
lUğilne Manisa direktörü Kemal, ta
pu azalığrna tapu posta memurların
dan Zeki. İstanbul birinci mm.taka 
kadastro direktörlüğüne eski e;rek
tör Faik, Tapu azalığına Beyoğlu ta
pu azası Şevket, Fen amirliğine eski 
Fen amiri Necmeddin, İstanbul ikin 
ci mmtaka kadastro direktörlüğüne 
eski direktör Emin, Tapu azalığına 
eski aza Niyazi, İstanbul üçüncü 
mmtaka kadastro direktörlUğüne 
eski direktör Şerif, Tapu azalığına 
İstanbul birinci mmtaka tapu mua· 
yene memurlarından Vasfi, Beyoğlu 
Kadastro direktörlliğüne direktör ve 
kaletinde bulunan Rüat, Tapu azalı
ğına Tapu posta memurlarından Ce
mal, Fen amirliğine eski !en amiri 
Nevzat, İzmir kadastro direktörlüğü
ne eski direktör Ziya Ferit, Tapu a
zalığına Ankara aza.sı Fuat, Fen a -
mirliğine eski fen amiri Refik Halit, 
Bursa kadastro direktörlüğüne es -
ki direktör Halit, Tapu a7.alığma es
ki aza Seyfi, Malatya. tapu azalığına 
Manisa tapu azaSl Osma.n, Seyhan 
kadastro direktörlüğüne eski direk
tör Seyfi, Tapu azalığına eski Ka -
ea kadastro direktörlüğüne Konya 
dastro hakimlerinden Cevdet, Mani
kadastro direktörU Hasan, tapu aza
lığına lstan bul üçüncü mmtaka azası 
Hadi, Fen amirliğine fe nmemurla -
rmdan Zeki Haydar, Çorum tapu tah 
rir direktörlüğüne eski direktör R-i 
fat, Tapu azalığına tapu başkatibi 
Sait, Artvin tapu tahrir azalnığma 
eski aza İsmail Hakkı. Elaziz tapu 
tahrir direktörlUğüne eski tapu aza
tıı İbrahim, Tekirdağ tapu tahrir di· 
rektörlüğüne eski direktör Mustafa, 
Fen amirliğin.e eski Fen amiri Celil, 
Kırkla.reli Tapu tahrir direktörltlğü
ne eski direktör ŞükrU, Fen amirli· 
ğine eski Fen amiri, Hakkı tayin o
lunmuşlardrr. 

Maliye VekUi Anliarada 
Ankara, 22 (Tan) - Finans Ba .. 

kanı Fua.t Ağralı bu sabah şehrimi
ze dönmUştür. 

BogazlEl.r 
korı:ferftrısı 

Isvi~renin Montrö kasa.baamda hayalinden bile geçmemiştir. Imdi, 
Boğazlar konf era.nsı açılmıştır. On muahede garantilerinin fayda.sız ol· 
küsur yıldan beri Türk dostluğu ve duğunu durup dururken iddia ede· 
CUmhuriyet Türkiyesinin sarsılmaz rek Boğazlar meselesini açan biz 
barışçılığı tecrübe ed:Hmiştir. Her- değiliz. Koskoca bir devletin istikba.
kes Boğazlar dava.sının neden orta· !ine mal olan hazin tecrübe, en kud· 
ya atılmış olduğunu biliyor: Yakın - retli olanlan bile kendi başlarmm 
Şarkın dünya sulhündeki ehemmiye- çaresini yeniden düşünmek mevkiin· 
ti meydandadır. Boğazlar emniyeti · de bırakmıştır. Her tarafta milli gü
ise, Yakın - Şarkta barış nizammm venliğin henüz tek yolu, her milletin 
başlıca dayançlarından birini teşkil kendi müdafaa kabiliyetinden ibaret 
eder. olduğu ilan edilmiştir. Her tarafta 

Bu emniyeti temin ettiği zannolu- yeni bir harbin tehlike çanlan çalm
nan muahede garantilerinin, fiili bir mıştır. Dünya emniyetini kurmak is· 
taarruz karşısında ne kadar işe ya· teyenlerin ilk vazifesi, taarruzları 
radığr sabit olmuştur. Boğazlann imkansız kılacak müdafaa tedbirleri 
zorlanmasından zarar görecek kim· almak olduğu anlaşılmıştır. Sulhü 
ler varsa, onlar. bugün Boğazlarm kat'i olarak müdafaa edebilecek kud
emniyette olmadığını bilmektedirler. rete malik olanlardır ki taarruz harp 
Bu emniyet Ttirkiyenin ve Yakın • lerine hazırlanmakta olanların ümit
Şark sulhüntin güvenliği için zaruret lerini kıracak ve onlan müşterek 
olduğu nasıl bir hakikat ise, onun, emniyet davMmı güdenlerin safına 
şimdiki halde ancak, Türkiye Milli girmeğe mecbur edecektir. 
Müdafaa kuvvetleri ile temin oluna· Lausanne muahedesinin Boğazlar 
bileceği de o kadar doğrudur. faslmm ruhu, Boğazlann her taar-
Boğazlar davasının, Avrupanm dl· ruza karşı açık olması değil, her ta

ğer muahede münakaşalan ile kanş- amız karşısında herke.! için emni
trrılmamasına bilhaRsa itina göster· yette olma.sı idi: lşte biz bu emniye
mek lazımgelir. Türkiye Lausanne ti hayal olmaktan çrkarrp, hakiki 
muahedesini mağlup bir devlet olarak kılmak istiyoruz. 
imza etmiş değildir: Binaenaleyh Türkiye ile dostluk edenlerin men· 
Türkiye, o zaman, Boğazlar hakkm-
da bazı kayıtlar kabul etmiş!!e, bunu, faati, Türkiyenin emniyet ve kuvve-
yeni devletin ıı.ncak bir sulh müesse- ti olduğuna göre, onlar, meselenin 
sesi olarak kurulrnakta olduğuna mnzakeresinde. bu ytikl!lek menfaa
dünyayı inandırmak için yapmıştır. tin icaplarma. göre hareket edecek
Bu kayıtların, kendi emniyetini teh- ]erdir. 
tikede bırakmak ihtimali Türkiyenin Falih Rrfkr ATAY 

. Fransada yeni hadiseler 

Sokakta ''Kahrolsun Blum 
yaşasın kral'' diye bağrıldı 

Paris, 22 (A.A.) - DUn akşam 
Şanzelize'de Meçhul Askerin meza.n 
yak.ininde de bir hadise olmuştur. 
Feshedilmiş milli teşkilata mensup 
bulunan birtakım gençler, ''Yaşasm 
Albay Laroque" diye bağırmışlar ve 
üç renkli bayrakları dalgalandırmıı,
lardrr. Bu delikanlrlardan bazıları, 
gece vakti gürültü çıkarmak töhme· 
tiyle polis merkezine götürülmüşler 
ise de biraz sonra serbest bn-a.kılmış· 
lardır. 

Kahrolsun Blum yaıasın 
Kral 

Patis, 22 (A.A.) - lntransigeant 
gazetesi tarafından, askeri ınuzika · 
lar festivali tertip edilmiştir. Muzi -
kalar, Concorde meydanmdan Inva
lides' e gitmişl~r ve orada bir konser 
vermişlerdir. Binlerce kişi "Fransa 
Fransızlarındrr,, diye bağırmışlardır. 
Bırçok kimllleler, tevkif edilmiştir. ln 
valides'de binlerce kişi bulunuyordu. 
Birçok delikanlıları hamil olan dört 
taksi otomobili Valides'den geçmiş 
ve içindekiler "Fransa, Fransızların
dır. Kahrolsun Sovyetler, kahrolsun 
Yahudiler" diye bağırmışlardır. Dört 
kişi, yollarına gitmek için verilen em 
re itaat etmediklerinden dolayı tev
kif edilmişlerdir. Bunlardan biri : 
"Kahrolsun Blum, yaşasın Kral" di
ye bağırmıştrr. Biraz sonra zabıta 
şiddetle mtidahalede bulunarak on 
beş kişiyi tevl<ü etmiştir. Bu esnada 
yüzlerce kişi "Yaşasm Laroque" di
ye bağırıyordu. 

Action Françaiae gazetesi ile Hu
manite gazetesinin bayileri a.rumda 
Va.ugirard mahallesinde birçok h!di· 
eeler olmuş ve Ateş Haç ile Halkçı
lar cephe~i mensupları arasında ar
bedeler çıkmıştır. Poliff, nihayet l!IU· 
kfum la.de etmiştir. • 

Marsilyada İ§ baıladı 

den fazla. amele, sabah gazetelerinin 
ve bu meyanda Petit Marseillais ga
zete.sinin davetine icabet ederek bu 
sabah tekrar işe başlamışlardır. 

Fransada ihilal yokfur 
Pıı.ris, 22 (A.A.) - Hükumet bir 

tebliğ neşrederek dün Londra gaze
telerinden birinde intişar eden ve 
Fransa ile Belçikanın bir ihtilal teh
didi altında bulunduğunu iddia eden 
yedi sayfalık makalesini şiddetle pro 
test.o etmiştir. Bu iddialan "adi bi
rer yalan" diye tavsif eden tebliğde 
şöyle deniliyor: 

Bu gibi havadislerin dost bir mem 
leket gazeteleri tarafından neşredil
mesi teeMüfe "ayandır. Fransada ka 
tiyen isyan olmamfştır. Pariste son 
günlerde/ vuku bulan hiç bir arbede· 
de kanlı bir vaka çıkmamıştır. Fran 
sa hükumeti, İngiliz ga~etesinin neş 
riyatmr lngiliz efkarıumumiyesinin 
takbih edeceğine emindir. 

Valiler Ankarada 

Bugün öğleden sqnra 
bir toplantı yapıhyor 

(Ba,ı 1 incide] 

milJlasebetleri noktası üzerinde uzun 
boylu görUşUlmüş ve valiler bu hu
sustaki düşüncelerini Şükrü Kayaya 
bildirmişlerdir. Yarın aabah Iç Ba
kan ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, valilerle hasbihale devam ede
cek ve öğleden sonra parti Umumi 
Merkezinde Şükrü Ka.yanm başkan· 
lığmda topla.nara.k Parti işleri üze
rinde görüşmelere b~lanacaktır. 

Marsilya, 22 (A.A.) - Otuz bin· Bu görüşmelerde vilayetlerde Parti 
işlerlle devlet itlerinin tam bir ahenk 

.-._,__,_,,_,.._,.._,.._,....,.._,..._,..._,.....,..v'\~ ~""""'-· içinde ve muvazi olarak yürlimeıııini 

kandaki da.ire ve mUesses~lerden 
maaş veya Ucret almıyanlarm da 
rütbe maaşlarının tamamr talim ve 
manevra için orduda kaldıkları müd
dete münhasır kalrnak üzere kıt'a· 
ya iltihaktan tarihinden itibaren 
Millt Müdafaa Vekaleti bütçesinden 
verilir. 

HER GÜN BiR F 1 K R A 
temin edecek olan programm ana 
hatları tes1:>it edilmifJ olataktır. 

Şehrimizdeki valiler, bugUn Parti 
~__,__,.__,....,....,..,..,.,.....,......,......,.....,...~V"IV"lv..v.. ...... ...,,.....--,,~ Umum! Merkezini de ayrı ayn ziya-

Beylerbeyi Paşası •• 
Bir yaflıca attan dinledim: 
- Vaktiyl• •raakı alıeriye mü· 

teahhitlerind•n bir Debr•li lmuıil 
PO§G vardı. Abdülhamit devrind•, 
yalrın bir çefit paıtıt olmaMlı. PQfa
lılı tler•c• d•r•cs idi. Muela, Rmnıe· 
li beylerbeyi payeli. olanlara J.a ptı• 
fa denirdi, lalcat bu plJfQlılı, bey 
cliye ~ulan balci'dan daha aıaiı bir 
rütbe idi. 

Rahmetli lamail Pa,a, kendmnin 
beylerbeyi payeli ol.tlağunu bilir, la 
kat POf4 diye anılclık~a, kendhıi 11•· 
zir payeabte erifmit saıtmlı. 

Günün birimle, Abcliilhamidin bir 
iraduile, Pop. beylerbeylifinden 
(bala) lıla ttrrli etti. Birsok tanı· 
dıklan, dodları, tebrike gittiler. Fa. 

kat pafa, gayet dalgın ve diifiinceli 
idi : 

- Allah, lf~İf et.in, bir rahat. 
sudığmız mı var? diye aormaia mec 
bur oldular. 

PQfa, bOfını •alladı: 
- Benim ne kadar ~alı düpnanrm 

olduğunu §İmdi anladım/ Umntüm, 
o yüzdendir/ 

Hep.i. hayret içinde kalarak: 
- Düınıanlannıs lrimdir1 diye 

ıordular. 
Ptl§a, yarı ıaka, ycm Nhi, giiLliJ: 
- Kim alacalı, eledi,~ p,,. 

§Gl.tktan beyliğe iner inmes ola ol· 
mn der gibi, akın duı beni tebrike 
geliyoraunasl •• 

Salibaddfn GCNGOB 

ret ethı.iştirlerdir. 

Mubiffln Üstündağ 
Ankaraya gitmiyor 

Partinin yeni Genel Sekreteri 
Şükrli Kayanın da.vttile Aııkarada. 
toplanacak olan valiler içtimanıa 

bıta.nbul Vali& ve Parti Başkanı 

Muhittin Ust.Undağ iştirak etmiye
cektir. İstanbul Vali!i, Edirnede ya,. 
prlacak toplantıda. bulunacaktır. 

Edirne içtimaı lzmirden l!lônra ola -
ca.ktır. 

Dün a.kfam, Ista.nbul Parti Mer
kezlııde Partf ~kanı Muhittin Ü!· 
tUrıdajm. bqkanlığmda. Genyankunıl 
bir toplantı yapDUftir. Bu toplantı· 
da. Pa.rtiye ait işler görü§ülmüş ve 
bazı ka.ra.rla.r al.mmr§br. 

Garip bir kıskançllk 
Ya. benim duygulanmda bir dalalet 

var. Yahut bugünlerde mantığı kı
vamını l<aybetti: 

Mesela bir yab3Jlcı çıksada "Türk· 
ler şöyle i~i admlardTl'. Bö~·Je değerli 
millettir,, dese yahut "Türk malı ~k 
iyidir, sağlamdır,, diye methetse ho
şumuza gidiyor. Burası norm.al. U.. 
kin birisi Türk milletin1n veya Türk 
malınm §Öhretinden istifade etmiye 
kalksa, hatta bu çığırda. iyi bir netice 
de alsa fena lıalde i~erliyor: 

- l 7ay sahtekir herif vay! Adı -
mızı kullanıyor! diye ~ek"Va.cı oluyo· 
ruz. Olu;ronız ama unutuyoruz ki, i~i 
~eyin daima mukallidi \'ardır ,.e bu 
taklitlerin önüne geçmenhı en kestir· 
me usulü onların bulunduğu yerde 
isbatniicut etm.ekti.r. Yoksa. hem 
kendi kendJmiz hakkında propag8llda 
yapm.ryalım, hem de başkası bizim 
adımızı kullaıuyor diye hiddetlenelim, 
bunu bir türlü benim kısa aklım alnu
yor. ' Kendimiz yapmıyonız, bari 
faydasını Türk propagandasmı yap
makta görenlere i~erlemiyelim. Ba· 
na bu ~attrlan yazdrrml)·a sebep ls • 
tanbul Ticaret Oda.<ııı memurlarından 
bir zatm Budape~t~ ~ergisinde ban 
Yllll.8n ,.e Bulgar tüccarhı.nnın Türk 
malı diye kendi mahsullerini sattık
larım görerel< bunun önüne geçilmek 
l!:ln tedbir alınması lazım geldiğini 
gazet.elere söylem,.~i oldu. 

lst.anbul Ticaret Oda.,mm bu sala -
hfyettar memuru Budape.~tc sergl~ln
de Türk mallanrun bu rağbetini gör
dükten sonra. yabancılar 1arafmdan 
bu . öhretten istifade edilntf"me.ı;I hak
kında tedbir ıdmaktan 1inde sahte
leri bu kadar rağbet gören b:ıldki 

Türk mallanm neden Budapeşte ser
gishıde teşhir edemediklerlnf tüccar
dan sonıa Ye onlann iştirakini temin 
etmiş olsa daha rnüsbet bir ı, yap -
mış olmu mr? 

B. FELEK 
Ata !'Öı]Prini bilenlr.rden bir sual: 
Adanaılaki okuyuculanmmlan 1\1. 

Duman bendf'n "Dnı1 dedenin düdü
ğü" tabi tinin asJrnr soruyor. Doğru

!llU ben istinatıınz, hima~·esiz açıkta 
kalmanın bir sı>mbolü olarak ~ok kul
lanılan bu sözün esa~mr bllnıirormn. 
Bilenler var <la bana :\azarlarsa. bir 
eski ata özünün a."Iım öğrenmiş 'e 
tamİııl etmiş ofa('.3ğm1. 

B. F. 

Valinin Baskanhğında 

bir toplantı yapıldı 
Belediye zabıtası işlerini tetkik 

için dün Vilayette Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin Ustündağm başkan
lığında bir toplantı yaprlmışhr. Em
niyet Müdürü Salih Kılıç, Belediye 
Teftiş Heyeti Reisi Tevfik ve Fatih. 
Adalar, Usküdar, Bakırköy. San -
yer, Kadıköy kaymakamları toplan
t.Ida bulunmuşlardır. 

Vali ve BelediyP Reisi Muhittin Üs
tündağ, belediye zabrtası işlerinin ıs
lahı ve tensiki mukarrer olduğuna 
i~aret ederek içtimada bulunanların 
müttaleasını sormuştur. Toplantıda 
bulunanlar, belediye zabıtası işleri -
nin ıslahı ve kontrol. teftişlerin inti
zamı hakkında tatbikatta gerek me 
nıur ve gerci:se halk, esnaf nokta 
sından fikirlerini söylemişlerdir. Bu 
noktai nazar ve mütalealar tesbit. 
edilecek, hazırlanmakta olan Beledi
ye Zabıta Talimatnamesinde bazı de
ğişiklikler yapılacaktır. Yeni tali
:ınatname, Şehir Meclisinin teşrini -
sani devresinde müzakere edilecektir. 

Türk Dili Kurumunun 
bastırdığı kitaplar 

İstanbul, 22 (A.A.) - Türk dıl 
kurumu genel sekreterliğinden: 

Türk dil kurumu tarafından bastı 
rılan şu kitaplar, yanlarında yazılı 
fiyatlarla satışa çıkarılmıştır : 

1 - Elldrak haşiyesindeki türk~e 
sözler: Kastamonu sayla\'l Velet lz. 
budağm toplama.sıdır. Fiyatı 50 ku -
ruştur. 

2 - Türkçe mani elyazıları: Mani 
chaicanın birinci kıeımınm Fuat Kö· 
se Raif eliyle dilim.ize çevrilmesidir. 
Eserin klişeleri de Uygur harfleriyle 
kitaba bağlanmıştır. Fiyatı 60 kuruş 
tur. 

3 - Tlirk fonetiği : Profesor Ber
gstarasser'in Istanbul konuşma dili
nin fonetiği hakkında yazdığı bir e
tüdün doktor Şükrü Akkaya eliyle 
dilimize çevirmiştir. Fiyat 20 kuru~
tur. 

Bütün bu kitaplar, kurumun yeni 
ve e&ki bütün yaymlan gibi, satış 
merkezimiz olan !stanbulda Anka -
ra caddeginde Türk kitapçılığı Limi 
ted şirketinde satılmaktadır. 
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Yumruk ticareti 

No. 1'71 

Bütün bu c inayetler 
üzerinde bir teessür 

Ziya ŞAKf14 

Ordu halkı 
uyandırmıştı 

Birka~ gündenberi gazetelerin 
ikinci, üçüncü sayfalarında. mütemaı
diyen ilan edilerek bütün diinyayı 
göz kulak kesen boks maçı nihayet 
dün birinci &ayfalarm mab oldu. 
Evvelsi gece karşıla..,an iki müthiş 
boksör .Joe Luis ile Şmelling, birer 
karpuz kadar kocaman eldivenlerile 
baş sayfalarda, Mussolini ile Negüse 
verilen yerleri aldılar. Ve bütün 
dünya İtalya • Habe~ harbinin ilan 
edildiği günkü heyecanla ürperdi 
Bu da bir siyah - beyaz döğüşü, fa.
kat arada bazı ufak farklar var: 

- Allahım seven .. Padişahı seven, 
arkamdan gelsin ... 

Diye bağırmıştı. 
O zaman o vahşi güruh hep birden 

acı acı haykırışarak ileri atılmışlar .. 
Korkunç bir deniz dalgası gibi, mek
tep binasına çarpmışlardı. Bir anda, 
bu bina dahilinde, emsalsiz bir vah
~et başlamıştı. Cehlin, ihtiras ve 
menfaatin elinde vicdan ve imanları 
tamamile kaybolmuş olan bu adam
lar, kendi dindaşlarının .. kendi kan
larını taşıyan ve amirlerinin emrine 
itaatten başka hiçbir suçu ve güna
hı olmıyan bu masum efradın üzeri
ne atılmışlar .. Her türlü insanlık ve 
kardeşlik hislerini unutarak, ellerine 
geçen askerleri, kamalarmm • vahşi 
savletleri altında parça parça ederek 
birer köşeye fırlatıp atmışlardı. 

Bunlar, zulüm ve vahşeti, bu ka
darla da bırakmamışlardı. .. Binbaşı 
İhsan Beyle mülazım Abdülkadir Be 
yi de çarşıda yakalamışlar; çırçıp· 

lak soymuşlar .. Birkaç yerinden ya
raladıktan sonra, vücudünden kan -
lar akıta akıta - yalın ayak - Bolu 
caddelerinde dolaştırmışlar .. Hiçbir 
insan kalbinin tahammül edemiyece
ği işkenceler yapmışlar .. Ondan son· 
ra da Bolu hastanesine götürerek ka 
pmın önüne atmışlardı. 

Hastane heyeti, zavallı Abdülka -
dir Beyi derhal içeri almışlar; göz
yaşları ile·tedaYiye başlamışlardı. Ve 
hiç şüphesiz ki, vazife uğrunda bu 
zulüm ve fecaate kurban olan bu 
genç ve güzide zabitin, aziz haya
tını kurtaracaklardı. 

Fakat ertesi sabah. (Haf1z Hakkı) 
isminde sırtlan ruhlu bir sergerde · 
nin kumanda ettiği bir canavar sü
rüsü. hastaneyi basmışlar; karşıları
na gerilen hastane he~·etini çiğneyip 
geçerek ölüm döşeğinde bitap bir 
halde yatan. ızttrabının ateşlerile 
cayır caY1r yanarak hazin hazin sa
yıkhyan Abdiilkadir Beyi sürükleye 
siirükleye çekip drşarr çıkarmışlar .. 
Orada, bahçenin ortasında yüzüstü 
yere yatırmışlar.. Kafasını taşlarla 
ezerek parçalamışlardı. 

Eşi ender görülmüş olan bu em-
11alsiz zulüm ve vahşeti irtikap eden 
!erin başmda - (Hafız) lık gibi, dini 
bir unvan taşıyan .. fakat aslı, nesli; 
\'e hatta Boluya nereden geldiği bel 
li bile olmıyan - Hııfız Hakkı ile; Bo
lu civarındaki <Boruzan köyü) nde 
oturan (Kiirt Ali onbaşı) isminde i
ki taş yürekli sergerde vardr. 

Asilerin irtikap ettikleri vahşet ve 
cinayet bunlardan ibaret kalmamış -
tı. Arif Bey müfrezesine mensup o
lup, o aralık binbaşı ihsan Beye emir 
getirmis olan - ismini öğrenemedi
~miz - bir yüzbaşı, atla dolaşarak 
hükumet dairesini ararken asiler 
tarafından yakalanmıştı. Bu zavallı 
da. derhal atrndan aşağı alınmış; ka 
malar altında parçalanmıştı . 

Ronra .. Şehit Ihsan Beyin mi.ifre
~f'c:;rıo ,.,..,,,.n c;ım altı nefer, her nasrl
ıa o büyük badireden yakalarını 1' ur 
larmışfo r ; debağhane civa!'mda bir 
yere srğ'mmışlardı. Bunlar da asiler 
tarafından takip olunmuşlar .. yaka 
!anmışla r .. Hile ile ellerindeki s1Jüh -
lar alındıktan sonra: ayni kanlı aki
bete uğratılmrşlardı. 

Bütün bu cinayet silsilesi : kalple
rinde şefkat ve insaniyet hisleri ta"'ı
yan Bolu halkını derin bir t~csı::ü: 
\'e ıztıraba sevketmişti. Bolunun ka 
dm, erkek bütün halkı, o acıklı gü
nün gecesini, acıklı bir matemin göz. 
yaşlarile geçirmi~lerdi. Ve .. vaktile 
icap eden tedbirleri almamak yüzün 
den bu büyük felakete sebebiyet ve 
ren hükumet memurlarına, sabahla
ra kadar lanet etmişlerdi. 

$unu da ilave etmeden geçmiye -
lim ki: 

- Acaba Istanbul mu, galip gele
cek.. yoksa Ankara mr, lstanbula 
galebe edecek? 

Diye; mevki ve me.ıfaat ihtirasla
n arasında bucalayan idare memur
ları, 'bu iki yüzlü siyasetlermin ac1 
cezalarım çı!1~mişler.. Asiler tarafın 
dan boyun'.:ırına takılan hayvan yu
larlar.il~ sürükıcnerek ahırlıırda ha.
pis edilmi~le ·rll. 

Fel3.ket birdenbire hududunu ge -
nişletmişti. Şehrin çarşrlannr ve so
ka klarınr, binlerce asi işgal etmi<?ti.. 
Her tarafta, yağma ba şlamıştı. Mü
cfafaai Hukuk azalan ve şehrin mü
nevver gençleri, tevkif olunmuşlrdı. 

Zabıta kuvveti, ortadan kamilen 
1rilinrnişti. Şurada burada cerh ve 
katil vak'aları baş göstermişti. 

HUrrlyet ve itilaf fı,.kasr . saçtığı 

nün artık memleketi bir kan ve ateş 
sahası haline getireceğini hissetmiş -
ti. Klüpler) telaş içinde idi. Nihayet,' 
akşama doğru, bütün o hain ve ka
tillerin elebaşıları evvela Hürriyet 
ve ltilaf fırkası merkezınde ve sonra 
da belediye dairesinde toplanmışlar; 
şehrin asayiş ve sükununu temin e
decek tedbirl~r ittihazına gırışnuşle1· 
eli. 

Kuvvetlerin müsavi oluşu, iki ta.ra
fın da yumruklarında teksif ettik
leri kuvvetin eldivenli olu.<ju, bu te
ketek clöğti!;te eldivenlenen yumruk
lann herbirinin üzerinde binlerce 
doların dönüşii. Ah bu hırsla kenet
lenmi5 yumruklar! 

Bu tedbirler, hiçbir tesir ı1Usule 

getirmiyecekti. Bereket ve~-ı::i rı ki, 
yağmacılık eden asilerden pek çokla 
n; gasbettikleri eşyayı atlarına yülı: 
leterek köylerine çekilip gitmişlerdi.. 
Artık ortada, pek az asi kalmıştı. 
o zaman, bu caniyane isyanın müret 
tipleri, her tarafta tellallar bağırt -
maya .. (sayei şahanede temin edilen 
asayiş) ten bahsederek: herkesin işi 
ve gücü ile meşgul olmasını ilana 
başlamışlardı. 

Bu yumrlk yumağını ören par · 
maklarm eldiven içerisinde. röntgen
de abnnuş fotoğraflarını görmek is
terdim. 

Bolu, emsalsiz bir facia günü yaşa 
mıştı ... Bolu orta mektebi binası: o 
günden bugüne kadar. o facianın e
run ve hazin hatıralarını taştm~ta 
dır. Dtlvarlarında. kurşun delikleri; 
döşeme tahtalarmda, masum şehitle 
rin kan lekeleri vardır. 

Taliin ne biiyük ve ne garip bir cil 
vesidir ki: dünkü (imparatorluğun 
hrrsı ve hiyaneti) ni bu silinmiyen 
eserlerile gösteren bu tarihi binanın 
çatısı altmda buei.in Bolunun temiz 
ruhlu gençleri, <Cümhuri~retin feyiz 
ve irfanı) ndan nur alıyorlar. 

Çok eminiz ki: bu kurşun delikleri 
ve bu kan lekeleri karı:;rsmda da; (bil 
yük Türk inkılabı) nın ne cetin ve ne 
hiınin serait altında basarilabildiği
ni düşiinerek: bu inkrlahm azameti
ni, daha derin tıir imanla takdir ve 
kabul ediyorlar. 

<Halifr kuvvetleri) denilPn bir gü 

ruh tarafından yaptlan bu isyanlar; 
-açıkça görülüyor ki- (padişah namı

na) başlıyor; ve fed katillerden son
ra, büyük mikyasta (çapulculuk) ile 
hitam buluyordu. 

Bolu isyanı da. bu suretle hitam 
bulmuştu ... Şimdi bütün memleke • 

tin mukadderatına; Hürriyet ve İti
laf kodamaqlarından Bolu müftüsü 
Elmalrklr Çerkes Ahmet. Hacı Ham
di, MC'ngencli avukat Nuri, Düzceden 
gelen Sefer Bey, jandarma yüzbaşısı 
Fuat, ihtiyat zabitlerinden tulumba 
cmın oğlu Hayri, hafız Hakkı, kürt 
Ali onbaşı ve saire gibi şahsiyetler 

hakim olmuştu. 
Bunlar, birçok masumların kanlı 

cesetlerine basarak kazandıkları bu 
muvaffakıyetin gururile mest olu -
yorlar; irtikap ettikleri cinayetlerin 
ağır ceıRsını , yakın bir günde hayat
larile ödiyeceklerini akrllarından bi
le geçirmiyorlardı .. Ve hatta, bu kan 
lı cinayetlerinın sahasını genişlete 

genişlete, Ankaraya kadar uzanmak 

istiyorlardı. 
(Arkası var) 

M. M. Vekaletinden : 
Derece Subaylara Erlere 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira Kr. Lira Kr. 
154 50 77 25 
139 05 61 80 
·1os 15 46 35 

92 70 30 90 
77 25 ıs 45 
61 80 15 45 

Bu ~:umruklar eldivenlerin şiş-

man kabuklan içerisinde. bir mey
vanm demirleşmi~ ç.ekir•lekJerini an
dırıJorlar. Bu demir çekirdekler Ü· 

zerinde binlerce dolar dönüyor. Dö
ğü~en boksörlerin sırtında büyük at
yarışlarındaki bahsi müşterek ku
marı dolaşıyor. 

Faka.t hu kumarm korkunç bir 
tarafı var: 

Döğüşen boksörlerin de ayni ku· 

ma.ra i~tirak etmeleri. Vzerine bir 
servet koyduğunuz iskambil kağı -
dındaki maça veya kupa beylerinin 
sizin haberiniz olmadan oynad.ığmn. 
kumara iştirak ettiklerini, bu ölü 
kağıtların canlanıp ortada dönen 
paradan en büyük hisse~·i aldıkları

nı göziinüziin önüne getirin. 
Bu hile, insana, içtiği su~'llll, ec

zanede tertip edilmiş ~·alancı bir 
su olduğunu, yedijti yumurtayı ta -
nığun ~ umurtlamayıp bilmem han
gi tertibe göre imal edildiğini söy
ledikleri zaman , ·erd:ği kor'ku ve 
tiksinme,ri \'eriyor. 

Eski Roma gladiyatörleri gibi sırf 
şeı·ef için döğü~mediklerini C'ok iyi 
bildiğimiz halde bugünün şampiyon
larından yine onlar gibi döğüşmeJe
rini bekliyoruz. Halk mühim bir pa
ra vererek girdiği bu maA;"larda ya
lancıktan değil ölesiye bir döğüşme 
bekliyor. Ayni seyirci kütlesi azgın 
boğanın boynuzlarına bir dilim ek -
mek gibi saplanan Torea.dorlardaıı 
sahici ve s1eak bir kan ı;ıızmasmı is· 
h~cliği gibi, boğanın barsaklanm dı
ı;an döken han~erio de tahtadan ol
maclığım görmezse rahat edemiyor. 

Bedr i RAHMi 

MEVLOD 
Merhum Hafız Aşirin ruhuna ithaf 

edilmek üzere 23 6 / 936 salı günü öğ
leden sonra Beyazıt camünde mevlut 
okunacaktır. 

Yakın ve sevenlerinin teşrifleri rica 
olunur. 

Ailesi 

l R TlHAL 
Mülga Seyrisefain Muhasebe mü

dürü sabıkı ve Hariciye vekaleti Mu 
hasebe müdürü ve sabık Filibe kon
solosu Inhisarlar Balikesir barut 
memuru Omer Hıfzı ve hariciye ve
kaleti memurlarından Fuat Hıfzının 
pederi Ayan oğlu Hıfzı on seneden
beri çekmekte olduğu parkenson has
talığından kurtulamıyarak evvelki 
gün Üsküdar Sultan tepesindeki e
vinde vefat etmiş cenazesi kendisini 
sevenler tarafından Karaca Ahmet
teki aile kabristanına defnedilmiş· 
tir. 

Bir şehit ailesi ök- r'----------.... 
süzlerine 15 45 

TAN 1485 sayılı kanuna göre 
savaş sakatları ile şehit ök-

1 
ABONE VE iLAN ŞARTLARJ 

süzlerine verilecek ikrami-
yelerin tevziine başlanmak ! 
üzere havaleleri Ziraat Ban- ı 
kasınca şubelere gönderil
mektedir. Bu sene bundan 
başka tevziat yapilmıya
caktır. Bu sene toplanan pa 
raya göre 1 91 sayılı tefsir 
kararına göre harp malulü 
olanlarla 2 5 91 sayılı kanuna 
göre harp malulü hükmünde 1 

A skeri malullerin derecele
rine ve şehit öksüzlerinin 
her birine düşen hisse yu
karda gösterilmiştir. ( 3 4) 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K . Lira K. 

1 aylık 1 50 1 35 
3 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
1 yıllık 17 00 14 -

Dışaniçir 
Lira K . 

8-
14 -
28 -

tlin için İlancılık Sirketlerine mü 
racaa t edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
ıdaremizce alınabilir. 

Küçük ilinlarm 5 ııatrrlığı bir 
defalık ;o kuruştur. 5 satırdan faz 
lası için ııatır başına S kuruş alınır 
Bir defadan fazla için yelri\ndan 
% 10 kurut indirilir. 

Memleket bancma sigortalı abon~ 
yazılmaz. 

Günü geçmiş nüshalar 5 kuruştur 

MEMLEKET MANZARALARINDA N Kalec'ilt 

~ EM L EKETTE'-,,TAN.3 
Kandıra 

• 
serserı 

sahillerinde ·bir 
torpil aranıyor 

Kandrra, (Tan) - Sahillerimizin Karasu ilçesi ile birleştiği kısımla
rmda serseri bir torpilin dolaştığı bazı gemiciler tarafından haber ve
rı:miştır. Torpilin imhası için derhal bir heyet çıkarılmıştır. Bu heyet 
Kandn-adan geçerek Kefk:en sahiline inmiştir. Oradan motörle sahilleri 
t'.'l.nyacRk, Ereğliye kadar gidecektir. Şimdiye kadar, torpilin bulundu
ğ•ma ve imhasına dair hiçbir malumat gelmemiştir. 

Dördüncü dokuma kombinamız 
Malatya, (Tan) - Dördüncü büyü k dokuma kombinasının kurulma

en için hararetli <:alışmalar ilerlemiştir. Sümer Bank Umum Müdür Mu~ 
avıni Osman Nuri ile birçok mütehassıslardan mürekkep heyetin yap
tığ1 tetkikler bitmiştir. Fabrika istasiyon civarında ve Ismet Inönü 
caddesi üzerinde kurulacaktır. Suyun düşüşünden temin edilecek kud
rc:, bu büyük kombinadan başka bir büyük fabrikayı daha idare edebi
!ccck kuvvP.tte görülmüştür. 

Fa":ırika için 30 bin metro murabbaı genişliğindeki arazinin istim
lik;ne başlanmıştır. Fabrika direktörü Fahri hazırlıkları bitirmeğe 
g:ıyret göstermektedir. Temel atma merasiminin eylfil ayı içerisinde 
y?pılması çok muhtemeldir. 

Samsunda yeni senenin 
kültür çalışmaları ••• 

Merkezde biri 10, diğeri 5 
dershane'li iki mektep yapılıyor 

Bu yıl me rkez.de yapılan (19 Mayu ilk Ok ulu ) 

Samsun, (TAN) - Bir iki yıldan- haneli iki okul kurağınm yapılması 
beri Samsun ve çevresinde yapılan için hazırlıklara başlanmıştır. Bu yıl 
kültür çalışmalarından çok iyi ne- Terme, Çarşamba, Havza ve La.dik 
ticeler elde edilmiştir. Son yıllarda ile Samsun merkezinde yeniden altı 
mekteplere karşı artan rağbetten do ilkokul daha yapılacaktır. 
layı mevcut mektepler ihtiyaca kafi Bunlardan başka Bafrada muha
gclmemeğe başlamıştır. Bunu gözö- sebe ve halkın yardrmı ile yapılmak
nünde tutan ilgili makamlar, vila- t8 olan ortaokul kurağı, Bafranm 
yet bütçesine koydukları fazla tahsi- mübrem ihtiyaçlarından biri olan or· 
satlarla Samsun ve çevresinde yeni tamektep yoksuzluğunu gidermiş o
mekteplerin yapılamsmı temin et- lacaktrr. 
miş oldular. Vilayet dahilinde bu yıl açılan 65 

Bir iki sene içerisinde yapılan rnus okulu derhanesinde 37 öğret
mektepler, memleket kültürü hesa- men gönüllü olarak çalışmış ve bu 
hına büyük bir kazanç temin ede- dershanelere devam eden 345<:1 yurt. 
cek kadar ehemmiyetli bir yekfına daştan 3150 sine şahadetname ve
baliğ olmaktadır. Geçen yıl merkez- rilmiştir. Kitap yönünden günden 
de yapılan 19 Mayıs ilkokulu ile Ka- güne zenginleşen Gazi Kütüphane -
vak ve Alaçam merkez mektepleri- sinde okuyanların sayısı elli bini 
nın inşaatı bitirilmiş, yapılmakta o- bulmuştur. 
!anlardan, merkezde modem bir ço- Vilayet mtizesi için ilçelerden ve 
cuk bahçesile, Bafrada İsmet İnönü diğer yerlerden birçok kıymetli izer
ve Havzada Gamlık okullarının in- !er toplanmaktadır. Toplanan izerler 
şaatı da bitirilmek üzeredir. Çar- arasında Etilere, Romalılara ve Fe· 
şambada ve Termede 17 şer bin lira nikelilere ait bir çok kıymetli asar 
sarfile yapılacak olan tam devreli ve ile Samsun tarihile alakadar ve eski 
beşer dersı..neli ilkokul kuraklarının Türklere ait bir çok ta· altın paralar 
inşasına da başlanmıştır. bulunmaktadır. Güzel bir binada 

Malatyanın yeni sehir 
planı tasdik edildi 
Malatya, (Tan) - Bayındırlık 

Bakanlığınca muvafık görülerek 
tasdik edilen ıehir planı gelmqıir. 
Şehrin kurulmcuında eaaslı bir tl.e
ği§iklik olacaktır. lst<UyonJ.an ıe· 
hire kadar U%anan l. lnönü eaddw 
doğum evi ön ünden kırılarak ÇaTfl• 

dan geçirilmek auretile G~i bul • 
van ile birleıtirilmiıtir. Yeni pllin
cla, hük umetle belediye binaları 
yanyana olarak göaterilmi§tir. Her 
iki binanın İnfast için icap eden ha
zırlıklara giriıildiği için, bu saluı • 
daki 102 binadan i&timlcik muame. 
lesine bitenlerin yıktırılmanna ba,f 
lanmıftır. Planda birçok yeni yol· 
lar, bahçeler, meydanlar vardır. 
Şehir içerisinden geçmekte olan 
Derme suyunun her iki taralırula 
:virmiser metrolukyeaü vollar--.Aa
hirin görünüfiinü tamamen gÜzel • 
leıtirecektir. Bu .su tem~ yatağa a· 
lındığı takdirde, manz.aranın pek 
daha günlleşeceğine hiç şüphe 
yoktur. 

Nasrettin Hoca 
türbesinin tamiri 

Konya, (Tan) - Nasrettin Hoca· 
nm Akşehirdeki mezarı, belediye ta· 
rafından tamir ettirilmektedir. Du • 
varların taş kısımları tamamlanmış, 

kiremitleri ısmarlanmıştır. Yeni du • 
var, yüksek ve düzgündür. Ayrıca, 

mezarlığın içerisini gezebilmek için 
arabalar yaptırılmaktadır. 

L __ Y~!~-~~~~~=1 
• Trabzon, (Tan) - Birkaç gün

denberi Trabzonda bulunan Sait Çe

tebi, Halkevinde sporculara (Olimpi
yatlar) mevzulu bir konferans ver· 
miştir. 

• Gemlik, (Tan) - Bu yıl Gemlik 
merkezinden 47 çocuk şehadetname 
almış ve köylerde de çok muvaffakI· 
yetli neticeler elde edilmiştir. 

müzenin açılış töreni yakında yapı· ı 

lacaktır. 

BU yıl kültür bakımından en ziya.· 
de takdire şayan olan işler arasında 
ilkokullara devam eden kimsesiz ve 
}roksul talebelerin himaye heyetleri 

tarafından gördükleri yardun1 kay· 
detmeden geçemiyeceğim. Bu yar· 
dımlar geçen yıllara nisbetle daha 
ziyade genişletilmiş ve muhtelif o· 
kullardaki üç yüzden fazla fakir ta
lebeye,hergün öğle yemeği verildiği 

gibi toplanılan 4500 lira ile de bu 
yoksul yavruların giyme, kitap ka
lem gibi zaruri ihtiyaçlan temin e • 
dilmiştir. 

Samsun merkezile ilçelerde her 
on beş günde bir ilkokul öğretmen
leri tarafından muntazaman verilen 
münakaşalı konferans ve örnek 
dersleri çok istifadeli olmuş, 23 ni
san bayramında bUtUn okullarda ta
lebe velilerine verilen müsamereler 
büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. 
· tnitihanlarm neticelendiği şu gün
lerde talebelerin bir yıllık mesaisini 
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fngiliz sualleri ve Almanya SAGLIK ~---
~ öGOnERI 

HERGUN BiR ROPORTAJ 

istanbuldan Vaniköyün 
bir göç yolculuğu ... 

...................................................... 

Fransız· Sovyet paktı silCihların tahdit 
. 

edilmesine mani mi olacak? 
Timeıs'den 

Hastalığı dolayısiyle cenubi Alman
yada bulunan Baron Neurath hafta 
sonunda Berline avdet edecektir. 
Ayni tarihteHitler de Berline gelmiş 
bulunacaktır. Zannedildiğine göre 
on beş gündür müsveddesi Bitlerin 
elinde bulunan Almanyanın İngiliz 
suallerine cevabr hafta nihayetinde 
Londraya gönderilmiş olacaktır. 

Şimalden Cenuba 
doğru 

Fırtınalı, yağınurlu gecelerde rahat 
uyuyamıyorsanız yatağınızın istika -
metine dikkat ediniz. Japonyadan 
gelen bir habere göre yatağın vaziye
ti şimalden cenuba doğru değilse cin
ler öfkelenirler ,insam hem rahatsız 

ederler, hem de nazar değ.mesine pek 
müstait kılarlarmış. 

Önü engin bir denize, arkası ağaçlıklı bir dağa açılan 

yalıda, Haziran, bir ilkteşrin ayr gibi serin ve ne 

Geçen hafta zarfında nasyonal -
sosyalist mahfelleri hiç cevap gö~
derilmemesi fikrinde gibi gözükü
yorlardı. Hatta gönderilse bile ceva
bın gayet kısa olması lazrm geldiği
ne işaret ediyorlardı. Maamafih bu 
hattı hareket seçildiği takdirde ln -
gilterede hissedilecek çok fena tesiri 
Hcrr Von Ribbentrop Londradan av 
detinde iyice tebarüz ettirmiş oldu
ğu için nasyonal sosyalist mahfelle
ri bu fikirlerinden vazgeçmişlerdir. 

Yalnız cevabın nasıl olması lazımgel 
diği üzerinde münakaşa edilmekte
dir. Bazıları cevabın kısa bazdan 
fse cevabın teferrüatı ile olmasını 

doğru buluyorlar. 
Cevap nasıl olursa olsun Alman

yanın Avrupadaki hali hazır sınırla
rını kabul edeceği ve bu suretle ga
yelerini tahdid edeceği zannedilmi -
yor. Ingilterenin aslen garbi Avru -
pa meseleleri ile alakadar olup Orta 
Avrupa işlerine ehemmiyet vermedi 
ği kanaati Almanyanm bu arzusunu 
kuvvetlendirmektedir. Alman mille
tinin Versay muahedlsi ile vücuda 
getirilen Almanya ile ayni olmadığı 
iddiası son günler Almanyada dur -
r:1adan tekerrür edilmektedir. Al -
man milleti Almanyanın hali hazır 
sınırlarından dışarı taşmaktadır. A
vusturya meselesi beynelmilel bir 
mesele olmayıp Almanya için dahili 
bir meseledir. Herr Bitlere göre Ver 
say muahedesinin tesbit ·ettiği hu -
dutlar baki kaldıkça ebedi bir sulh 
temin edilemez. Bundan dolayı Al
manyanm Ingiltereye vereceği ce
vapta Almanya haricinde yaşıyan 
Alman halkına Almanya ile birleş
mek isteyip istemediklerine dair bir 
reyiamla müracaat edilmesi teklifi 
bulunacağı kuvvetle muhtemeldir. 
Cevapta bu teklif olmasa dahi iler
de yapılacak müzakerelerde ileri 
eUrüleceği şüphesizdir. Alman siyasi 
mahf elleri gittikçe bliyUyen bir şevk 
le bu teklife sarrlmaktadrrlar. 

lngilterenin Almanya diğer dev -
h;tlerle müsavat hakkına erişmiş bu
lunduğuna inanıyor mu sualine ve
rilecek cevabın menfi olacağı talı -
min ediliyor. Versay muahedesinin 
her halkın kendi tabiiyeti hakkında 
karar vermeye mustar olduğu pren
eipine istinat edilerek yapıldığı ileri 
sürülecek ve Almanyanın bunu tat
bike müsaade edilmediği ortaya atı
lacaktır. Yani Hitler Avusturyada 
reyiam arzusunu Versay muahedesi 
prensiplerine istinat ettirmek iste -
mektedir. 

Cevapta Fransız - Sovyet andlaş
masrna dair bir fasıl bulunacağı şüp 
hesiz addedilmektedir. ÇünkU bu 
paktın Avrupa arsıulusal vaziyetini 
tamamiyle değiştirmiş olduğuna ina 
nılmaktadır. Bilhassa sosyalist bir 
hükumetin mevkii iktidara gelmiş 

bulunması Bitlerin korkularını ta -
hakkuk ettirdiği zihabı çok kuvvet 
bulmuştur. 

Malumdur ki, Almanya Reni aske
ri işgal altına karar verdiği zaman 
Hitler Rayhştagta verdiği bir nu -
tukta yakında Almanya hem şark -
tan hem de garptan komünist teh
likesine maruz bulunacağını ima et
mişti. Fransız devletinin son cena
hın eline geçmesi Hitlere hak verdi
riyor addedilmektedir. Fransız - Sov 
yet paktının hali hazırda tahdidi 
teslihatı imkansız kıldığı ileri sürül
mektedir. Ancak büyük top ve tan.k
larm tahdid edilerek bu işe başlanı
labileceği ortaya atilmaktadır. Ma -
amafih Almanyanın büyük toplara 
ve tanklara malik olmadığı için bu 
teklifin ne gibi bir sebepten neşet 

ettiğini pek ala gösteriyor. 
Almanya hiçbir suretle umumi bir 

konferansa iştirake razı olmıyacak
tır. Çünkü Almanya böyle bir konfe
ransa iştirak ettiği takdirde yapa
yalnız kalacağını ve kendi tezini mü
dafaa edecek hiçbir müttefik bulamı 
yacağını kestirmekte ve diğer dev
letlcrin bUylik ekseriyeti karşı:mı -
da diplomatik mağlubiyete uğramak 

Cinlerin öfkelenmesi, şüphesiz, pek 
eski bir tabirdir. Eskiden insanlar 
dünyadaki hadiselerin sebeplerini an
layamayınca hemen o sebepleri cin
lere atfederlerdi. Şimdi cinler artık 
yok oldularsa da yatak istikametinin 
şimalden cenuba doğru olması yine 
doğrudur. Çünkü sebebi anlaşılmış
tır. 

Son sistem Alman ha\'a toplan 

Yatak istikameti şimalden cenuba 
doğru, yani miknatis istikametinde 
olunca, baş şimale müteveccih olaca
ğından insanın elektrik cereyanları
na karşı ve havadaki her türlü tesir
lere, fırtınaya, rütubete karşı muka
vemeti üçte bir artar. Bu da uyku 
kaçtığı vakit tekrar gelmesini temin 
eder. 

Köyde 't1c:ıpurlarla göç 

Hitler bir tefti§ esnasında bir askeri garnizonun hatıra def terini 
im~alc:ırken 

Muallimler ve 

açılacak • • 
ıçın 

talebeler 
kamplar 

Şimdiden büyük rağbet var, Maarif Müdürlüğü 

yeni üçüncü bir kamp açmak için tetkikler yapıyor 

Maarif Mildürlüğü tarafından bu 
sene muallimlerle talebe için açılan 
kamplara şimdiye kadar görülmemiş 
derece rağbet vardır. Bunlardan öğ
retmenler kampı, muallimlerin az 
masrafla tatil günlerini iyi geçirme
lerini ve dinlenmelerini temin için 
açılmıştır. Muallimler kampı, kadın 
ve erkek öğretmenler için biri Bü · 
yükadada diğeri Heybelide olmak 
üzere iki tanedir. Kampa iştirak eden 
her mualUmden bir ay için on beş 
lira ücret alınmaktadır. Bu, sırf ye
mek masfarına karşılık tutulacak 
öğretmenler yatak levazımını kendi
leri getireceklerdir. Kamp bu yıl bir 
ay devam edecek ve günün muay
yen saatlerinde ve bir program dai
resinde mütalea, eğlence, deniz ban
yosu, gezinti ve spor gibi şeyler ya
pılacaktır. Kamp, kamp direktörile 
kampa iştirak edecek muallimler ta
rafından seçilecek bir heyet tarafın· 
dan idare edilecektir. Kampa iştirak 
etmek isteyen muallimler sıhhi bir 
muayeneden geçirilmekte, ondan son
ra kabullerine müteallik diğer mu
ameleler görülmektedir. Her iki kam
pa kırk öğretmen kabul edilmiş ol· 
masma rağmen gerek Büyükadada
ki, gerek Heybelideki kampa dahil 
olmak isteyenlerin çokluğu karşısın
da Maarif idaresi yeni bir kamp da
ha açmayı düşünmektedir. 

Talebe kampına rağbet 

bir kısmı güneş ve bir kısmı deniz 
banyosuna sokulacaktır. Çocuklann 
kampta yatma, kalkma, yeme, içme, 
oynama, banyo yapma zaman ve şe
killeri hakkında tamamiyle sıhhi e -
saslara müstenit bir program tan -
zim edilmiştir. Bundan başka kam
pa iştirak edecek çocukların bilhas
sa iyi gıda almaları temin edilecek
tir. Talebe kampı için vaki müraca
atlar yüzü çok aşmıştır. Fakat sıh
hi muayenelerin arkası henüz alına
mdaığı cihetle kamp adedi hakkında 
daha kat'i bir karar verilmemiştir. 
Evvelce de yazıldığı gibi muallim 
kampları 15 Temmuzda ve talebe 
kampı 1 Temmuzda açılacaktır. 

Fransız cırevi 
-

Büyük mağazalarda 

bugün ise başlandı 
Paris, 22 (TAN) - Dahiliye nazırı 

nın hekeınliği sayesinde büyük 
mağazaların direktörleri ile müstah
demlerinin mürahhasları arasında 

tam bir itilaf hasıl olmuş. Bu sabah 
işe başlamışlardır. 

Marsilya 22, A. A. - Otuz binden 
fazla amele, sabah gezetelerinin ve 
bu meyanda Petit Marseillais gaze-
tesinin davetine icabet ederek bu sa
bah tekrar işe başlamışlardır. 

Yine Japonların sözüne göre şimal
den cenuba doğru döndürülecek olan 
karyola değil, döşektir. Bu söz Japon
ların da bizim eskiden yaptığımız gi
bi yer yataklarında yatmayı tercih 
ettiklerini gösterir. insan yer yata
ğında yatmayıp ta karyolada yatar
sa cinler belki yine öfkelenirler. On
ların öfkesi bu sefer şöyle izah edile
bilir: 

Insan toprağa nisbetle ne kadar 
yükselirse havadaki elektriğin volt 
derecesi artar. Her santimetre yük
seklikte bir volt fark vardır. Mesela 
1,70 metre uzunluğunda bulunan bir 
insan ayakta durduğu zaman ayak· 
larmm altı ile tepesi arasında tam 
170 volt fark bulunur. Insanm ayakta 
iken daha iyi işliyebilmesine, vücu
dunda ki beslenme işinin daha iyi yü
riimcsine sebep işte bu 170 volt fark
tır. 

Ayakta uyumak mümkün olmama
sına sebep te yine bu farktır. !nsan 
oturduğu yerde, arabada, at Uzerinde 
bile alışmış ise, uyuyabilir. Fakat a
yakta uyumaya alışık insan yoktur. 
Çünkü J 70 volt fa.rl~ u;yu=o.yc>o el...-.;, 

rişli olamaz. Başla ayaklar arasında 
volt farkı ne kadar az olursa insan 
o kadar kolay uyur. En büyük farkı 
temin eden vaziyet yatmak olduğun
dan en rahat uyku da yatakta olur. 

Japonların oturdukları evlerin kü
çük, alçak, basık tavanlı ve toprağa 
yakın olduğunu düşünürseniz, yer ya
tağında niçin daha kolay uyunulaca
ğını da anlarsınız. lnsan yer yatağın
da yatınca daha küçük volta maruz 
kalacağından daha rahat uyur. 
Şimdiki apartrmanlı binaların yu

karı katlarında toprağa yakın olmayı 
aramağa tabii imkan yoktur. Yer ya
tağında yatmak modası da çoktan 
geçmiştir. Somyeli karyolayı bırakıp 
ta toprağa biraz daha yaklaşmak için 
katı yer yatağında yatmak kimseye 
tavsiye edilemez. Şu halde insan a
partımanlı evin hangi katında ise o 
katın voltuna alışmak zaruridir. 

Fakat karyolanın şimalden cenuba 
doğru kurulmasını temin etmek her
kesin kendi elindedir. Başını şimale 
doğru çeviren hava değişmelerinden 
daha az müteessir olur ve daha rahat 
uyur. Hele çocuklarn\ karyolalannı 
her vakit şimalden cenuba doğru isti
kamette kurdurmaya ehemmiyet ve-
riniz. 

Lokman HEKiM 
Kenan diye imza eden okuyucu -

muza - Söylediğiniz bahis bu ya
zılara sığmayacak kadar uzundur. 

Poliste 

Altı kişi yedikleri 
makarnadan zehirlendi 

Sipahi Ocağı civarında oturan se
yis Hasan, Yusuf, Hamit, Sabit, Ra
mazan ve Süleyman isimlerinde altı 
kişi pişirip yedikleri peynirli makar
nadan zehirlenmişlerdir. Altı arka • 
daş hastahaneye kaldırılmış ve ma
karna muayeneye sevkedilmiştir. 

Bir sandal kazası 

Gözlerim Icadiye tepesine bakan 
yeşil bir dağ tepesine tırmanarak 
doğmak üzere bulunan güneşi seyre
diyor. Kulaklarımda, bülbüllerin son 
sesi, burnumda yaprak yaprak dö -
killen bahar güllerinin son kokusu 
var. Sultanahmetteki dar ve karan
lık ev, bana şimdi bir hapishane hüc
resi kadar sıkıcı geliyor. önü engin 
bir denize, arkası, yalçın ve ağaçlıklı 
bir dağa açılan bu iki kapılı yalıda, 
haziran, bir ilkteşrin ayı gibi serin ve 
nentli .. 

Vaniköyüne, niçin taşındığımı, an
latmak uzun sürer. Nasıl taşındğıma 
gelince, durun size onu anlatayım: 

Saat 14 .. Sirkeci vapur iskelesi. .. ve 
iskeleye yanaşmış bir motör: Işgü -
zar motörü! 

Sabahtanberi, Boğazın üç dört kö
yüne eşya ta.~ımrş. Bizim eşyayı da 
götürdükten sonra, daha kim bilir, 
nereleri dolaşacak? Kaptanı, ak saç
lı bir karadeniz çocuğu... Hamallar, 
motöre biz.im eşyayı yüklerken, bir 
aralık kaptana: 

- Acaba yağmur var mı havada? 
diyecek oldum. 

Hemen kaşlarını çattı: 
- Allah ile kunturatım yok ki bile 

yim! Yağdıran da o, dmdiren de ... 
Doğru söze ne denir? Sustum. Fa

kat, bu sefer, kendisi bana sordu: 
- Hani kağıdınız nerede? 
Bir gün evvel ,eşyamın parasız ta

şınacağına dair, Şirketi Hayriyeden 
aldığım kağıdı uzattım: 

- Ha ... Tamam .. dedi, şimdi, ister
sen, on ev eşyası daha getir ... yükle
yelim! 
Eşyanın hepsi yüklendikten sonra, 

içine biz de binerek Boğaza doğru a
çıldık. Ne 8.la şey değil mi? 

Para.sız pulsuz, bir göç... Asıl tu
hafı, tok sözlü işgüzar kaptanı, yol
da birdenbire değişti. Sanki. hiç o ak
si adam değildi. Deniz havası, anla
şılan sinirlerini yatıştırmıştı. öyle 
bir yumuşadı, öyle bir tatlılaştı ki o-

yerlerinden .tehlikeli suretet yarala
nan çocuk hastahaneye kaldırılmış -
tır. 

Burgaz Adasında 
bir kaza 

Beyoğlunda Filibe apartımanında 
oturan Andon, Dimitri ve arkadaşla
rı Burgaz adasına gezmeğe gitmiş
lerdir. Kırda dolaşırlarken Andon, se 
kiz metre yükseklikteki bir kayadan 
aşağıya düşmüş ve oradan geçen Di
mitriye çarpmıştır. Her iki arkadaş 
ta ağırca yaralandıklarından hasta
haneye kaldınlmışlardır. 

Bir çocuk tramvay altında 
ka la rak yaralndı 

Kalamışta, Bağdat caddesinde o
turan Nazminin dört yaşındaki oğ
lu Feyzi, tramvay hattına düşen to
pu almak üzere giderken oradan ge
çen bir tramvay arabasının altında 
kalmıştır. Tramvay arabasıyla bir -
kaç metre sürüklenen çocuk başın -
dan ve muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Ağır yaralı olan Feyzi hasta
haneye kaldırılmış, vatman hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

Bir amele bo9uldu 
Talebe kampına gelince, çocukları

nı kampa vermek isteyen veliler ya 
bulundukları mektep başmualliınli
ğine, yahut Maarife müracaat eyle· 
;nek mecburiyetindedirler. Kampm 
bir aylık ücreti muallim kam.plan 
gibi bir kişi için 15 liradır. Kampa 
girecek bütün çocuklar evvela ciddi 
bir muayenei sıhhiyeye tabi tutula
caklar ve ancak bünyeleri müsait o
lanlar kabul edileceklerdir. Kamp ha 
yatı gayet sakin geçecek, talebeye 
yorucu hiç bir hareket yaptırılmıya
cak ve talebe doktorların daimi su
rette ve sıkı olarak sıhhi mürakabe-

Brosens Brüksele döndü 
Elektrik, Tramvay ve Tünel Şir -

ketlerinin işletmelerine ait muhtelif 
meseleleri tetkik etmek üzere !stan
bula gelmiş olan, bu şirketlerin idare 
meclisleri azasından Brosens, Semp-

Altmkuma gezmeğe giden avukat 
Ali ve ailesi sandalla gezerlerken 
sandalm devrilmesile denize yuvar -
lanmışlardır. Etraftan görülerek ye
tişilmiş ve düşenler kurtarılmıştır. 

Tramvay altında kaldı 
Kuruçeşmede oturan kömür ame

lesinden Dursunun dört yaşındaki 
oğlu Kadir, oradan geçen bir tram
va arabasının altında kaim tır. Ba-

Büyükdere Tuğla fabrikasında a
melelik yapan Cideli Nuri çayır ba
şında denize girmiştir. Otuz kırk met 
re açılan Nuri, geri dönemiyerek bo
ğulmuştur. Cesedi aranmışsa da bu
lunamamıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Izmirde ölen Zenip fabrikası sa

hibi Ahmedin ölümü şüpheli görül
düğünden bağırsakları ve midesi çı-
karıl tanb A T i 1 · 

Göç hazırlığı 

lur şey değil. Eski bir deniz 
olduğunu hissettirecek vaziyetle 
larak dümenin başına geçmişti. 
tık onunla dereden tepeden kon 
yoruz. Ben, bir aralık sordum: 

- Bu sene, Vaniköyüne, bi 
başka kiracı taşınmadı galiba ... 

Başının üstündt. dolasan bul 
bakarak cevap verdı: 

- Havalar, yağmurlu gitti de 
dan .. 

Sonra ilave etti: 
- Ama, korkma, barometro d 

liyor. Yarın için Beykoza üç e 
yası götüreceğim. Oradan Paşab 
çeye de uğrayacağım ... 

- Kaç senedenberi göç eşyas 
şıyorsunuz? 

- Senesini unuttum bile.. D 
biraz sert söyledim ama, sen 
bakma .. Canım tezdirde de ondan 
terim ki, bir iş olup bitsin. Mo 
tam saat birde 'bağladım iskel 
Şimdi, bak saate .. lki buçuk .. De 
kabahat bende değil. 
Kağıdında saat bir yazarken, 

bir buçuk saat ne bekletirsin 
yim? 

Haklr itirazlara hiç darılmam 
tiyar kaptanın böyle tatlı tatlı ç 
ması hoşuma gitti. 

- Olur, böyle şeyler.. Hele 
yak, bir cıgara!. dedim. 

Vaniköyüne kadar böyle kon 
rak geldik. Ben sanıyordum ki 
törü Vaniköy iskelesi üstüne Y 
tıracak, eşyaları biribiri üstüne 
gidecek. Halbuki deniz sığ ol 
halde epeyce güçlük çekerek, mo 
yalının rıhtımına yanatrrmak z 
metini göze aldı. Hatta, arada, 
mallara da yardım ederek. eşya 
kaç dakikanın içinde boşalttı. Ha 
!arı savdığım zaman, cebimdeki 
rayı şöyle bir yokladım: 

Bir manda arabası eşya, Si 
iskelesine kadar bir lira .. !ki lir 
hamal parası.. etti üç ... Motöre 
vermediğim için, demek oluyor, 
tanbuldan Vaniköyüne kadar b 
nakil masrafım iki buçuk liranın 
de idi. Tuttuğum yalının kirasın 
lince, ev sahibi duymasın ama, s 
ucuz: Aylığı 12 buçuk liraya .. 

Bu sene, Boğaziçine taşmmağı 
kış, Emirganda oturan bir arka 
ma borçluyum. Beni daima "Taş 
na .. ., diye teşvik eder dururdu. 

Bir gün yine sordu: 
- Ne yaptın, sayfiyeye taş 

mı? 
Birtakım masraftan düşünere 
- Henüz değil, dedim, şim 

yalnız düşünüp taşınıyorum .. 
Güldü: 
- Bana kalsa, birincisini ya 

ikincisini yap! 
- Yani? 
- Yani diişünme, fakat taşın. 
Onun dediğini yaptığıma şimdi 



======================-=================== T A N 
• 

R0ma. 22 CA.A.) - Redif iilda· 
fil, ltaly& ile Almanya arumda ima 
VE- takat dostane birkaç toplantıclaa 
I01U'& bir ttcaret muahedename81 at
tedilmit olduğunu beyan etmektecllr. 
Bu muahedeııame, &aUmihıdeld car -
.... gUntl ima edilecektir. 
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EKONOMi 
Tütıilnlerimiz 

lstanbulda tütün 
ahşı devam ediyor 
İstanbul mıntakasmda tütün mti

bayaatma devam olunmaktadır. 
Elde kalan malların ekserisi aşağı 
kalitede mallar (ğörmez) dir. Bun
dan dolayı: fiatlerde yüzde 35 nisbe
tlııde bir azalış vardır. Havaların 

gayet müsait gitmesi tütün ekimine 
çok faydalı tesirler yapmıştır. Bu 
nuntakada şiındiye kadar 8098 ton 
tütün satılmış ve geriye 741 ton 
ıtok kalmıştır. 

Samsun mıntakasmda tütün sa
tışları devam etmekte ve en hararet
li merkezlııi Samsun ha valisi teşkil 
etmektedir. Mal azaldıkça talep art
makta ise de fiatler o nisbette iler
lememektedir.Diğer merkezlerde köy 
lüden mübayaat hararetini nisbeten 
kaybetmiştir. Yeni tütUn ekiminin 
çok ümit verici mahiyette olduğu 
bildirilmektedir 

Mısır piyasası biraz 
daha gevşedi 

!stanbul mısır piyasası gevşemek
tedir. Roman.yadan yeniden mısır 
getirtileceği şayiasmm bu duruma 
sebebiyet verdiği bildirilmektedir. 

Fiyatlar: 
Son hafta Geçen hafta Geçen 

yıl 

Mısır 
kuruştur. 

5,75 5,75 - 6 4,20 

Samsun mıntakası mısır piyasa -
eında önemli bir değişiklik olmadığı 
bildirilmektedir. Fiyatlar Samsun -
da çuvallı 6 - 6,25; çuvalsız 5,675 -
6,875 kuruştur. 

Iskenderiye mısır piyasasında u
mumiyetle ehemmiyetli bir değişik· 
lik görülmemiştir. Yalnız Fayumi 
cins mısırlar piyasaya az gelrH;:;.;., -
den fiyatlarında bir miktar yüks~lt· 
lik kaydedilmiş ve son fiyat uu. l ••• u 
Mısır kuruşu ve ardebi hesabile aşa
ğıdaki gibi gösterilmiştir: 

Nab olgemel 78 - 80 

Fayumi Refia 85 - 87 

Sudanı san 75- 76 

Canh hayvanlar 
1stanbul mmtakası son hafta için

de Edirneden 580, Uzunköprüden 
2523, kuzu Yunanistana ihraç olun
muştur. İhracat fiatr çüt hesabile 
:<ağırlığa göre) 450 - 600 kuruştur. 
Piyasaya fazla kuzu geldiğinden iç 
piyasa fiatları biraz düşmüştür. 

Ege mmtakaSI: İzmirden Pireye 
olan ihracat hararetle devam etmek
tedir. Son hafta içinde bu memleke
te 1141 sığır, 1599 kuzu 520 koyun, 
~54 oğlak ve keçi gönderilmiştir. 

Kars mm.takası canlı hayvan piya
sası eski hararetini muhafaza etmek
tedir. Talebin istekli olması inek ve 
t.osun fiyatlarının ylikselmesine a. • 
mil olmuştur. Diğer hayvanlar fi • 
yatlarında. ise fazla arz yilzlin.den 
n1sbeten alçalış hissedilmektedir. 
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Ademle Havva 
Bürhan OAHID 

lıyamıyan bu et yığını oradaki ah
baplardan birinin üstüne yuvarlandı. 
Bu yıkılış onu bilsbiltün çıldrrtm1ş
tı. Sahralarda aslanları yere seren 
mirasyedi prensin kendi kendine 
düşmenin verdiği hırsla ayağa kal -
karken elini pantalonunun arka ce
bine attığını gördüm. Sililıa. aanlı
yordu. 
Kadınlar ve erkekler ne yapacak

larını şaşırmış gibi çığlık kopardı -
lar. O anda yapılacak bir şey var
dı. Onu yaptım. Hala kaybetmedi
ğim eski atletlik hızı ile üzerine a -
ttldım. Ekselans çıkardığı şık taban
cayı bana çeviremedi. Bileğine kelep.. 
çe gibi yapışnuştım. Entarili fell8.hla
rı kırbaçla. döğüp pamuk çiftliklerin
den altın çıkaran, sahralarda tuzak 
kurup aslan avlıyan bu mirasyedi 
prens debelenip duruyordu. Bileğini 
öyle srkmışım ki parma.klarınm gev
tıediğini hissettim. Oteki elimle ve 
.Ur'atle silahı aldım ve iğrenir, tik
•lnir. tilkürür ribi vUziine bakarak 

İş kanununun tatbikatı 

Kanundaki bazı 

maddelerin 
mühim 

izahları 
Son günlerde eh çok satılan kitap 

İş Kaunundur. ·Patronlar, amele1er, 
esnaf, hasılı işle alakadar olan her
kes, bu kitaptan bol bol almaktadır. 
tş Kanununun metnini parça parça 
gazetemizde neşrettik. Kanun hangi 
müesseselerde tatbik edilecektir? 0-
kuyucu!arımızm tereddütlerine mey
dan vermemek için kanunun etrafın
da öğrendiklerimizi aşağıya yazryo
ruz: 1 

1ş Kanununun ı:ıır1ncı madaesıncıe 
"lşçi" me~umu en yeni manada ta
rif edilmektedir. "Bir iş akdi dolayı
sile başka. bir şahsın iş yerinde bede
nen veyahut fikren çalışan kimseye 
işçi denilir.,, Bu tarife göre, yalnız 
işçi kelimesinin hudutları içine, fab
rikalarda çalışan memurlar, daktilo
lar gibi ücretli çalışanlar da girmek 
tedir. 

Bundan evvel, yapılan iş kanunu 
layihalarında, otuz işçi çalıştıran mü 
essselerde, !ş kanununun tatbikı dü 
şUnülmüştU. Yeni kanunda, bu hu -
dut daha ziyade genişletilmiş, "en az 
on işçi çalıştırmağı icap ettiren yer
lerde de" iş kanununun hükümleri 
dahiline girmiştir. 

İş kanununun beşinci maddesine 
göre, kanun devlet sanayiinde, tat -
bik edilmiyecektir. Buna ait hüküm 
pek sarihtir. Bu maddeyi burada ay
nen tekrar ediyoruz. 

"Umumi, mülhak ve hususi bütçe
lerle belediye bütçelerinden maaş ve 
ya ücret alan memurlar ve müstah
demler bu kanunun hükümlerine ta 
bi değildir.,, Bu maddeye göre, lş Ka 

nunu, devlet fabrikalarında veyahut 
devlet sermayesinin iştirak ettiği fab 
rika ve müesseselerde tatbik edilmi
yecektir. Esasen devlet fabrikaların
da iş verenle, iş alan arasındaki 8. -
henk tanzim edilmiştir. Buna ait çok 
misaller bulabi1iriz. Mesela: Sümer 
Banka ait Kayseri dokuma fabrika
sında 4500 amele çalışmaktadır. Fab 
rika 24 saat çalışmaktadır. Amele 
mevcudu 1500 kişilik üç ekibe ayrıl
mıştır. Her ekip fabrikada 8 saat 
çalışmak suretile, iş saati tanzim e
dilmiştir. 

Devlet fabrikalarında is saati bu 
suretle kurulduğu halde, h~susi mü
esseselerde iş saati tahdit edilmemiş 
ti. Netekim ameleyle patron arasın
daki iş ihtilafları da hususi müesse
selerden çıkıyordu. İş kanununun e
saslarını hazırlayan lktısat Vekaleti 
iş bürosu senelerden beri yaptığı tet 
kikat neticesinde, devlet müessese
lerile, hususi müesseselerdeki iş mü 
nasebetlerini tetkik etmis, ve bu ne
ticeye vasıı olmuştur. tş :Kanununun 
üçüncü maddesinde, kanunun hangi 
müesseselerde tatbik edileceğ açık 
bir surette yazılmıştır. Bu müessese 
ler yalnız fabrikalardan ibaret de -
ğildir. In.şaat işleri, karadaki nakli
yat işlerile antrepolar, tahmil ve tah 
tiye işlerini gören müesseselerde de, 
kanun tatbik edilecektir. 

fş kanununiyle alakadar müesse
seler, şimdiden iş kanununun tatbi
kı için hazırlıklara başlamıslardır. 
Kanunun bir yıl sonra tatbik ~dilme
si, müessese sahiplerini çok memnun 
etmiştir. 

B O R SA 
Paralar 

A lıı 

Sterlin 627.-
l Dolar 123.-

20 Fransız fr. 163,-

20 Belçika franıJ 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810.-
20 Çek kuron 84.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Lirct vesikalı 190,-
Florin 82,-
Avustucya tilin 22,-
Mark 35,-
Zloti 20,-
Penıto 22.--
Leva 22.-
Yen 32.-
İsyeç kuronu 31,-
Altm 975,-
Banknot 245.-

Ç ekler 
Paris üzerini! 
İnıdliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 

Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çeko&lovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İsanya pezeta 

Satı ı 

632.-
126,50 
166,-

84,-
23,SO 

818,-
88,-
16,-
52,-

193.-
84,-
24,-
35.-
22,-
24.-
25.-
34.-
33.-

977,-
246.-

12.03 
631 50 

0,79,25 
10,10,70 
4,69,10 

2,44,25 
63,02,75 

1,17,17 
19,12,50 

4,18,50 
1,97.10 
3,06,25 
5,80,83 

şesindeki maroken koltuğa fırlattım: 
- Ekselans şehir içinde de insan 

avlamak istiyorlar galiba. 
Bu hakaretim onu deli etti. 
- Terbiyesiz herif! 
Diye bağırdı. 

... 

O zaman nasıl oldu bilmem. O 
dakikaya kadar zaptettiğim sinirle
rime hakim olamadrm. Lop sura
tında şaklıyan tokatımla prensin ye
re yuvarlandığını gördüm. 

Bundan sonrasını pek 'kademe 
hakim olmadan b~r hayal gibi hatır
lıyorum. Karmakarışık olan salonda 
Mery'nin ve daha birkaç dostun be
ni alıp götürdüklerini, klilp dokto
runun arandığını, prensin bayıldığı -
nı hep sonradan hatırlıyorum. 

ömrümde ilk defa hiddetlenmiş • 
tim. Heyecan içindeydim. Bugüne 
kadar kimse ile hatta. 'iddetli bira
ğız münakaşası bile yapmı~ insan 
değilim. Bu adam nasıl oldu da be· 
ni çıldırttı bilmiyorum. 

Eve geldiğimiz zaman Mery sinir: 
terimi yatıştıracak ilaçlar verdi. Sü
kfınet bulduğum zaman sordum: 

- Hata bende mi? 
Başını salladı: 
- Hayır. Bir anlaşamamazlık ol

du. Sen onu kastederek sövlemedin. 

Esh om 
lıı Bankası Mü. 

N 
,, ,, Hamiline 
Anadolu 3 60 

" 3100 
Şirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merkez Bankası 
O~manlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesı 

lsfilcraılar 

Türk Borcu I 
,, ,, II 
,, ,, III 

! ıtikrazı dahili 
Ergani A. B. C. 
Srvas Erzurum I 

" II 

85,-
9,90 
9,90 

24,45 
41,-
16,50 
19.10 
9,70 

12,50 
9.35 

67,-
27,-

4,45 

21,02,50 
19,70 
19,80 
96,-
95,-
97,-
97,-

Mısır fahvillerl 
1886 J -.- -.-
1903 n 97,50 98,50 
1911 ın 90,50 91,50 

Tahvilôf 

Rıhtnn Kuponsuz 10,20 
Anadolu 1 ve II 43,15 .. ın 44,50 
Anadolu Mümessil 51,45 

kendine alındı. 
Evet, Mery iyi görmüştü. Onun 

aslanın ölümündeki asaletten bahse
dişi bana biraz evvel anlattığı leşten 
tuzak vak'asını hatırlattığı için in
sanlarla aslanın kahramanlık nok
tnsmdan ayrıldıklarını söylemiştim. 

- Ya silah çekmesine ne dersin? 
Yüztinü buruşturdu. 
- Bunlar iyi şeyler değil Kimı

ran. 
Sonra yavaş yavaş ilave etti: 
- Bir şey değil artık klüplere de 

gidemiyeceğiz? 
- Niçin gitmiyoruz? 
Cevap vermedi. 
Tekrar ettim. 
- Niçin gitmiyecekmi~? 
- Gittiğimiz yerde münasebetsiz-

likler ... 
Devam ettirmedim: 
- Ayni vaziyet ısizin Londra 

klUplerinizde olsa böyle neticelenmi
yecek miydi? 

Omuzlarını silkti: 
- Bilmem. Ben tesadUf etmedim. 
Ve boynundaki zincirle oynryarak 

ilave etti: 
- Böyle vak'aları seyretmek için 

boks salonlarına giderler. 
Güldilm: 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte-

rinizi size söyliyelim ! 

Muztarip bir ruh. Geçirmiş olduğu 
mühim bir sarsın
tının henüz tesiri 
altında ve bu, ha
yatında daima ken 
dini hissettirecek. 
Hassasiyeti mantı
kma faiktir. Çalış
kandır ve işten yrl 
maz. Tereddütleri
ni, unutmak sure
tilı:ı izale eder. Se
razat bir karakte-
ri vardrr. !yi tabi

M. B. Koyuncu atliclir. Düriliıttür. 
Nümune bir aile reisi olur. 

* Hassas, alıngan fakat göster.mi -
yen bir karakter. lnsiyaklarmm ·da
ima tesiri altında 
kalır, mesuliyetle -

rini tevekkülle ka
bul eder. Fakat daı 
ma mesuliyetsiz 
roller arar ve bu 
rollerde çok mııvaf 
fak olur. Başkaları 
nın görüşleri on -
da kuvvetli akis -
Jer uyandırır, iste
miyerek onJarı kn
bul eder. Mevcut 
olan iştihalartot O. M. Etan 

bu vasıta ile tatmin eder. Kendini 
sıkı bir kontrola tabi tutması lazım
dır. 
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intikam almak istiyorum .. 

Şişliden Ayhan imzasile: nm kanserden hastadır. Bakttrdığım 
Bundan iTd seııe evvel genç ve gii- doktorların rııüştereken söyledikleı 

zel bir dul kadınla tanışt1m. Bidayet- rine nazaran ancak bir iki senelik 
te sempati ile başlıyan btt münasebet bir ömrü vardır. 
haftalar ve aylardan sonra rnütki§ 2 - Karımın senelerdenberi de
bir sevgiye kadar çıktı. - Bu sevgi vam eden hastalığı esnasında zeki, 
benim ilk sevgim ve ilk aşkımdı - güzel, zengi~ı ve okumuş bir genç 

Oyle anlar oldu ki birbirimizi iki kızla seviştim... Birbirimizi gayet 
gün görmeden duramıyo'l'duk. Bilhas şiddetli. bir aşkla seviyaruz. Bıı genç 
sa onıın bana karşı olan sevgisi daha 1.:ız biraz sinirlerirıfien rahatsızdır ve 
fazla ve daha müthişti. hastalığının tedavisi için sür'atle ev-

Aylarca bıt müthiş aşk ve sevgi lennıesine tıbbi ve kafi bir zaruret 
içinde yaşadık. Genç yaşta ve henüz vardır. Ak.si takdirde rahatsızlığının 
bir Universite talebesi olduğum için bir kat daha şiddetlenme8i ve teda. 
el altından yap1lan evlenme ve nişan visi müşkül ve belki de imkansız bir 
lanma tekz.iflerine karşı müsbet bir hal alması ihtimali vardır 
cevap veremedim: Buna rağmen sev- Bu vaziyet karşısında yapabile. 
gisi hiç bir zaman zail olmadı. Belki ceğim şu 2 §ey var: 
daha fazlalaştı. Tahkikatım netice- 1 - Karımdan ayrılmak ... Fakat 
süıde onun biraz havayi meşrep oldu- bana pek düşkün olan karım kendi. 
ğıtnıı ve benden daha evvel de birkaç sinden aynldığımı "haber aldığı tak
gençle seviştiğini anladım. Iııkdr et- dirde zaten bir iki seneden ibaret ka
medi. Beni sevdiği kadar hayatında lan hayat'& kederinden bir iki ka/tCll" 
kimseyi sevrnediğini ve sevemiyece- nın içinde sönüp gidecek. Kanunun 

j ceğini söyledi ve her an da söylerdi. bana boşanmak için hak vermesine 
Lüks hayata ve eğlenceye düşkündü. rağmen vicdanen bu hakkı kullan .. 
Maddi vaziyeti fazla müsait olmadı- ı mamağa mecburum. 
ğı için buna maddeten de ve imkdnı fJ - Karımdan ayrılmasam çok 
oldu,ğu kadar yardım ettim ve ediyo- şiddetle sevdiğim bu genç kızı ailesj 
dum. Fakat son zamanlarda biraz mevcut taliplerden biri.sile evlendire 
yardımda bulunamaz olmuştum. Ni- cek .. Hasta ve nevrastenik olan bu 
hayet benden soğumağa, randevüle- genç kız bana fevkalade düşkündür. 
rimi ihmal etmeğe başladı. Neticede iyileşeceği yerde mu"hakkak kt bir. 
anladım ki eskiden tanıştığı genç1er kat daha harap olacak ... 
den birisile tekrar münasebete ba§- Bu vaziyeti kendisine anlattığım 

* lamış. Diğer bir gün buna rastladı- bir arkadaşım, ya karımdan gi=Uce 
Uysal, iyi huylu, hoş sohbet bir ğımda başkasile alakadar olduğun- ayrılmamı veyahut da gizlice sevdi

tip. Neşeli meclisleri sever. Arkadaş dan mektuplarımızı ve resimlerinıizi ğim kızl,a, birleşmemi tavsiye etti ... 
canlısıdır. !şi bir iade ederek ayrılmamızı söyledim. Fakat bu tavsiyelerin her ikisi de 
mecburiyet olarak Onunla bir a"ldlcası olduğunu inkar gayri kabili tatbik .... Karımın ailesi 
yapar fakat ihmal etti ve yüzlerce yeminlerle beni ikna sofu bir sürü ihtiyarlardan mürek
ci değildir. Başka- ederek ayrılnıağa taraftar olmadı. keptir ve ben Tcarımdan bo~anırsam, 
larmı memnun et ~ Bıma rağmen münasebetinin kat'i ol boşandığımı belli etmemek için ken 

1 1m~eği sebver. Uysal- "duğwıu anl.adım. Bir gün yanında da disile tekrar görüşmeme veya bulu§
! ıgı da undan dola yeni sevgilisi olduğu halde aramızda mama kat'iyyen müsaade etmiyecek 

yıdır. Yoksa kendi rnüthiş bir kavga çıktı. Tabii ben lerdir. Diğer taraftan genç kız da a
n~ ~öre . verilmiş haklı olarak bir kaç söz s~rfettim. üesinin mütemadi bir nezareti altın. 
hukumlerı vardrr. Fakat bu sözlerime mukabıl ondan da bulunuyor. Onunla gizlice birle§6 
Muhitinin tesirin - zerre kadar ümit etmediğim öyle acı bilmek de gayri kabil ... Acaba akl.ı
den kurtulduğu an öyle §iddetli .sözl6ritıe maru.z kaldım m.za bir çare geliyor müt 
da yaratıcı kabi1i - ki bunları hayatımda unutamıyaca- Sizin taliiniz hep_ !J.astalardan mı 

Ayhan yellerini inkişaf ğırri. Beni tahkir etti, çok ağır söz• açıldı. Karınız kanser olmuş. Oteld 
ettire'bilecektir. z ı · t· f · · k d B · er e ızze ı ne sımı ır ı. enı sevme sevdiğiniz kadın nevrestenik. Şunu 

.,. 
Kabiliyetleri derecesinde dikkatli 

değildir. Neşeli, hayali kuvvetli, iddi 
alan olan bir şah
siyettir. Kendin -
den memnundur. 
İktidarına inanır. 
Bunları isbat et -
mek lüzumunu 
duyrnaz.Girgindir. 
cerbezesi vardır. 

Çok iyidir ve iyilik 
yapmasmI sever. 
Fakat birçok kere
ler yapmak iste • 
diği iyilikleri yan
lış aıılıyanlar var- H. Bayraktar 
dır. Bundan muzt.arip olur. İstikbali 
açıktır. 

* L. N. Y. e 

Göndermiş olduğunuz lotoğralı, 
Profesör CarteY't iade etti. Bu re
simde, yanınrzda iki kişi daha var 
ve yüzünüzün hatları sarahatle gö
rülmemektedir. Yalnız sizin yüzü
nüzü gösteren bir Fotoğrafınızı gön· 
clermenizi rica ederiz. 

insanların ya siniri yoktur, ya gu
ruru. Hadisede sen beni kabahatli 
mi görüyorsun ? 
Başını salladı: 
- Hayır. Sen kendini müdafaa 

ettin. Fakat ben vak'anın oluşunu 
doğru bulmadım. Nihayet iki kltip 
arkadaşı arasında bir münakaşanın 
böyle silaha, tokata kadar varmasını 
bir türlü anlıyamadım. 

Mery'nin beni haklı bulmasr kafi 
idi. 

Ona izah ettim: 
- Bu prensler hoppa, şımarık ye

tişmişler. Etraflarındaki insanları 
daima kendilerinden birkaç basa
mak geride görürler. Yaşamak için 
bir damla ter dökmiyen bu adamla
rın ve bütün hususiyetleri zengin 
bir adamın çocuğu olmaktan ibaret
tir. Fellah uşaklar ve Avruaph mü
rebiyeler elinde pohpohla büyümüş
lerdir. Eski bir tarihleri, milli he
yecanları olmadığı için ihtirasları 
daha ziyade böyle ferdi hareketler 
ve teşebbüsler üzerine yürür. Para
lan vardır. Hayat kaygusundan u
zaktırlar. Bu vaziyette insanlar 
macera peşinde koşarlar. Amerika
lı bir milyoner kendine daha başka 
e2-lenceler bulur. Daha mazbut va-

diğini benden soğıtduğımu yeni sev- anlamak isteriz: Hasta sevgilinizin 
giz.isinin yanında yüzüme kar§ı hay- sizinle evlenince hastalığının geçece 
kırdı. ğini nereden biliyorsunuz ve başka-

Bu, sözlerine ve nihayet bana yap- sile evlenince artacağına nasıl hak~ 
tığı bu, hakaretlere tahammül edemi- mettiniz? Bunu size hangi doktor 
yeceğim. için için kendimi yiyorum söyledi ve söyliyebilir. Sevda, sizin 
ve ondan intikam almak isteyorum. aklı seliıninizi biraz ihlfil etmiş. So· 
Size soruyorum: Ben ona o kadar ğuk kanlı ve metin olunuz. Karınız 
iyilik yaptığım ve son zamanlara hasta. Onu son gühlerinde büsbütün 
kadar çılğınca seviştiğimiz halde ne- muztarip etmek doğru olur mu? O· 
den beni bu kadar tahkir ettif izzeti nunla geçirdiğiniz dakikaları hatır
nefsimi kırdı? Bana bir yol gösteri- laymız ve sizin için ağır bile olsa, 
niz bundan nasıl intikam alayım f ona mukabele ediniz, fedakar olu
Kendime kalırsa i§i cinayete kadar nuz. Aksi takdirde, hayatınızın so
götüreceğim. Fakat istikbalim, her nuna kadar vicdan azabı duyacak· 
şeyim mahvolacak. Baııa her halde smız. Kanundan bahsediyorsunuz. 
makul bir kaç inNkarn yoln göster- Bizzat itiraf ettiğiniz gibi vicde.ru
rııenizi sonsıtz sayğıl.arımla sizden ruz daha makul düşünüyor. Düşünü
rica ediyorum. nüz bir kere, siz bir işte çalI§sanız, 

Size, kısaca, iki darbımesel söyli- ve çalışamıyacak bir hale gelince ai
yeceğiz. Yüksek tahsil talebesi oldu- zi tutup kolunuzdan atsalar, ne olur
ğunuzu söylüyorsunuz. Anlarsınız: sunuz? Ne hissedersiniz? Ne yapaca-

1 - lşkembe kazanından gülbe- ğmızı bilmiyorU2l amma, yapmama· 
şeker çıkmaz. nız icap eden bir §eY, olduğunu bill-

2 - Çivi, çiviyi söker. yoruz: 
ikisinden biri Zavallı bir kadını, karınızı, ihmal 

Tepebaşından M. N. O. imzasııe: etmeyiniz. Onu seviniz. Olene k&· 
1 - Be§ senedenberi evliyim. Ka- dar .... ve öldükten sonra! 

nııştır. Bu şark prensleri uzaktan 
bakınca. olgun bir lıısan gibi görün
dükleri halde terbiye, tahsil nokta -
sından çok yavandırlar. Onun için 
en nazik bir noktada Uzerlerindeki 
şatafat sıyrılır, altından işte böyle 
kiri, bayağılığı sırıbverir. Centilmen 
lik servetle ve süsle olmaz ki! Bu
raya geldim geleli Prens Hasan a
yarındaki insanların öyle vak'ala.rı
nı işittim ki iğrendim. Zaten bunla
rın taşıdıkları asalet firmasının et
noğrafik ve hatta polit"lk kıymeti 
yok. Vaktile burası bizim bir vila -
yetimizdi. Buraya Mehmet Ali adın
da cahil fakat çok zeki bir vali ta
yin edilmiş. O yavaş yavaş nüfuzu
nu arttırmış, Avrupadan mühen
disler ,muallimler getirtmiş. Avru -
paWarrn da gözüne girmiş. Böyle 
böyle ana yurdu olan Türkiye Ut:> 
alakasını kesmeğe başlamış. Daha 
sonra kendini buraya vali yapan hü
kftmete silah çekmiş. Muharebe et
miş. Aşağr yukarı orta asrr dere
beyleri gibi bir macera geçirmiş 

Avrupa devletlerinin de burada göz
leri olduğu için Mısır valisi ile ana 
yurdu arasındaki bu geçimsizlikten 
istifade etmişler. Nihayet Türkiye 
Muura imtivaz vermiFı. O zaman-

adı taşırlar. Aşağı yukarı yüz yılı 
bile doldurmryan bir macera. 

Işte bugUn klüplerde tesadüf et
Liğimiz prenslerin asalet tarihleri 
budur. 

Mery verdiğim bu tafsilatı dikkat-
le dinliyordu. . 

Onun burası hakkındaki fikri biiB· 
bütün başka idi. O bir lngilizdi. Ve 
burada kendini yabancı bir memle
kette tanımıyordu. Onun tarihi ma
lumatı yoktu. Yalnız burada onu 
kar~ılıyan her şey kendi ana vata· 
nında gördüğü şeylerdi. Onun için 
yadırgamıyordu. 

Kasrünnil'in üzerinde sallanan 
bayraktan sokakta dolaşan zabıta 

memuruna kadar her şey ona şu his
si veriyordu ki o memleketinden 
uzak bir yerde değildir. 

Teneffüs ettiği bu sıcak hava. ile 
Londra'nın sisli ve rutubetli ha.vaaı 
arasındaki fark sadece bir kimya 
farkıdır. 

Gittikçe yumuşıyan Mery'ye de
dim ki: 

- Prens Hasp.n'm bu aslan avı 
hikayesi bana /uydurma gibi geldi. 
Ayni maceray.ı bundan beş altı yıl 
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sonra sokakta dinsiz olan Me§rutiyetten 
Vasfi yatakta şeriat taraftarı idi 

r Xadm, Melihatb: Senih Efendi· 
ain kw. 

Melih.at yine bohçaçılık ediyordu. 
&kallı Vasfi, parasını yedikten son
ra, MelAhati boşamıştı. Vasfinin re
fahı o dereceye varmıştı ki karısı
nı yenilemesi 1A.zım gelmişti. Fa.kat 
1akallı Vasfinin hakkı vardı: 

Eski karısı Seniha gibi Melahat da 
yatatkta bir muamma. oluyordu.Meş 
nıtiyetten sonra sokakta dinsiz olan 
sakallı Vasfi yatakta şeriat ta.raf
tariydi: "Karısmm bid'ına koeMı te 
meUük eder" diyen fıkıhm kanlı~ 
kocalığı onlarda yoktu. Vasfi, Mela
h•tin bid'mı değil, bir dil'ım bile eli· 
ne geçiremiyordu. üstelik Meliha.-

. tiıı. parası da bitince sakallı Vasfi, 
onu "Bernehci şeriy" boşadı. Ve ay
lardanberi Melahat, yumruğunda 
bo}lçııı.yle bir dilim ekmeğin arkasm
aan günde yedi saat koşuyordu. 

Adnan evdeydi; bir müddetten be
ri .Adnan kadınlarda güzel ve ~rkin 
diye bir taksim anlamıyordu : heı
ka.dm bir defa. için güzeldi. Mel!bata 
bakıyor, bunu yeni kadm, ilk gör
tiüğü kadın bulamıyordu. Hastalık 
gibi fıkaralık ta bütUn çehreleri bir· 
birine benzettiği için dudaksız dene
~ek kadar renksiz ağziyle Melahat, 
'.Adnanm muharebe lstanbulunda 
hergtin rastladığı kadınlardan biriy
di. Bu çehrede 10 dakikada bile es· 
kiyecek bir yenilik yoktu. Adnan bir 
kadın çehresi nasıl bu kadar mana
mz olur diye düşünürken Belkis Me· 
lAhate 80rdu: 

- Çok zamandanberi mi bohçacı· 
hk ediyonıunuz ha.nım? 

Sual Mel!hatin kibirine dokundu: 
gözlenni ıııitemli siteDıli kapıyara.lç 
cevap verdi: 

- Bohçacılık değil ha.mmefendi; 
heM.p işçiliği yapıyorum; hilA.U bez .. 
ler üzerine hesap işçiliği ... Tapu Mü
dUrii Senih Efendi kerimesiyim; pe
derim mer!ıum ula eshabmdandı; be
~efendi tanıoırlardı; dedi, Ad11AJU 
göst.erdi. Bu kııdrn dem~k Melahatti. 
Adnanm bu ahbaplığa canı sıkıldı: 

- Evet, merhum.la, Hidayetin ko· 
nağmd& görüşmüştük, dedi. 

Melihat. Sofularda.ki eve geldiği
m şimdi hatırla.mryan Adnanrn yi.i
ztine manalı manalı baktı, sonra, du
dağım bükerek, bohça!nndan hilali -
Jer çıkardı; şelçer rengi bir hil!liyi 
göetererek: 

- Bakınız, bu Pesend işindeki §U 
inceliğe hannnetendiciğim, dedi. 

Belkisin hilAliye eğilen kafa.sına. 
M'ellhat anlatJyordu: • 

- Bu da. "'çift atktlI yarma iğne 
111 ... 

Belkis - A a... Hakikaten ince i§. 
Melabat - Bu da en kolayıdır ha

mr:nefendieiğim :. (SOU8llla) işi... 
Bir tek tele ipek M.nlarak yapılan 
ie-

Bohçasmda.n bir bqka hilali çrkar
Clr. 

-HeMp ~var, hesapcık işi var; 
dedi; mesela işt.e bu da hesap işi ama 
buna keseme derler; Antep işidir bu. 
'.Antep işiyle bir maşlah 27 günde bi
t~r; hesap işciliğile ayni maşlah üç 
ayda. çıkar. 

Bunlan söylerken Melihat Belki
m yiWüne acaip aca.ip bakıyordu. 
~dnan bu gözlerden sinirlendL Bel
kilıe büsbütün ihtiyatsız gözlerle ha.
kan Melahati, kendisine bakmağa 
mecbur etmek isteyerek, ona, e.ski 
lrocuı Saidi sordu. 

Melihat dert anlatanlarm büttin 
mera&mine ta baştan başlamak için 
ewelA. içini çekti: 

- Hiç sormayın Beyefendiciğim, 
&di; o aile mahvoldu: 

Belkis, zile bastı: Hitmetciye bir 
ta.ımn hilililer verdi; bunları üstün
de tecrilbe etmek için başka bir oda
ya, hizm~iyle beraber g i t t i 

MelAhat - Saidin babam Tufan 
Efendi 31 Martta asıldı, ta.bil biliyor-
111.muz. 

Tufanı ve oğlu Sai~i Senih Efen· 
tli, Hidayetin konağına götilrdUğU 
bir gece ~dnan t a n ı m ı § tı . 
bu Tufan Efendinin kırmızı fes gi
yerek kendini halka zorla hafiye ta
ıuttığnu Hidayetten çok dinlemifti. 

Fakat 31 Martta Adnan, Tufan 
~eııdiyi astıklarnu bilmiyordu. Fe-

te içinden gülerek acıdı. 
Melahat ucu kendisine dokqn:mr -

yan bir felaketi anla.tan isanm leziz 
heyecanile boyuna Tufan Ef endiyj, 
Saidi anlatıyordu. 

Adnan - Cepar.eye giderken mi 
dediniz ? 

Melahat - Evet, beyefendi; Sa~t. 
Recep Paşa merhumun c~azesine ye 
tişeyirn diye teIAşla ko~arken tram -
vay yolunda kalp sektesinden dil§ • 
müş, ölmüş. 

Adnan - Tuhaf şey, te18.şı ne? Re 
cep P~a akraba.amdan mıydı? 

Melahat - Aman efendim; Saidi 
bilmez nıisiniı? O her cenazeye ba
yılırdı; hele kalabalık cenazelere! ... 

Tabuta koymak i~in Recep paşar 
yı soyarlarken, gömleği yamalı çrk
mı9tı! Bu ha.her cenazenin stı.flarmda 
k~muştu. Bu ya.nıa. o gün bütün 
memleketi kendine t c p 1 ı y a n 
bir noktaydı. A d n a n kendi 
jcendine d~Uyordu: "bir yıµna, 
bir fil<rln bayrağı gibi bu kadar ada.
mı peşine nasıl takmıştı?,. 

Melahat, duramadı, 
- Ah efendim, dedi, benim de ba· 

~nna gelenleri ~ormuyors\llluz? 
Adnan sordu. 
Mellthat, parası bittikten ::ıonra 

Sakalh Vtı.sfinin kendiAini nasıl bo
şadığnıı anlattı. ~onra ''bc!>şanmak" 
k~limesinden hatırlayarak Maliye 
Nazırmm kızı Süheylaya gtc;ti. Sü -
heylanın mektubuna hala kızan Ad
nan Süheyl!nın betbaht olduğunu 

dinleye~ğini Melehatin sesinden sez 
mj~, ho~lanryordu. Melahat, başkala 
rmın fel!ketine teessilr gösterenle· 
rin üzüntüsüz merhametile, Maliye 
Nazırrnm konağındaki felaketleri bi 
rer birer söyledi : 

"MaJiye nazın öldükten sonra Sü
heyla berber lavantası koka.n Hün -
k!r ya verile evlenmieti; fakat koca
sını sevmem.iş, ayrılmıştı; dedikodu
lara göre Süheyl& vaktile birini sev
ırti,, hata onun derdindeymiş" 

Adnan, kızardr, öksürdü; yUzünü 
anla.dl mı diye Melahate dikkatle bak 
t.I. Melahat devam etti. 

''Maliye nazmnm kanaı Cemalfer, 
Paşası öldükten eonra yine o kıba.lde 
bir adamla evlenmek istemiş; sakal 
lı Vasfi için meşrutiyetin paşası sa -
yJlır, demişler, c;erkes kadmı ona var 
mıştı. Kızı Süheyla anasına kızmış, 
paşadan kalan mallarnu. mülklerini 
ayır:rru§lardı. Bozdoğan kemerindeki 
konak Süheylada kalmıştı. Sakallı 
Vaafi Hacı Hufüsi Paşanın Beylerbe 
ğindeıki yall!3tnı evvela faizli borç pa
r~ verereJt rehin a.Jmış, sonra icradan 
kapatmıştı. Bir müddet Cemalif erle 
() yalıda oturmu§lardı. Kadmm ma
lını. mülkünü, avukat Tevfik hocay 
la birleşerek, evvel& ona satın aldır 
mış, sonra. ikinci elden kendi almJştı. 
Sonra da kadmı boşamıştı. Cemalif er 
şimdi SülUklüde bir kira evinde Te
kirdağlı Cemile ile beraber oturuyor· 
mu§; kızı Süheyla hal6. dargınmrş.,. 

1 Arka~ı 

Antalgada şehrin birçok cadde
leri beton olarak inşa ediliyor 

Antalya Halkevi bina$! 

.AnWya. (Ta.n Y - Belediye, lma.r Diğer taraftan. Halkevi umsll he-
faaliyetini bir hayli arttırmıştır. Şe- yeti tarafından umumi ~1 bir 
birin geniş caddelerinin beton ola · müsamere verilmiştir. (Hi.mmetin 
rak inşasına devam edilmektedir. Oğlu) piyesi -muvaffakıyetle temsil 
Bu yüzden, ba.zT caddelerde balkın edilmiştir. Kızılay cemiyeti tarafr:ıı
gelip geçmesi zorlaşnııştır. Dört bü· dan Halkevi tarasalannda verilen 
yük caddede dört silindir mUtemadf balo da ayn bir muvaffakıyet ka-
bir faaliyetle kısmı kıstm yollan . 

ft,-+ftdır. E11ki d .. kk"nl h _ ıanmışt.Ir. Baloya, şehrın tanmm1ş 
yapma.zı.14 ,, u a ar e ·1 1 . . . k tıni l rd" V d 
men hemen kaJmanuştTr. Ana cad- aı e en ı~tıra e ş e ır. e a. -
deler yE>ni ve bit" örnek dükkAnlarla vetliler cemiyetin bu eğlencesinden 
süslenmiştir. memnun kalmışlardır • 

Gebzede Pehlivan Giireşleri -
28 Haziran 936 Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 

iddialı pehlivan gtireşleri yaptınlacakt.Ir. Gidip gelme için İstanbul 
ve Anadolu iarafmdan on iki tren vardır. 
Ba~a 50, ba§ altına. 30, büyük ortaya 20, kü!:ük ortaya 10, desteye 

•••••••• 10 lira mük!fat verilecektir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
S cU k8flde 11 • Ternmuz - 838 dad1r. 

Büyük ikramiye 
5Ô.OOO Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ilaami· 
velerle (20.000) lirahk bir mükafat vardır ••. 

111111111 UHI il JI 

= -
1 -

-

/ 

9 

FAYDALI--( 11erm::;."") va~murdan kaçarkenj' 
_ _ _ _ _ _ BiLGiLER - ı - Peride CELAL -
aıa~ Kemal kansınvı saçlarını okşıya- farken ,birdenbire üzerinde mğma-

Bugünkü Program 
1stanbuJ . 

18: Muhtelif pliklar; 1!>: Haberler; 
19,15: Hafif orkestra (gopraııo); piyano 
Leçenaki; 20,30: Stüdyo orkeıtralao; 21,30 
Son haberler. 

Saat 22 dett ııonra Anadolu Ajanamm 
pzetelere m.ahsua havadia aerrisi •erile
cektir. 

Ankara 

12,30: Plik T<lY'tlm ve Ajanı haberleri; 
19,30: Kar1$dıı müzik; 20: Dr. konuıuyor ; 
20,20: Oda milziii (pllk); 20,30: Ajane 
haberleri; 20,40: Hafif ıniiıik. 

Bökreı} 

18,15: Pl!k; 19: Haberler; 20,15: Çift 
piyano konseri; 20.!o: Sarkd•r cnııet); 
21,30: Senfonik konser; 22,35: Koftserin 
devamı; 23,30: Cina lokantaımdaıı ııakiL 

Varşova 

18: Orkestra; 18,50: Muhtelif; 20: Sar· 
kılar ve hafif havalar; 20,25: Piyano so
natları; 21: Halle ıulnlan; 21,45: Sözler; 
22: Senfonik koııser (~arkılı); 23,15: Dans 
24: Dans. 

Viyana 

21: Net'eli tulular; %1,35: Viy.ana fillr· 
monisi; 22.35: Haftaam ~ber kullA11; 23: 
Hıberler; 23,10: Viyolonşel mııai.!Psi; 24,.20 
Viyana musikisi. 

Moskova 

18,30: Hafif muıilci: 19: Sarblar; 10,SO: 
Operet nakli; 22: YabanCJ dillerle n~ri -
:vat. 
Budapeşt.e 

20: Skeç; 22,20: Sark! - Pi~o; 23,10: 
Salon orkeıtraıı; 24,10: Pi7ano koıı.eri. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Taksirn bahçesin 
de bu akiam 21,45 de (BAY -
BAYAN). Yakında (Rahmet efendi) 
opereti. 

• YILDIZ: CAık Senfonisi) •e (Deli 
Gönül). • 

• TÜRK : (İnl(ilis Ajanı) •e (Sokaklar 
da Altm). 

• TAN : (Dantenin Cebenııemi) ve (Kü 
çük Albay). 

• SIK: (Giinet Prensi) •e CSikaco Ka 
çakçdan). 

• FRANSIZ : (Şeytan Ktz) ve (Kimse 
siz). 

• Saray: (Bozambo " (!lir qk cecesi) 
• Sümer: (Düşmanlar peo~e) ,,.. (Kcı 

ıı:ıa.nlar ~arken) 

• Ipek: (Hava Kahramanları) ,,.. (SC91i 
nin ıesi) 

• ALEMDAR : (Son Uçaı) 'H (Ka4m 
Asla Unuttna.ıl). 

• USKUDAR HAI,E: (Fakir Bir Deli 
kanlının Hikbesi). 

RAoıtnnp tPlefonlsın 

Cerrahpaı• hastaneıi 21593 
Gureba hastanesi Yenibahee 23011 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimi! hastanesi Uıküdar 60170 
Kuduı: hastanesi C-Pa 22142 
Beyoilo Ziikilr baıtaı:ıesf 43541 
GUlhaııe hastanesi Gülbanc 20510 
Haydarpaşa Nümnne baataııeıal 60107 
Etfal hastanesi Sişli 42426 
BakJTköy Akıl hastanesi 16.60 
Şark Demiryollan Sirlı:ecl 23079 
l)ev)et Demiryollan Haydarpqa 42l45 

itfaiye Telefonları 

latanbııJ ltfaiym 24n2 
Kadlkö,. itfaiyesi 80020 
Ye~ilkö1. Bakırköy, Bil:vükdere, 
Üsküdar itfaiyesi 501525 
Beyoğlu itfaiyesi 4<46~ 
Bü:rükada, Heybeli. Bara-az, Kmab mm 

takalan için telefon ısantralm4'ki aıemvra 
yangın demek klfidir. 

Mttncaat yerleri 

Denb yollan acentesi Tetefon 423152 
Akay (Kadıköy islı:eleai) 43732 

Ça.brk ııhht ya.rdnn teşldl&tı 

Bu numaradan imdat o tomo 
bili istenir 

Kandırada yol inıaat 
faaliyeti 

Kandıra. ( Tan ) Gevk köy 
yollarının, gerek Agva. • Kandıra. ve 
Adapazarı - Kandıra. §Oselerinin in
şası ilerlemektedir. Yol pa.ra.ııı ile 
mükellef ole.nlar, l"e başlamışlardır. 
Inşaat, bugünlerde bitmek üzeredir. 
Mükelleflerin zirat işlerinden geri 
kalmamalan için, haftada yalnız 

dört günlerini bu işe hasretmeleri 
muvafık göıiilmil§tUr. 

Erdekte deniz sporlan 
Balıkesir, (Ta.n) - Erdek zeytin .. 

li adada deniz spor klUbU için bir 
courage yaptmlaca.ktır. Bu iJ}le Ba.n
dtrnıa Urayı mühendisi uğrqmak
tadır. İlçede de aynca. bir spor alanı 
~pı:laca.kttr. 

Bu i§ler için Uray, bU~ine 500 
ra. istimllk param koymuftur,. 

Şarbon hastahğı 
Kanclıra., (Ta.n) - Sefalı köyfuı· 

de koyunlardaki §8,rbon hutalığmm 
tedavisl için Geyve Hüktlmet Dok • 
toru Mehmet Ali, buraya gelıni§, 8§l 

tatbik etmiştir. Konulan kordon on 
be 

ra.k: cak bir siper olan küçük bir kapı 
- Camın benim, dedi. Ne za.ma.n- gördü hemen altına. sığındı. Yağmur 

danberi istediğin elbiseyi nihayet öyle şiddetlenmişti ki, birdenbire so
yapabilecekain. kaklarda kimseler kalmamıştı ve 

Gen9 kadnı inanmıyan sitemli bir Sevim için orada durarak yağmurun 
bakışla kocasını süzdü. Fakat onun biraz dinmesini beklemekten başka 
vermek için avucunda deetelemeğe çare yoktu. Halbuki yağmur ayni 
i>a§Iadığı paralan görünce sevinçle şiddetle devam ediyordu. Ve genç 
boynuna atıldı. kadının sığındığı küçük kapı ardına. 

Kemal ile Sevim evleneli iki yıl kadar açıktı. Bir aralık arkasmı 
oluyor. Kemal temiz ahl!klı, biraz dönünce Sevim bunu görerek §a§tr
sa.fça, orta.halli bir tiieca.r. Sevim be- dı. Sanki içercle kimseler yoktu. 
yaz, toparlakça. yüzünde iri şeyta.D Küçük zevkle süslenmiş geniş salon
baktO}ı gözleri, pembe bilyUcek ağZJ da geniş, kıztl renkli bir divan bü
ile çok güzel bir kadın. Yaz geleli- tün rahatlığı ile insanı çağırır gibi 
denberi koca.smdan ısrarla emprime idi. Sevim başkalannın hususiyeti
bir elbise istiyordu. Fakat beğendi- ne karışarak, evlerinin içini .böyle 
ği elbiselik pek pahalı, diktireceği tetkik etmesinin münasebetsizliğini 

terzi de ondan aşağı değildi. Kaç düşünerek hemen başını çevirdi, is
gtlndür kansını oyalıyan Kemal, son karpinlerini asabiyetle yere vurarak 
za.m&nlarda. ~ine toplu bir para geç· yağmurun dinmesini beklemeğe baş
tiği için onun bu elbiseyi yapt.Irabi- !adı. 
leceğini i§te bugün müjdeliyordu. 

• 
Sevim aynanın karşısında elbiae • 

sinin üzerinden ellerh:ıi geçirerek dü
ıeltti. Şapkemın çiçeklerini par -
rnaklarile okşar gibi elledi ve au -
daklannda memnun bir tebessümle, 
&yna.da.n biraz uzaklaşıp kendisine 
ba.ktı. Bu tetkikten belli ki memnun 
kalmt§tı. Mavi mineli emprimesi vü
cudunu ince dalgalarla sarıyordu, 

istediği gibi şık olmu§tu. Genç ka.-• 
dm elbise yapıldıktan eonra Kemali 
epey zorhyarak aldırdığı ona. uygun 
eldivenlerini, ~nwmr eline aldı. 
Kıvrak bir yürüyüşle odadan çıktı. 

Sokakta yilrUrken bir~k bakıgla.
rm üzerine çevrilmesi yüreğini gu
rurl& sarıyor, kaldırımda ya.vaş ya· 
V&IJ ilerliyerek düşüniiyordu: Şu Ke· 
mal !azla. saf, bir kadını mes'ut et· 
mekten epey uzak olmasına rağmen. 
iyi kalpli bir adamdı . .Bu elbiseyi he· 
men, üzmeden ya pt.Innaısı bile buna 
delildi. Sonra kendisini neka.dar çok 
seviyorclu. Bu dUşünceler genç ka
dmm • neş'esini büsbütün artırdı, 
kıvrak bir yürüyüşle yoluna devam 
etti. 

Ziyarete gittiği yer yakm bir ah· 
ba.p eviydi ve o gün kabul ~nü ol
duğu .için salon epey kalabalık,tı.Se
vim sık elbi~sinin bir kat daha ar
tırdığı cazibesile orada da birçok 
takdir topladı. Epey oturmuştu ki, 
bir aralık konuşulurken hannnlarda.n 
biri, havalarm kaç gündür bozuk git 
mesinden §ikayet etti. Ev sahibe!i de 
yavaş yavaş semanın bir ya.nmı kap 
hyan bulutlan işar~t ederek: "Yine 
yağacak galiba .• Guya yaz geldi." 
diye, yüzünü bwıışturdu. Sevim epey 
oturduğunu, sonra yağmur başlarsa 
elbisesinin inceliğini, ıslanacağını 
dUşUnerek kalkmağı münasip buldu. 
Daha kalmas:ı için bütün ısrarla.!'11 
rağmen ev sa.hibesi ve misafirlerile 
vedala.şu. Sokağa ~ıktığı zaman kal
dıl"Iriılan parlak bir ışıkla yıktyan 
güneş içini ferahlattı. Evi yakm ol
duğu için yava§ yavaş yürümeğe 

batladı. Tam kendi oturduğu apart
m3nm olduğu caddeye sapmıştı ki, 
birdenbire iri yağmur damlalan kal
drrımla.ra muzip bir elin savurduğu 
kü~k fiskeler gibi düşmeğe başladı 
ve Sevimin hayrette kalmasına. va
kit kalmadan yağmur bir sağanak 
halin~ ısiddetlendi. Apartman cad
denin ta öbür başmda idi. Genç ka
dm bir eli bozulmasından korktuğu 
şapka.şmda. telaşlı koşmağa başladı. 
Apartma.nlarm kenanndan, elbise -
sinin mahvolacağını dii§ünerek ko-

• 
Akşam sofrada idiler. Hem orta

lığa bakarak, hem de yemeklerini 
yapan ve biraz aptalca olduğı.ı için 
acıdıkları ihtiyar Fatma Kadm, ya
vaş yavaş tabaklan kaldrnp hizmet 
ediyor, karı koea şundan bunda.Jl ko
nuşuyorlardı. Bir aralık Kemal gü
lümsiyerek havanın öğleden tonra 
birdenbire bozmasından, ya.ğn!\ırun 

şiddetinden bahsetti ve karısına gü
lümsiyerek bakıp sordu: 

- Sen de soke.ğa çıktın, ıslanma
dın ya .. yavrum? 

Genç kadın birdenbire hafifse sa
rarmıştı. Sonra önündeki eti aşabi
yetle kesmeğe çalışarak cevap ver
di: 

- Hem de yeni elbiselerimle !:Ik· 
mıştım. Eğer dönüşte şu sıramızda

ki gri apartmanın altına sığınmasa 
idim elbisem mahvolacaktı. 

Kemal bir şey söyliyecekti. Falta.t 
biraz ötede büfeye dayanmış, onlan 
dinliyen Fatma. Kadın söze karıştı. 
Çürük sarı dişlerini meydana çıka • 
ra.n buda la bir tebessümle hanımına 
döndü: 

- Iyi ki, hanımcığım alt katın 
kapısına sığrnmadıruz, dedi. Orada 
bir çapkın adam var ki, mahallede 
kimseyi rahat koma.z. Sizi de arka
nızdan korkarım içeri çekiverirdi. 

Kemal kahkahalarla gülmeğe 
başlamıştı. Fakat Fatma Kadına 
tenı ters bakan Sevimin yüzü bir • 
denbire kıpkırmızı oldu. Hayret için
de idi. Bu budala ihtiyar ilk defa. 
biltün vak'ayı görmüş gibi söylü • 
yordu. Sanki hakikati bilerek Se· 
viınle eğleniyordu. ÇünkU Sevim o 
gün siperine sığındığı küçük kapının 
çapkın sa.hibinin kendini birdenbirf' 
şeytani bir gülümseme ile içeri çek
tiği küçük salonda çok heyecanlı 
dakikalar yaşamış, evvela hiddetle 
söylenmesine, ettiği hakaretlere rağ
men sonra birdenbire kendini onun 
kollarında, geni§ kırmızı divanda 
bulmuştu ve birkaç yağmur damlası 
böylece onun bütün hayatını değiş
tirmeğe, o c;llpkm yabancının metre· 
si olmasına sebep olmu§tu. 

O günden sonra Sevim sık sık za. 
rif, ışrk mavi mineli elbisesini giye· 
rek yağmursuz günlerde de gri a. w 

partmanm alt kat kapısının küçük 
siperine srğınmağa koştu ve omm 
artık hiç elbiselik istemediğini, dai
ma mavi mineli elbisesini giyerek 
sokağa <;ıkmağı tercill ettiğini gören 
kocası Kemal genç kadının bu kana· 
atklrlığına naıııl eevineceğini §a§ır
dı. 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları f 

Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 ton Dizel 
Mayi Mahruku 29 H aziran 36 pazartesi günü saat 14 
de kapalı suretile alınacaktır. 

Şartnamesini görmek için her gün komisyona müra
caat olunabilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat ev
vel 1087 lira 50 kuruştan ibaret M. Teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklif mektubu
nu muhtevi mazrufun Kasımpaşadaki komisyon başkan 
hğma verilmesi. (3232) 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: .s 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Eczaned.55 

gerekli olan miktar ve müfredatı şartnamesinde2us 
bulunan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 26-6-936 cuma günü saat 16 da Yükstden 
Enstitüsü Komisyon odasında ihalesi yapılacaL t 

. u sa ı-3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
1 4 - Muvakkat teminat 240 liradır. .a mış-



( 

1 

-- 10 

En boş meyva usaretenle b.azır 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştıru 

lnkıbazı izale eder K.anı temız· 

liyerek vücuda tazelik ve canlı1ık 

bahşeder. 

TNGILTZ KANZUK 'Rf7ZAN E~I 

Beyoğlu (stanhul 

ls•anbul Kamu ani ğı Sa
tmalma komisyonu ilanlarl 

Komutanlık hayvanatı 

için alınacak olan 3 30000 
kilo Yulafa verilmiş olan 
fiat makamca pahalı görül
düğünden 26-6-936 Cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla 

alınacaktır. Muhammen tu
tan 1 7094 liradır. İstekli
lerin 1282 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektup
lariyle beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıdaki Komutanlık Satınal

rna Komisyonuna gelmele
ri. ( 3485) 

* * * 
Komutanlık Birlikleri ih

tiyacı için 28,000 kilo yazlık 
Patates 2 4 Haziran 9 3 6 
Çarşamba günü saat 16 da 
açık eksiltme ile alınacak

tır. Tahmin edilen bedel 
1960 liradır. İlk teminatı 
14 7 liradır. İsteklilerin vak
ti muayyeninde teminat 
rnektup veya mak buzlariy le 
Fındıklıdaki Komutanlık 
arttırma eksiltme komis
yonuna gelmelerL ( 3 16 O ) 

4284 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mev
ki Komutanlığı Eratımn se
nelik ihtiyacı olan Elli Bin 
50,000 kilo sığır etine veril
miş olan fiat makamca pa
halı görüldüğünden 24 Ha
ziran 936 Çarşamba gunu 
saat 16,30 kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
rı 11.990 liradır İlk teminatı 
899 lira 25 kuruştur. Şart
namesi hergün öğleden ev
vel Komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin İlk te
minat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 No. lu ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaikle beraber ihale
den en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıdaki Komutanlık 
arttırma eksiltme komisyo 
11una vermeleri. ( 3161) 

4285 

(<DOKTOR 

~~mal N. im re 
cayı 

çe gii.lLT VE ZUHREVl 
rı kırl.IKLAR MUTEHASSISJ 
den V.eyoğlo lstiklil cadde31 
kurup an No. 16 
prens ·p-
öyle 819gleden sonra hastala· 
,ediğin~ kabul eder. 
Btlr'atle Telefon: 40153 
alnlr, t 
"1 süsll 

1 A N 22 - 6 - 936 
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\ Kapah Zarf Usulile -------lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları --c ---Cinsi Muhammen 
bedeli 

-İlk teminat = - -
Eksiltme ilanı --= -= --- ----. . 

Lira Lira -.. -. - -
Köhne ve müstamel eşya = s •• • B k = 

Şehzadebaşı'nda teberrükAt anb:~?nda mevc~~ satıl- i u m er an ~ 
mak üzere ayrılan eşyalar pazarlıkla satılacaktır. : = 
Pazarlığı 25 Haziran 936 Perşembe günü saat 15 de E umumi MÜ dü rlüg'-' Ünden: §_ 
Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyon- : _ 
da yapılacaktır. Şartnamesi Levazrm Kaleminde her- : 1 - Bursa'da Muradiye istasyonu civarında inşa edil E 
gün görülebilir. Satılacak eşyaları görmek istiyenler 2 mekte bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun -
her gün saat ı 2 ye kadar Şehzadebaşı'nda Vefa cad- : inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasile eksiltmeye 
desindeki anbarda görebilirler. İstekliler pazarlığa iş- § çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 156.157,21 liradır. § 

: 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : : 
tirak etmek için yukarda yazılı teminat akçelerile bera- : A) Eksiltme şartnamesi E şiddetli harareti; 
ber pazarlık günü saat 15 e kadar gelmeleri. ( 3464) : B) Mukavele projesi : cild için tehlikeli oldu-

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Manok Marikyan tarafından Emniyet Sandığına bi
rinci derecede ipotek edilen ve tamamına yeminli üç 
ehlivukuf tarafından 12792 lira 50 kuruş kıymet tak
dir olunan ve evvelce senei:ıeri ayrı ayn iki müstakil 
ev iken bilahara mahallen tadil edilmek suretile bir 
apartıman haline kalbedilen Beyoğlunda eski Kamer
hatun yeni Hüseyinağa mahallesinde Saksı halen Süslü 
Saksı sokağında eski 4 yeni 1 4 eski 6 yeni 1 6 ve Pire 
Mehmet sokağında 20, 22 No. ra ile murakkam hududu 
bugünkü maklup haline göre bir tarafı Kadinko hanesi 
diğer tarafı Doktor Şahbaz hanesi arkası Pire Mehmet 
ve önü Saksı sokağile mahdut 16 No. lu kısmın zemin 
katında mermer bir antre camlı kapılı bir hizmetçi oda
sı mevcut olup bu kısmın dairesi 14 No. lu kapıdan gi
rilir ve müstakil evdir. 

Birinci ve ikinci ve üçüncü katların her birinde birer 
koridor ve birer camlı sofa üzerinde dörder oda birer 
hela karosimen döşeli mermer musluklu birer mutfak 
mahalli ve t-erme şifonlu birer banyo, 4 ncü katında zemi 
ni asfalt üstü kapalı tarasa ve zemini asfalt bir oda bir 
hela bir aydınlık mahalli, bodrumda malta döşeli bir mut 
fak, bir sarniç bir hela, kömürlük ve merdiven altı var
dır. 14 No. lu hane zemin katında mermer antre bir so
fa iki oda bir hela bodrumda bir mutfak bir hela bir 
sarni;, çamaşırlık, merdiven altı, bir kömürlük mevcut
tur. Bu kısmın üstü 16 No. ra ile birleştrilmiştir. Umum 
masahası 1 ı 9 m2 dir bir dairesi borçlu tarafından isgal 
edildiği ve 16 ve 14 No. rolunun zemin katlarında kira- 1 

cı olmadığı halde ayda seksen lira getirmektedir. Bina 
kagir ve 16 No. da birinci katında 14 No. da birinci ve 
ikinci katlarda üstünde balkon bulunan birer şahniş 
vardır. 

Yukarda evsafı yazılan gayrimenkul açık arttırma
ya vazedilmiş olduğundan 2 7 -7 - 193 6 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni buldueu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 11-8-936 tarihine müsadif salı gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırnJ.asında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüzde 7, 5 nispetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi
yeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 
20 senelik vakıf icarr;.i tavizi bedeli müzayededen ten.: 
zil olunur. Daha fazla malumat almak istyenler 
13-7-936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
934 - ı 093 No. Iu dosyaya müracaatla mezkur dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3493) 

14850 Ton Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli ( 193 O 5 O) lira olan yukarıda 

rnikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 
9? 6 tarihinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (dokuz) lira (66) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan ( 10902) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektublarım mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
Komisyona müracaatları. (3150) 4509 

Sahibi: ŞlJKRU ARIÇ - Umum! Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

c C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri ::
1 
ğu zaman vOcudunuza 

"BARONIA" : D) Fenni şartname ve ölçü usulleri _ 
: E) Umumi şartname S güzellik yağı sürOnOz~ 
E F) Projeler S: Bunuyapmakeızemdir, 
§ İsteyenler bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümer Bank An. § zira bu suretle ıztırablı 
: kara şubesinden alabilirler. : yanıklıklarından ka-
: 3 - Eksiltme 6 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 16 da : çınabileceğiniz gibi 
- - cildinize de hoş : Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde- E bir cila vermiş 
E ki komisyonda yapılacaktır. : olacaksınız. 
: 4 - İsteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermeleri : - -: lazımdır. = - -E Eksiltmeye girecekler 80000 liralık bir tek bina yaptıkla- : 
2 rına dair vesaiki eksiltme gününden beş gün evveline ka- ~ 
E dar Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ibraz ve- E 
: ya posta ile gönderecekler ve alacakla'f'ı ehliyet vesikasını E 
E teklif mektuplarına raptedecıeklerdir. E 
: 5 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir : 
C: saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne 3 
: makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. : 
=- Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden = = E bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka- : 

Banyolar-ve 
sporlar için, 
elzemdir 

E patılmış bulunması lazımdır. ~ Goneş yanıklıklarının 
i 11111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111u11111ınrrnn11 i' -----------
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lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mıktan Nev'i Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

80 Adet Kundura bıçağı 
1200 Kilo 9 Na.monta çivisi 

240 18 
480 36 

800 ,, 12 N. ,, ,, 280 21 

1000 75 
1 - Yukarda mıktarı, nev'i, tahmin bedeli ve ilkte

. minatı yazılı üç kalem kundura malzemesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ge
dikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki İstanbul 
Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır 

3 - Malzemenin hepsi bir istekliye ihale olunacağı gi
bi kalemen ayn ayn isteklilerede ihale olunabilir. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Ko
misyonda görebilirler. 

5 - Eksiltme günü teminat makbuzu ve sair Belge
lerle komisyona gelmek lazımdır. (3487) 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanlar1 1 

1 - Haydarpaşa Hastahanesi ihtiyacı için hesap edi
len bir aylık hasta yiyecek cins ve mikdarı aşağıdadır. 
Bu yiyeceklerin pazarlığı 24-6-936 çarşamba günü saat 
15 de Selimiye Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu yiyeceklerin bedeli muhammeni 1025 lira
dır Teminatı Kat' iyesi 15 3 lira 7 5 kuruştur. 

3 -Teminatlar pazarlık saatinden bir saat evvel Mu
hasebecilik veznesine yatırılmış olacaktır. ( 34 7 3) 
Cinsi Adet Kilo Kilo 

Limon 700 Kırmızı 
Yumurta 2 O O Domates 
Patates 500 Elma 
Yaprak salamura 2 5 Armut 
Tereyağ 150 Karpuz 
Yufka 50 
Karaciğer 5 O 
Beyin 25 
Taze kayısı 
Vişne 
Dolma biber 
Hiyar 250 

200 
150 
250 

Patlıcan 

Taze 
bamya 

300 
50 

100 
1000 "15-7-936" 

dan 
500 "1-7-936" 

dan 

250 

Yalnrı on sekiz kalemdir. 

Ankara Vilayetinden 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet 

6 ve 150 adet 3 numara pulluğun 6-7-936 Pazartesi gü
nü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankaı;a ve İstanbul Ziraat Direktör
lüklerinde görülebilir. 

3 - Pullukların tutan 4100 liradır. 
4 - İsteklilerin Pullukların yüzde 7,5 tutan olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe Direktörlüğü 
veznesine yatmlmış makbuz ve teklif mektuplariyle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de Vilayet Daimi Encü
menine gelmeleri. (1412) (3448) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilcSnları 

İstanbul ve Beyoğlu cihe
tinde bulunan birlikler ile 
Anadolu cihetindeki birlik
lerin erzak, yem ve ekmek .. 
!erinin tahminen 1412 ton 
mikdanndaki kara nakliyatı: 
2 4 Haziran 9 3 6 Çarşamba 
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 ku~uştur. Şartname
si Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli satte Ko
misyona gelmeleri. ( 2 4) 

(3458) 
••• 

İdareleri İstanbul Leva· 
vazım amirligine bağlı 
kıt'at hayvanatı için 881 
ton kuru otun kapalı zarfla 
eksiltmesi 3 Temmuz 936 
Cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla ek 
siltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 24668 liradır.İlk 
teminatı 18 5 O lira 1 O kuruş
tur. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 

(19) (3350) 4541 
••• 

Defterdarda bir numaralı 
dikimevinde m e v c u t 
46480.5 metre muhtelif şe
rit 18 kilo 450 gram merse
rize ipliği 450 metre kaytan 
120500 adet tahta düğme 
250 kilo muhtelif ecnebi 
düğme 301793 adet kapsol 
26 Haziran 936 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla satılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 658 lira
dır.Son teminatı 100 liradır. 
İşbu eşyalar Defterdarda 
Dikimevinde görüle bilir. Pa 
zarlığa gireceklerin belli 
saatte Tophanede Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(ZS) (3486) 



23 - 6 - 936 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat. ilanları 

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

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

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

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
duldan yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 10 Haziran 936 dan 31 
:Temmuz 9 3 6 tarihine kadar 
bulunduklan yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
§ıyan istekHler evrakını ta
mamlattırılıb askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 

maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

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

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

5 - Askeri liseleri mu· 
vaffakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
:Avrupaya tahsile gönderi
lir. ( 18 ) ( 3 2 4 4) 

4433 
• • • 

Malkaranm 80000 kilo 
meşe ve Tekirdağının 
2'50000 kilo fırın odununa 

1 

talip çıkmadığından pazarlı-
ğı 25 Haziran 936 Perşem
be günü saat 16 ve 1 7 ye bı
rakılmıştrr. Şartname mu
hammen bedel İlk teminat 
eskisi gibi olup şartnamesi 

hergün Tekirdağ Askeri sa
tmalma Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle belli gün ve saatte mü
racaatları. (35) (3460) 

OSMANLI BANKASI 
11 an 

Osmanlı Bankası hisse sahipleri 
Genel kurultayı 1936 Haziranının 

16 ncı salı günü Londrada. toplan
DUştır. 

idare meclisi tarafından lıi8Se sa
hiplerinin tasdikine ıunulan ·--ırar
lar birlikle kabul olunmuştur. 

22 Haziran 1936 dan ba§layarak, 
67 sayılı kuponun gösterilmesine 
karşı hisse başına temettü olarak 3 
tilin verilecektir. 

4571 
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T A N 1 1 

~·ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•t.: 1 " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ 
_ abone teklifnameıi kuponu 1 
~ No Tarih: 23. 6 - 1936 = 

.... 
BETON MAMULAT' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
ANADOLU 'iMENTOLAQI T.A..$. 1 

THEJ:ON : KAQTAL 9 <54.9} 

-~~~~~~~~~~~. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satmalma Komisyonu ilanları 

1255 Ton kriple kömürü 

1 

1 

1 

1 

1 

' 
Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 
n -

Işi ve gücü 

Veresesi 
kimlerdir ? 

ikametgah ı-
Adresi 

1 . 

Maliiliyeti var mı· 
dır, var ise nere-
sinden malfıldlir? 

ı;aşlangıcı 
Nekadar zaman i-
çin abone olduğu 

Sonu: 
c 

Bu kupona dcrccdilccck yazılar gayet okunaklı yazılmrş olmalıdır. 

Tahmin edilen bedeli 17S7 O lira olan yukarda mıkta- 1 
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü- _ 
düdüğü Satınalma Komisyonunca 21 Temmuz 936 1 
tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi- I lıtanbulda Tan gazetesi sigorta ıerviıine. 

lecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri- Ga1.eteni7in 23 Nisan 1936 ntisha
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 131 7 lira 7 5 ku- 1 smda. yazılı ~artlar dairesinde kam-
rnşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ya kar,:;ı ıooo liralık slgo:rtalı abone 

yazılmak istiyorum. Aboneme.n bede-
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 1 ı·ı rr .. d ·ı 1 ti Si -+- 1 1 . . . _ ~on en m !; . r. goı·wıı. muame es -

15 
kuru§luk 
pul ve 
Imza. 

1 
1 

-

,, 

• 1 

1 

1 
1 

--1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 -
1 
-
1 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı vesaıkle mez- nln yapılmasını dilerim. 

kfır gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3148) 
4507 

~•ıııı•ıın••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•' 

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

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum No 

1 S TA N B U L TRAMVAY Ş 1 R KET 1 
( 1936 yılmm 15 Hazirandan sonra) 

Pazardan başka günlerde Gidiş - Geliş programı 
Y O L L A R tlkkalq Aralık Dakika SonJca.Ikq 

i\Iiidürlüğü Satınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 10 Şişli_ Tünel 5.4o- 1.30 ıo 
tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 1.3o- 9.00 ~ 

9.00- ı7.30 u 

edilecektir. Şartname (bir) lira ( 30) kuruş mukabilin- Tünel _ Şişli 17.30-19.oc 6 

de Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat -1-1--Ş-işli _ Beyazit !:~ 1::~~:2::~ !~ 
olan ( 1950) lirayı havi teklif mektublarmı mezkur gün- 9.00-11.30 2ı 

B . ş· ı· 17.30- 19.00 7 de saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin eyazıt - ış ı 1.02 t9.oo - 24.oo 26 

5.40 

de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve- 12 Harbiye - Fatih 6•30 6•30 - 1.3o 1
7
3 

7.30- 9.00 

23.40 

24.00 
23.15 

24.00 
24.00 

saikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatları. 9.oo- ı1.3o 1 

( 3149) 4508 Fatih - Harbiye 5.45 n:8=iı:gg ıI %3.!5 
-1-2~a~·fI=-=-a-r7b7iy-e~--A-:-:-k-s-a-ra-y~~----6~·4~0---~.-.~~~-1~-:~-0~-ı-1~---=-~~~;..;_o Balıkesir Şarbaylığından 

Atatürk Parkında yapılacak 9220 lira kişif bedelli Ga
zinonun eksiltme müddeti 1 O gün uzatılmıştır. 

15 
Aksaray - Harbiye 5.57 :~:gg=ii:~g ;: · 

----...:~-------------'--~~ 

Taksim - Sirkeci 1.1s 1.ıs- 9.oo 1 

Sirkeci - Taksim 

22.50 

19.10 

İhale 1-7-936 günlemecine rastlayan Çarşamba günü 16 
saat 16 da Balıkesir Belediyesi Sürel kurulunda yapıla
caktır. 

Maçka - Beyazit 
7.35 
6.15 

17.30-19.30 
6.15- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-ı7.30 

17.30-19.00 
19.00 - 21.00 
21 .00 - 24.00 

7 
11 

8 
9 
7 

15 
20 

19.JO 
23.20 

24.05 
İsteklilerin Balıkesir Belediyesine müracaat etmeleri 

ilan olunur. (3483) 

lstanbul üniversitesi arttırma eksilt
me ve pazarhk komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı 
Muhammen Teminatı Saati 

bedeli 
Lira 

Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. 15 
Maden,, 865 ,, 17.- 1103L. 15.30 
Odun 1191 Ceki 2.40 215 L. 16 

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

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

3 - Şartname - Tevzi listesi - mukavele formülü her 
gün Rektörlükte görülebilir. (3248) 4488 

lSTANBUL BELEDIYESl 11..!ANLARI 

OTOBÜS SAHl1PLERlNE iLAN 
Şehir dahilinde işleyen ve 15. 6. 936 tarihinden itibaren mua

yenei fenniyelerine başlanan Otobüslerin gerek fenni noksanları 
ve gerekse talimatnameye aykın olmaları dolayısiyle muayene· 
den hariç bırakılanlara her hangi bir sebep ve bahane ile mua
yenei fenniyeye girmemiş olanların 23 ve 25 Haziran 1936 ta
rihlerine tesadüf eden salı ve perşembe günleri tekmil noksanları 
bitmiş olarak talimatnameye uygun bir surette Ayasofya meyda· 
nındaki muayene hey'etine nihai muayeneye getirilmeleri ve 
aksi takdirde bir güna mazeret Kabul edilmiyerek müddetin mü
rurunda muayenei fcnniyeden geçirilmemiş veyahut noksanları 
tespit ed.ilmiş olanların da ruhsatnamelerinin geri alınarak ça
lışmakdan menedilecekleri ilan olunur. tB.) (3496) 

Hasköy Karaağaç caddesinde 65-67 No. lu evlerin ön taraf 
bahçe dıvarlan yıktlmak tehlikesi gösterdiğinden sahiplerine ta
mirleri için ihtarname yazılmış isede bulunamamıştır. İhtarna
me yerine kaim olmak üzere tarihi ilandan itibaren On beş gün 
zarfında mahzur sahipleri tarafından ref edilmediği takdirde Be 
lcdiyece yıktırılacağı ilan olunur. (B.) (3495) 

Beyazit - Maçka 
16 a Şişli - Eminönü 

Dcro 

Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

17 a Mecidiyeköy-Eminönü 
Eminönü - Mecidiyek. ----- --

19 Kurtuluş - Beyazit 

7.00 

6.10 

6.40 

7.05 

6.25 

6.55 

6.45 

7.17 
6.00 

6.10- 7.30 
7,30- 9.00 
9.00- 17.30 

ı 7 .30 - 20.50 

6.25- 9.00 
9.00-17.30 

17.30-20.30 

6.45- 7.30 
7.30- 9.00 
ı7.30-19.15 

6.00- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

B · K l ı1.3o- 19.oo 
eyazıt - urtu uş e.45 19.oo-2ı.oo 

21.00 - 25.55 
~~---------~---~~~---~-------~ 

19 a Şişli - Eminönü 6.o5 6.o5 - 1 .3o 
Depo 7.30- 9.00 

Eminönü_ Kurtuluş 6.35 9.00-11,30 
17 .30 - 20.45 

Kurtuluş - Eminönü · 6.51 

22 Beşiktaş - Bebek 5.23 

Bebek - Eminönü 5
·
45 5

·
45 

-
7

·
30 

7.30- 9.00 
Eminönü - Bebek s.ss 9.00-17.30 

Bebek - Beşiktaş 17
'
30

-
19

·
00 

________ .....:..._ __ -=--------_..;19.00- 1.00 

23 Ortaköy _ Aksaray 5.5o s.5o- 1.30 
7.30- 9.00 

34 

32 

3.3 

37 

Aksaray - Ortaköy 
Beşiktaş - Fatih 

Fatih - Beşiktaş 

Aksaray - Topkapı 
Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci - Topkapı 

Topkapı - Aksaray 

6.35 

6.30 

7.10 
5.25 

5.40 

6.12 

5.30 
5.45 

9.0o- ı?.30 
17.30 - 19.00 
19.00 - 21.35 

6.3o- sı.oo 
9.00 - 17.30 

17.30- 19.00 
19.00- 21.20 

S.40 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17,30 

17.30- 19.00 
19.00 - 21.00 
21 00 - 24.35 

15 
7 

13 
7 

8 
9 
8 

21 
21 
21 
ıs 

8 
9 
8 

15 
21 

15 
8 

13 
8 

ıs 

8 
11-12 

8 
20 
15 
10 
15 

9 
ıs 

10 
14 

9 
15 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

6.55 

20.50 

20.20 

20.00 

20.30 

18.45 

19.15 
23.10 

23.55 

!1.43 

20.45 

20.15 

23.40 

24.20 

1.00 
20.50 

21.SS 

20.40 

21.20 

23.30 

24.00 

24,35 

23.35 

24.05 

23.55 

24,%5 

lstanbul G. Saflş işleri Müdürlüğünden 
Tan 7-6-936 tarihli nüshasında 23-6-936 günü satı

lacağı ilan edilen 5 161 1 kilo Şekerin ihalesi geri kalmış
tır. ( 34 71) 
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.,. _______ Hali Tasfiyede 

LÔFENiKS DÔ ViYEN 
HAYAT SİGORTA Şl· RKETt 
Türkiye acentalığı Tasfiye Heyetinden : 

OÇONCO lLAN 
Merkezi Viyanada bulunan Lö Feniks dö Yiyen Hayat Sigorta Şir

ketinin Türkiye acentalığı muamelatının tasfiyesine İstanbul Asliye 
Mahkemesi !kinci Ticaret Dairesi nce karar verilmiştir. 

Mezk\ir acentalıkda sigortalı veya her ne suretle olursa olsun 

alacaklı sıfatile matlup iddeasında bulunanların ticaret kanununun 
445 nci maddesine tevfikan bir sene zarfında tatil günlerinden maa
da her gün mesai saatlerinde !stanbulda Karaköyde Voyvoda cad
desinde Minerva hanının ikinci katında Tasfiye heyetine bizzat veya 
taabhiltlü mektupla müracaat ederek iddealannı kayıt ettirmeleri 
icabeder.Bizzat müracaat edeceklerin vesikalarını birlikte getirme
leri ve yazı ile müracaatta bulunacakların da ellerindeki vesikaların 
tarih ve numaralarını bildirmeleri lizımdır. 

4858 

KiNOPRiN kaıeleri HERYERoE~ıı.uRuş 
. BAŞ. Oİ~.ROM.ATİZl1A A~RILARİlE. GRİP Vf NEZLEYE KAR 1 BİRİc'ı r< İLAÇ TIR 

KUMBARA DE.STEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahipleri-

senede 7 defa kur'a Cjekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. MUkAfatlarm 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tar!hinde kur'a çek!lerek verilmek
tedir. Bu ikı Keşidenin her birinde 5000 ~lira, şu 

şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 
10kişiye100 yUzer liradan 1000 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 
Ceman 207 kişiye 5000 

,, 
,, 
,, 

• ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yal
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
keşideler her sene Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Klnun ay
larının ilk günleri yapllmaktadıt. 

TAN 23 - 6 - 936 

pAl"IA . 

KUVVETLi 
FAtL.A 

OAYANIRLAR 

ELEKTRİK PİLLERi 
VE 

BATARYALARI 
H E R YERDE 

8ATILIR 

AMERiKAN MAMULATtOIR 

Kadıköy icra dairesinden : Bir 
borcun temini tahsili için haczedilip 
satılarak paraya çevrilmesi karar
laştırılmış olan bir baş inek 3-7-936 
cuma günü saat 10,30 dan 12 ye ka
dar Usküdar At pazarında açık art
tırma ile satılacağından yüzde iki bu 
çuk dellaliye resmi müşterisine ait 
olmak üzere taliplerin mezkUr gün 
ve saatta mahallinde bulunacak me
mura müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

lstanbul Yedinci lcra Memurluğun 

dan : Mahcuz ve satılması mukarrer 

Galatada eski Gümrük sokağında 14 

numarada mevcut muhtelif boya ve 

gres yağı ve sairenin birinci açık ar

tırması 25-6-936 tarihine müsadif 

per§embe saat 9 da icra edileceğin

den talip olanların o gUn ve saatta o 

rada hazır bulunacak memuruna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(23885) 

Fatih Malmüdürlüğünden almakta 
olduğum 3144 numaralı maaş cüzda
rumı zayi ettim, yenisini çıkaracağım
dan hükmü yoktur. 

Tekaüt Binbaşı Şevki Belen. 

HASAN 
RUJ ve ALLIKLARI 
F ransada Koti ve Amerikada Mişel ne ise Türkiye
de ruj ve allık ancak HASAN markası kadınların 
ve güzellerin ve gençlerin hayatı istekleridir. Sa
bit, açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60 

allık 35 kuruştur. 
H A S A rt deposu: lstanbul -

Ankara - Beyoğlu 
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M. M. V. Den: 
1 - Muhtelif yerlerde yer 

altı benzin tankı yaptırıla

EN SON SİSTEM VE EN UCUZ 

caktır. 
2 - Bu işlerle meşğul o

lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 

GAZ CiHAZLARIMIZ 
GELMiSTiR 

' Beyoğlu, İstiklal Caddesinde 1O1 nümerodaki 
SERG1Ml1 Zl ZİYARET E DlNlZ. 

malfim~~d~~n~nrahiç ________________________ ~ 

bir taahhüdü tazammun et
memek şartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkfir ŞubeyJ 
vermeleri. ( 36) ( 3459) 

lKTlSA T VEKALETİ lÇ TiCARET UMUM 
MÜDÜRLOCONDEN : 

30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmağa 
izinli bulunan Ecnebi Şirketlerden Sokoni - Vakum Oyl Kompani, ln
korporated'in Türkiye umumi vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu 
kere müracaatla. Türkiye Umum Vekilliğine tayin edilen (Ceymes Ful-935 senesinde Zonguldak limanın

dan aldığım gemici cüzdanımın Hıf· 
zürrahman gemisinin batması dola.yı

sile zayi olduğunu ve yenisini çıka

ton Şefer - James Iı'ulton Shafer) başka bir vazifeye tayini dolayısile 
verilen vekaletnamenin iptal edildiğini (Levis Robert Oven - Lewis 
Robert Owen i ve (Otto A. Svikert - Otto A. Swickert) i Türkiye U
mumi vekilliklerine tayin ettiğini bildirmiş ve 19.zımgelen evrakı ver
miştir. 

racağımı ilin ederim. 
Küçükmustapa.tada lncebel soka -

ğında 32 numarada YağCI oğlu Hasan 
Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. Rireli. 

Sinekleri öldürmek için 

yalnız FLiT alınız. 
Fena -ve teel rel z ha f arat OldUr ücU m a v iler 
a lmflk la paranızı beyhude Y•re lşraf etme
yiniz ve fllT' ln aahtelerlnden sakın ı nız. Al• 
d anma m a k ' lçln yalnız bir FLiT olduğunu v e 
alyah kufakb~aker real m ll aarı tenekeler 
lçerlalnde aahldıtını hatırınızda tu t unuz. 
Bu tenekeler mUhürlU olduğundan he r t ürlü 
hlyleden l rldlrler. Ha kiki FLiT kullanıldıkda 
b Ut Un hafaratı öldü rebft l ralnl z. 

IHIUtl1n w 'JO"*kltm1 FUT INll l 
·lıet9ea . Hoıarat . loca tnuu 
«lir ,,,,,_ dlrluıl illilr'lw. 


