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GON'.AŞIRI 

Ecl~ biy~tEI. 
hörmet:! 

Gorldnin son nef es:inden hava. zerreleri bile ürperdi. Telgraf telleri, bu 
acıyla, te.,ennücler geçiren bir sinir şebekesine dönmüştür. Radyoların 
tahta göğüsleri dünyanın htçkır:rğile sarsılıyor. Yer yüzünü, ba.ğrnıdan 
bir parça kopmuş gibi krvrandıran bu asil aci karşısmda, siyah. uzun 
ea,pkaJar çıktı ve resmi başlar eğildi: Edebiyata hürmet! 

O edebiyata ki, Babıali caddesinde her gün yilzüne tükllrüyoruz!.. 
Ak saçın beklediği şeref örğüsü, hoyrat bir yular gibi boyunlara geçip 

llıtiyar alınları kaldırnnlara çarpa. çarpa. çamurlara sürültliyor _ 
Mısra.larmı, hflfıza.smm sayfalarına yazacak kadar fakir Türk şairine, 

hizmetinin manevi gururu bile çok görülmektedir -

Babra.Ii caddesine, sef a.letin pay edilemediği yer diyebiliriz. Orada., bi· 
rı'birinin açlığını bile .kıskananlar var! 

BizQ.e edebiyat bir inkar dünyasıdır: Doğanı inkar, yaşıyaru inkar, öle
ııi inkar ..• Beşiklerin ve tabutların gıcırtısı )>ir diş gıcırtısmda.n farksız! 
Edebiyatın Fikreti, Fenerbahçenin Fikreti kadar bile ma.lfım değil! 
Sezaiyi, Anadoluhisarma taşıyan vefakar omuzlar, yorulunca, kendi

lerinden b~ka kimseyi bulamadılar! 
Çanakkale ve Sakarya şairi Mehmet Akifi, on yıllık hasretten sonra. 

'V:ltana döndüğü zaman, kemiklerinden topraklan silkerek gelmiş bir 
meçhul asker gibi tannnadık ! 

Edebiyata. hürmet mi?_ 

Kendi kendisine bu kadar hakaret eden insanlar, başltasmdan nasıl 
hürmet bekliyebilirler ! 

Lorflar arasında 
Son zamanlarda İngiltere Lordlar 

kamarasmda. kürsüye çıkan güç ini
yor, saatlerce söz söyleniyor ve cel
seler uzun sürüyormuş. 

Herhangi bir mesele hakkında söz 
alan bir Lord ta "bir çeyrek" veya 
"yarım saat söyliyeceksin" denemez 
1- Bunun için kanun da çıkarılamaz .. 

Fakat lortlardan biri dikkat etmiş 
ti, saatlerce söz söyliye:nler, söyle -
diklerini evvelden ha.zırlayıp oku • 
yanlardır. Bu lort münasip bir za -
man ve fırsat kollamış, kürsüye ge
çerek aşağı yukarı şöyle bir cümle 
sa.vurmuş: 

- Kamara.ını:z, lngilterenin en 
mümtaz divanıdır. Böyle olduğu hal 
de bizim gibi mümtaz bir sınıfa men
sup kimselerin, düşüncelerini önce 
kağıda dökmeleri ve sonra okuma.
lan yakışık almaz .. Bunun için.' ka-

. ma.ı:a.mızda, okumak sureti le söz söy 
lenmesinin men'i hakkında bir karar 
vermenizi teklif ve rica ederiın. 

Bu teklif müzakereye ve reye kon 
muş, kabul edilmiş. 
Şimdi lortlar kamarasında söz söy 

llyenler azaldığı gibi uzun söyliyen 
ter de pek kalmamış. Celselerde kısa 
oluyormu§. 

~azan ldm? 

Yusuf ZIYA 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Posta pulu koleksiyonu hangi 

tarihte b&§lamı_ştir ve ilk koleksiyon 
cular kimlerdir? 

- llk pul gazetesi hangisidir ve 
nerede neşredilmiştir? 

- Dünyanın ilk pul cemiyeti ne -
rede kurubnuştnr? 

- Brltt, Mlizoom'dald pul kolek -
siyonunu kim hediye etmiştir? 

- DUnyanm en pahalı iki pulu 
hangileridir r 

Dünkü soruların cevapları 
S - Timurleng'in l>üyük oğlu kim

dir ' 
~ .C rt ·GıyueWn..CJluuıglr. . ıı-

S - Ehli Salip mtllıareqelerine~se 
bep olan kimdir t 

C - Piyer l'Ennlt isminde koyu 
müteusıp ve cahil bir papM. • 

S - Şair Nefi'yi kim öldürtmil§
tür1 

C - Şairi. aleyhine yazdığı hJcvl
yelerden kinlenerek öldürten, Da -
mat Bayram Paşadır. 

.'§ - Bağdat fehrinin Uk iami ne 
idi , 

C - DarUsselam. 

S - Baltacı Mehmet Paşanın baş-

Çekmece yolunda 

iki otobüs kazası oldu, 
bir ölü, bir yarah var! 

Dün sabah; Bakırköyle Çekmece 
arasında iki otobüs kazası olmuştur. 
Aldığımız ma.lfımata. göre, bu iki ka
zanın tafsilatı şudur: 

1 - Bakrrköyünden Küçükçekme 
ceye giden şoför Haydarm idare -
sindeki Kırklareli otobüsü, Küçült -
çekmeceye yakın bir yerde, 40 yaş
larındaki ciğerci Mahmuda çarpmış 
tır. Başından ve karnından ağır yara 
alan Mahmut, derhal ölmüştür. Ha
diseye, Bakırköy jandarma kuman
danlığı el koyarak derhal tahkikata 
başlamıştır. 

2 - Kırklarelinden Çekmeceye ge 
len şoför Muradın idaresindeki oto
büs Çekmece önlerinde 30 y~lann -
da Zeynele çarpmıştır. Muhtelif yer
lerinden ağır surette yara alan Zey
nel, hastaneye kaldırılmış, şoför ya
ka.lanmıştır. 

Adfiyede 

Şişhane faciasının 

muhakemesi başladı 
Şişhane yokuşunda birkaç vatan

daşın ölümüne ve ağrr surette yara· 
!anmasına sebep olan tramvay kaza
sı mes'ullerinin dün Ağrr Cezada 
muhakemelerine başlanmıştır. 

Suçlu mevkiinde devrilen tramva
yın vatmanı Fahrettin, depo muaye
ne memuru Hasan, İsmail ve İbra
him ve hukuku umumiye davacısı o
larak ayağı kesilen yelkenci Selimin 
ve ağır yaralanan Kadriyenin vekil
leri hazır bulunmuşlardır. 
Davacı vekilleri, Tramvay Kum -

panyasmm da mal mes'ulü srfatile 
mahkemede bir vekil ile temsil edil
mesini istemişler, Tramvay Kum -
panyasına tebligat yapılmak Uzerc 
muhakeme 11 temmuza bırakılmış -
tır. 

• Orta.köyde, Cavjtağa_ mahalle -
sinde oturan Ortaköy pqsta memu
ru Ahmet Şakir, evinde tıraş ustu. 
ra.sr ile oynarken, birdenbire ustura 
elinden kaymış ve kendisi de üzerine 
düşerek sol kolunun damarları kesil
miştir. Ahmet Şakir, yarasından 

ai<an kanın verdiği zlf neticesinde 
birka$ dakika sonra ölmüştür. Ad
liyece tahkikat yapılmaktadır. 

• Küçükpazarda, Hasan isminde 
birinin küfesini çalan İbrahim Sulh 
İkinci Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşma neticesinde tevkif edilmiş -
tir. 

Dost ve komşu.muz Sovyet Rus -
7anm büyük hikiyeci ve romancısı 
Maksim Gorki. serseri bir hayat sUr 
düğü günlerde, jandarmalar tarafın 
dan yakalanmış ve kumandanlarının 
huzuruna götürülmüş. 

ka bir Uikab1 var m1ydı 1 E f k•I""' 
C - Yüzü ve sesi güzel olduiu i- Sna teş 1 atında 

Zabit muharriri sorguya çekmiş, 

lemini öğrenince: 
- Gor.k:i mi? demiş ... 

razan siz değil misiniz? 
-Evet. 

çin "Güzelce müezzin,, adile şöhret idaresizlik mi var·? 
HikA.yeler bulmt13to. 

Esnaf cemiyetleri teşkilatı sabık 

direktörü Mehmet Ali, dün Anka.ra
ya gitmiştir. Mehmet Ali, esnaf teş
kilatı hakkında, ticaret odasile kendi 
arasında çıkan ihtilafların mahiyeti 
ha.kkmda. Ankarada e.lakadar ma -
kamlara izahat verecektir. 

- Bir hiklye ee bana yazarsanız 
atzi serbest bmıkırım. 

Gorki oturmuş, beş on dakika için 
de bir hikaye ya.ztnış ve l!lerbest bı -
ra.kılmış. Fakat işin eğlenceli tarafı, 
lic; gün sonra hikayesini, jandarma. 
r:abitinin imzası altmda gazetede o
kmnuş. 

Baı,.ve ıona 
BUtiln Sovyet RU8yamn ağladığı 

Gor~ bqlangıçta., Bol§evik ihtill -
tini iyi bir g()zle görmemiş ve Lenin 
iktidara geçtiği zaman Amerikalı bir 
gazeteciye eu sözleri söylem.iş: 

- Halkın zaferini görüyorum. Fa 
kat öyle ki, bu zaferin ortasında. ken 
elimi yabancı hlssediyonım. Nihayet 
risı1 olduğu Amerikadan ha.yal dU
Flldtlğnne uğramış bir Kıistof Ko • 
lamp gibiyim! 

Fakat çok geçmeden G<>rki Lenine 
bütUn ima.nile bağla.nınış ve Sovyet 
B.nsy&nm en idealist ada.mlarmdan 
biri olmll§bır. 

«eskin görü§ ! 
Kırk sene kadar evvel Kazan ope 

r.am direktörüne iki genç müracaat 
ederek biri tenor ve biri bas olduk -
la:rmt söyl~er9 iş istemişler. 

Direktör bmıla.ra birkaç şarkı ~y
lettikteıı sonra ten.öre: 

- Fena değil. demiş, sizi .rejisör 
aJara.k &1ıyoru.m. 

Sonra. basa dönmüş: 
- Size gelince, bu. sevdadan vaz 

pçseuiz daha iyi edersiniz. 
Tenör Gorki, ba.s'ta Şa.lyapin imiş. 
1'e bakınız ki, beğenilen tenor ~ 

lllyat, beğe:ntlm:iyen Şa.lyapin de. mu-

siki aleminde meşhur olmuşlardır. 

Aı~ının dayağı 
Küçüklüğünde Gorkiye okuma he· 

vesini aşılayan eski muhafız kıtaatı 
küçük zabitlerinden aşçı Smurof ol
muş. Dev gibi bir adam olan bu aş
çının, yanında yamaklık eden Gorki 
yl kendiAine roman okum.ağa mecbur 
ettiği ve okumadığı zamanlar döv -
düğU olurmu§. . 

Daha BOnralan bunu anlatmış o -
lan Gorki dermiş ki: 

- Tolstoy yilzUnden çok dayak 
yedim. ÇUnkü Smurof onun roma.n -
larma meraklanır ve ertesi aqam 
okuma.ğa. devam etmegem döverdL 
Halbuki Aleba.ndr DOına'nm roma.n 
la.rmda, günler geçerdi, alchrmudL 

iris köıeıl 

Koz piktir. (S) oynar ve sekiz lö
veden a.lt18D1I alır. 

(Bu meselenin hallini yine bu sü
tunlarda btılaeakımm), 

Mehmet Alinin Ankara.ya. bu mak
satla yaptığı seyahat ticaret odasın
da alakadarlar arasında iyi karşilan
m&m1ştIL Ticaret odası erkAnmm 
kanaatine göre, esnaf teşkilatında 

görülmilş idaresizlik yüzünden Meh 
met Ali ile ara.larmda ihtilaf çıkmış 
tır. 

Bilhassa tahsilat işlerinde bazı yol 
suzluklar görülmüştür. Bunun Uzeri 
ne iki tahsildara yol verilmiştir. O
da idare heyeti tahsilat işlerini yolu
na koymak için çalışmaktadır. 

Havuz müddeti geçen 
gemiler 

Liman idaresi havuzlanma müd -
deti geçen gemilerin bir listesini tan 
zim etmiştir. Bu gemilerin mensup 
olduğu müesseseler veya eşhas hak -
kında talimatname tatbik edilecek • 

tir' 

Maliyet fiatının liontrolü 
Sanayi mamulitmm maliyet fi -

atlerini kontrol etmek üzere, ticaret 
odası fabnlcalardan satış ve maliyet 
fiatlerini sormakta.dır. Fakat mevcut 
teşkilat bu işi başarmağa kafi de • 
ğildir. Ticaret odasmm yeni sene 
bütçesine endüstri şubesi teşkili için 
ayn bir tahsisat konmuştur. Bütçe, 
iktisat Vekfileti tarafmdan tasdik 
edildiği takdirde bu §Ube maliyet fi. 
ati meselelerlle de ~aktır. 

Ne dersiniz ? 
VaP.urlardan çıkış ! 
Belediye ~abrtası bir takım acal 

ve telôtlı adamlann vapUTlar iske
lelere tamamile yana§madan, va• 
purlardan atlıycırak bcnı lta~lara 
.ebep olıluklarmı gördüğü için bu 
işin önüne 6eçecek tedbirler almıya 
ve böyle erken atlıyanlara ceza keş.. 
miye karar vermiş. NU:am ve ada
bı ntuhaltua için verilmif olan bu 
ele buna benzer tedbirleri tasvip 
etmemek elden gelmez.. Yalnız be
lediyenin İ§in yalnı:11 bir tarafını de· 
iil, madalyanın bir de öbür taralı· 
nı tetkik etmefttıi utemek hallı hi"
meti namına boynumu:.r;un borcu-
• dur 

Sabahleyin Adadan, KadıkÖYÜ/1-
den gelen vapurlarda ucuati 1500 
kişi vardır. iskelelerde güverte 
yolcularını çıkarmıya mahsus mer • 
divenli kmm mevcut olmadığından 
hallı alttaki tek iakeleden çıkmıya 
mecbur olmakta ve bu 1500 kiıinin 
çıkııı bir çeyrek saat sürmektedir. 
Bu arada imzaya, davaya, mektebe, 
hulaaa tehire tahammülü olmıyan 
işine gecikeceğini tahmin edenler 
de tabii vapur yanafmadan atlıya
ralt çıkmaktadır. Vapurların ça -
buk boıalmaına ait flütün tedbirler 
alınmadan böyle yolauz çıkanlara 
ceza kemıek bilme)fi2 revayı hak 
mıdır? 

Bü böyle düıünüyoru~ 

Siz ne dersiniz 7 

KUÇUK HABERLEL. 

• Halkevlnde lzcl t.eşklli.tı - E
minönü Halkevinde beş yüz kişilik 

bir izci teşkilatı kurulması karan, 
Ha.lkevinin yanında yapılacak olan 
yeni spor salonunun inşasından son
raya bırakılmıştır. 

•Tapu ve kadastroda - Tapu ve 
kadastro genel direktörlüğünde teş· 
kil olunan fen heyeti baş müşavir
liğine kadastro fen heyeti b~ mü -
fettişi Halit'Ziya, onurı:yerme de mu 
avini Ahmet Salih tayin edilmiştir. 

lnönünde yüksek uçuş 
kampına hazırhk 

Köy muallimleri 

Maarif Vekaletine 
müracaat ettiler 

Köy mekteplerinde muallimlik ya
panların çocuklan bu mekteplerde 
ilk tahsillerini görmektedirler. An -
ca.k, köy mektepleri, üç sıruflı oldu -
ğu için bu gibi çocuklar ilk tahsil -
!erini bile yapamamaktadırlar. 

Türkiyede mevcut 6786 köy hoca 
sı maarif vekaletine müracaat ede -
rek Uç sınıflı mektebi bitiren çocuk . 
larmm şehirlerdeki ilk mekteplerde 
leyli olarak okutulmalarına mUsaade 
istemişlerdir. VekiUet bu talebi tet -
kik edecektir. 

Askerlik kampları 
Mektep talebelerinden bir kısmının 

kamplardan kurtulmak için birta • 
krm çarelere baş vurdukları görül -
müştür. Dün maarif idaresinden ala 
kadarlara gönderilen bir tamimde as 
ker1 heyetlerin yapacağı muayene 
neticesi vücudü mukavim olamayan
lar hariç olmak üzere hiçbir talebe
nin kampa iştirakten muaf kılına
mıyacağı bildirilmi~tir. 

Garip bir bisiklet 
hırsızlığı suçlusu 

Geçenlerde çok garip bir bisiklet 
hirSizlığı olmuştur. Kayseri bez fab
rikasında çalışırken i5inden çıkan -
lan Nevzat isminde biri, yaya olarak 
Ankaraya gelmiş, ve orada tamdtğı 
bir posta müvezzünin f:ıisiltletini bi -
raz dolaşmak bahanesile alarak, or
tadan kaybolmuştur. Nevzat, Anka
ra.dan bisiklete atlıyarak Yalovaya 
kadar gelmiştir. 

Sonra buradan bisikleti, vapurla 
lstanbula getirmiş, satmak istemiş, 
çarşıda dolaşırken polis memurları 

tarafından yakalanmıştır. Nevzat, 
dün jandarma refakatinde Sultanah
met birinci sulh ceza mahkemesine 
s~vk~~Uçrek hak_im Reşit tarafından 
sorguya çekilmiştir. :Nevzat,- bisikle
ti 'io.ldrı!ı"nt inlcA.r Pt.miq 'bunu 25 kU
ruşa kiraladığını söylemiştir. 

Hakim Reşit, suçlu Nevzadm tev
kifine karar vermiştir. 

Diiıkünler evindeki 
lnönü yüksek uçuş kampına ts · ki 

tanbuldan gönderilecek 25 talebe çoeu ar 
se~ilmiştir. Türkkuşu derslerine de- Darülacezede anormal çocuklara 
vam eden her talebenin kampa işti- . mahsus iki muallimli bir mektep 
raki temin edilemediğinden, bunlar vardır. Düşkünler evine alınan bu 
arasından ve blitlin vilayetlerden gibi çocuklar burada tahsil görürler, 
ancak 120 kadarı ayrılmıştır. lnö- fakat son günlerde bu müesseseye 
nünde yelkenli uçuşlar yapılacak, kimsesiz olarak bulunan birçok nor
burada muvaffak olanlara derece mal çocuklar da alınmıştır. Bunla
derece ehliyetname verilecektir. rın tahı!!ilsiz kalmamaları için şimdi-

Kamp eylfil nihayetinde bitecek lik bu gibi çocukların da bu mektep
ve tedrisata gelecek sene yine de • te yetiştirilmelerine zaruret görül -
vam edilecektir. müştür. 

Hava seferleri rağbette 

On dört pilot ve makinist 
Londraya tahsile gidiyor 

Yeni yolcu tayyarelerimiı:den biri 

Tayyare seferleri son zamanlarda vise konulmasına karar vermiştir. 
büyilk bir rağbet kazanmıştır. Is - Bu tayyare, ihtiyaç hasıl olduğu za. 
tanbuldan ve Ankaradan hareket man derhal yolcu alacaktır. tstan
eden postalar, daima tam yolcu kad- bul - Ankara - !zmir servisinin ih
rosile gidip gelmektedir dası ancak yeni tayyarelerin gelişin-

Cuma, cumartesi ve pazartesi den sonra mevzuu bahsolabilecektir. 
günkü seferler için biletlerin bir gün Hava Yolları Umum Müdürlüğti, 
evvelden tedarik edilmesi 1A.zım gel- elde mevcut pilot ve makinist ka.d
mektedir. rosunu da tevsi ihtiyacındadır. Bu-

Hava Yollan İdaresi, yolcu tayya- nun için yeniden on dört pilot ve 
relerinin çoğalacağı zamana kadar, makinistin Londraya gönderilmesi 
elde mevcut yedek tayyarenin de ser tekarrür etmi~tir. 

24. 6 - 936 

Dış siyasa 
Boğazlar meselesinde 

Türkiye 
Tilrklyenln daveti üzerine tsvtcre

nln nln Montrö !)ehrlnde toplaanut 
bulunan dokuz devlet murahhası Bo 
ğazlar meselesi hakkında yeni bir 
mukavele hazırlıyacaklardır. Tür -
kiye 24 temmus l!nS tarihinde Lo .. 
7Allda imza edilmiş olan Boğazlar 
mukavelesinin halihazırda a.rsıulu • 
sal politikada cari olan şartlara uy. 
madığım fsbat ederek bu mukavele
nin fesh ve ilgasını talep etmekte ve 
ayni zamanda değişmiş olan beynel
milel şartlara tetabuk edecek yeni 
bir mukavelenin imzalanmasını tek
lif etmektedir. Acaba Türkiye Cüm
huriyetinl haklı olarak bu değişikli
ği talebe sevkeden şartlar nelerdir? 

1923 senesinde Boğazlar mukave
lesi imzalandıiJ esnada beynelmilel 
siya.set alanında akan kuvvetli bir 
cereyan bütün milletleri slli.lwzlan
maya doğru götürüyordu. Sulhün 
ölçülmez kıymetini ti o Zamandan 
idrak etmiş bulunan genç Türkiye 
Cümhuriyeti bu sili.hsrzlanma eere • 
yanına yardım etmek, hatta yeni bir 
hız vermek kaygusile Boğa~ ser 
best bırakmağı doğru bolmuş, ve ba
na razı olmuştu. Ankaranm bu nza
~ı Türkiye Cü.mlıuriyetinln dünya 
sulhüna ilk hediyesi olmuştur. 
Boğazlar mukavelesfnJn imzalan .. 

dığı o devirde silahs1Zlanma cereya
nına müvazı olarak akan diğer bir 
cereyan daha vardı: Uluslar Kunı -
muna emniyet! Dünya efki.n umu .. 
miyesi Cenevre Paktının dünya suı. 
büntt ldameye muktedir bir vıuuta 

olduğu inancında, ve yinninci asır 
medeoiyetinJn beynelmilel haksızlık. 
tara, büyüğün küçüğü yutmasına, 

kuvvetlinin zaiti ezmesine müsaade 
edemiyeceği kanaatinde ldl. Tarihte 
emsali kaydedilmemiş büyük bİI' ada 
lettJizliğin pençesinden o nunanla.r 
daha henüz yeni kurtulmuş buhman 
Ciimhurlyet Türkiyesi diğer millet
lerin bu inancına iştirak etmekte, ve 
bu insani kanaatin tahakkuku için e
linden geleiıl yapn8ğı anuladığm .. 
dan Boğazlar mukavelesini imzala -
makta idi. •:atbuki Mançurya ve Ha 
beş meseleleri ile birlikte birçok bey. 
nelmilel hadiselerin ispat etmi~ ol
duğu veçhile Milletler Cemiyeti U .. 
luslar 8.1'88mda adalet tevzi edecek 
kudrette .değJldu. • .ll'ürkiye Jıendl em 
niyetini temill edebilmek v• sulhün 
t.J....uiC:!tWU" ffl.al Ull' 1'11 UYU..JllUJl10le& 
için bugün kendi kudretine güven • 
mek ve Boğazlan emniyet altına al· 
mak mecburiyetindedir. 
Ankarayı 1928 tarihli Boğazlar 

Mukavelesinin feshini talebe sevke
den bir üçüncü ve büyük sebepte 
ltalya lngiltere arasındaki ihtilat ve 
Japonyaıun Cenevreden ~llmie 
bulunı:naaıdır. 1928 mukavelesinde 
dört devlet, Fransa, İtalya, lngiltıe.
re ve Japonya Boğazlara bir taarruz 
vukounda müştereken Türkiyenln 
yardunma koşmayı taabhüt ediyor
lardı. Halbuki o tarihte bu dördti a.
rasında mevcut tesanüt bugün orta.
dan kaJkmıştır. 

Binaenaleyh 1923 senesinde Bolu 
lara t.aalluk eden ve bu dört büyük 
devlet tarafmda.n verilen garanti bu 
gtin için varit değildir ve pratik bir 
kıymeti yoktur. 

J4te 1923 senesinin değişen bu Uç 
şartı Türkiyeyi Boğazlan taJıldm ar 
zusuna meylettirmiştlr. 

Y aJmz tıonu kaydetmek icap eder 
ki, bugün Türkiyeyi Boğazlan tah • 
kime sevkeden gaye 1928 te Boğu
lan açık bırakmağa razı eden gay&
nln aynidir. 1923 te silihsızlanmaya 
medar olmak ve Uluslar Kurumuna 
itimat göstererek sulh gayesine yar
dım için nasıl Boğazlan &{;ık bU'&k. 
bysak bugün yine dünya emniyeti 
olan Türk emniyetini temin l~ Is • 
tanbul ve Çanakkaleyi tahkim etmek 
istiyoruz. · 

Dünya efkln omumiyesinln bize 
müzaheretinl kazandıran hu hakika
tin anlaşıLm88ıdrr. - N. M. 

M111r Univerıltelileri 
Temmuz bidayetlerinde Mısır Uni· 

versite talebesile profesörlerinden 
mürekkep 80 kişilik bir heyet şehri
mize gelecektir. 

Eyüp kazası için hazırhklar 
Yeniden dokuz kaza teşkil edil· 

diği dlin Vilayete bildiril:ıniJJtir. Bun
lar; Ankara.da Çankaya, Antalyada 
Gündoğmuş,· Balıkesirde Manyas, 
Burdurda Yeşilova, tstanbulda 
Eyilp, Kastamonuda Kargı, Koca• 
elitle Gölcük, Çanak.kalede Yenice, 
Orduda Gölköy kazalandır. 

Yeni Eyüp kazasma Beyoğlu k&· 
zasmdan Kemerburgaz nahiyesi de 
bağlanmıştır. Aynca, Eytipte bir 
merkez nahiyesi teşkil edilecektir. 
Belediye dairesi huduttan için bila
hare reye milracaat olunacaktır. 



, 
!1-8-5 

Amerika da Karabükte Vefa?!? 

Ruzvelt , bu seferki 
seçimde kaybedecek 

Marsilyada 
Kurulacak demir ve 

çelik fabrikaları 

Eski Bizans eserleri 

Sultanahmetteki hafriyat 
on sene devam edecek 

Sonı altın yerine yaldızı, iDi.fiil' 
~ -.wn yeri.ne kapJamayı, krmuzı 

50 vapur kızıl 
bayrak ~ekti 

Profesör Bakster, bu sene bulunan kıymetli ,.....k :rertne a111tı, t.abU kaf yerine 
bımnklrl terdh eden beferiyet İ!:in 

LoDdn, 28 (Ta) - JlanPJa. 
da yeni btr '""' hU"fllred biat 
ı&Wmlftlr. Bu cWa Uman ve 
ftPlll' lfCllerl 11" Dk ....... 
dlr. 

moıayikler hakkında etrafll izahat veriyor = ;:;!;!"~':n!;:Z:ı!ı:=:1 0~e: 
~.,.....,..~,.__....,..~~~"'""""""~~.-...-..-,~ ~ maktan. lNl§ka bir mi.na ifade etme .. 

Reisicumhur ıetlmlnd• 
reyler ılmdlllk Ruzveltln 
aleyldne ı•vrllm•ktedlr 
Fı1&deltlya, 23 CA.L) - Demok -

rat birlilfnin a.çtlm& toplmtwndan 
M7Vel htlldlm atıren umumt kanaate 
psre, bundan evvel müemmen glbf 
prtlıı«ı. Roozeveltin yeniden Rei8! • 
ellmhurluğ& intihabı, mümkün olan 
bütün reylerin bir araya toplannı.a$ı 
~ klivvetli ve yorulm&k bilmiyen 
galıfDl&]ara bağlıdır. Son gU.nleriıı 
Biyua.l manevra.lan temamiyle Roo-
lle\'elt'in aleyhine dönmUt bulunmak 
t.aaır. Bu hal Clbnhuriyetçi namzet 
L&nı!o!l'a mtlM.lt bir vaziyet hUJr· 
1&ma.ktadıt. Sanıldığına. göre, ltootı· 
ftlt'e il1ıu harp eden demokrat par
tbıin en Bat cenah lideri Sınith, ar· 
~yle beraber Landon ta.rafı· 
~ pıoeoektir. 
Diğer ta.raftan ~·m yeni 

ı-rtfehıtn teeekktllil de Roonelt'ip 
lehtnde delfldir. Bununla. beraber, 
ıtDoewıt'hı eeçiınler ttsertnde • 
1'ftyUk bir ntttuzu vardır. 

• Bulgar fobanı Yu· 
todavYada öldürüldü 

Sotya. 23 "A.A. - Stefani ajanm 
tıil.diriyor : Nikolof adında. bir bu.J. -S P. ,. çobam, kaçan .uru.ünü kovala,. 
m&k için Yuplav hududu dahiline 
tıılr~ adım girdiğfndm Yug081&v 
~n t:&nfmda.n Ka.palo y... 
Jl.1dnhıde 61dtırtllm6.ftilı' .. 

Veni bir tayyar• rekoru 
ViJla Coublay, 23 CA.A..) - Ba • 

.... atın nk okunllfUJl& rare Fnn -

... k&dm ta.yyareciai Marytıe Hilz, 
hı I&~ 14.000 metro irtifa& çık& 
n.k ~ haziran 1935 f.eiiDerl lt&l.YAU 

bdm tayya:ree:Ud Carin& Nej:rone'a 
ait bulunen bdm irtifa. rekorunu 
bmJjtır. 

. It&lyaıı tayyarecl81, 12,000 metro. 
)a kadar ytlkaeJmiı idi. 

Herrlot, romatizmadan 
mustarip 

ı:.,an, 23 (A.A.) - Rcml&tizm&
- mWlt&rip olan Herriot, bir kaç 
9UnA Wn blr ietirahatt.e buluna.
eakt:zr. M'um&fth, Herriot'nun aıhhl 
--~nde bttytık bir allh haaı1 
~Uftur. Artık hiç bir bülten neş. 
ledilmiyeoektir-

Normancll üzerinde 

IJnwıd& bal1lnaa 50 amhtellf 
vapur Jarm b&ynk _. .. -
Jerdtr. Btt,n eeferlere ~ 
oluı blrook ftpml&rm hareked 
ı;erl lrabnqtU'. 

Kral Edvardın 42 inci 
Jlldönümü 

Londra., 23 (Tan.)' - Kral Ed· 
ftrd'm doğumunun 42 inci yrldönü· 
mtl, buglin, bütün IngUterede bü· 
yiik merulmle kutlula.mıuttrr. 

Kral ata. blnınfe olduğU halde, 
Bukingam sarayından çıPt&k u
kert rQmf geçidi teftit etmi3tir .• 
Kra.lnı karde§lerl kendisine refa.k~t 
etmitlerdir. 

"Art ırk .. ın yanhı bir 
tefsiri 

.Mkua, 23. CA.A.) - .Almanya 
büyük elçiliği &f&itda.Jd tekzibi Y,ôl· 
Jamqtsr: 

Ira.nlı, lraklı ve Mısrrltlt.rm an 
ırktan tellkld edilmiyecekleriııe dair 
Almanya iç iıleri bakanlıfmnı bir 
ta.mimi hakkmd& baıI htanbul gue
telerinde çıkan ha.vadie hakikate uy
mamaktadır. 

Bu haberin tamamen y_aıı1ış oldu· 
ğu ~radan el• tebarüz eder ki habe
rin ietinat ettili Nuremberg kanuıı
larmnı hiç bir yerinde arl ırkı keli· 
meleri mevcut değildir. 

Yunantıtanın bir 
protestosu 

Atbıa., 23 (Tan) - Bulgar asker! 
tayyarelerinin Yunan toprağt iize • 
rinden uçmalarmı hUktiınet protesto 
edecektir. 

Emniyet imtihan ıuallerl 
n Anka.ra. 23 (Tan) - Yakmd& 
açtlacak olan üçüncü komi8erlik 
imtJhanma ait ıualler Emniyet 
Umum DirektörlUfll tarafından ha· 
zrrla.narak tayin olunan gün ve a· 
atlerde açılmak üzere bugtınlerde 
vlllyetlere g6nderilecektir. 

Hal•ed•n taksiti• mal 
alanlar 

:Anka.ra. 23 (Tan) - :ırin&ru1 Ba· 
kanlığI hazineden taklitle mal almJf 
ola.nlarm ta.kait 'bedellerinin tecili 
hakkmcla.Jd ka.nuna ek Kanunun ne 
pkilde tatbik edilecefini gösteren 
bir talimatname hazrrl&m.akt&dır. 

Yunanlıtanda 

lntlllı trupll• yapllan "'a't 
anlaıma dlln Sumerba"kta 

lmıalandı 
:Ankara, 23 (A.A.) - Birinci bef 

1enelik endtl8trl prbgn.mına dah.U 
olup Sümer Bank tar&fmdan bu se
ne KarabUk'te kurulmuma ba~ıla.na
cak ol1J..Il demir - ~elik fabrikalan 
ile mütemmimi bazı sa.nayiiıı kurul· 
nıasma. talip olmuş oltn H. A. Bras
ııert and Co-Ltb. London Şirketi ile 
Ingiltere Cred.it Export Guarantee 
Department dairesi nıUemssllleri ve 
Sümer Bank ari.ftmda cereyan et -
mekte olan müzakereler ilti taraf 
arumda. mutabakatla n6ticelenmit 
ve bu bapta. vücuda. getirilmit ma .. 
ıt -.nla.tma bugttn öğleden sonra beş· 
te Süemr Bank tela.re Meclisi salo -
nund& bm&lanmı~. 

lmza arasmda Ekononıi Bakanı 
Celll Bayar, :lngiltere ınMlahatgü • 
nn Mr. Morga.n ve Credit ~~rl 
Guanntee Department mtb:neMUi 
Mr. Sarnrnerwtıle'nin zeveMi ve ken• 
disi, tlrtrS&t Veklletl m~şa.n 
Kurdoğlu, Maliye Veki.leti mümesai .. 
1i ,nakit itleri umum müdUrü Kit -
mir, İngiltere ataşe koınersiyali ko· 
loneı Woda, mühendi8 J. Crabbe ve 
iki taraf müzakere heyetine dahil 
diğer zevat, İngiltere eefareti ve 
Sümer Bank eı-knı hazır bulunmuş
lardır. Mr. Sa.mmerwille ve Macken
zie t&ra.flanndan dostça. sözler ta.ati 
edilmif ve Türk heyeti tarafından 
ayıtl şekilde mukabele olunmuftur. 

Ticaret ve sanayi müzesi 
Ankaraya taı•nıyor 

Anka.ra, 23 (Tan) - Ekonomi 
Bakanlığı tırt.a.nbulda bulunan Tica
ret ve Sanayi Müzesinin Ankara.ya 
tafmmaıma karar vermiştir. E,ya.. 
dan bir kırımı ı~ta.nbul Yüksek Ti· 
cal".et Mektebinin emtia dersi tatbi • 
katmda istifade edilmek üzere, ora -
da bırakılacaktır. Yeni ğelen eşya· 
tarla müze, burada mUkemmel bir 
hale getirilecektir. · 

Adliye tayin 11ıtesl 
Anlu.ra., 23 (Tan) - Adliye ta.· 

yiıı. Uetell yUksek tudika arzedil • 
miftlr. Bu liıteye göre, S50 hA.kim 
ve mt1ddeiumumt a.rumda terfi, ma. .. 
qa. zam ve nakil ve becayi'1er ya • 
pılma.kta.dJr. ---
Sıhhat lakanhğı teıkilStı 

Ankara, 23 (Tan) - Sıhhat B& -
kanlığı TqldlA.t Kanunu bugünkü 
Reamt Gazetede çıkmlftlr. 

Halriyc:rt yerinde bul1111on kıymetli moıuı,,iltlcrden biri . 

Yeni çılıan moaa.yİ]tlerclen bir baılra.n 

Sulta.nahmette, eeki Biza.ns eserle tetkikat yaptlm&ktadır.,, 
ri üzerinde e.ı"Mtırmalar yapın pr<>- öğrendiğimiıe S(>re, Sult&na.hmet 
fesör &kster, yeni bulunan moza - hafriyatı 10 &ene devam ~k ve 
yikJar etra.fmda gazetecilere şu iza· icap eden istiınlA.Jdn yaprlmul için 
hatı vermiştir : tedbirler &lmaca.ktrr. B ha!riya.t mm 
"- On haftada.nberi çal"makta- ta.kasmda. buluna.n Osmanlı devrine 

yu;. Bu mesai, da.ha iki buçuk ay de ait insan kemikleri Ankara meteolo
va.m edecektir. Bu seneki araştmna- jt enstittbntne gönderilmiftir. En.sti· 
!armuz m~sbet neticeler vermi§tiı-. tilde ya.pılan tetltikler neticesinde, bu 
Uzun tetkiklerden sonra yeniden kıy kemiklerin 300 ııene evveline &it ol
metli mozayik izlerine ~a.düf ettik. duğu anlqılmıftır. 
Bu moza.yilcler, evvela, Sulta.rıahmet Ha.friya.t C kmnmda buluıwı ufak 
ea.miinin arkasına ra.slıya.n A hafti· fak&t değerli qya. parçalan 3000 • 
yat mmta.kMmda eeki Bizamı kiliR neliktir. 

tdniıı bıtlunduğu mahallin otuz metro ------------
lleriainde görülmüştür. Sıkı ara.Ur- Haıf neden takıltle 
malar sonunda.. moza.yikin ipodroma. 

kadar 150 metro boyunda. oldugu, Ü· mal satın alanlar 
zerinde 36 renk bulunduğu ve yek • 
pare bir §ekilde devam ettiği anlaşıl Hazin~en ta.bitle _ _. mM.kul 
m.t§tır. Moza.yikin Uurinde oturan e-.1 ~ • 
bir a.da.rnla, otlıyan üç keçi rearm mal satın a.Jımt ola.nla.rm ta.bit be • 
görillmelçtedir. Amca. elinde kalkan dellerinin t.ecilt villyete bildirilmit • 
t tan b . d '·-rta.J __ , tir. Buna göre; 
u ır a. &m, AA a Bcu-umı, 1 - 1771 U'"'t kat't tufiv. ka. -

ytla.n re1imlm de var. ,,.. ,,,-
Mozayiklerin bazı yerlerinde kı • nununun mer'iyetindeıı evvel bedel-

nklar ve 88.katlıklar va.rdır. Bunlar teri taksitle ödenmek Uzere :ıniib&d.il 
Çekoslovakyada üzerine bir ll'llitehassıs ça1ı~aca.k rumla.rdan met.rök her tnrlt1 .ztraa.te 
-------·- ve üç sene zarfında. tamir edilmeleri ma.Mue arazi il~ ıin.i ınahe\ıllt ih • 

Bir tayyare direklere Kral, Makedonyada Macar ekalliyeti genis ::."';ı;:;..~Buı:,,§11,.;:a: :L
1

=-:.~~rı~:~~ yikler Ustüne, Uzerine zamk veya. tut ima.18.tbi.l\e, fabrik& ve mümuillerl· 

meldedJr. 
Btr adam için: 
- Vefalı! denen.iz en vantlımız hl· 

le bunu Qthayet Vela ldad181nde oku 
m119 Mld 1tlr mezun veya. Vefa spor 
kltlbtl mensubu diye anlar da Aadık 
dtye Wslr etmez. 

Çttaldl vefa lftgatt b'n balamdan o· 
ı.. m&aumr çıoktandır, kaybetmiş
tir. t.....ıar vefa.yı anutmuşlar, ve· 
.r.,.m Jaymetlni in.kir etmlfler ve n 
hatı ancak bu kıymeti lnkArd& bul -
muşlardır. 
Nuıl ay çW güneşle beraber dö 

nene lnaulann çıop da timdi ikbaJ 
ve '6hfttlere kartı ve oniaAa. bir' 
te birer ay çl~ği gibi dönerler w ,. · 
nuau tabla.ttıı Mr&n bilinmez cm .... .:ı
rtna-. blrlsl tecelli edip herhangi 

1 

bir Jddn ikbalini kaybedene dün O• 

nua peyki 01.anJar ta§Jlacak bir mar 
Ue onu unuturlar ve iste~·e isteye ca
ı1"9iııe ka.pdm&k için ba§ka bir par 
lak yılcbz ararlar. 

. Onun Jçlndlr ki, türk~.ede lıırp& -

l laanutı ve deferi iyi ölçttleı:nemit şu 

1 
bttyttk ta.biri lnı)ajnna küpe etmi • 
flmdlr. . 

"Kötil itin doltu,, dedikleri. 
Allah kimseye kötü gün g~ 

llM9fn; fakat hepinıb:e dos~ Vl~u 
ken bin iyi gön dostu yerine bir kö
ttl stin doet1ı versin ı Tek, gözümüzün 

1 
&nttndekl ka.labahkta bir kişi i~ içi 
mlsden: 

- Vefah adamdır .• Diyebilelim. 

8. FELEK 

Romen festival heyef 
genis kadro ile geliyı 

lki a.ğu8tosta. ba.şlıyaca.k ve ts• 
bulda kırk gün ismini alacak olan 
tanbul sezonu,, hazırlıktan gün g 
tikte ilerlemektedir. Bu işlerle uğ 
tan komite ile festival ve 8ezona 
tirak edecek heyetlerle yapılan 
habereler artık son devre..,ine ~ 
tir. 

Şimdiye kadar elde edilen netiı 
lere göre, bu yıl Romanyada.n geı. 
oek olan feativ&l heyeti geçen sen('.. 
kinden hem daha kala.balık, hem da.• 
ha zengin nu:mara.lı olacaktır. Bu a
rada A vrupanm muhtelif yerlerinde 
konserler vererek fevkalade muvaf
f~ kuanm.11 olan Romen çocuk 
heyeti de gelecektir. Yirmi beş kişi..ı 
den ibaret ola.n bu heyet hep kil .. 
c;ücUk çocuklar ile mürekkeptir. Bü
yük inu.nlardan mürekkep festival 
• ,Jyeti için de geçen seneki yerine 
Londra festivaline iştirak eden he .. 
yet ge1ecektir. 

Diğer taraftan Yuna.nlrlar da, da
h& ea.nlı tablolar göstermek ve bo' 
numaralar yapmak üzere geçen sene 
tinden da.ha iyi yeti§tirilmiş bir he· 
yelle geleeeklerdir. 

k d h ki 1 k 
kal stiri.Uınüt bez parçalan yapıştm n.i ..,tm ala.n veya 'bir ıneekeni ve ya 

rarpara parralan 1 tetk•ıkat yapıyor a ara ma i f ir hr. Bu beı:e reınnin teni çıkar. Bu a. but irat ~tirntiyen t.raala.n ha.zlne. ~ !r rada moza.yikteki boşluk ta. bezde iz den artrrnıa ile •tıJı aJaııla.nn 1934: Tiirk vatandaıhğına kabul 
LCmdn.. 23 (A.A.) - Nomwıdie Prağ, 23 (A.A.) - Ma.ca.riata.n ha bırı,kır. Bilahara bu· izler, bc.ışluklar malt yıJmdan 901'ra ta.ha.kkuk etmto edllen beyaz Ruslar 
~ .Uv&riei Pugnet, Eveııing ~tin&, 23 (Ta.n) - Kral, dftn M • rictye nuın de Kanya.nın geçenlerde doldurularak saklanır. ve edeoek taklit bedellm ihale tari· Mütateke senelerinde memleketil. 
Neva gueteslne beyuı.atta buluna,. ba)ıleyin SelA.nikt.61d ukerf telliMtt llÖyl«nit olduğu bir nutuk mU:nuebe K&zınpı B kısmında Bizans saray- h.tnden itiba.ren yirmi taksitte alm • m~ iltica etmi§ bulunan beyaı RUS' 
n.lc bir Ingi1is u1rerl tayya.re,intn ziya.ret ve kıt'&lan teftit ettikten. son tiyle Çekoeyovakya adliye naıırı De tarının duvarlarına. tesadüf edilmij - mak üze~ tecil edilmiştir. larda.n 1015 ailenin Türk vatanda§"' 
qağıdan Normandie'nin Ur.erinden. ra b~k tefıekldWerln mtlmeuilleri rer.tu beyanatta bulunmu3tur: tir. Bu duvarlann bir kuımmda Bi • 

2 
- OtMel\berl haıtntye ait olll\ lığma ka.bulü için Nansen ofisi ta.ra-

11ÇmUf olduğunu ~ylemiftir. ni kabul et.mittir. Kral bugün Seli. "-Macar ekalliyetini:n. hukuku za.ns devrine ait ince freeklere ra.şl~ veya muh~Uf k~un ve muah~el~r fmd&n hükUınetimize müracaatta bu 
Tayyare, ön bacanm Uzeriaden p Dikten hareJretle !4.akedonya aeyaba himayeye muhtaç değildir. Çek06lo· mııtır. Bu D'lmtakada. hayli çok ~ • le hazineye intikal eden ve yahut be lunulmU§tur. Memnuniyetle öğreni

terte.1 atalı doğru bq ver$eğe bat tin& devam edecektir. Baeba.kan. Me vakyadaki Macar eka.lliyeti, Maca - na.k ve çömlek pa~an da. görülmüş delleri mübadil zümre ~tihka.km& yoruz ki, bunlardan 986 sının Türk 
.lam.'ıJtir. Galı"ba tayyareci, gemi hl.- ta.ıcau b1JCiln tayyare ~ bu- ristanda.Jd Ma.earlarm hm oldukta.- tUr. Bu mmtakada.ld hafriyatı geniı :'~t~~~~: v=~:::.e ta.biyetine almması icra vekille·· he-
eal&rırım berinde hava oo,J.uklm raya.~· n hukukt.an daha geni§ haklara o mikyasta. ilerlemektedir. Henüz du0 ala.rd bo~ 1 ilfterilerckm yetince kararlaştınlmıştır. 
~etmekte olduğunu bilmiyor I kil dflrf 

1 
•• 

1 
.. ı; trlP bulUJU'nl,ktadır. Herbaııgi beyııe.1 vularm zemini bulurıa.nıa.DUfbr. .__ .... &n ••"'zd u !:ı :ı tedi et Henıen bütün memleketlerin l 

du. Pilot, Jrurtulmuttur. Fa.k&.t ta.y. aıv• ' • or UA milel bir mahkeme, ~koıdo~tkya - Ha.friyatm aygır deposu içine dil· _ .. ..,,.un ,,.. e 3
' 

1 
ye - diJerine k&r'II hudutlarını kapadık 

Jaıe bir kena.ra dtltıntlf ve ~$8.tlan ltaberl,rfıtl fekıfa edfyor 4&1P ma~rlarm vasiyeti ne ol~uğu· ten C kısmında l'töMalılar devrine &ır 1'.11lf vaıfyette ol&Tilar w~ tediya~ n bir mada bu inaaitla.rm Türk t ,.. . . bu niabete ibllğ ~~r -a.ldtklan 
,pm:b3in otomobil tahliye etmekte o- :Atina, 23 (Tan) _ Bif'b&kan Me. .'ftu-=t&h~lt=tklllfliılliedıiı::eıebiı1ı1ı1lir•.e..ı:"ı:1:mms:=ı::ı..-ılil::llııa:ı:;::=1=l==t =b='ır=d=u=v=ar=b=ul=un.:::s:=m=ı::::ue:..:tu=r=. =U=zen==-nie:d~8 m.al ta.puy& r~ptedilmlı oltınl oln\a • biyetiııe kabul edilmeleri, hiç şüph 
le lm 'VU1cine çarparak pvça.'l&nmJI ta.bu seılnikte bultJAdufu eaada ~ sın _ vel'\ilkleri pa.J"&(la.n dolayı hazi.. ypk ki, inşa.niyet davasının en ilerı 
ar. ondaki ukert tall8iyetler ne Yu· G Ü N neyi jbra etmek veya başka higbir ta ve oljun bir ömeği olmu§tur. Türk 

Gelse; tayyare ıabiti yan '8fkın. nam.tanda dikta.t6tltık ilA.n. e4Ume • H E R B 1 R F 1 K R A lepte bulynnwnak §&?tile bu mallan vatanda.flığın& kabul edilen 
9
86 be· 

J'Ul nıetht11 bir halde enkazm. a.n.. 1i ~ mtısa.kerelerde bulund··,.-u •eri verdikl.-i taxd=-e 00 ..... tarınm yaz Rus a.ileeinin, hilkfımetimizin bu 
--.la• \.a• kaldıranlt rta •'- ... ua& D çu U-U ~'jJ ha.rt~i büyük k•"-1~-inasltkla te• 
~ !'"lemı o ya. Çı&• yu&n bazı ıueteleri tekJ(p etm.if • """~' "' balriyeai tahsil olunmıyacakttt'. .........

9 

DUf -,. adece fU sözleri eö)'l4!1fttlt- tir. • 3 _ Vldeııri relmemiş taksitlere llkki ed60eklerine, ve diğer yurqt.8§· 
t1r ı Dost 1:ta1a1 Clüıman ayağa bakar.. ma.blUben yapııa.cak ~>'a.t, ne nw- ta.r gibi, Türk yurdunun yükseımesj 

"-Bu maeendan dola.yı çok mtl· Japonya lncılllz tekllflal httte oluna olsun. vldtden bir sene da.vumd& ayn ayn vazife alacak! .. 
~... redd +ti Tanıdalılorınwlan biri uıınlır, bcı •

1 
Artık, c1.,,.,.«ntOC1ım: e~ verildili takdirde yilt4e altı rma inanmak li.zımdır. 

~ kendi•infJ.1 enwfJıe bir fflib e """• ,,,.n.i bir ppltaya ,.,,.tldıfım - ICaıııım, 41.dim, kn ..,.in bcr. ni8~de iekonteya t;lbi tutula.ea.k· !llm---------
\Wdim 'V9 bn.ya. f(Snderdim. Bu a. T&kyo, 2.1 C4.A.) - K'.&bhıe, In- P.rtö Mtu-l.,.... Faltat ba ••iti fUl'la ~i bir f0plı11 (Clr•mi)'Ceelt tır. ~ ytlriltWmez ve eimdiye kadar 

ab'lde vttllmiyen taksitler için v. 
letind~ itibaren geçen müddet 
&it eyyıum milteehhire faizi ara m..,_ 

lıitin imnl Hol'M1dtr. Tayya.renin en ıflt.renin Londra. deniz mu&btdenaı- paplta, onu tılt ,.i,,U.m•lıtf•n alılroy. miyim1 4 - 2554: numaralı ktnut'l.la uıa.· 
Jr&m B&'V'N'& götünittk. Çllaldi gemi m•lni J&~ya.ruıı k&bul etm.ı için ma. K.ı,.al•tüt• aon d•rece dİİf" Gülümudi: t",.n. ta.kıitler. --k vakdl.ar U!ltum 
1ııa en:trqm t.oplaıulmumı bekltye - vlki oia.ıı da.ıvetiqi ~l>ul Mm~. lriiWiir. ,,,._,pq.ıcri, her ~ - t""""'1.,...,,., ftayırı çan_. :u4Urltlğilnöe ~~~ oJaun ve g~ 
...ıt. 6o)tMlı, ltolGlı •~•li 4tJirruı t..U, 6ım.s lüam .c;rmüyonan. Ba ete- r~ ..... iye h~~ ~tıltıelı: .,ı,. 

~•nanlıtawda "'üthtı Alm•'9Y• yeni&. bir. Jıfi~raı .uıü.1..-i ,....,,.. iiıiilii INılıııuır. lar •• oardır: "Dod ,,..,_ 4liif. diyeti itı-.rüe w.kıtlar umum ınü • 
Lfr ............ •tT• a.,...ı., Köprii üeriıMl• lıar"'°1 • ,,.,. oyrsf• hwt,, 4'ert.r. s. diirltilbe ~ 1MWJun., ,.ı~ 
" Tim il& l"iac o -ılalı leenleWı ıaplıo, plG kh1t'41r d'IJI~ oblgfıptc rıda btri1lei mad4ecllJ ~ ~ 

~ 23 (Tan) - Voltl'de clb 1*Jin, 23 (4.A.) "':'- }]JltUy& ~ IHıfındc üli.. A)llllltLmna balttqn: •ör,,, onmtı •iti bir ,_,,,,. si~ mtınh*' olmak i1JıeN )1ıWi Mtıeye 
- ld.tbit bir tutma wh'U?' etmif" ~. ~ •.S. t#. 700 ~ lcri. b.m miit....ir etmca. J'etep ~-
tl!r. J'Jrtm&, m•b.w.tt& bfiytlt IUV R&~Jdıt bir fatQcru açmıftır. Gıcırr .,ar l*ti ululJ'piıala .. Sll'tm• iti. ne Yfl'llCP )'Glllp ~ yeni BtmJ-- 1li IUi"et1e ._~'-diril 
ıırr JaptJir ıthi iki ktll c1ı1 J11dmm ~ i8tikru, AJmÇ ht\k6metfıt.bi ~ros "' ,.,.,, .. ~ .. uiii hUi °""' bir t;ilt r.Juwpin .-,irntit olQurtl ~buııdan eöm'&ld "°";iı* ı. 
l ı;btnr atmaetlb', rum dabjljndfttir Utan SaJA,ba4dln GtlNGOB oiıı Cl8 b.Ç.r&ıı 936 4ç it.ib.,_> fa-

eu ~ad4"?' ki, vakıflar umumi nı 
dUrlUfmQe ya.pıllt&k ihbar filefi 
ttç a.y içtı\de 'bc)rç!Q'DU ta.ksitlen"' 
~Y'ffl ~ula.r bu hükUmden i' 
f&4e ede~y~klerdir. lldnci, Uç 
eli nıaddedtld hU.kUanler, evkafın 
nevi nWlan ha.kkmda da tatbik 
ua.eattir. 
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Avluda para iŞi konli.lşulurken 
"Milliciler geliyor!'' sesi yüJ<seldi 

Bütün bu isyanları 1 s t a n -
buldan idare edenler, sevinçlerinden 
çıldırıyorlar ; fesat :ve ihtilat tohum
larını şimdi de başka muhitlere avuç 
avuç serpiyorlardı. Bolu isyanında 

muvaffakıyet kazananlar, gönderdik 
\eri propagandcı.cılar vasıtasile (ni -
sanın on dokuzuncu günü) Beypa
zarı)nda da ihfilal çıkarmıya muvaf
fak olmuşlardı. Bu esnada (Gerede) 
den {Zafranbolu) ya şöyle bir tel -
graf gelmişti : 

ti ... Bolu isyanı ba~lar başlamaz, ora
daki Hüriyet ve itilaf fırkası da al
dığı emir üzerine harekete geçmiş .. 
Bu suretle, bulanık suda balık avla
mak istemişti. 

TAN 

KUŞBAKIŞI 

Gönül ve aslan 
Şu: 

- Her gönülde bir aslan yatar! 
sözü oekadar doğru. Fakat, bu bü
yük söze inanmak için evvela kendi 
gönlümüzden işe başlamak güç. öy-· 
le ya; bu sözün büyükfüğünü itiraf 
eder etmez, onun ba.<şmdaki "her" 
kelimesinin ifade etti~i gönül sahip
lerinden birisi de kendimiz oluyoruz. 
Biz de gönlümüzde bir aslan arama
ğa, bulamazsak yaratmağa, yarata
mazsak üzülmeğe haşlıyoruz. 
Şu muhakkak ki her gönülde bir 

aslan yatıyor. Ve tabiidir ki bu as
lan, yatağına göre ba<'ağını uzatma

sını biliyor. Yaşadığı göntil kada.r, 
küçük , ·eya büJ;ik, yaşadığı gönül 
gibi dişi ve~·a er1'ek kesiliyor. 

.. 

~~

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

24-G-986 

Çank 'ırı Zafranbolu, hüriyet ve itilat fırka 
srna 

Sekız bin piyade. ve beş bin süvari 
den mürekkep halife kuvvetlerinin 
başında olarak o tarafa geliyorum. 
'l"'edarikli olasınız . 

Bir kaç gün halkr istırap ve heye
can içinde bırakan Hüriyet ve İtilaf
çıların başında ise, davavekili Gere
deli Efe Sadık, Sadığın yeğeni Faik, 
Bolulu Mehmet, Sadığın ortağı Çer
kes Hamit gibi mürteciler bulunmak
ta idi... (:Meselenin en garip ve dik
kate şayan olan ciheti şurasıdır ki: 
bu hadiselerden birkaç gün sonra. o 
havalide Kuvayı Milliye gakim olur 
olmaz. Efe Sadrk ile diğer üç arka
daşı Istanbula firar etmişler; saraya 
gitmişler ... Güya. Anadolunun ahva
lini arz için Istanbula gelmiş bir 
(heyeti mahsusa/ sıfatile Padişahın 

huzuruna kabul edilmişlerdi.) 

·Her gönülde bir ~"ilan yatıyor, fa
kat lm a."tlam ~·attığı inden dışarı uğ
ratmak güç oluyor. Ekseriya çok i~; 
tam;ramadı~mız insanların gönülle
rinde değil bir aslan, bir kedi yavru
sunun bile meHudiyetinden şüphe 

edi:voruz. Bu kedi yavrusunun bir 
aslana tahan·iiJ ettiğini görebilme
miz için ya o adamı çok İ); tanımak 
imkanlarım bulmamız, yahut ta 
lrerhangi güzel bir tesadüfü bekle -
memiz icap ediyor. 

, _.............____..,....._._.,, ·-., .....,.._ .... ....,. 11--Mı ...... ıN"'"''._.. ,,,,.,~.,.ıua1111uru1Q1111fl1 1 •11U1a1UJ..._.11...-ıııı ... _.....,._. 

L.~~ L ~ ~_§_~_E "TAN 
Halife kuvvetleri ku;-.~:ındanı 

Da~,oğlu 

Sözde, mahrem olarak Hüriyet ve 
ltil8.f klübüne gelen bu telgraf, der
hal halk arasında bir propaganda 
vasıtası teşkil etmişti. 

Cahil ve saf halk birdenbire o ka
dar bü~·ük bir korku ve heyecana ka
pılmıştı ki: Gerededeki küçük bir .ka
sabadan, (sekiz bin piyade, beş bin 
c:;üvari) nin çıkarılabilmesine imkan 

T'Y!adığtm hiç kimse düşünecek hal
' eği. Ji. 

tuı.fk ı(u endişe ve telaş içinde iken; 
Hüriyet ve Itilaf fırkasının sadık 
mensuplarından kaza kaymakamı Fe
rit. belediye reisi Ragıp. kadı Ömer 
Lıltfi, haklın Vefai, Telgraf müdürü 
Sabri Bey ve Efendiler, Hüriyet ve 
ltilaf fırkası merkezinde içtima et
mişler; herşeyden evvel. -kendilerile 
birleşmiyen ve milli teşkilata yardım 
·den- jandarma kumandanı Necati 

vi tevkife karar vermişlerdi. Ve 
ar mucibince: bu zat ile beraber, 
ıalık Kastamonudan gelmiş olan 
\darma kumandanı binbaşı Fikri 
fİ bir bahane ile belediye dairesine 
·et etmişler; orada tevkif eyle-

.şlerdi .. . Ve sonra da: Zafranbolu-
teşekküı edecek olan (Halife 

vvetleri) nin esasını teşkil etmek 
re, hapishanedeki kanlı, katil, ve 
zları çıkararak jandarma depo

·\a ve adliyenin emanet dolapla
aaki silahlarla teslih etmek iste

işlerdi. 

Fakat ; damarlarında asil ve temiz 
Türk kanı taşıyan mahkeme başkati
bi (1) büyük ve medeni bir cesaret 
göstererek bunların karşısına dik.il
miş: kendisi sağ ve vazife başında 
kaldıkça, (idari kararlarla bir tek 
rnevkufu ta"i 'ye ettirmiyeceği gibi, 
emanet dolaplarından bir tek çakı bi
le vermiyeceğini) söylemiş : mesele
ye 'bir sürünceme ve münakaşa şekli 
vermişti. Aynı zamanda , civarda bu
lunan milli teşkilat kuvvetlerine de 
haber gönderilmişti. 

Ge.ededen gelecek olan Halife kuv
Vf tierinin gecikmesi, ve civardaki 
ınilli kuvvetlerin de harekete gelme
sini haber alan lfüriyet ve İtilafçı
lara, büyük bir korku gelmişti. Bin 
müşkülat ile ayak takımından bazı
larını türlü vaatlerle aldatarak der
me çatma bir kuvvet teşkil etmişler ; 

gelecek olan milli kuvvete, bunlarla 
müdafaaya karar vermişlerdi. 

Fakat vücude getirdikleri bu teş
kilatı beslemek, onların sefil menfa
at hırslarmr teskin eylemek elzemdi. 
Bunun için de kasabanın zenginlerini 
ve halkm para verebilecek bir kısmı
nı, cami avlusuna davet etmişlerdi. 

Bur'ida, bu para meselesi etrafın
/o:. ,. hararetli bir münakaşa devam e-

'"ken: 
- Milliciler geliyor. 
Diye, bir ses yükselmişti... O za

man; bütün buraya toplananlar, bir 
11.nda çiJyavrusu gı'bi dağıhvermişler
di. 

Verilen bu haber. hakiltatti. Ci-
, ırıırdaki milli teşkilat rüesasından 

Şevket Bey, arkasında yüz sekiz kişi
lik bir mücahit müferezesile kasaba
ya girmiş: bir anda vaziyete hakim 
nluvennişti. 

Şunu da ilave edelim ki; bu hava
lideki isyan hadisesine, Samsunda 
bulunan Ermeni ihtilal komitesi de 
büyük bir alaka göstermis: Efe Sa
dıkın yeğeni Faik ile muhabere edi
lerek isyanın umumi bir R<'kil almasr 
istcnilmi!?ti. Fakat. milli teskilatın 
kahir darbesi, bütün bu melanet şe
bekesini bir hamlede dağrtıvermişti. 

Saraym ve Babıalinin g-österdiği 
gayret Ye fedakarlıklara rağmen. bu 
havalidc c;ıkanlan isvanJardan mat
lun olan netice elde edilememişti. 
Bütün bu isvR-n şebekesini idare e
denlerin yegane gaye v~ maksadı: 

bir an e"vel <" nkara) vı ihata et-
mek: <Btiviik 1'i11et 1'1'pctisi) tonlan-
mı:ırhn evvı>I , mi1F tPc::kil~t l""!PrkPZ;n; 

bir h:-ınılPrie e?.ll"ekten ibaretti. 
Halbuki (Ankara) da. (Ht•:w~ti 

temsiliye) sarsılmaz bir iman ve me
tanetle milli vazifesine de\ram ettiği 

gibi, heyeti temsiliyeye sadık olan 
muhitlerde de meclise aza intihabına 
büyük bir gayret ve faaliyet göste
rilmekte idi . 

Buna binaen Sait Mollanın merke
zinde içtima eden grup

1 
başka teşeb

büslere de girişmek mecburiyetini 
hissetmişti. 

Evvela : Bandırmada bulunan Ah
met Anzavura haber gönderilmiş; 

nasıl bir hattı hareket takip edeceği 
ı:ıual edilmişti... Anzavur bu suale, 
pek şahane ve bilhassa, pek fatihane 
düşünülmüş ve yazılmış bir raporla 
cevap vermişti. Bu raporun, bizzat 
Anzavurun eliyle yazılmış olan müs
veddesi; -bir müddet sonra, Anza
vur Istanbula firar ettiği zaman
Bandırmada kalan evrak ve eşyası 

arasında ele geçmişti. Tarihin mühim 
bir vesika olarak kabul edeceği bu 
rapor, ihtiva ettiği garabet ve fev
kaliı.delikten maada, <Halife ordusu) 
ismi taşıyan bir kuvvetin, (Padişah 
namına) yapacağı hareketi göster
mek .. ve mil!i gaye etrafında topla
nanlara karşı tertip edilen suikast 
planını izah eylemek itibarile cidden 
şayanı dikkattir. 

(Halife ordusu kumandanı. Ahmet 
Anzavur Paşa) nın (hattı desti) ile 
yazılmış olan ve aslından büyük bir 
dikkatle çıkarılmış olan kopycsi eli
mizde bulunan bu raporu (2) -başta
rafmdaki bir takrm (dua ve sena) 
dan ibaret olan füzuli krsımlarmı tay 
ettikten sonra, asıJ mühim kısmını

aynen ve harfiyyen, aşağıya nakledi-
yoruz. 

(Arkası var) 

(1) Maale~ef bu zatin ismi öğrenememiş 
tir. 

(2) Bu vesika o tarihte 61 inci fırka ku 
mandaıu Miralay Kbım Bey verilmişdi. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

ı aylık ı 50 ı 35 
3 " 4 50 4 -
6 " • 8 50 7 50 
1 yıllık 17 00 14 -

Drşarı içir· 
Lira K 

8-
14 -
28 -

~ O anda, Zafranbolu gençlerinde 
'.lfeket başgöstermişti. Bir iki 
~rfmda yüzlerce genç Türk ev
ıı:Jevket Beyin müfrezesine ilti

.f1,"rt.mişti. Derhal. şube reisi Hasan 
{,rın riyasetinde bir div,anrharp t~s- Uan için hancılık Sirketlerine mü 

Kendi gönlümüzde yatan aslam 
ininden dr~an çıkartmak için de, ar
zularımf1:, ihtiraslannnz, pusu kur
mu,ıar. Nöbet bPkliyorlar. 

Bedri RAHMİ 

TEŞEKKÜR 
Seğili Babamız Mahmud Aziz Bü

keyin ölümünden ötrü acımrzı gerek 
cenazeye gelmek ve gerek ise telgraf 
ve mektupla paylaşmak lütfunda bu 
lunan muhterem zevale ayrı ayrı ce
vap vermeğe teessürümüz mani ol
duğundan bu vazifeyi sayin gazete
nizi ta vsit eyleyerek ifa eyliyoruz. 

Aile namına Oğlu 
FOTO SUREYYA BUKEY 

istanbul Levazım Amirliği 
Sat.nalma Komisyonu 

ilanları 

Davutpaşada bulunan As
keri Fırmın Cam, Çerçeve 
ve Kiremitlerinin pazarlık
la tamiri 30 Haziran 936 sa
lı günü saat 14 de Tophane
de Satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. Keşfi muci
bince tahmin bedeli 15 2 lira 
56 kuruştur. Son Teminatı 
22 lira 88 kuruştur. Şartna
me ve keşfi Komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. ( 2 6) ( 3 5 18) 

Ademi ikt~dar 
ve 

" -1'Tev~ekl~ğ-ine k:ıırşı 

HORMOBIN 
rabletlerı 

Her eczanede arayınız. 
· ıtsılat: Posta kutusu 12!1~ 

Anrr 1-\il"I 

ıl7U 

Kadıköy icra Dairesinden : Bir 
borcun ödenmesinin temini için ha
ciz altına alınıp satilarak paraya 
çevrilmesi mukarrer bulun:\n muh
telif cins ev eşyası açrk arttırma ile 
30-6-936 salı günü saat 10,30 dan 
12 ye kadar Kadıköy Pazaryolu Sö
ğütlü Çe§me caddesi Inzıbat karako
lu karşısındaki meydanlıkta açık 

arttırma ile satılacağından yüzde i
ki buçuk dellaliye resmi müşterisi
ne ait olmak üzere taliplerin mez
kür gün ve saatta mahallinde bu
lunacak memura müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

Beşiktaş Icra Dairesinden : Borç
tan dolayı tahtı hapse alınmış olan 

Beşiktaşta. Abbas ağa mahallesinde 
2 No. lu ölü Istavriye ait bostanda 

Dut yaprağı satarak 
geçinenler de 

Kandıra, (Tan) - Son yağan yağmurlar bilhassa münhat arazide ekin 
tarlalarını yatıştırmıştır. Bazı yerlerde de yağmurdan dolayı tarlaları ot 
bürümüş, zamanında ayıklanamadığı için bu gibi yerler ziyanına biçiliniş
tir. Yağmurlar yüksek ve kıraç yerlere iyi tesirler yapmıştır. Bilhassa, 
cümhuriyet buğdayı bire otuz verime malik görülmektedir. 

Köylü yazlık ekimlere kıymet vererek mısır ve emsali ziraat ile meşgul 
olmaktadır. Hava açtığı için kışlık ekinler de tehlikeyi atlatmış vaziyet
tedir. 

Kazamızda ipekböcekçiliğine bu sene fazla ehemmiyet verilmiştir. Bir
çok köylüler, böceklerine dut yaprağı yetiştiremedikleri için, orta boylu 
bir ağaca 4 - 5 lira vermek suretile ağacı ve yapraklarını kiralamaktadır
lar. Evlerinin bahçelerinde dut ağacı bulunan birçok kimseler, bu yü;ı:den 
bir hayli istifade etmişlerdir. Bu sene, Kandıra köylülerine dağıtılan beş 
bin dut fidanı henüz yetişmemiştir. • 

Bir otomobil uçuruma yuvarlandı 
Erbaa, (Tan) - Inhisarlar Eksperlerinden Cahit ile arkadaşı Nazmi, 

Taşova köylerinde idare hesabına tütün mubayaasından dönerlerken, oto
rr.obilleri Buldan ile Yormiş arasında yüz metroluk bir uçurumdan dere
ye yuvarlanmıştır. Arabanın içindekiler, mucize kabilinden ölümden kur
tnlmuşl::ı.rdır. Otomobil tamamen parçalanmış, yalnız Nazminin küçük 
oğlu Urbanın sol ayağı kırılmıştır. 

Ça~akalede ilk mektebi bltlrenler 

Cümhuriyet llkmektebini bitirenler muallimleri ile bir arada 

Çanakkale, (Tan) - Cüm.huriyet kinil1 sözleri takip etmiştir. Daha 
Ilk Okulunu bitiren yavrulara mera- sonra, çocuklara diplomaları tevzi 
simle di:plomaları tevzi edilmiştir. edilmiş ve davetlilere şerbet ikram 
Merasime, muallim Nerimenin güzel edilerek merasim nihayet bulmuştur. 
bi.r söylevi ile başlanmrş, bunu Maa- Bu sene, merkez ilkmekteplerinden 
rif Müdürü Oktemle, Mektupçu Yet- 120 talebe çıkmıştır. 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan; 

Mevcut evsafına göre aşağıda yazılı fayton ve Koşum 
takımı açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 
9-7-936 Perşembe günü saat on beşte Gedikpa·şada Jan
darma Dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapıla
caktır. Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gi
bi ayn ayn isteklilere de ihalesi caiz olan Fayton ve ko
şum takımının tasarlanan bedelleri ile ilk güvenmeleri 
aşağıda yazılıdır. Evsaf ve şart kağıdını her gün komis
yonda görebilirler. İstekliler mal sandığı makbuzu veya 
muteber banka mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 3 513) · 

Malzemenin Alınacak mal- Tasarlanan İlk güven-
cınsı zeme adedi bedel meleri 

Lira K. Lira K. 
edilmiş ; kasabayı fesat ve isyan racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doiruya 
"şler:ile yakmak istiyenlerin ce7,ala- ıdaremizce almabilir. • 
ierilmiş; bu suretle de, burada da Küçük ilanlarm 5 aatırltiı bir 

1 
2· 

650 48 75 
125 9 37/ 5 

mevcut neren gül soğanları 24-6-936 Fayton araba 
tarihine tesadüf eden çarşamba gü- Koşum takımı 

----------------------------------------------------------'-Wacak olan bir felaketin önüne defalık ao kuruştur. 5 satırdan faz nü saat on yediden on dokuza kadar 
'"'"' lası için satır başma 5 kurut almrr 
•fabuk- geçilerek, ·günlerdenberi Bir defadan fazla için yekundan açık artırma suretiyle satılacağın-
iifl çektiği endişe ve heyecan, hi- % 10 kuruş indirilir. dan ihale ve Belediye rusumu müş-

. · • Memleket bancma sigortalı abonr 
iç ermıştı . yaıılmaz. tcrisine ait olmak üzere talip olanla 
)Jasen halk, bu istırabı beyhude Günü ıeçmiş nüshalar 5 kunıstur l 
çekmişti. Çünkü Gerededen ge- j ~..------------- rın hazır bulunacak memuruna mü-

tel~af, tamamiJe blöften ibaret- · racaatları ilan olunur. (23899) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlar1 

İzmirde Mezarlık başında yeniden yapılacak hal bi
nası inşaatı ayrıca ilan edilecektir. Evvelce yapılan ilan
ların hükmü olmadıe-ı ( 3 512) .. 

Yalova yolu için yeni 
ve mühim kararlar 
Yalova, (Tan) - Yalova beledi

yesi ile Akay ldareainin müıtereken 
aldıkları tedbirler aayeainde hal· 
kın daha embı ve daha ucu20 ••ya• 
hatleri temin edilmiftir. Bu tedbir
ler aayesindedir ki, bcuı aebeplerle 
Mudanya yolunu tercih eden 'Buraa 
yolculan da tekrar Y alooa hattına 
rağbet göatermeğe b~lamıflardır. 

Yeni karara göre, Akay ldtıTeai 
el ile götürülecek valiz, çanta, gra
mofon oe buna mümcıail egyalardan 
para almıyacaktır. Ayni zamanda 
gidip gelme müddetleri I 2 aaat o
lan biletler, 48 saate ~karılmıffır. 
Bundan bqka, lktısat Vekaletinin 
tcuclikini müteakıp bilet ücretlerin
de birinci meukide on, ikinci mev. 
kU:le be§ kurut tenzilat yapılaca.k -
tır. 

Yalova belediye.ine yaz.ılı oto .. 
büsler de, Akay idaresinin bu fe
dakarlığına mukabil Bursaya bir li· 
raya taşıdıkları yolcuları 15 kuruşa 
götürmeit~ ltneln"':'ulnrrl•: R .. ~.,.. 
yolu üzeruıde tamıratı mutemadıye 
devam ettiği için, yolcuların diğer 
yol yapılıncıya kadar rahatça ,Pt • 
meleri. temin edilmektedir. .....,... .... _ ... _,_,...,..,a;rı,ıf 
Herekede talebe için 
bir kamp açıltyor 

Izmit, (Tan) - Izmit Maarif Mü
dürlüğü Herekede açacağı ilkmektep 
talebe kampı için bütim hazırlıkları 
bitirmiştir. Kamp, ümidin fevkinde 
bir rağbet görmüştür. Ayrıca bir 
doktorun da iştirak edeceği kamp, 
bir ay sürecektir. 

lzmit postanesinde memur 
kadrosu 

lzm.it, (Tan) ~ Izmit Postanesin· 
deki memur kadrosu, birçok sebep
ler dolayısile azalmış ve yerlerine 
şimdiyı kadar başkaları tayin edil
memiştir. Bu yüzden bazı şikayetler 
de olmaktadır. Izmit gibi, işlek bir 
vilayet merkezinde memur kadrosu
nun derhal takviyesi lazımdır. 

Küçük Çiftlik Parkı tarafın
dan ga.zetelerde intişar eden i
lanat ile hiçbir alakam yoktur. 
26 Haziran Cuma güntinden iti
baren Harbiye'de 

BELVÜ 
bahçesinde icrayı san'at edece
ğimi muhterem halka arz ede
rim. 

Meliha Selaı:ne 

Istanbul !kinci icra Memurluğun
dan : Mahcuz ve paraya. çevrilme· 
sine karar verilen ev eşyası açık art 
tırma ile Laleli apartnia.nmm 4 ncü 
Dairesi önünde 2-7-936 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 9 dan iti
baren satılacaktır. isteklilerin ma
hallinde hazır bulunmaları ilan o
lunur. 2390 
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Luizın maQIObiyetinden sonra zenci mahallesinde kansıklık çıktı 

Maçtan sonra galiple mağllibun sözleri 

1 
1 

1 
1 
1 . 
1 
1 
1 

1 
1 Şimer..,.. W:::Mda talrtıfı lrGUfalr 

'it ....,.....,.. plrortı70r 
Werime ,,,,_ına. F.ıu.t 6obı 
iııralrnu~ A""- Şimeli,.. 
birinci deurede )'UmruJt yerleftiril· 
,,...; kolay bir adam 6ibi ••idi. 
Ben de iJtinci deurede lrendime çolr 
puenereJt ht'i darh oarmeJt iiu· 
re """"'..,,. düfiile olcınılı .,.. 
dolra UerlMim. IColloruran fliifülı
lafiıwlen -i i«ilme eden ,.......,. 
ı.,,Wôtl• ,üldetU 6ir _, ~ı. 
tan1 pnemi 6..Wa. 

o fl•W•n ....,.., Mluna _,,.., 
mif, rii~a fi~..,.,,. _. 

lfr-ı&•.11- l.fnü'lıa .,. ralmlerin4en .,..,,.,,_.. G.ıı,, ~ aon idmanında 
-&81" Aı......,,..,.,.; hnıluwlı. 11.,ı-. 

Wri e.,.,.I -~ilim pW IUt dele .._ tine Al yumruklanmı yapı,brdığun 
llloblr klmlen1n tahmin etmediği laicum ef1nM1. .,.,. -....... lifi. halde maça devam etti. 

bir f81dlde biten Amerlkadıld boka ne ~ WIQwwA lteıwliırte Şimdi cltlnya pmpiyonluğu için 
~mduı 10nra orada neler düşü - eınni)'etimdn Ufilme etti. Bradok'la dövtltmek hakkını kazan-
•Wcllitlne dair en tue havadialer Her ne aaretle olana ollan ;ııın •· dım. . 
CUn Seldi. Buraya alıyoruz. lrı ~mrulılan oltuufa da 4üıme • Biliyordum ki, ain' ııltlet f&IDP1• 

W bobörlln galibiyetini yüzde den 'öoafeiıil~.,.Zinci fleure yonluju unvanını kaybettikten ~n
,e. faruden Amerlkadakt myahlar de""'.,.,,..,.... kan ....... ra tekrar kazanacak ilk bok~r ben 
bob6rlerbıln ,.Udlit llabldıal aııa. 0 ,. tleore dalwı nMFGı Wraim tam olacafım. Dtlnyanm en mee ut ada
• beyu1ara htıcwn edecek kadar 79rinde olmadan, deHlft edifiml• ınıymı. 

köpttnntlşlerdir. Nevyorkun l!liyah • sabittir. lugünlrü dii::,şampiyonu 
1--..-·"'·11-ı-A- _ .. '1.t..ıif ~ ~' • • - ..,. .,,. .. lraddir,,a ft 
olın111 w atb, motmlkletll po ,a.lir. •• ,,..,,.,.791... Din79 lcl lr tf 
g&ıderllerü kavplar yat.lfbrllımf- ,.,,.pQıona ;ı. A,,...,_ ,.,,_.,. 1011ra anaa 
br. ,.....,. phcU ..,.,_ flöoiipnefi ş;,,..-. LmlU'i 6ou tarihinde 

Bu mtıhlm mao 'bqJamıAan evvel pelı ar• Mq.,..,,.. Falrtll o..,.... müli Priilınemif ue bütün ta/amin· 
Nn,orktald btltln ıdyahlar mtla • 11a w.,. ,,_,,_ ......_ H leri altüt eden 6ir ıeJtilde on ilri 
rmdald ~ kadar •tarak ..,.,._ .... .., ..... Wıat .,. ,.,,,... 'öofli. 
Arap bObör u.tllne bahl8 atrlfmit· 111elı ...,.. 6*-rlıf..., 7f11MCf11un. Talilainu. telı,,,.,.;;r etmiftir. De· 
lerdL Arap boklöriln talibini tutan.• eli _..... 1..._ • melr l>en dün79 ,.,..,,i70nlufu için 
lar bire k&l'fl ön dört vererek bahlll- fm •ı ..,...r 1 , ... ,.,.' Eybil •7UMI• Alırumla döuüpcefim. 
lere koyulmQflardı. Btltlln dilnya llpOJ'Cularmı ......_ • .,.. inM116iUr.U.is, dünya fG'"pİ· 

~ '1 capm mactaD evft1 ftcletmiphn. ,,.... .,.,..,, ~e hn lıalOCClfım. 
P•N vOl••ı 181 O YUdl tutabl1dlCia lala bütlJa- Aı...nı. ~ Amerilıalı aii•I 

ll1UJann beyas1ar aıe,talndekl nm. 6lr mar 7flllfıler. Fdat Laui.i ... 
ple,ualan, bire bl'll ondörde ka· Siyah hea~lftden ela· li6iıe )lenemi;,ecefini daluı iyi anla· 
dar ytlbelen bab8I mtlfterek flnat- ha kolay cim -= B11ıÇ1D ilk ...., oldam. 
larmclan f11phelencllkleridlr. CQnk1l clevrelerlncle anla'"( Zencinia fl•rhlere iyi tahammül 
biD dolar koJUl on dört bin dolar Bilb•- beni tıMe""'•k tı.re .-,,..,ilini ,,.,.,,.feri .Uılııan 
kan•m!fbr. Bu kadar bUytlk fark· bUtUn kuvvedl• •vurcluju bir yum. .,. . . 
b bir behl•le bqlıyan maçm Arap ruğu küçük bir hareketle atlatbğnn ...,.. ~ ,,..,,.. toparlı7fllft8-
tarafmdan 1ıiç beklenmiyen bir '8- andan itibaren Arabm gözlerinde ıllfuu .Wilt. 
kilde ka~ haklı b1r fÜphe kararan Umitaizllğl farkettim. Ve Notta dalaa lfUlaını -'iyliyece • 
~· o aaniyeden itibaren maçm netice· liını mapn 6inlen6ire 6ittiii on 

Bu maoııı tu beklenmiyen neti- Binden emlncllm. i/ainci der1Nye ltMar Arap patlan 
illinde bUııd mUfteNiin ne derece Dörcl11ncU devrenin 10nuncla me· ,._.,,U. Alnwınfl"11 dalaa •eri 4• -
rol oınadıimı birkaç hafta 10nraki eele benim için halledllmlftl. Siya· liWi. ..... hre •ir dÖtlif olıı)ıor· 
laaberiuda belki anlamak kabil ol&- biyl yavq ya vat )'01'1'&k kat'I ıa· tla. Y .ı.u. Aın....ın dörıliincii deu. 
eaktlr. Ublyete ctopu ilerlemek pJAnmı ta· ..-. A,... Wr~ ICUIİyee ~ yere 
a. baraya fimdllik pllplt mat~- klbe be..... Neticeyi almakta pek tliifinlili iriıt altılı I~ oar· 

INn. m&Qtan IOnrakl IÖSlerile m... acele etHll•• de memama111D. Çb· & l.taJia tecriiheiıılifi 78.anflen •ur boa f&Dlpiyonlarmm kanatleri- ktl LuWs slJll ............ aUtemadl lıir ~- flilılt•relı ,,_,,ini din· 
al nakletmekle iktifa edecetb- baJJltan adımlarm - .....,.... IM6WNfl 6•cı........,i. Hfllhlıi 

de tehJDreff olcl1lldanaı ~um. Aı.... ,_,_ .,., luırehlU ltir 
llafllp L.vlz H dlyor7 Maa•a& LuYia çok CIRr 111r .._ -.11 • .r. .. pi 1ioı.J1 ltir 

Ywd allılulfl ti.,,,.. W.ör • bob6rdQr. Bayatmacla b1ob1r 1111- ,..,. B.a.M ~ Wra.ci anıl 
,.,. ltıM...ı.ri •• ,,..,,.,,.,.. •en de numa V1ll'lll&clP kaclar onun ~ Wr .... ,,. ,_.,."> .,.. _,..,,e 

1NOTl.AI 

Ümitsiz hastabk 
Franeacla Wr köy papazına, hun

dan bet on ıün eYYel sünah çıkar
mak iç:ia tmüs pllk siYinmıit bir 
adam sicler, ona din, iman hakkm· 
da.ki fÜphelwinl; •Mlitelerini itiraf 
ederek sünahlarmı çıkartt ve ken
dine hir brutlut ,olu s&t•nneei· 
ni İlter. Papu: 

- Otlum, sörii:rorum ki, aen 
muazzep bir naha aahipıin. Şüphe 
" enditelerinden de oldukça oku
muf, yazmrı hir adam olclufun an· 
laıılıyor. Kurhıluı için iki çare 
•ardır. EYTeli dua edenin. Son • 
ra seçenlerde benim de hizzat oku
yarak iatifade ettitim Hf rançoiı 
Mauriac'' m "laanm hayatı,, iıimli 
bir eaeri vardır. Onu okur, bu fÜP· 
helerinden kurtulursun. 

diye adamı teıyi eder. Fakat bi· 
Jiyor maıunuz lna mustarip ruhlu, 
kafaımın içi din ıüphel..Ue dolu 
adam kimdi? FrançoM Mauriac'111 
ta kendiıi! 

Papazm, Franaanm en tan1111nıt 
Katolilc ediplerinden olan Mauri· 
ac'a tav.iy .. i, bir taraftan, kilisenin 
a1rileıip, eclipleıtiiini söaterirken 

'ı bir taraftan da, lıaatdıfmm tedavi 
imkana olmadıtmı bilmekle beraber 
yine bir necat çareai anyan dokto-
ra: 

- Kendini bİ!' doktora ıöıter. 
o ... eie benziyor. Bilen bir kim

seye t ... lli •ermek imk&n.ızdır. 
Fakat bu bilen kimaenin iınklnaız
lıiı tahakkuka çahflllum& mini 
deiildir. Bu hakiki ıztıraptır ve 
aan'at itte bu ıstıraptan dofar. 

Fflrref ADIL. 
l . 
altlını lrayhtti. 

! ENNn Arobı y.re düfirtliiltten 
110nra do Almanın hndinden laİf 
emin olmadılı, pelt Wil alllılı .,.. 
fı 6ir dar6e"en dolayı laahme ,,.. 
t•matli filrtiyetinden 6.Ui olllu. 

Doltuauncu deuretlen itilHaren 
ayala 6oJtaör ellerini hldıramı7f1 
caJt ltadar yorpnda. Buna raf• 
men Alman he .. bını tamamlıyonu • 
yordu. 
Dahuını aôyliyeyim; hnce onun• 

ca ue on birinci deurelerde Luuia 
•alipti. Arabın mecaı.ia olaraJt 
aalladılı aon yumruJtlar 6ile y.rl .. 
rini bulamıyordular. 

Siıntelüv' ı. eylidü 4löuüttülıten 
...,.. Anıp laôl• ltirirwn plfiıula U. 
onca da 6ir fG'I• uerecefim. Ona 
dünya ıampiyonlufa ~ dölliipneJt 
'ırMltını •öaterecefim. 

Zannederim Jti, bunu lra6ul ede· 
celttir. 

Sabılı cihan ıamplyonu 
Dempıey'in fikri 

BeD Şimeling'in ıağ yumruğuna 
o kadar ehemmiyet vermemiftim. 
Halbuki maçm devamınca o yum· 
ruğun galibiyet için baflıca amil ol· 
duğunu ve Luvbı'ln o yumruğu bir 
tUrlU çelemediğini anladık. 

Luviz dördüncü devreden itibaren 
mağltip oldu. O devredeki birkaç 
sağlı BOllu yumruk yedikten eonra 
yere yuvarlanmlfb. Fakat yerele 
beklemiyerek hemen kalkbğma ace· 
milik etti. 

Gelelim Luvlz için bir facia tefkil 
eden ..tbaya: Dördüncü devrenin 
sonunu bildiren çan çaldığı zaman 
Luvil dövütU bıraktı ve kollarını 
149ğı indirdi. Alman dövü,tın hara· 
ret! eanasmda, devrenin biteceğinin 
farkında olmadan, Luviz'in mtldafa· 
asız apaçık çenesine en mtıtıılt sat· 
larmdan birini kondurdu. O yum
ruktan sonra Arap kendini bir türlü 
toparlıyamlyordu. Vakıa daha son
raki ravntlarda da hücum etü fakat 
yumruklan eski kuvvetlerini tama
men kaybetmı,tt. 
Luviı bu mağlnblyetlnden ümit • 
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Güreıçiler bugün geliyor 

Yunan basketbolcularla . 
bu akşam karşılaşıyoruz 

,....... ,,...,.., , ...... 
Şelııiml8de iki temu yapacak o • ldtıplerini ve yamı BlW, kltmordu, 

lan Yunan basketbol t&kimı d11n Ro- Fenerbahçe ve ıu aporlan kltlplerlni 
manya vapurile oehrimize plmlf ıdyaret ederek teftielerlne nihayet 
Hidivyal oteline miaüır edilm.leler • verecek, Anbraya avclettnclen llOll· 

dir. ra klUplerin dilekleri tlzerlııde llzmı 
llk k&rfıl&§ma bu akşam saat 21 gelen teeebbllaatta bulunacakbr. Bu 

de Beyoğlu Halkevi salonunda Türk- tefti§lerde umumiyet itibarile klilp
Yunan milli takımlan arumda yapı- lerclen çok memnun kalmıtbr. 

lacaktır. Uzun bir mtıddettenberi Tllrlr Spor l•r•m• 
muntnıman çahemalar yaparak L l 
tam fonnUnU alllllf vulyette bulu • Mecntua fl•GNCa 
nan buketbolcWerimiz bu akpmld Tllrbpor kurumu pne1 merb· 
kal'fl]qmaya Naili, J'erldun, Rma, 11 lle feder~yonlarmm nqlrl efkln 
Saclrl, BalJlp, Jlablaktan mlrekkep o11bak t1zere 'Tllrlmpor kurumu Der
bir ekiple çıbcalrlardlr. 8iDU1e b gi81,, admda haftalık bir mecmua 11· 
dar hiçbir mllll t.mu JapmJaD bu kanla.caktır. 
ketbolelllerimls bu ~ &...ı Merieı •••farı 
bu çorun bisdekl clerecWaf aWer lıffı•bula ,.ıcll 
mele çahpnkJarmclan mtlabaka • Şebrlııımde yapdacalr sUnt, tat
ların he,.canlı oıacatı tllpı.e.tdr. bol ve 1ulretbol temularmda hazır 
Olimpiyada ıttmesi usuıı bir dediko bulunmak Ye bu tem•alum idari ki· 
du ha1lne ctreD baüetbol takımı, bu lllDlarm& n-...t etmek bere ge • 
karplqmadan maada Avrupa flUll- el l9kreter Ntıamettln SJl'l&ll ve 
piyonu Polonyalılarla da aynca bir ~ fecleruyonu bqbnı Vildan 
temu yapacak ve ehliyet Pterdill -ı-ı-ı-o• 
takcllrde olimpiyatlarda TUrldyeyt \\flr cltln ~ .--.-~· 
temsile hak kazanacaklardır. Alman gurısflerl bugun 
Umpml Merkez laılranı ıeltrfmlze geliyor 
lclüpleri teftlı ediyor ıt!:Y'=P!:!nı::-a:;.:1;:. 

Evvelsi gUn Bebekteki Galatasa • lıttmlan itlfelçilerimisl eon bir de • 
ray ve Güneş denizcilik şubelerlle neme mabadile Uç mtıaabaka yap .. 
Beşilrt~ ve G~ klüplerini ge~n mak i1ııere tehııimia davet edilen Al· 
l'llrbpor kurumu genel merkez ba, maa gQrefçüert, kananstyoael 
kanı Oerıera! Ali Hikmet Ayardem, tellr1mille pleoeklerdir. Dit karplq 
dün sabah yanında lstanbul bölgesi ma yann Up.m Tabim ıtadmd& -.. 
başkanı Fethi Bqaran ve sekreter at 20,30 da yapılacaktır. 
Halit Tilccarb8'ıoğlu olduğu halde Almanlarm ayılı ctırelçilertndell 
Topkapı , KaragümrUk, SWeymam ~Urek1lep Dorbnund takımı Fiıılln
ye, lstanbulıpor, Vefa, ll'ener yılmu diyalılara kar§ı aldJtmm dereceleri 
Eyüp, Kasımpaşa, Celme meydanı gözönünde bulundurarak çok kuv • 
ve Galatasaray klUplerlni teftiş et- Yetll bir halde gelmektedir. 
miştlr. KlUplerln dertlerile yakından Kuvvetli, 1ert ve çok .Uratli gtlr8f 
allkadar olan Genel Başkan bilhu tarzına malik olan Almanlara kaqı 
sa sahasızlık ve yurt binası Uurinde alacağmıtıı netice olimplyatlardald 
toplanan tiklyetlerl allka De klll'IJ· dereeemila bir miyar olacak 11'&h1Jlt 
lamıştır. tedlr. 

KlUplerde atletizm, bisiklet ve 
boks sporlarına daha fazla ehemmi fılrrlntcller Peıteye 
yet verilmesini işaret eden başkan, gidiyor 
bugün Anadolu, Beylerbeyi, Anado - Ollmpiyat hamlık kampmda bulu-
luhlsar, Beykoz, Doğan ve Ortaköy nan iakrimciler haziran IODUDda 

ılzlenmemelldir. Her genç hayab -
nın ilk devrelerinde mağlfibiyeti tat
mifbr. 

Luviz gibi sakin ve teknik dövU· 
şen Şimellng'ln k1.rf11ında bUyilk bir 
bokl!lör gibi dövilfemedi. Dördüncü 
devrede aldığı talihsiz darbe ile 
yumruklan bütün kudretini kaybet· 
mitti. 

Benim haJntiml mucip olan .. y 
Şimellnr'in Luvlz'i o ele~ IODr& 

on ikinci devreye kadar ayakta ya
tatmuıdır. Halbuki o vaziyette da
hi çabuk kuanabilirdL 

Fakat acele etmediğinden dolayı 
kendisi tenkit edilemez. Çü.ııkU ki.· 
zandığı zafer hakikaten büyüktür. 

kieilik bir kafile halinde Petteye gi
decektir. 

ElkrlmcUerlmls llacarlatanda, • 
tetik, üniversite, Buclapeete, ve if a 
damlan JdUplerile olmak tlrıere muh 
telif temular yapacaktır. Bu karii 
laşmalarda ümit verici muvaffala 
yet p;atıerdUderl takdirde doğru 
Berlin ollmpiyatla.rma gideceklerdir 

Macar milli eakrlm takımı bu d 
ldtlpten teı,ekkW edeeejt cihetle 
culanmızm yapacaklan bu kal'fıl 
malara bllyU.k bir ehemmiyet wrll 
mektedir. 

Eürimcllerlmla Peftede Kral 
den terblye8l hocuı miralay Lldilı 
laa Bertl ile uJrerl eakrtmor tefi 
fert tarafından çalqtınlacaklardJr. 
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Araolar ne istiyorlar ? SAGLI K -..ı---.---. 
.-.......-ı öGOTLERI Arzı mev'udda ateşlenen 

kav9ası Yahudi • Arap iklim güzelliği 

ile tedavi 

..-..- .. -- . • -
\ 

o 

lklim manzaralarının ruh üzerine 
tesirini herkes bilir. Şimdiki ilmi 
hekimlik daha yok iken, yani lpok
rat hekimden önce, hastaları üfü
rükle yahut başka ruhi vasrtalarla 
iyi etmeğe çalışan rahipler iklim gü
zelliğinden istifade etmenin yolunu 
bilirler ve kurdukları tedavi yerle
rini hep güzel manzaralı yerlerde, 
orman aralarında, yüksek deniz ke
narlarında, akar suların yakınların
da yapıyorlardı. 

Fakat sonradan, üfürükçülüğün 

gördüğü nefret ilzerine, güzel iklim
lerden istifade etmenin yolu da unu
tulmuıştu. Yakın zamanlara gelinceye 
kadar iklim deyince yalnız hava, ru
tubet, bir de elektrik cereyanları 

hatıra gelirdi. 

Bir hadisede vurulan bir lngiliz askerinin usedi kaldırılıyor 

Birkaç yıldan beri, iklim güzelli
ğile tedavi usulü yeniden meydana 
çıktı. Bu sefer ~nu tavsiye edenler 
artık üfürükçüler, rahipler değil, ga 
yet ciddi tetkiklere dayanan pek a
l:m tıp hocalarıdır. 

Iklim güzelliğinden herkes ve her 
1 türlü hasta istifade edebilir. Fakat 

1 
herkese lazım olan güzeliklim, insa-

1 
nın duygularına ve daha ziyade umu 
mi kültürüne göre değişir. 

ı Daima bir örneklik istiyen, deği
şiklikten hoşlanmayan, sakinlik ara
yan hastalara düz ovalardaki güzel 
iklimler, yahut akar suların kenar
larındaki ağaçlıklı güzel iklimler ya
tar. 

Halbuki deniz kenarları, hemen 
'her adımda ve günün her saatinde 
değişik olduklarından muhitlerini d::ı. 
ima değişir görmek istiyen hastalar 
deniz kenarlarındaki güzelliklerden 

1 
zevk alırlar. Dümdüz görünen plaj· 
!arda bile, günün saatine göre, gü
neş mütemadiyen değişen güzelHk-
ler husule getirir. Onun için plajlar 
bile değişik manzaralardan sayılır. 

Filistinde yaııyan Arap tipleri Yüksek iklimlere gelince, orta de
recedeki yüksek güzellikler, ruhları 
ve fikirleri orta halli. büyük heyec
canlar aramayan, fakat pek de düm 
düz sakinlikten hoşlanmayan hasta
lara yararlar. 

"Times"den: 
içlerinde Kudils müftü.sil Emin 

Efendi el Hüseyin, ve belediye reisi 
Doktor Halidi olan beş kişilik bir 
heyet Ammana giderek Maveraişeria 
Kralı Emir Abdullah ile Filistinde
ki vaziyeti görüşmüşlerdir. Bu gö -
rüşmelerde Filistin isyanını durdur
ma çareleri araştırılmış ve Ingiltere 
tarafından vaziyeti tetkik için bir 
komisyon gönderilmesi imkanI"mev
ıuubahs edilmiştir. 

Emir Abdullahın bu Arap önderle
rine bazı sualler sormuş olduğu aşi
kardır. Bu suallerden ilki şu ol
muştur: 

- Yüksek Arap Komitesi bugün
kü isyanı ve kanuna itaatsizliği der
hal durdurabilecek vaziyette midir? 

Söylendiğine göre Arap lider
leri şu mealde bir cevap vermişler
dir: 

- Arap Yüksek Komitesinin hal
ka bazı muayyen vaitlerde bulun -
madan isyana nihayet vermeğe kal
kışması hiçbir netice vermez. Ayni 
zamanda yapılacak asgari vait te In
gilterenin göndereceği komisyonun 
tetkikatma devam ettiği müddetçe 
Filistine vaki Yahudi muhaceretinin 
durdurulmasıdır. Her sınıfa men -
1rup Araplar kendilerinden isyan 
edip birçok fedakarlıklara katlana -
rak göstermişlerdir ki gayelerini is
tihsal için her şeye razıdırlar. Bina
enaleyh Arapları memnun edecek 
bir vaitte bulunulduğu takdirde A
rap önderleri bir beyanname neşre
rek halkı sUküna davet edeceklerdir 
ve herkesin normal surette işine av
detini tavsiye edeceklerdir. Ayni za
manda isyanın yatıştırılması ve 
memlekette asayişin temini için ön
derler memleketin her tarafında şah
si nüfuzlarını kullanmaktan çekin -
miyeceklerdir. 

Uzlaıma yolu 
Arap önderlerinin bu cevabını 

Maveralşeria kralı Filistindeki Ingi
liz Yüksek Komiseri Sir Arthur 
Wauchop'e bildirecektir. Arap ön
derleri Emtr Abdullahm bu tavas -
sutundan çok memnundurlar. Çünkü 
bunu, lngiltere ile gayriresmi mü
zakerelerin bir başlangıcı addediyor
lar. Ve ayni zamanda bu müzakere
lerin bir uzlaşma yoluna müncer 
olacağını ümit ediyorlar. Her iki 
taraf ta şimdiki durumdan büyük 
bir endişe duymakta ve bu· karışık
lığın önü alırunasını arzulamakta -
dır. Fakat ne de olsa Ingiltereden 
gelecek komisyonun tetkikatı esna-
11mda Yahudi muhaceretinin durdu
nılması esas koşulmaktadır. Bu te
min edildiği takdirde hiçbir şey ya
pılamıyacağı iddia edilmektedir. Ni
tekim de 1921 ve 1929 isyanlarında 
böyle :>:apılmışt.I. · 

• 
Şüphesiz asayişin temini için her 

şeyden evvel grev durmalıdır. Fakat 
grevin durması da gayet güçleşmiş
tir.Çilnkü ö.,derlik birtakım gençle
rin etine geçmiş olup bunlar grevi 
durdurmakta hiçbir menfaat görme 
mektedirler. Ayni zamanda hem 
Arap Yüksek Komitesinin, hem de 
hükumetin arzularına mümanaat et
mektedirler. 

lngiliılerle Araplar ~ 
Silah arkadaıı 

Emir Abdullahla Arap önderleri
nin yaptıkları mi.izakereler neticesi 
gerek Emir Abdullah, gerekse Arap 
Yüksek Komitesine mensup önder -
ler gazetecilere şu beyanatta bulun
muşlardır: 

- Filistindeki isyan hareketi yal
nız o memleket Araplarını alakadar 
eder. Fakat Filistin Arapları bütün 
Arap dünyasının müzaheretini al
mışlardır. Bu müzaheret Arap itti
hadının ve kuvvetinin bir timsali 
addedilebilir. Harbi Umumide silah 
arkadaşları olan lngilizlerle Arap -
lar arasındaki iyi münasebeti Filis
tin hadiseleri bozamaz. Araplar In -
gilizlerin Arap noktai nazarına hak 
vereceğine ve bu noktai nazarı mü
dafaa edeceğine kuwctlc inanıyor -
lar. 

Araplar hali hazırda Filistinde bu
lunan Yahudilere itiraz etmiyorlar. 
Yalnız vaı.iyetin ancak son haddini 
bulan Yahudi muhaceretinin durdu
rulması ile ıslah edilebileceğine ina
nıyorlar. Ingiliz HükUmeti vaziveti 
tetkik için yeni bir komite seçerken 
muhaceretin derhal durdurulacağını 
ilan ettiği takdirde, biz Arap ön -
derleri, grevin derhal durdurulaca -
ğına inanıyor ve asayişin temini 
için bütUn nüfuzumuzu kullanmağı 
vadettiğimiz gibi komisyon tetkika
tını kolaylaştırmak için elimizden 
geleni yapacağımızı vadediyoruz. 

Çabnan eşyalar birer 

birer meydana çıkıyor 
Davutpaşa civarında altr ev soy

duktan sonra yakalanan Abbas ve 
Ismail adliyeye verilirken zabıta, 
bunların başka hırsrzlıklan olup ol· 
madığını araştırmış, tahkikatı geniş
letmiştir. Alınan neticeye göre, bun
ların dört ev daha soydukları anla
şılmıştır. Bunlar, Cibalide Ulviye -
nin, Şehremininde Belediye muhase· 
becisi Halilin, Samatyada Elizabct 
sokağında Madam Ananın, Samat. 
yada Cambaz sokağında Fatmanm 
evleridir. Hırsızlar bu evlerden gra· 
mofon, halı ve aaire çalmışlardır. 

Pek yüksek dağlardaki güzel man 
zaraları, yakın vakitlere gelinceye 
kadar, kimse aramaz, onlardan kim
se hoşlanmazdı. Halbuki şimdi yük
sek kültür ve büyük zevk sahibi kim 
seler ancak pek yüksek dağlarda bu
lunabilecek geniş manzaraları daha 
ziyade arıyorlar. Ruhları böyle gü
zelliklerden hoşlanan hastalar da a
radıklarını yÜksek dağlarda bulur -

Zevk duyguları pek derin olma
yanlar - Belki insanlar arasında en 
çoğu - bir iklimin manzarası ne ka
dar güzel ve hangi güzellikte olursa 
olsun, daima ayni manzarayı gör
mekten hoşlaumazlar. Bir güzelliği 
gör ünce, onu tahlil etmeden, onun 
karşısında kendi ruhunun akislerini 
dinlemeden, geçip gitmek isterler. 
Öyle sathi zevk sahiplerine de ancak 
durmadan gezmek, huyuna seyahat 
etmek lazım olur. 

Görülüyor ki iklim güzelliğile teda 
vi için ilk önce ruhun tahliline lü
zum vardır. 

Lokman HEKll\I 

Çalınan eşyalar, satıldıkları ve sak
landıkları yerlerden birer birer mey
dana çıkarılmaktadır. 

Bıçakla yaraladı 
Kocamustapaşa civarında oturan 

on altı yaşlarındaki dökmeci çırağı 
Mınas, sokaktan geçen Zaruhi adın · 
daki kıza sarkıntılık etmiştir. Bunu 
gören Zaruhinin erkek karde§i Hny
kazar Minasla kavgaya başlamış ve 
onu bıçakla yaralamıştır. Suçlu ya
kalanmış, yaralı tedavi altına alın
mıştır. 

lhlamur ağacından düştü 
Tophanedeki Kılıcali camiinin mU· 

ezzini yetmiş yaşındaki Niyazi, dUn 
şabah camiin avlusundaki ıhlamur 
ağacına çıkmııştır. Ihlamur toplar
ken muvazenesini kaybeden Niyazi, 
ağaçtan aşağıya düşmUş, üade vere
miyecek derecede tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

ikinci kattan düştü 
Arnavutköyünde Kilit sokağında 

oturan Hüseyinin iki yaşındaki kızı 
Gülsen, evlerinin ikinci kat pencere
sinden düşerek yaralanmıştır. Ya -
ralı çocuk hastaneye kaldmlmıştır. 

Kaynar suda haılandı 
Fenerde Haydar mahallesinde 

oturan Bahriye, çamaşır yıkarken 

su kazanının devrilmesile muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. Bahriye te
davi yapılmak Uzere hastaneye kal
dırılmıştır. 

FDoırya 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

istanbulun yanıbaşında yeni. modern 
bir kasabanın temeıieri yükseliyor 

-' 

Marmaranın gôgsünde incı gerdanlık gibi 
parlıyan p/a;, çarşıya giden iki sıralı oteller ... 
işte, Floryanın on sene sonraki manzarası 

!stanbulun başı ucunda modern 
bir kasabanın temelleri atıldığından 
bilmem haberiniz var mı? lleride, 
şehir olmak için, kuvvetli b ir isti
dat taşıyan bu sahil kasabasını dün 
baştan başa gezdim. 

Floryada, trenden iner inmez, ku
lağıma kuşların sesinden evvel, ke -
ser ve testere gürültiileri geldi. Yı -
ğın yığın keresteler ve toprak tüm
sekler arasından geçiyorum. Her ta
rafta hummalı bir yapıcılık faaliyeti 
\'ar. Çiğnenmeğe kıyılamayan asfalt 
yoldan, bir bisiklet tekerlekleri Uze
rinde kayar gibi yilrüyerek, Solar
yum palasa çıktım. 

Sağımda, çift katlı yüksek bir bi
nanın iskeletini kuruyorlar. F lorya 
deniz kasabasının başlıca ihtiyaçla
rından birini karşılamağa hazırlanı
yor: 

Kumsalda ist irahat 

Burada. banyo mcYsimine yetiş -
mek üzere 12 lüks kabine ve 80 lta-
dar soyunma yeri bulunacak, rağbet 
arttıkça, soyunma yerlerinin ve lüks 
kabinelerin de miktarı artırılacaktır. 

Ancak şu var: 
Floryada şimdilik bütün inşaat, 

muvakkat kaydile yapılıyor. Çünkü, 
kasabanın asıl büyük planının tatbi
kına daha sonra başlanacak. 

Bir bakışta, Atatürk Türkiyesinin 
her yanına dal budak salan yoktan 
var edicilik, kudretinin bir yeni ham
lesini de Floryaya erip yetiştiğini gö
rebilirsiniz. 

Eski Floryayı bilenler, yeni Flor
yayı kolay tanıyamazlar. Trenin dur
duğu yerden itibaren sağda solda 
çol• ilerilere kadar, bir sürü kır kah
vasi. gazinolar, ve lokantalar açıl -
mış. Bildiğim o eski plajla r bile, 

ve eğlence 

•• 

Florya plajlarında denize girenler 

lara, muhaJ!ebicilere. dondurmacıla
ra yer ayrılacak. Çarşının tam orta· 
sına tesadüf eden üçüncü kısmına 
gelince, burası , baştan başa gazino
cular a kiralanacak. Bu gazinolarda, 
ispirt olu ispirtosuz her nevi içki bu
lundurulacak!" 

Bay Ecvet, bunları anlatırken 

ben de bir yanden bu yepyeni çarşı
nın dükkanlarını gözden geçiriyo -
rum. lçlerinde, ikiye taksim edilecek 
kadar geniş olanları da var. Hepsin
de su ve elektrik tertibatı tamam .• 
Kadınlar ve erkekler için ayn aY.

rı halalar, el ve yüz yıkama yerleri 
yapmışlar. Belediye namına mühen· 
dis Sadettin, Muammer, mimarlar • 
dan Kuyumcuyan, Ecvet, bu tesisa ta. 
nezaret ediyorlar. 

Yaz mevsimini, FlorY.ada ıeçlr '", 

J _______ ....._.J 

Floryada inıaat 

mek istiyenler , burada belki evlerin· 
de görmedikleri konforu bulacaklar! 

Derisi için, daha neler yapılacağı
nı, henüz kimse bilmiyor. Fakat flm
diden herkes kestiriyor ki, Florya, 
en kısa bir görüşle dahi, hiç olmazsa 
tstanbulun "Varna" sı olacaktır. 

Hala, karpuz kabuğu düşmeden 
denize girilmez, diye düşünenler, F
loryanın dlinkü kalabalığını görse • 
ler, hemen fikirlerini deği§tirirlerdi. 

Florya sahillerine bir bakıı 

Anlattıklarına göre, hele Pazar gii 
nü, Florya plajları tarifi yapılamıya 
cak derecede kalabalıkmış. Ve bu ka 
labalığın hemen hepsi denize girip 
banyo almı§lar. Ortada iki mesele 
var: Ya, karpuz kabuğu, denize dü§
mekte gecik ti, yahut ta, deni% aşık
ları sevgililerine kavuşmak için sa
bırsızlık göst erdiler. Dün, Floryadan 
ayrılırken, onun bundan mesela on 
sene sonraki halini gözümün önüne 

Floryanın büründüğü yeni bayındır
lık sıvası altında gözüme daha ba -
Jumlı. daha temiz, ve daha Avrupai 
göründüler. 

Şimdilik, gerek çarşı vegerek so
yunma odaları inşaatinde kullanılan 
malzeme demir ve tahtadan ibaret.. . 
Beton tesisat yapılması için, Ata -
türk deniz evini kuran mimar Seyfi 
Arkanın planı bekleniyor. 

Fakat ben, bugünkil ahşap §ekli i
le dahi, Floryayı küçük bir Anadolu 
kasabası kadar canlı ve hareketli 
buldum. 
Sıra gazinolarda kuş sütünden baş 

ka ne aransa var. Beyoğlunun en 
yüksek lokantalarında yenilen ye
meklerin daha. çeşitlileri, küçük fiat 
farkile önünüze getiriliyor. 

Florya kasabasının yeni çarşısı, 
görülecek şey... Tahtadan, fakat 
son derece itina sıra sıra dtikklnlar 

yapmışlar. daha uzaktan insanın yü- getirmeğe çalıştım. : 
züne gülen mini mini bir çarşı... Marmaranın göğsünde, birer inci 

Inşaata nezaret ettiği sırada, ken- gerdanlık gibi pırılpırıl yanan hem· 
disile tlnıştığım mimar Ecvet diyor beyaz bir plaj, çarşıya giden yolla
ki; nn üstünde iki sıralı muhteşem o -

- Çarşımızda şimdilik irili ufaklı teller ... Güneş. deniz, kum banyoları 
yirmi beş dükkan var. Bunların e- için fenni tertibat alınarak vücude 
hemmiyetsiz bazı noksanları da ik- getirilmiş binalar ..... Bu rüyanın kı
mal edilince, hepsini artırma sureli- sa bir 7.amanda hakikat olacağına, 
le kiraya vereceğiz. , hiç şüphe etmiyelim. 
Şimdiden birçok talipler var. Ge- Salli.hacJdln GVNGOR 

lip gidiyorlar. Çarşı, üç kısımdır. 
Birinci kısımda, kadın ve er kek için 
tualet levazımı bulundurulacak, me
seli. manikür yaptırmak, tualetini 
tazelemek, Mçmı ke11tirmek istiyen
ler, bu dükkanlarda işlerini görebi
lecekler. 

Çarşının ikinci kısmı, yiyecek ve 
içecek eşya satıcılarına tahsis edi
lecek. Bu kısımda da mesel!, köfte
cilere, aşçılara, plyazcılara, pastacı-

Yeni tayinler 
Denizli, (Tan ) - Denizli maarif 

Müjürü Ziya Boyacıoğlu Yozgada, 
Yozgat Maarif Müdürü Vasıf Deniz
liye naklen tayin edilmişlerdir. De
nizli Ziraat Müdüri.i Remzi Samsun 
Ziraat MUdllrlU~ne, Denizli İnhisar 
Müdüı :.i Niyazi de Samsun Inhisar. 
Müdürlilğüne tayin edilmislerdir. 
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ltalya 
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Konferansın istiyor tehirini 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün 

[ Ba$I 1 incide] 

yı konferansa ve lsviçre makamatı 

tarafından konferansa gösterilen mi
safirperverlikten dolayi da Isviçre 
makamatına teşekkür ettikten sonra 
Boğazlar rejiminin tadilini elde et
mek için Türkiyenin kullandığı usu
lü met ve sena eylemiştir. Bruce,bir 
çok Avustralyalının öldükleri Bo
ğazlar mıntakasının A wsturalya i
çin arzettiği manevi alakayı ve bu 
ölülere ait mezarların beşeriyete 
harbın nasil bir cinayet olduğunu 
hatırlatması lazım geldiğini kaydet
miştir. 

Müteakiben konferans ltalyan hü
kfımeti tarafından Türkiye Hariciye 
Vekiline gönderilen mektuba ittila 
kesbetmiştir. ltalyan hükumeti bu 
mektubunda konferansın başka bir 
zamana tehirini telkin etmeye ken
disini sevkeden sebepleri hatırlat

makta ve vaziyet muhtelif cephele
rinde aydınlanır andınlanmaz kon
feransta kendisini temsil ettireceği
ni bildirmektedir. !talyan hükiımeti 
ayni zamanda önümüzdeki toplantı
larda cereyan edecek müzakereler 
'Ve görüşülecek meselelerin heyeti u
mumiysi hakkında .en kati kuyudu 
lhtiraziye dermeyen etmektedir. 

Türk heyeti murahhası reisi Aras, 
ltalyan dış bakanı tarafından gönde 
rnen mektubun ltalyanrn pek yakın 
da konferansa iştirak edebileceğini 

işrap eylemekte olduğunu memnuni
yetle müşahede etmiş ve İtalyan mu 
rahhaslarınm bir an evvel konfe -
ra.nsta ahzi mevki ettiklerini gör -
mekle Türldyenin bahtiyar olacağı
nı söylemiştir. 

Konferans idari mahJyette bazı ka 
rarlardan sonra Türkiye tarafından 
tevdi olunan muka,·eıe projesinin 
müzakereye e."as olma.~mı kabul et
miştir. 

Türkiyenin ikinci murahhası Me -
nemencioğlu Türkiyeyi bu projeyi 
tevdie sevkeden sebepleri anlatmış
tır. 

l ngiliz murahhasının 
söyledikleri 

Lort Stanhope hUkumeti namına 
Boğazların tekrar askeri bir hale ü
ra.ğı prensibini kabul ettiğini şu şart 
la ki, diğer bütün bakımlardan mu -
cibi memnuniyet bir mukavele akdi
nin mümkün olması 18.zım geldiğini 

aroylemiştir. Mumaileyh proje madde 
!erinin müzakeresi sırasında tevdi e
deceği bazı tadilat kaydi ihtirazisiy
le Türk projesinin müzakereye esas 
olarak kabul edilmesi hakkında rei
sin yaptığı teklüe iltihak eylemiştir. 

!Japon murahhası ne 
'diyor? 

Saito, Türk projesini müzakere e
eası olarak kabul etmiş ve fakat 
hilkfı.metinin mütemmim talimatma 
intizaren projeyi tetkik etmek hak -
kını muhafaza eylemiştir. Mumaileyh 
za.maru geldiği vakit projenin 9 uncu 
maddesi hakkında kuyudu ihtirazi -
ye dermeyan eyliyeceğini bildirmiş
tir. 

Rusyanın fikri 
Litvinof, Karadenizin hususi mahi 

yetinden ve bu deniz sahillerinde bu
lunan devletlerin menfaatlerine mü
teallik bazı mtitalealar kaydi ihtira
zisiyle Türk hükumetinin projesini 
kabul ettiğini söylemiştir. Mumai -
leyh projenin kat'i tahririnde Sov -
yet Rusyanm hususi vaziyetinin gö
~önünde bulundurulacağı Umidini iz 
har eylemiş ve Sovyct Rusya bir de
nizden diğer denizlere deniz kuvvet
lerini nakletmeye muhtar kılınma -
lıdır demiştir. Mumaileyh Milletler 
Cemiyeti kararlarını tatbik için ica
bettiği takdirde harp gemilerinin ser 
bestçe geçmesinin derpiş edilmesi lU 
zumunu kaydeylemiştir. 

'Fransanın fikri 
Boncour, ilerde müzakere edilecek 

o}an bazr milhim noktalar kaydı ih
tirazisiyle Fransa hükumetinin 1923 
mukavelesiyle istihdaf olunan mak
eatlara cevap veren Türk projesini 
müzakere esası olarak kabul ettiğini 
eöylemiş ve Milletler Cemiyeti pak
tının olduğu gibi bu kadro içinde ak 
tcdilmiş olan mıntakavi paktların 
tatbiki zımnında derpiş edilmesi i
cabeden ahkam hakkında Litvinof 
tarafından serd olunan mUtalaalarm 
ehemmiyetini kaydetmiştir. 

Romanyanın fikri 
Contzesco, Türk projesinin hangi 

aartıa.r dahilinde mUzakereye esas ol 

madde tetkik edildi, harp 
meselesi bugün konuşulacak 
ması lazım geleceğine dair Boncour 1 gllterenin ve So\.·yetler birliğinin nok 
tarafından beyan olunan noktai na- tai naza.rlan ayrıdır. 
zarın Romanyanın da noktai naza- · İngiltere, belki de bir Karadeniz 
rı olduğunu ve Romanyanın pro - filosunun Boğazlardan ansızın geçi -
jeyi dostane bir fikirle fakat Rumen ı:i keyfiyetinin Akdenizde baJıri mü
menfaatlan kaygısiyle tetkik edece- vazeneyi bozması ile alakadardır. 
ğini söylemiştir. Sanıldığına göre. konferans gittik 

Yunanisfanın fikri 
Yunan heyeti murahhasası Türk 

projesini müzakere e~ası olarak ka
bul etmiş ve bazı tavzihat istemek 
kaydı ihtlrazisiyle mezkur projenin 
umumi hatları üzerinde mutabık bu
lunduğunu söylemiştir. 

Yugoslavyanın fikri 
Subbotiç, maddelerin müzakeresi 

sırasında Yugoslav heyeti murah
hasasının tevdi edebileceği tadilat 
kaydı ihtirazisiyle Türk projesinin 
çok ;ıayanı kabul olduğunu derme
yan etmiştir. 

Bulgarisfanın fikri 

çe ehemmiyet kesbedccek ve Mon -
trö toplantısının ortaya koyduğu e
sas mesele ortaya çıkmakta gecikmi 
yecektir. Zecri tedbirlerin kalkması 
nı müteakip Italyanm sahneye çık -
ması ile bu ehemmiyetin bir kat da 
ha artması da pek muhtemeldir. 

Yanlı§ ve asılsız bir 
haber 

Londra, 23 (A .A.) - Havas bil. 
diriyor: 

Sovyetlerin harp halinde, Bo~az · 
lardan askerleri için geçme serhe:st 
!iği istemekte olduklarına dair Ce -
nevreden \.'erilen bir haber, Londra 
diplomat ik mahafilinde Sansasyo -
nel bir tesir yapmıştır. Eğer bu ha-

ber doğru i.cıe, böyle bir talep, tama 
men yeni bir vazil·et ihda.cı edecek 
ve pek muhtemel olarak Akdenizde 
ki müvazene üzerinde biiyük bir te
sir icra eyliyecektir. Esasen Londra 
cıiyasi mahafili, Türk taleplerinde Ak 
deniz miinakalesinden bahsedilerek 
Karadeniz münal<a1atmm me\"Zubah
Redilmemesinden dolayı !;imdiden ba 
zı sürprizler görmektedirler. Ayni 
mahafiJ, !'iimdi, bu unutmanın esasın 
da, Sovyet te;:.ebbüsünün daha e,·vef 
den Ankara ile )foskova arasında 

bilınüzakere kararla~tınJmış bulun -
ma~ı lrnyfi~·etinin me\·cut olup olma 
dığını soruştunnaktadırlar. ltalyan 
noktai nazan, Sov:rf't talebinin mü
zakerelerin en ehemmi~·etJi ummru o 
hırnk telakki edilmesi lazımgeldiği 
merkezindedir. Oğrt>nitdiğine göre 
Roma bu talebe muhaliftir. 

Anadolu Ajansın notu.
Alakadar ve emin membalardan 

aldığımı~ haberlere göre, bu hava
disin asıl ve eaası yoktur. Nerkof, Türk projesi hakkında bil

hassa birinci kısmındaki maddelere 
dair bazı tavzihat lüzumunu kaydet
miş ve bulgaristanın mezkur projeyi 
esas itibariyle müzakere esası ola
rak ka.b~l ettiğini ve ancak konfe
rans işlerindeki te~riki mesaisinin, 
silahtan tecrit edilmiş bir memleket 
olan Bulgaristanın emniyeti kaygı
sından ve Boğazlar rejimi ile sıkı 
sıkıya .bağlı bulunan ticari menfaat
larından mülhem olacağını bildir
miştir. 

İtalya ve Uluslar Kurumu 

Uluslar Kurumuna yardım 
birliği konseyinin kararı 

Konferans, Türk hükumetinin mu 
kavele projesini madde, madde mü -
zakere etmeye ve hususi bir tetkike 
tabi tutulmasına lüzu.m görülecek 
muhtelif noktaları müzakereden son 
ra kendilerine tevdi etmek üzere bir 
teknik ve bir de tahrir komitesi teş
kil eylemiye karar vermiştir. 

ita/yanın cevabı 
Montrö, 23 (A.A.) - Havas bildi

riyor: 
Konferans koridorlarında kayde -

dildiğine göre, Türk heyeti murah • 
basası Romadan dUn aldığı telgrafı 
henüz neşretmemiştir. Bunun sebebi 
ise Rüştü Aras, Italyanm bu telgra
fı geri alacağım veya hiç olmazsa 
müeddasrnı tahfif edeceğini ümit ey 
lemektedir. Mamafih, Romadan ge -
len haberler Italyanın tadil aleyhta
rı hattı hareketinde devam etmeme
si muhtemel olmadığını isbat etmek
tedir. 

ltalya ve Monfrö 
kararları 

Roma, 23. (A.A.) - Giornale 
d'Italia yazıyor : 

Türk taleplerinin ekseriyetle sa
nıldığından daha geniş bir mahiyeti 
vardır. Bu talepler, halen Akdeniz
de bir harp tehlikesi vaziyeti bulun
duğu fikri üzerine istinat eylemek
tedir. Bu hususta Italyanın vaziyeti
ne gelince, Mussolini, Habeş mesele
sini müstemleke mahiyetli bir iş o
larak telakki eylediğini ve bu mese
lenin bir Avrupa meselesi haline gel· 
mesinin önüne geçeceğini müte~p
dit defalar tekrar eylemiştir. Bu i
tibarla Türkiyenin mutalebatmı ser
dederken ileri sürdüğü sebeplerden 
bir tanesi doğru değildir. 

l talya, Montrö'de temsil edilmeği 
istememektedir . Bu ke)1iyet, ltalya 
nm, kendisi orada me\·cut olmadan 
alınacak her türlü kararlan kabul 
edemiyeeeği hakkında bir nevi ihtar 
gibi telakki olunmalıdır. 

Bir anlaımaya varılmıı 
gibidir 

Montrö, 23 (A.A.) - Havas ajan
sının diplomatik muhabiri, muahede 
!erin tek taraflı olarak ihlali yerine 
sulhperver bir usulti tercih eyliyen 
Türkiyeye karşı muhtelif delegelerin 
Montrö konferansında söyledikleri 
hüsnü niyetle ve anlaşma zihniyeti 
ile dolu sözlerini tebarüz ettirmek -
tedir. 

Evvelce Lozandaki münakaşaların 
aksine olarak, Montrö toplantIM, de
legeleri iki tarafa ayırmamıştır ve 
esas itibariyle bir anlaşmaya varıl -
mış gibidir. 

Bununla beraber Montrö konferan 
sı mudil bir iş karşısındadır. O da 
Boğazların yeniden askerileştirilme
sini kabul hususunda müttefik olan 
delegelerin, Boğazlardan harp gemi
lerinin ve tayyarelerin müruru hu -
susunda ayni kolaylıkla. anlaşmıya -
caklarıdır. 

Ayn ca teknik meseleler de mev -
cuttur •. Mesela, Türklyenin tekllfJe
rtndekl ronlllt.-0 haddi hakkında ln-
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duğu goruşme esnasında Fransanın 

Milletler Cemiyeti mukavelenamesi
nin istikbalde hangi esaslara istina
den yeniden gözden geçirilmesini ar
zu etmekte olduğunu izah etmiştir. 
Sefir, Fransanın takip etmekte oldu 
ğu başlıca gayenin bu mukavele
nameyi kuvvetlendirmek olduğunu , 

ancak tatbikatta mütecavize karşı 

esaslı harekat ve icraatta bulunma
nın tecavüz mahalline yakın olan 
devletlerden istenileceğini söylemiş

tir. 
Çünkü müessir neticeler elde ede

bilmek ic:;in bu vaziyette bulunan 
devletlerin sür'atle müdahalede bu
lunmaları iktiza eder. Bu devletler 
de mütecavize karşı ekonomik zec
ri tedbirler tatbik etmek imkanını 
elde edeceklerdir. 

Corbin, bundan· başka Fransa hü
kfı.metinin Milletler Cemiyeti Asamb 
lesinde mütecavizir. takbih edilmesi 
için Asamble azasının ittifakına ih
tiyaç olmadığı fikrinde bulunduğunu 
ve böyle hareket edildiği takdirde 
Cenevre müessesesinin icraat ve faa 
liyetinde sür'atin temin edilmiş ola
cağını beyan eylemiştir. Tecavüzün 
vuku bulduğu mahalle yakm olan 
devletlerin icraatına müteallik olan 
noktada !ngilizlerin mutaleaları 
Fransızlarınkinin aynı ise de Ingil
tere, tecavüz mıntakasına uzak mm
takaların müdahalede bulunmaları 
mecburiyetine muarızdır. Çünkü bu 
kabil müdahalenin bilamel tahakku
ku kabil olmadığı fikrindedir. 

Hususi bir komite ilhak 
meselelerini tetkik edecek 

Londra, 23. (A.A.) - De Mada
riaganın Carlton'da kendi şerefine 
dün Eden, Halifaks ve Cranbourne 
taraflarından verilmiş olan ziyafet 
esnasında Milletler Cemiyeti tarafın
dan Mançuri ile Habeşistan'ın rejim
lerini tetkik edecek ve bu toprakla
rın ilhakmr bilfiil kabul eden bir 
formül bulma.ğa çalışacak hususi bir 
komite teşkil edilmesine taraftar 61-
duğunu söylemiştir. 

Bu komitenin Milletler Cemiyeti 
Asamblesinin eylfıl içtima devresin
de müzakere edilmek üzere bir plan 
tanzim edeceği söylenmektedir. 

Londradaki İspanyol mahafili, De 
Madariaganın Ingiliz paytahtındaki 
ikametinin hususi bir mahiyette ol
duğunu beyan etmekte. Tekliflerinin 
hiç bir veçhile Ispal\vol hükumetini 
her hangi bir teahhüt altına so'ICa
mıyacağını ve hükumetin mumailey 
bi henüz İspanyol murahhası tayin 
etmemiş olduğunu ve bu tayin key
fiyetinin bu yakınlarda vukua gele
ceğini ilave eylemektedirler. 

Zecri tedbirlerin ilgasına 
Belçika da taraftar 

Brüksel, 23. (A.A.) - Belçika, 
Italyaya karşı tatbik edilmekte olan 
zecri tedbirlerin kaldırılmasını ka
bul edeceğini resmen bildirmiştir. 

Amerikada zecri 
tedbirler i§i 

Vaşington, 23 (A.A.) Reisi-
cumhur Roosvelt,dün, Suvich'in A-

INCIDE---

merika Birleşik devletleri nezdinde 
İtalyan büyük elçiliğine tayini için 
ağreman vermiştir. Fakat bu agre
manın, ltalya tarafından Habeşista
nın ilhakmm kabulünii tazammun 
etmemekte olduğu da tebarüz etti
rilmektedir. 

Avusturyanın Roma sef iri 
Roma. 23. (A.A.) - Yeni Avus

turya sefiri Berger Valdenegg, "Ma
jeste İtalya Kralı ve Habeş lmpara
toru" na hitap eden itimadnamcsini 
takdim etmiştir. 

Fransa ve zecr i t edbirler 
Paris, 23 (A.A.) - Leon Blum, 

bugün öğleden sonra ayan meclisin
de harici siyasa hakkında beyanatta 
bulunmuş ve ezcümle şunları söyle
miştir : 

- Fransa, kollektif emniyeti te
sis etmesi hususunda büyük İngiliz 
demokrasisine yardımda bulunmak 
maksad~vle ona müzaheret etmek ta
savvurundadır. :B,ransa, Amerikan 
demokrasisinin dostane hissiyatına 
da güvenmektedir. 

Blum Fransanın zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını kabul etmekte oldu
ğunu söylemiş ve şu sözleri ilave et
miştir: 

- Kollektif emniyetin Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesinin islahı 
şeklinde kabul edilmesi mümkün -
dür. Fakat metinlerin kuvvet ve 
müessiriyetini arttırmak ve şüpheli 

tefsirlere mani olmak için mühim ta 
dilat yapılması zaruridir. Müşterek 

coğrafi vaziyete sahip veya müşte
rek menfaatlara malik olup çıkara
bilecekleri bütün kuwetleri müteca
vize karşı tahşide hazır bulunan dev
letlerin hangi devletler olduğunu ta
yin etmek icap eder, bu devletlerin, 
Milletler Cemiyetinin mütecavize 
karşı ekonomik ve finansal zecri 
tedbirler tatbik edecek olan diğer a
zalarının yardımını da görecekler
dir. 

Eden Cenevreye geliyor 
Berlin, 23 (Tan) - lngiliz harici

ye nazırı Eden, perşembe günü Ge
nevreye hareket edecektir. 

Malum olduğu gibi, Eden Milletler 
Cemiyeti Konseyinde Ingiliz kabine
sinin zecri tedbirleri kaldırmak hu
susunda vermiş olduğu kararı jzah 
edecektir. . 
Eden Necaşi ile görüıtü 
Londra, 23 (A.A.) - Necaşinin 

talebi üzerine Eden kendisini kabul 
etmiştir. Bu ziyaretin sebebi belli 
değildir. 

Filistinde vaziyet 
Kudüs, 23 (A.A.) - Arapların 

Nablus ile Mouresham yakininde hü
kumet kuvvetlerine karşı yapmış ol
dukları son taarruzlar, çok ciddi ol
muştur. Askerler, Samarie dağları -
na sığınmakta olan kuvvetli müsel
lah Arap çetelerini tardetmek ıçın 
mitralyöz kullanmağa mecbur ol -
mutşur. 

Zannolunduğuna göre Araplar, 
hayli telefat vermislerdir . 

Güzel 
dün 

san'atler 
güzel bir 
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Sergiden 

zurunda dün açılmıştır. Açılma töre
ninde Istan'bulun yerli ve ecnebi san 
at alemine mensup bütün tanınmış 
simaları, birçok mebuslar. yabancı 
diplomatlar bulunmuşlardır. Akade
mi direktörü Bürhan Toprak, güzel 
bir nutukla misafirlerini selamlamış 
ve akademinin san'at sahasındaki he
deflerini canlandırarak ezcümle şun
ları söylemiştir: 

"- Devlet Türk san'atini yükselt
mek için her türlü fedakarlığı yap -
mağa karar vermiş ve kültür bakan
lığı da mimari, resim, heykel şubele
rini takviye için kıymet ve kudreti 
dünyaca tanınmış san'atkarları bil -
yük fedakarlıklarla getirmeğe te -
şebbüs etmiştir. 

Resim, heykel, mimari şubelerimiz 
için getirilecek olan ve birkaç gün 
evvel vefat eden, hatırasını hürmet 
ve teeı;ısürle yadettiğimiz Pölzig aya
rındaki san'atkarlarla, aramıza yeni 
karışan şark tezyini san'atler şubesi 
nin, bütün geı:mişin zengin an'anesi
ni taşıyan üstatlarile ve onlarla bera 
ber kadromuza girecek olan Avrupa 
da tahsilini bitirmiş inkılap çocukla 
rile önümüzdeki yıllarda daha büyük 
bir azimle ve hamle ile çalışmağa 
başhyacağız. 

Valiler Partide 

toplandllar • [Baoı ı lnctde J 
nel sekreteri Şükrü !{ayanın başkan 
lığında iki saat devam eden toplan -
tıda parti işleri ve vilayetlerin umu
mi hizmetleri görüşülmüş ve toplan 
tı sonunda valiler kendilerine verilen 
yeni vazifeden ve şayan görüldükle
ri itimattan dolayı minnet ve tazim
lerinin büyük şefe arzını içbakan ve 
parti genel sekreteri Şükrü Kayadan 
rica etmişlerdir. 

Ege mmtakasmdaki valiler toplan
tısına reislik etmek üzere lç Bakan 
Şükrü Kaya. genyön kurulu üyele
rinden 7 zatla beraber, bu akşam 

19,45 trenile !zmire hareket etmiş -
tir. ' 

Baıvekilin söylevi 
Ankara, 23 (Tan) - Iç Bakan ve 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
bugün şehrimizde bulunan valiler şe 
refine şehir lokantasında 'bir öğle zi 
yafeti vermiştir. Ziyafette iç bakan 
lık ve parti erkanı da bulunmuştur. 

Saat 15 te yapılan toplantıda Başba 
kanımız. parti başkanlıklarının vali
lere verilmesinden dolayı maksadın 
ne olduğunu ve valilik vazifelerinin 
kesbetmiş olduğu ehemmiyeti teba
rüz ettiren beyanatta bulunmuşlar
dır. Şükrü Kaya da valilere yeni al
dıkları bu vazife etrafında izahat 
vermiş ve valilerle hasbihalde buluna 
rak parti ve vilayet umumi işlerine 
dair direktiflerde bulunmuştur. 

lç Bakan ve Parti Genel Sekrete
ri Şükrü Kaya ile lzmire giden gen
yön kurul azaları şunlardır: 

Mümtaz Okmen, Cevdet Kerim ln
cedayı, Hasan Ali Yücel, Hüsnü Ça
kır, Ali Rıza, Salah Cimcoz. 

Uyeden Nafi Atuf Kansu, yarın 

öğle trenile Izmire hareket edecek
tir. 

Karamürselde köylüye 
arazi veriliyor 

Karamürsel, (Tan) - Altunizade 
Çiftliği hükumet tarafından satına
lınarak, iki üç ay önce gelip te mi
safireten köylere yerleştirilen göç -
menlere verilmiş ve il~bay, hüku -
met doktoru, ziraat memuru, tapu 
memuru, nahiye müdürü, belediye 
fen memuru ve Kocaeli iskan müdü
ründen mürekkep bir heyet arazinin 
bulunduğu yere giderek köyün kuru
lacağı yeri tesbit etmiştir. Pek ya
kında evlerin yapılmasına başlana -
caktır. 

bir köıe 

Plastik san'atleri milli idealimiz -
den ayırmıyacağız. Resmi milli idea. 
limizin kanadı ve kendi yapacağı -
mrz abideleri de inkılabın fikir ve he 
yecan kaleleri haline getireceğiz. 

Bu itibarla hiç çekinmeden söyliye 
bilirim ki, arkadaşlarımın kıymet ve 
kudretini göstermek için ufak tefek 
resmi yardımlar bekliyen azim ve 
iradelerile şimdiden sonra Akademi
nin her sergisi bir evvelkinden dai
ma kat kat zengin ve orijinal ola -
caktır.,, 

Bunu mUteakip, sergi salonuna. gi
den koridordaki kırmızı kurdelayı Is 
tanbul saylavı Fakihe kesmi§ ve da
vetliler salonları gezmeğe başla -
mışlardır. Sergide, talebenin mimari 
resim, heykel, fresk, mobilya, afiış. 
seramik ve şark tezyini san'atler la 
sımlarına ait bin•e yakın eser vardır. 
Bilhassa dikkati çeken şube, bu se
ne açılmış olan ve henüz iki, üç aylık 
bir mazisi bulunan şark tezyini san
atler şubesidir. 

Davetliler umumi bir takdir hissi 
içinde bu şu'bede hayli geciktikleri gi 
bi diğer şubelerdeki eserlerle de tak
dirle meşgul olmuşlardır. Sergi her
kese açıktır. Gidilip görülebilir. 

Romadan Berline bir 

telgraf 
[Başr 1 tndtfe] 

lngili~ Dıf Bakanlığının bu tar.zı 
hareketi istihlalkarane bulduğu ve 
bundan muğber olduğu •Öylenmek
tedir. Montrö'deki heyeti murah • 
hasaların asıl na~an dikkatini c:el• 
beden fey Romadan Berline gönde
rilen fU telgraf olmuıtur: 

"Zecri tedbirlerin kaldırılmaıuu 
elde ettik. Fakat bu kali değildir. 
Emrivakiin kabulünü de istiyoru~ 
Diğer taraftan Fransanın, l ngiltc• 
renin ve küçük devletlerin Akde -
niz misakı akkmdaki tasavııurlannı 
kabul etmek iatemiyoruz.n 

Murahaslann bundan çıkardıklan 
netice, ltalyanın Alman cevabını 

bir tazyik olarak kullanmak ar.zu
sunda olduğudur. Filhakika Al
manya cevap vermediği müddet~• 

Fransa ve lngiltere iatikbalden 
emin olamazlar ve binaenaleyh ita~ 
yanın Berlin, Londra ve Pariatcn 
birini intihap edebilmek gibi aVan• 
tajı vardır. 

Akdeniz anlaıması 
Londra, 23 (A.A.) - Akdeniz hak 

kında Ingiltere ile ltalya arasında 

bir anlaşma yapıldığı haberi resmi 
mahafilde tekzip olunmaktadır. 

Fransada fırka 
gürültüleri 

Paris, 23 (A.A.) - Saint Lazare 
istasyonu yakininde sağ ve sol cenah 
taraftarları arasında bir arbede ol • 
muştur. Polis, intizamı sür'atle iade 
etmiştir. 

Dünkü nümayişler esnasında. za -
bita, 39 kişiyi tevkif etmiştir. Mama 
fih, bunlardan yalnız birinin mevku
fiyeti idame edilmiştir. 

Ufaktelek hadiseler 
devam ediyor 

Paris, 23 {A.A.) - Fransanın her 
laraf ında sükftn hüküm sürmekte -
dir. Yalnız sağ ve sol cenah mensup 
ları arasında Pariste Saint Lazare is 
tasyonunda olduğu gibi Grenoble'de 
de ufak tefek hadiseler olmuştur. 

Grenoble'de grevcilerle son zaman 
!arda f eshedilmiı;; olan milli teşkilat 
lara mensup gençler arasında vukua 
gelen bir arbedede iki kişi yaralan -
mı§tır. 



8 TAN 

E KO.NOMi 
PiY ASA 
VAZiYETi 

Yeni iş kanununda 
Afyon tacirleri ne 

düıünüyor? 
:Afyon mahsulü toplanmaktadır. 

iş verenle 
münasebet 

iş alan 
iyi tanzim 

arasındaki 
olunmuştur 

Henüz uyuşturucu maddeler inhisa
rmın yeni sene mahsulüne karşı ne 
vaziyet alacağı belli değildir. Bu iti
barla afyon tacirleri tereddüt için
dedirler. Her halde Avrupada bulu
nan afyon heyetinin, buraya dönü
şünden .sonra, inhisar idaresi, afyon 
ticaretinde ne gibi hareket tayin ede 
ceği anlaşılacaktır. Bu sene mahsulü 
piyasaya çıkarılmıştır. itlk mahsul 
180 kuruştan fiat görmüştür. Bu 
fiat müstahsiller tarafından pek a
~8ğI görülmektedir. Fiatler yüksel
mediği takdirde, bazı mıntakalarda 
müstahsilin afyon toplamayacağı 
tereddüt devresinde, fiatler hakkın
da ümitsiz davranmak doğru değil
dir. 
Yukarıda yazdığımız gibi,bütlin 

limitler A vrupada tetkik seyahati 
yapan heyetin temaslarına. bağlıdır. 
Heyet Almanyada bulunmaktadır. 

'Ay sonunda Türkiyeye avdet edile
ceği söylenmektedir. 

Piyasayı, buğday, tiftik, yapağı, 

}'Umurla gibi malların hareketleri 
daha ziyade işgal etmektedir. 
Buğday piyasasındaki yükseliş ta

ma.mile durmuştur .. 
Yazdığımız gibi, Zriaat bankası, 

piyasaya müdahale ettiği için fia t
lerin düşmesine sebebiyet vermiştir. 
Anadoludan ihtiyaca"yetişecek dere
cede yeni sene mahsulü gelmektedir. 

Yeni Iş Kanununun en karakteris
tik tarafı, iş verenle iş alan arasın
daki mukavelelerdir. Kanunun 8 
inci maddesinde, "lş" iki kısma ay -
nlmaktadır. Mahiyeti itibarile 30 
gün devam eden işlere "süreksiz iş" 
bundan fazla devam eden işlere de 
"sürekli iş" denilmektedir. 

Bir sene veya bir seneden fazla 
olan sürekli işlerde, patron ile amele 
arasında iş akdi, bir mukaveleye bağ 
lanmak suretile mecburiyet altına 
alınmaktadır. Mukavelede ücret 
miktarı da kaydedilecektir. Bu mu
kaveleler ayni zamanda kollektif 
mahiyette de olabilir. 

Iki taraf arasında mukavele yap
mak mecburi olduğuna göre, patro
nun bir işçiyi bir sebep olmaksızın, 
kolundan tutup işinden çıkarması 
kabil olamryacaktrr, kanunda buna 
ait mühletler vardır. Bu mühletlere 
riayet etmiyen bir patron. işçiye taz
minat vermeğe mecburdur. Bu su-
retle !ş Kanununu, bir işçinin bir 
müessesede daha ziyade emniyetle 
çalışmasını temin etmektedir. 

1ş Kanununun ana hattı iş veren
le iş alan arasında ahenk temin et
mektir. Patron ve amele münase
betlerindeki ihtilafların ve kavgala
rın en ziyade, işten çıkarılma, iş al
ma meseleleri üzerinde cereyan et
tiğine şüphe yoktur. Bu gibi hadi
SC'lerde patronların da haklı mevki
de kaldıkları vakidir. Buna ait mi
saller bulunabilir, mesela: Tütün 
işleme işinin en hararetli bir dev
resinde mütehassıs bir işçi, işi terke-

derse başka bir depoda iş bulmak
tadır. Bu vaziyet karşısında depo 
sahibinin işleri yüzüstü kalmakta
dır. Iş Kanunu, patroplara karşı 
amelenin hukukunu müdafaa ettiği 
gibi patronların hakkını da, ameleye 
karşı korumaktadır. Kanunun 14 
üncü maddesine göre, bir işçi, ihbar 
mühletine riayet etmeksizin işini bı
rakıp başka bir iş verenin işine gi -
rerse mes'ul olur. Kanunun bir mad
desinde, başka bir mi.iessesedeki pat
ronun bir işçiyi ihbar mühletine ri
ayet etmiyerek kendi müessesesine 
alması da eczayı mucip olmaktadır. 

Bir işçi, mukaveledeki ihbar müh
letinden evvel kanunda tMrih edilen 
sebeplerden dolayı işini terkedebilir, 
kanunda bu sebepler daha ziyade ih
tilafı bakımdan tanzim edilmiştir. 
Türkiye de endüstri hayatına yeni 
girmektedir. 

Bu devrede, garp memleketlerinin 
düştüğü hatalara sakınmak için eli
mizde fırsat vardır. Bizde de, en -
düstri yüzünden, ortaya bir takım 
ahlaki ve içtimai hastalıkların zuhur 
etmemesi şimdiden tedbirler almak 
lazımdır, !ş Kanununda bu tedbir. 
leri alan hükqmler konmuştur. 15 
inci maddede bu gibi haller tasrih 
edilmiştir. !ş veren veya vekili işçi
nin veya ailesi tarafından birinin şe
l'ef ve namusuna halel getirecek ve
ya ahlakını ifsat edecek mahiyette 
sözler veya harekette bulunursa, i_ş
çi, ihbar mühletine lüzum görmeden 
işini terkedebilecektir. 

Arpa fiatleri düşmektedir. Mersin
den gelen haberlere göre Adana mm 
takasında arpa yüz paradır. !hracat 
henüz başlamamıştır. !zmirde de ye
ni arpa mahsulü üzerine işler başla
mıştır. !stanbul mıntakasında yeni 
ıene mahsulü üzerine işler yoktur. 
geçen haftaya kadar yapağı piyasa
sı sakin geçiyordu. Bu hafta içinde, 
başta yerli fabrikalar olmak üzere, 
ihracatçılar yapağı mübayeatına baş 

lanuşlardır. 

BOR SA 
Tiftik piyasasında yeni bir taha.v

\Tlil yoktur. Alıcıların başında Frasız 
firmaları bulunmaktadır. 

Paralar 
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Esham 

Üzüm ihracatçdarı 
teminat verecekler 

lzmir, 23 (A.A.) - Türkofis 
roüdilrii Ziya, Tariş Limitet Şirketi 
direktörU Hakkı Veral, üzüm fiat ve 
ihracatı üzerinde bir toplantı daha 
yaparak bu yıl UzUm ihracatı yapa
cak olanların Vekaletten üzüm ihra
cat lisansı almalarını ve tesbit edi
len fiattan aşağı oferto yapmıya · 
takları hakkında hükumete tahriri 
teminat vermeleri kararlaştırılmış 
,.e asgari fiatları şöyle tesbit etmiş -
tir: 7 numara - sif Hamburg • 13, 
8 numara 14, 9 numara 15, 10 nu
mara 17 buçuk, 11 numara 20. Bu 
fi.at geçen seneye nazaran 20 para 
fazladır. Alman tedbirlerle herhan
gi bir piyasa oyununa mahal kalmı
yacağı temin edilmekte ve bu karar
ların derhal piyasada mUsbet tesir -
ler göstermesi beklenmektedir. 

No. 62 

.Ademle Havva 

A 1 ıt 

Sterlin 627,-
ı Dolar 123,-

20 lsvkre fr. 810,-
20 Belçika franaı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 84.-
20 Ley 13,50 
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 190.-
Florin 82,-
Avusturya tilin 
Mark 
Zloti 
Pen&o 
Leva 
Yen , 
tsvec; kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

22,-
35,-
19,-
22.-
22.-
32.-
31.-

975,-
24S.-

627,-
126,-
820,-
84,-
23.50 

820,-
38.-
16,-
52.-

196,-
84,-
24,-
35.-
22,-
24.
ıs.-
34.-
33.-

977,-
246...-

1%,04,50 
631,75 

0,79,20 
10.11 .75 
4,fl9,58 
2,44,25 

63,05,36 
1,17,ı3 

19,13,25 
4,18,67 
1,96,90 
3,07,20 
5,81,25 

yer bulan Mısırlı prensler bu ecnebi 
klüplerde görünmeyi daha şerefli 
buldukları için nereye gitsek birkaçı 
ile karşılaşıyoruz. 

Bürhao CAlllD Tenis klübü sırf ecnebilere mah -
sus olduğu halde spor meraklısı üç 

evvel Istanbulda. bir avcıdan dinle- Mısırlı prens te buraya devam edi
diğimi hatırlıyorum. Bu bahsetti- yor. Bunlardan biri prens Bekir. 
ğim avcı hatıralarını kitap §eklinde Mısırlı Prensler Müslüman olmak-
neşretmişti. la beraber Osmanhlrktan ayrıldıkla· 

Mery dudaklarını büktü: rı için evlatlarına Osman adı venni-
- Meşgul olmağa değmez. Yarın yorlar galiba. Bugüne kadar Osman 

tenise başlıyorum. gelebilir misin? adlı Prens işitmedim. Bunun bir te-
- Nerede? • sadüf olacağını pek aklım almıyor. 
- Dl1n gece .klUpte öğrendim. Bu- Bizim tenis klübüne devam eden 

rada bir !ngiliz klübU varmış. Tarif bir Prens Akil var. Adı gibi akıllı ve 
ettiklerine göre arkamızdaki caddede sevimli bir genı;. Rivayete göre ken
olacak. Sırf Ingilizlere mahsus. F& - di çok zengin olduğu gibi babasın -
kat sen kocam olarak girebilirsin. dan da birçok milyon bekliyormuş. 

- Kim kabul ettl: Bura klüplerinde tanı" tığım Prens -
- Mada.m. Didis. ler arasında. en terbiyelisi ve akıllısı 
- Kaçta gideceksin? bu genç .. lngilterede Kembriç de o -
-Altı buçukta. kumuş. Ama okuduğu yaldızdan i -

h Bankası Mii. 
N 

.. .. Hamiline 
Anadolu% 60 

" 3 100 
Şirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankaıı 
Sark Merkez Eczanesi 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" II 
,, .. III 

f s tikrazı dahili 
Ergani A. B. C. 
Srvas Erzurum T 

,. II 

M ısır fahv illerl 
1886 l 
1903 II 98,-
1911 m 9o,so 

Tahv il a t 

Rıhtım Kuponsuz 
Anadolu I vo il 

.. nı 
Anadolu Mümessil 

hissediyorum. 

85,-
9,90 
9,90 

24,45 
41,-
16,50 
19,ıo 
9,70 

12,50 
9,35 

67,-
27,-

4,45 

20,95 
19,60 
19,70 
96,-
95,-
97,-
97,-

-.-
99,-
91,50 

10,20 
43,15 
44,SO 
51,45 

Fakat Prens Akile karşı okadar 
samimi bir sempati duydum ki, bana 
adeta eski bir mektep arkadaşı sa
mimiyeti veriyor. 

Temiz bir genç. Otekiler gibi prens 
liğini ilan etmiyor. Fakat hali, tav
rı gösteriyor ki kibar ruhlu bir in
san. 

Onunla iyi dost olabileceğimi zan
nediyorum. 

O vak'adan sonra Prens Hasan'la 
bir akşam Shepheard'da karşı karşı
ya geldim. Burası Mısırın en lüks 
oteli idi. Bir dostumu ziyarete git
miştim. Prens beni görür görmez 
bir şey unutmuş ta o anda hatırla
mış gibi derhal geri döndü. 

Aslanları yere seren kahramanı 
nekadar da korkutmuşum. 

Asalet ve ceaaret ruhtan gelmez
se çok çirkin oluyor. 

• 
Sekiz buçukta iş başında. bulunu - baret değil. Yaşrna gö.re temkinli de. Bugün iki hafta oldu. 

yorum. Bir saat kadar gidebilirdim. Onunla iyi arkadaş olduk. Nisten ce'vap gelmedi. Hayali'n 0 
- Olur. Dedim. Beraber gidelim. Hidiviyal klüpte bana silah çek - inatçı kafası eski sertliğini muhafa
Mery burada kendine göre bir mu- meğe kalkan Prens Hasanı kepaze e- za ediyor. Acaba bulduğum adı be-

hit yaptı. dişim, bura mondanitesinde benim ğendi mi'! 
Çoğu Ingiliz olan yeni dostları ara tarafıma iyi bir tesir yaptı. Herkes Onu hatırladıkça iki hafta evvel 

151nda Kahirede de yüksek mevki sa- bana hak vermişti. O vak'adan ııon- içimde deşilen yaranın sıcak sıcak 
L--~~~hlbiofanuu:...IJ.iL...llllll"-~~~~~~-.l~L-D.ar.ı:uu-...-.ı:.aaım.-.AAJnaUU'1.A.r1'--'~~~..:ı.~.~1 ~ 

Dünyada on bin 
tana cüce var ! 

Cüceler kongre yapıp 
haklarını istiyecekler 

Paris. Soirdan 
Bir gece içinde bütün Budapeşte 

duvarları Üzerlerinde "bütün dünya 
cüceleri, birleşiniz", kelimeleri yazılı 
ilanlarla dolmuş ve herkes, bunun 
evvela, bir canbazhane için reklam 
olduğunu zannetmişse de meselenin 
böyle olmadığı anlaşılmıştır. 

Filhakika, dünyada 10.000 cüce 
vardır ve bunlar sosyal haklar iddia 
etmektedirler. 

Cücelerin liderleri 75 santim bo -
yunda Jules Gont isimli bir cücedir. 
Bir dev sesine sahip olan bu cüce, 
ayni zamanda zengindir ve şu beya
natta bulunmuştur. 

- Ben anadan doğma cüceyim. 
Babam, anam, büyük babam da cü
ce idiler. Bugüne gelene kadar, dün
yada cücelerin hukukunu müdafaa 
için kimse bir şey yapmış değildir. 
Halbuki, sanat bakımından dünyada 
mühim bir mevkiimiz vardır. Mak
sadım, Budapeştede, muazzam bir 
cüceler kongresi yapmaktır. Macar 
dahiliye nazırı ile bir mülkat yap -
mak istedim ve bize, bu kongre i
çin yardım edeceğini vaadetti. Sos
yal gayelerimiz muayyendir. Biz, in
sanlar arasında hususi ve muayyen 
bir ırkız. Evvela, cücelerin, kendi 
ırklarına mensup kimselerden gay
ri kimselerle evlenmelerini yasak e
den bir kanun istiyoruz. Çünkü ırkı
mızın yer yüzünden kaybolmaması 
lazımdır. Sonra, birtakım ailelerin 
çocukları cüce olsun da para kaza
nayım diye onlara yaptıkları meza
lime nihayet vermek lazımdır. 

Sonra, bütün dünyada, tiyatro, 
sinema, tramvay, tren, vapurlarda 
bize hususi tarifeler tatbikını istiyo
ruz. Çocuklara yarım bilet almmı -
yor mu? Biz onlar kadar yer işgal 
ediyoruz, bize de yarım bilet alsın
lar. Bir de, ev meselesi var. Bizim 
için alelade insanlara mahsus evler
de oturmak imkanı, pratik sahada, 
yok gibidir. Muazzam tavanlı, yük -
sek odalarda şahsiyetimiz eziliyor ve 
kıymetimiz kaybolarak giilünç olu-
yoruz. . .. 

Cüce Jules Gont'un id~iaları neka
dar boyundan aşm olursa olsun, on
ları o kadar samimiyetle ve imanla 
mUdafaa ediyor lti, insanın bu küçük 
adama, büyük adam diyeceği geli • 
yor. 

Esasen ona burada birtakım isim
ler takmışlar. Mesela Lilliput Fuhre
ri ve Orta Avrupa adamlarından bir 
diktatörün hatırasını anmak için 
"Millimeternich". 

Deri üzerine iıler 
!stanbul piyasasında deri üzerine 

son hafta içinde büyük işler olma
mıştır. Yalnız Almanyaya 10 bin a
det kuzu ve üçbin çift keçi derisi 
gönderilmiştir. Alman kontrol daire
si fiatlarile bu piyasa fiatlannm bir
birine uygun olması dolayısile önü
müzdeki hafta içinde bu memlekete 
fazla ihracat yapılacağı haber ve
rilmektedir. 

Pa lamut 
Ege mınta1;ası piyasalarında mev

cut orta mallar üzerine istekli ve 
hararetli muameleler devam etmek
tedir. Fiyatlarda yeni bir yükselme 
oımımakla beraber piyasa sağlamlı
ğını muhafaza etmektedir. 

gözlerini karşımda görür gibi oluyo
rum. 

Bugün direktörle· telefonla konuş
tuk. O Minie'de çalışıyor. Bana ön
ce hararet derecesinin gölgede otuz 
sekizi geçtiğini haber verdikten son
ra işler üzerine konuştu. Sonra ço
cuklarını ziyaret edip etmediğimi 

sordu. On gündenberi onlara yalnız 
bir kart bırakmıştım. Nezaketsizlik 
ettiğimi biliyordum. Direktöre mah
cup olmamak için: 

- Bu akşam gideceğim! dedim. 
Teşekkür etti. 
Bir fırsat bulup ona vaziyetimden 

hala bahsedememiştim. Fakat bura
ya geldiğimdenberi Mery ile olan be· 
raber1iğimizi bilmiyen kalmadığı için 
vaziyetin direktörün aile.since de an
laşıldığından şüphe etmiyorum. Fa
kat çokları bizi evli biliyorlar. 

Mery artık sıkılmıyor. 
Gilnüniln birçok saatleri kortlarda 

ve klüplerde geçiyor. Buradaki In
giliz muhiti Ingilteredeki gibi sıkı 
değil. Aile münasebetlerinde teşri -
fata. pek bakılmıyor. Onun için her 
yere girip çıkabiliyoruz. Ahbap kad
rosu gittikçı genişliyor. Ve bu saye
de Mery de beni eskisi gibi sıknu-

evifi!V= -~ 1 . ~ el)Me1er 
ikisinden 

M. E. C. imza.sile : [ 
Bundan yedi sene evvel, çaltştı 

ğım bir daire şefimin muhtelif vesi
lelerle teveccühünü kazanm1ştım. 
Ahl<ik ve terbiyem son itbrece mah
zuziyetini mücip olmu§tu. Bana bir 
evlat muamelesinden başka bir şey 
yapmıyordu. O tarihte henüz ıs ya§
larında bir de kerimeleri vardı. 
Muhtelif defala:r evlerine gittim.Ai
lece tanıştık. Bana büyük yardım 
ve iyiliklerde bulundular. Kızları arz 
ettiğim yaşta bile mükemmel bir e-v 
hanımı idi. Yani bu lcadar küçük ol
masına rağmen bir ev kadınından 
beklenecek her meziyeti haizdi. Bu 
gün de ayni nezahet ve meziyeti mu
hafaza etmektedir. Bir zamanlar 
bir vasıta ile bendeıı söz istemi§ti. 
Fakat o vakit söz vermedim ve ka
çamak yollu bir cevap verdim. Elan 
onlarda bu ümit ba1cidir. Kız olduk· 
ça güzeldir. Beni mesut edeceğine 

kaniim. 
Bundan başka çal~tığım müesse

sede çalışa1t bir kızrn benimle ala
kadar oluşwıa bigane kalamad11n 
ve onunla sevi.§tim. Aramızdaki ra
bıta üç seneye yakm devam etti. Ve 
kendisini alacağımı vadettim. O da 
bana söz verdi. Aileme çok muti bir 
evladım. Ailem bıı işe razı olmıyor. 
Ve muhtelif vesilelerle bu kızı iste
mediklerini söylemekle beraber "sen 
geçineceksin, istersen al biz karışma 
yız" diyerek kırılıyorlar. Hatta ak
rabamdan bazıları duysalar bana 
darıl.acaklard?T. Kızın valdesi de kı.
zım alacak ol.an erkeğin kendisine 
de bakmo.8tnı ve yanma almasını 
şart koşuyor. Halbuki buna imkan 
yoktur. Çünkü ben iç güveyisi git
miyoru.m. Benim de valdem vardtr. 
Binaenaleyh bir k1zın valdesini de 
almağa ve bakmağa mecbur değilim. 
Bıma mukabil bunları kendilerine 
söylcmeğe yüzüm tutmuyor. Bu, kız 
şimdiki halde bana çok muti ve uy
sal görünüyor. O kadar güzel de
ğildir. Kendisine çok tıetyorum. Di
ğer.h.kad~ ai/4ce yüksek olmad1ğı 

gibi onun haiz oldttğn . meziyetleriu 
de bir ku1mından mahru:rndur. Sa· 
btk şefimin kızını tercih ettiğim 

takdirde söz verdiğim bu ikinci kiz 
ne olacaktır 1 Bana büyük bir vic
dan azabı terettüp edecek midir. 1 
Aramızdaki münescbet bir nezahet 
dairesinde cereyan etmiştir. Bu ra
bıtadan benim ailem son zamanlar
da haberdar olmuştur. Fakat onun 
aile ve akrabaları bundan hab~dar
dtrlar. Ben şimdi her iki kızdan da 
çok uzaklardayım. Bu vaziyet kar
şı,•mıda nasıl hareket edeceğimi ve 
hangisini tercih etmekliğimin l<i::ım 
geldiğinin açık olarak bildirilmesini 
sonsuz sayğıl.arımUı rica ederken be
ni bu kararsızlılctan da halas etme
nizi dilerim. Her iki kızın da ya§la
rı 21 benim yaşım yirmi sekizdir. 

Ailenizin size göstereceği yolu 
seçiniz. Bir tarafta sevgilinizin si
ze iyilikleri, öbür tarafta sizin ver -
diğiniz bir söz var. Herhalde birin
den birini tercihte bir tarafı kıra
caksınız. En az zararlı olanı seçiniz 
ve bunun hangisi olabileceğini siz -
den daha soğukkanlı düşünebilecek 
olan ailenizle kararlaştırınız. 

ret etmeğe karar verdim. 
Bunu evvelce haber vermek te o

lacaktı. Daha iyisi onları bir ak -
ıam yemeğe götürmekti. Bunun için 
bizim eski Seıniramis oteli münasip
ti. Nil kıyısındaki cennet gibi bah
çede bir akşam yemeği her halde on
ların da hoşuna gidebilirdi. 

Onun için bu akeam yemekten ev
vel uğrayıp bu daveti yapmalıydım. 

Yarm yine bizim klüp akşamı. o. 
nun için bu daveti öblir güne bırak
mak lazım. 

Prens Hasan artık klübe gelmi
yor. Yahut bizim bulunduğumuz ak
§arnlar uğramıyor. Biz haftanın bir 
gecesini orada geçiriyonn. 

mup arkadaş1arınrn bize göster -
dikleri alakaya bakarak anlıyorum 
ki o meselede herkes bana hak ver
miıtir. 

Prens Akil 'in bir kibarlığını da bu 
meeele fırsatı ile anladım. Kahirede 
çalkanan bu hidiseden bana bir gün 
olsun bahıııetmedi. 

• 
Mery'ye Jlı1.e bir konsoloshane da

vetinden bahsederek akşam gelmiye
ceğimi söyledim. 

- Kaça kadar dönebileceksin! de-

hangisi 1 
Hem baba, hem değil 

C.S. B. E. imzaaile : 
Bundan 8 sene evvel 18 YG.§t~ 

yıdını. Güzel bir kadın tarafında" 
sevildim. Kadın o zaman 7 senelik ev 
U. idi. Fakat çooukları olmıyordu. 
Betı de oou seviyordum. Çünkü gii· 
ıeldi. Buna rağmen böyle bir yak
la~nıanın bir yuva yıkabileceğini id· 
rak edecek tahsilim de vardı. Niha
yet fırsat bularak koca.'tı -üe aramı 
açtım. Fakat kadm tarafından bir 
gölge gibi takip edildim. Bu sırada 
akrabamdan bir kızla ni§anlandım. 

Olmadı. Ve bir zaman bana bir ka
dından farklı değil3in bile dedi. Er· 
keklik onörüııe yak~tıramadığım 
bu lekeyi silmek koln.ydı. Fakat vio
damn vardı. Lakin öyle bir an oldu 
ki hissiyatımın esiri oldum. Ve bir. 
sene sonra bir erkek çocuğu fMY· 
dana geldi. Kocası sevinçler içeri. 
Binde. Aile içerisitıde taze bir mu
habbet bafladı. Çocuk bana· oçk ben 
ıiyor. iyi biliyorum o çocuk benim
dir. Fakat gizliyorum. Nihayet il· 
ta».lmla geldiler. Aradan 6 aene geç .. 
ti. Ben de gelelt ı sene oluyor. Bun
dan bir ay evvel qnunla ansızın kar .. 
qılaşttm. 
Oğrendiğim ve gördüğüm" · gl>re 

mali vaziyetleri çok bozulm.114. Yızu
rum büyük bir mahrumiyet içeri
sindedir. Yavrutıdan ayrılırkM göz
lerim pınar gibi akıyor. Bu acıyı 
pek genç yQ,§ta tattığım için ne ka
dar bedbahtım. Çocuğun bu kcıU be. 
ni çok üzüyor. Yardım etmek iste
dim annesi korktu. Adliyeye mürıı .. 
caatı bile aklımdan geçiriyorum.Ftı
kat vicdanım mü.sade etmiyor. Yav
rumun saadeti için ne yapoıyım1 

Bütün hüsnli niyetinize rağmen 
yapılması icap eden hareketi yap • 
mışsmrz. Şimdi bunun cezasını ~eki
yorsunuz ve bu hatamzı ödeyecekııi 

niz. Cemiyetin kanunları bunu emre 
.çiiyor. Bunun aksine yapacağınız her 
11,areket' bir "rez~lete· s~bebiyet yere
ceği gibi, sevdiğiniıi 11öyledi~ ço 
cuğunuzun da istikbalini ,lekeleye -
cektir. Ona, herhangi bir· vasıta ile 
yardım edebilirsiniz. Bunu takdir et 
mek, aramak, bulmak, size düşer. 
Fakat katiyen çocuğun üzerinde ba
balık hakkı iddia etmeyiniz. Yukarı. 
da söylediklerimizi düşününüz. Onu 
mahvetmiş olursunuz. 

Balmumu piyasası 
lstanbul piyasumda balmumu 

kalmamış olduğundan bu madde tı.. 
zerine fazla iş yapılamamaktaclır. 
Fiat 95 kuruştur. 

İzmir piyasasına Almanya.dan g&o 

len fazla miktarda taleplere rağmen 
mal mevcudu bulunmadığı: için iş ya.
pılamamaktadır. Fiatlar 91 kuruştur 

Keten tohumu 
Istanbul keten tohumu piyasasm .. 

da ha.zır mallar üzerine ıtokla.rm 
azlığı dolayısile son hafta içinde iı 
olmamıştır. Alivre işler için yağ 
fabrikaları 7,25 - 7,37 kuruş arasın
da alıcı görünüyorlarııa da. ıa.tıcılar 
7,75 kuruştan aşağı satmak isteme
mektedirler. 

on biri bulur. 
Sesini çıkarmadan muvafakat etti. 
- Sen çıkmaz.sın ya.! 
Bagını salladı. 

- Belki bir otomobil gezintiıi 
yaparım. ·. 

- !yi edersin?. 
Oğle yemeğinde bunlan konuı 

tuk. 
O, uyumak için odasına, çıktı. 
Ben büroya döndüm. 
Tam sekiz buçukta. Madam D~e .. 

lozier ve kızları otele geldiler. 
Onları bahçenin ilerisinde en H• 

rin köşede hazırlattığım masaya gö
türdüm. Yanıbaşımızda yük.sek bir 
fıskiye kaim yapraklan suluyor. Ba
zı damlalar yanımıza kadar düşüyor. 
UstUmüzdeki dallara saklanmıg am
pullerden sofranın üzerine pembe bir 
aydınlık dökWUyor. 

Iki kız bu ak§am çiçek gibi. Baş
ları açık, arkalarında hafif birer 
mlislin elbise. Burada yazın en res· 
mt ziyafetlerde bile kıyafete ehem "' 
miyet verilmiyor. Onlar da kısa be· 
yaz çorap, beyaz iskarpinlerle gel
mişler. Adrienne bu ak~m abla .. ımı· 
dan daha ağır görlintlyor. Evdeki 
neş'esi yok. Marionne eskisi gibi dur· 
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Karısı zengin olduğu için herkes Nailin bu 
lekeyj biterek taııdığını sanıyordu 

hbDı Vaştıyi Cem&Iifere, TeJdr.. Mt Bq aeı aer gU!Uyor, Mn&
a.tiJ Can.ile hanım buJJiıuŞtu; Jıılel&.. D& ~Dun be!" eliyor, .. Ab4UJU.. 
hlıt 1mumı: bilmiyt>rdu, ıK;yliyeıme. mlt ct....rlnde, nlendiği atm, Nail'ta 
-.U. otu Y*fmda ııi~n blli o141alınm" 

4dau Sflheyllyi biraz dnfQndtl; anl&t.ıyordu. Eeki Jönttlrk sme,ma.
an. J'hıe Sa.idi hatırladı; ısiJndi Sa am Nail h&kJunda hettelt &nl&ttlfr 
Mlbl J'llt.fleyim. di,e ftlcceterı öldQI w,_,. Tt.llt '.Bey de inan•lfb; 'bi
'*l•ııedıe. Recep Pafanm cenueetn • ru düfUndtı; IODra: 
de dun11W, bir tnrHl anla~ - Bırü:mu ka.nyı. Para ftr b,. 
da. ne!& ~! 4e4l • 

--Ba (yapuL) Bi:nlercıe a4aım pe- Nail lki ttırlU lWlbabttt. 
eme namı takıyordu? Bir bayrak Birtnal t&llhelıliği k&MBJ1dı: Ka-
m.ı,m· bu?ı dm. koeunu hergün he'rkeile &ld&-
Aduıl, o gftn «'el&iJede kendi ele tryor, Nail bunu ııahiden bilmiyor, 

hı ~ yamasma ayni ~ t.Ut b.ma r.engin olduğu i~in her
duymllfbı. :Refi.hl& dolu 11e • 'iM Natll'Jl bu lekeyi bilertk taftdı
neler geçml§,Jtellgin adam.şimdi ken ğmı 8&DlyOl'du; ''Nail evlendiği ,un 
eti~ unutmuo. ~ otuz ~da hlla olnıu§tıı." Bu da, 
ldD9 de llf1J'll'dv.. 8Weynwı'Jl anl&U:tlt maa&h .. dol .. 

O heJ'8C8D bir Jlll!4!hm& oJmuıt, bu nı" lqtınyordu. 
,amaya, bu bibneeeye Adnan hay - ikinci t&lllulizlifi Nailin ke'ndi 1'· 
retle belra.rken, ~lkiıı oda.ya dörulii. ıftydü: BUı aktör çehı.leri '9'11'drr
H•vtghdn kahmdüi btıtttn hlllli· ki hem cfııayet rolfl 0Yll&!D"8. mO· 

aittir, hem fullet! .. N&llf'ıı wn.tı 
da böyleydi. yu.uzı. remalet te, fa
zilet ~ a,ıti kuvvetle yakıe~rdu. 

lnM.nlar bı&flWarmm ıeaaletme 
fuiletinMn daha QOk ina.nınak ilıti
yactle Na.lli'n bile bile namuııeus oJ. 
dutunu möylilyorludı. Ve iftira ka· 
nun kunetit. Nail'i "hukukum~ 
at,e" llnden mahrum edi)'Ordu: 
Dalbwkluk, malt\ma.tlı olmak, h&· 
meevaplı~ ,W~rytısıUlUk- Bwıl&nn 
hiçbiri onu elçi yapcunıyordu. Bir 
ta.ra.fta.n kanımın ytl.ltln4en m~u
ri~t al&muken bf.r tara.ft&n da ka· 
mı 90k cimri oldufu tçill r-rumiı. 

ittihat ve Terakkiye girmek üıti· 
yemiyordu, eebebini bilmediği b&lde 
~ti o kadar- kmlın1'tJ. Yalms 
ıtnu ve HUrrlyete gtmıeğe eflr'et 
edtblliyordu. Fakat adı bu fırkanm 
bile namUWD& dokunuyordu; alnıı • 
ywlArdı. 

leri ~ atın ~\L Me1l - .... .,_-~~------=-c:::!ıı;i;;;-=-~=-~~~--=~ .... -~== 
hatin ~ btr t:ara.fm& bıecek - lh 
ti. "Allah,, Ja bqlryan birçok~ racatın murakabesi 
hı'1e M>me dua etti. 

ıı!:'~ın= bo~~:~ ve taOsisin meni 
~en: *kaç pceatr, rtlyal&nmd& 
1'lfilJer gi~ teNJrell delil!" 
di,ordu.. 

BobcumcJaJd bezleri attı di'9 o 
kadar JDM'uttu ki, Adnanıa evl«ıe -
mıecliflne, bu konakta otura.madığr· 
na. m•hmn olma71 büe mıutmuttu. 

Edlrne Aeliye Hukuk M&hkeme
ıhlden : Edirnenin Kadı m&h&lleein· 
den Ofıma.n oğlu Mehmet ta.rafından 
b.ım &yni mahalleden Ahmet km 
Emine &leyhiııe terk eebeblle &Çll&n 
hnpnma davam 11011unda: tan.fey
nbı bOfanmaıarnıa Emineniıı bir 11&

ae m.nddbtle ev~ memnui -
yetine 15-6-1936 tarihinde karar ve
rildiği tebliğ makanım& kaim olmak 
üıere il1ıı olunur. (~) 

lhncatm mOra.kabeBi ve ticarett.e 
te.ttipı men'i ha~dalti kanun dtbl 
vtllyae t.eblif edilmifttr. Bu k&llU· 

na gör&, ihr&cat ticaretile ~ 
tm~er IktW.t Vek!W.indfın rah 
llbıame slmala mecburdurlar. Rml· 
Nb\•me almak ~ ticaret bnmlu- "------------

llr tlrll 11te111arlyet nun •bel~ muefblnoe tica.. l8tanbul Aaliye Ildnci 'l"ieant Malı· 
ala•1Y•• ade111 nııt yapabilmek elltiyettni hm al_ bmeldnden : M&Jıkemece sab.lmuı-

tılefaret ~" Naili 10 Tem- malt Ji.mnd?r. na karar verilen 53 adet muhtelif 
1111Jrdan sonra f§lııden &t.mıttıiar. Na- lıl&Jrul bir~ olmümim ~ cins ha1mm 24-6-936 tarihine mll
n de birkaç yıl mkıllba ~il. ıra- mana.rmm laymetJerini 1ç ft dJI ptya aadif c;arpmba gUntı M&t H te le· 
bt -ıftuhalif oldufn" na ki~in Nlll'da dtlftlr.mek. artırma.k, hlaılJ tanbul Belediyesi Mezat dairesinde 
~~ 16~~tiı;- normal piyua tıatlerfne teefr ya.p • •t.Jft icra edilecefinden talip olan· 
t.e vuklu etm'<>ti.., ....., ~: • m&k yualrtır Bu gibi hare)ette bu 1&nn mahs.lli mezktirde hazır bulun-
tlk guet.elere Fraua, Ingiltere 

1 
an1 ___ : __ ... _

1 
___ ...._ ft..--"' malan illn olunur. (23906) 

ihtil4Uıerini ya.myor, 1 o Tem- un ar ~~fJUcwa.AWCo .&~ 
11111111 ODlardan çok beğeniyordu. Jt. 
tih&t ~ Terakki D&Zirlarmdaıı ölen· cü memurlarm en az liee '"'1& bu Sultan Ahmtt Birinci Sulh Hukuk 
Jerin cenuelerinf spor adımlarile derecedeki ticaret meırt.pleırtnde M&hkemeeiııden : Ziraat Bankuı 
teel ediyordu. 8ert1 Doryaııd& Ad· mezun olmam §8.rttlr. Jetanbul Şubem Vekili .Mım Sorgon 
nana herkeatm 9Vftl ayala kalla - tarafından Sultan Ah.met Ye~ Ba-
~ Fakat yine bir ttıruı memu- tanda Saflık Yurdu brflJDd& ŞU.k· 
riyet &lam.ıJordu. Nihayet, Adna· llna ve arazi vertlıi rG apartmıanmda ı numaralı daire-= ~ik ai~~~ı=~ AJUi Ye bina ~ bel~ ılnde tıvey babası Kemal nezdinde 
- Adnanm llJ&bmda, fakat ana ~ elbet.le m&liye euheleHnhı de mükim Sadi aleyhine ikame olunan 
llltthcek tanda - ~ beride vfr ve teelim mu&melem ~ et .. 30 liranın tahsili davuı tizerine: 
aöyleıpeğe befladı Ve nihayet Ad- JMktedir. Bu flJbelerde geçımı llfJMye G&ıderilen da.vetiyenin mumailey
-.zı9m Dl1"&rile ma AYnl~ bir,.. &it muameJe w evrakın devh ikmal hin lk~hınm meçhultyetl ha.ee 
ftl orta elçi yapmap hariciye m.ım edilıni§tir. Balta.ya ile~- bile bUA teblif iade kılmm19 ve her-:-' ~ ::ıuri~ ~:ı: dır. ınucibi ta.l~p 15 gün müddetle il&-
riıil flrl bitme ..._._., N n el • nen. teblif&t icruma karar verilerek 

.u3~"" a çı VENi NEŞRiYAT muhakem~i olan 9-7-936 tarihine 
demMı. mtıeadif perfembe gUnU 888.t H de 

O wmanıfanbırl haııgf hariciye Tiirlit• hakkında bit tu t.allk Jalmmıı oldufundan 0 gUn -ve 
~ ~~'1 ~~C. ~..:i~ .Dr. Erhan S&nater, (Tür~ h&k· saatte bulunmadığı ve yahut müMd-
-- .1.aAM. ·~;T ~ 0 ~·cı- landa. bir tez ve kl&VUI ~ d&k bir vekil göndermediği takdir-
19 ma bayordu. b.rfıhklar> adlı kttabmm ildnct Jm.. de gıyabında. muhakemeye bakrla.e&· 
illet~.!~~-~ .... ~- ınmı d& but:mnıft;ır, Dil itleri hak· fma tebliğ mak&mrn& k&lm olmak 

~agıa,. ---~ ...,,.._ ıı-. kında A..'lı&.lı malfmıat Yardir Uaere Uln olunur. (23909) 
'.Advn da. xan•tn elçi ol&mayıema ---------M ____ ..... · _____________ _ 
il.ede berile hlddetJml,orda. ıcen. 
dl kedim kaldığı wıı da oaa acı- •-• Gebzede Pehlivan Glretlerl 
ırôrdu: "Kan lroCallk denen teY :ne 28 Haziran 936 Pazar dlıil Cam!nıriyet Halk Parti8i tua.fmdan 
hılııUJr.U '81dlt In•nm kırk yılda tddi&h pehllftll gflrellert 1&ptmlac&kttr. Gidip gelme için İstanbul 
Nrttttrdlfl naımunı bir -kadmm elhı- ft Anadolu tan.tıadan an iki tna ftidJr. 

FAYDAll~ 
• ----....... BiLGiLER LSWJ-. 

laıaıkl Program 
ktımbal 

ıs: ou mnilıiti: ıt: Jfabert•: n,15: 
llabtellf pWdar; 20: KmenM; IG,30: 
ltlcbo ork•ttalan; 21,ao: Sen h&berlei. 

lut '2 .. IODra Ana'6ta AJeaua 
........ IDlh8u .............. ..rtl• 
c.ktfr. 

Aüara 

12,IO: ııuk 7Q'lml '" #Jan• h&ltertert; 
11,IO: Kı&aik mlll1r (~); lUCh Tu7> 
reci --..,_: 20,ıor Hafif mllsilr; 20,30 
A,,._ llaberleri; J0,40: Kanpt mlıfk. 

lllJaıet 
11.15: OrlM9tta; 20,20: Teni pllltar; 

ıı.os: Pllk; ı1,ss: Oda ımnildai; ıı: tat
ını.r; (164 il.) ıt,G5: Aüerl ~; 
12,45: KICGk orkestta; 24: Gete ~ 

VUIOft 

18,SO: Şarkrlar; 211>: JC.uttıt eda ..._ 
kiti; 21),25: Sukd•t Ct•P*V61ta); ıt: 
Pllk; 21.SO: ~J; 22: '6llea -1111· 
si; ı2;35: Otkettra (tullılı); ~: Plür; 
24: Dua pllldan. 

lılOilkoft 

18,JO: ....... .. tlrdan; !9: ~Bit .... 
Han; ıt.ao: ntıe7tdl...m lllft&tla..wan 
ptrcaJarı 20: Koaaer n&W; 22: Yatıaıtcı 
dlll•le netri7&t. 

Bad~ 

19.SO: Jtac!70 alon or1reltran; .,,SG: 
Xonferana; 22,JO: Yi:J'Oloa..ı .. pi,._, lrea
letf; 23,20: GeDert otelll\den kon•et DÜ• 
ti (Aftanarya - Macar ...,leria4-): 24,U 
Çiaıeae malfkisl ., 

• H~LK OPERETi : Taktim ~-· 
de ba aktaın 21,45 de (BAY -
BAYAN), Yakıııc!a ~et e:ferıdi) 
opereti. 

• TU!UC : (Mamnlar MiiH9i) .. (Çin 
sen• Baroo). 

• TAN: (Duıtmi1ı Cehennemi) " (Xtı 
~Wr Albay). 

• MELEK : (Unutma Beni) '" (A...ta 
nan G~nW). 

• !PEK: (Tar aran) ve (Cellnette Hınıs). 
• SUMER : (Kadm Ne Yapem1) -.e 

(Elmas Hıraı.ıları). 
• YILDIZ : (Namaa Lekefi) 'H (G•ç 

lik Arnlan). 
• ŞIK : (Sincapm Jtoranlan) " (Çd 

rm Ku:). 
• SARAY : (Monte Krfato) ft (intikam 

•-'>· 
•FRANSIZ : (Yavrum) ve (Si,..Jt Gel 

celer). 
• ALEMDAR: (tncilia Ajanı) •e (Gece 

Sndalan). 
• UsKUDAR HALE: (Fakir Bir Deli 

Jrutmm Hik11eai). 

D&wtler, Toplantılar 

KONFERANS 
E•iaÖfti Hetk .. iad• ı 
26. 6. 936 Cama l'ilnll uat Jl,SO da E.; 

misin Caialoihuıdati merkez ulomanda 
Tok10 fallm - Türk enatitüıü Direktörü 
Profee<Sr KoJi Obba tarafmdan (J•Pon 
iklıııırıl, Adetleri ve hanr) haklı:md& tlidıçe 
bir lı:onferanı verilecek. pl&Jrlırla Japon 
banlan çalmacak ve projeksiyonla reeim 
ler ıöıterllecektir. Bu konferan• için d&•e 
tiye 1olrtar Her iate7en edebilir. 

Rıurt•ntı tf.lfıfnnlan 

Cerrabpata baata.aesl 2.1693 
Gar-•be bastaneef Y..n.bte 23917 
Hueld bdaılar llutaaesi 24.US 
Z.,W.ep Kimi! haauınesl Oalclu eoı '79 
kadu ....... ç.,. 22142 
&.,.it• Ztık6r m.tan..ı 43341 
Gtohane baauı.n.ıl Otllhaa• 20510 
Haydarpa .. Nümane hut&ııesl 60107 
EtfaJ haıtanesl SiıH 42426 
Balarlf6j Akıt 11aetaa..ı 16.60 
Sark Demif'?ODan Sirlı:9Cf 23079 
Deırlet ~ 8Qdupeea 41145 

itfaiye Telefonlan 

19tanbal ltfal7ell 14222 
Kacbk67 idal1eel IOUO 
Yet1Jk67, Balark57, ~ 
Uüidultfal~ soen 
·~lhl ftfal,.t 44640 
~ ffe1Wl, ...... ltmab -

tablan için telefon MDtnlmdaki memat1 
JUaa ..... kUıdll'. 

llllMMt ,.... 

lstanbul Yedinci icra 
Memurtuğuudan: 
Suphi ile Emine V ediatull&hın uhtelerinde olup Em

niyet Sandıima birinci derecede ipotek bulunan 1atd
masrna karar verilen ve tamamına 35500 lira kıymet 
takdir edilen Galatada: Bereket zade mahallesinin eski, 
Perşembe puarı ve Huaran yeni Hezaran ve Bank sa
katında eski 2, 6, 4, 18, 4, 2, 16 yeni 2 ila 1 O, 4 Numa
ralı bir tarafı f{e•aran sokağı bir tarafı Perşembe pa
zan ve bir tarafı 'Bank sokaiı tarafı rabii Hamdibey 
hanile mahdut zemin katında: Sokak cephesinde dört 
dükkan ve binanın içinde kısmen mozayik ve kısmen 
mermer bir antre ve bir kapıcı odası ve sahanlıkda diğer 
ufak bir oda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü katlarının 
beherinde dokıuar odadan dört katında ccman otuz 
altı oda, birinci katında heli ve . arka sokağa çıkılan 
kapı, ikinci katta camekanla bölünmü§ mermer mus
luldar ve taılar ile bir hela mevcut olup taras çimento 
«;löşelidir. Medhal camlı ve yağlı boyalıdır. Ve odalann· 
d11 kapılan demir kepenkli, merdivenler mermer, kor
kuluklar demir parmaklıklıdır. Her kata kasa çıkarmak 
için mahalli mahsus mevcuttur, merdiven altı, zemin 
katında bodrum, tulumba ve binada terkos ve elektrik 
tesisatı ·'Ve sokafa cephesi imtidadınca şahnıı ve hari~en 
arrtevo ioiemeai vardır. 2 No. lı dükkanın zemini çimen
to olup bOlmeleri rnevcuttur. Her katın birinci odaları
nın demir iator kepenkleri mevcut olup pençereler de
mir parmaklıklıdır. Binaya demir kapıdan girilir. Taras 
merdiveni ahpp olup bir ıu sarma vardır. Bina tam 
kigirdir. Umum mesahaaı 214,5 metre murabbaı olan 
ve evsafı yukarıda yazılı Adalet hanı diye anılan hanın 
üçte bir hiaseai açık arttırmaya vuedilmiıtir. 

Arttırma pefindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pe~ 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçlan borçluya aittir . . Artt.ırma şart
namesi 7·7·936 tarihine müsadif Salı günü Dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
30-7-936 tarihine müsadif Perşembe günü dairemizde 
aaat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırma
da bedel, kiymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 14-8-936 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttır
ma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri limndır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sa
bit olnuyanlar satıı bedelinin paylaşmasmdan hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müza .. 
yededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz be
deli mü~teriye aittir. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 934 - 5170 numaralı dosyada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlayacaklan ilin olunur. (3510) 

Ankara Belediye Reisliğinden 
1 - Şehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

asfalt ve parke yol inşaatı On bet gün müddetle ve kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

2 -Muhammen bedeli 497000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 23630 liradır. 
4 - Sartname ve Keşifnameai ~lediye Fen itleri Di

rektörlüfünden 12,42 lira bedel mukabilinde alınacak
tır. 

5 - İsteklilerin 1 O Temmuz 936 Cuma günü saat 
On beş buçukta Belediye Encümenine müracaatları ve 
usulü dairesinde taminl edilecek %arflannı ihale saati 
olan On beş buçukdan bir saat evvel yani saat On dört 
buçuğa kader Belediye Encümenine vermeleri. 

de bulunuyordu. lMaıı "koca" ol -
ttuğu için b&tka ilrl kişil\in İf]ediği Baf& 50, haf altma 30, bll)'tlk ortaya 20, ~ ortaya 10, dMt.eye = ~~ ":ır~.\elefea = 
st>nahm ceıHmı çekiyordu; haberi .. •••••• 10 lira ~at wıriJec6ttlr. 

6 - İsteklilerin eksiltmeie girebilmeleri için fen iıle
ri Direktörlülütıden bu ite aid ehliyet vesikası almış ol
malan lbımchr. ( 35 29) fıhDMM 'hedbeht olu;ordu. B&lbuld -;::::::::::::::::============::;::::=====-~ 9dlhf yvdnn tefHWı 

ı- teWretml bile bile tqrr-. J'fl· .. .-ndaa imdat otoma 
ldl ııaııtıerd1. HattA., felAkett ._ıw wu iatımir .._ Darphane ve Dariığe matbaası N&D'e kanllinm t.8fıtüft gibi bir 
~ imlan omı öirenince fırlatır, 
Mardr. J'atat *'P'Jlı lekeden lua
mn Nail gibi haberi olm•M' ! Btı 

~ fellketti: lld bin defa 1Si• 
..,eelt fktnct bir fellket !_ Herkes ona 
gUleeekti; o, gllJUnç oldufunu bil • 
miyeoekti~ lfte M'llltitıı - Jror
Jamç tar&fı!,, Ka.dm erkekten bu ... 
mm için laıvfttliydi!" 

Adnan, dfltllııeret baJdufu ldıı 
-nklr' andıtı ba fd1.'eri bir ıtm 
:raM.t..,.~ 

Tallt Bq - 1-. ba Wlan blrak 
b. dilinin altmd& ne doJ&fJlOn& onu 
ll8Jte. 

Adna - Dllim!n altında Na.il do
lllayor. (lam. bir memurt,.t. 

TaJAt Bey - 'Bopm lral'J11: Ve-
llelJm bir eldlflt ona. · 

Adnn - xammm ne oJdatwıa 
Madyor Jd lqımmı. 

4 .c.. 

~~~~~~~~~....:='°~·~~«~*~,44~~~. 

ı.t&nbul Ddncl icra Memurlufuıı- d I 
dall :Paraya ~e.ınebrar.e· mU ür Uğünden: 
riltm Cihangirde Bormagtr mah&Jle Vaki teahhüdün yapılamamasından pazarlıkla alma-
atııde 5-7 nwnaralı anıada b&ralra 
veeaire 30-6-936 salı gtınü aat 13 cak olan 20,000 adet üç boy dikişsiz torbanın 15-7-936 
ten itibaren aözü geçen anada sa- saaı On dörtte açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat 
tılacağmdan ha.zır bulunacak me- teminat •22 liradır. Sartname aergiin öğleden sonra 
muruu mtlracaat edilmesi ilin o- Müdiriyetimiz Muhaaebeainden alınabilir. (3522) 
ıunur. <2Soos> __ G_ü_z_e_I -S-a'mli!ln-·a-tl_a_r _A_k_a_d_a_m_i_si-D-i--
ı.tanbul lidncl tııb Memurluğa· 

dua: Mtltlia Yô9hı Murad otıUD& rektörlügv ünden 
aJd &ybeli adada ~ llOJmim-
d& 8 No: hı evde mevcut o1aD eua- Güzel Sana'tlar Aleadmıiliııin Mimarl, Resim, Hey• 
l&rdan birinci arttırmada kanal kel, Fresk, Seramik, Afif, Mobil:va, Sark tayini san'at 
klymet1 ' buluımuyan efyaJ&rm Jklnd ıubelerinin büyük Yilbk eerpai 4 Temmuz Cumar-
~~"t~ ~: tesi aklamma adar her alin .Ut 10 dan 18 e kadar a-
halllnde hamr bulunmalan f1An olu- çıktır. Rehberler iateyen1ere eserler hakkında Iizım,.,.1111" 
aar. ,(811), malumatı verecektir. Duhuliye serbesttir. (3440) 
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Cinsi 

Yulaf 

lstanbul Har.ci Askeri Kıtaatı i Anları 

Mıktan M.Betleli İlk Eksiltme Ek. Tarihi Saati 
Temi. Şekli 

Ton Lira Lira 
150 4875 366 Açık ek- 29-6-936 13 

siltme 
200 6500 488 Pazarlıkla 29-6-936 13,30 

Açık Ek-
,, 140 4550 342 siltme ,, ,, ,, 14 
" 1 o 4 .3 3 8 o 2 5 4 " u " " " 14' 3 o 
" 82 2665 200 " " " ,. 15 
,, 140 4550 342 " " " " ,, 15,30 
Talip çıkmadığından bir kalem yulaf pazarlık ve 5 

kalem açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameler tatil 
günlerinden maada her gün Komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli gün ve saatte temi
natları ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindekı vesikala
rile birlikte Lüleburgazda Satınalma Komisyonda bu
lunmaları. (37) (3515) 

* * * 
Askeri lise ve orta mek- yazılı hususları da göz önün 

teplere öğretmen ve Kırık- de bulundurmaları lazımdır . 
kale san'at lisesine tedrisat A - Bütün mekteblerde 
müdürü aranıyor: kaydı kabul 1 Temmuz 936 

1 - İstanbul ve Bursada da başlar ve 10 Ağustos 936 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale da biter. Müsabaka imtiha 
deki askeri san'at lisesine ay nı da 15 Ağustosla 21 Ağu 

-
s 

lık ücretle tarih, riyaziye, fi- tos arasında yapılır. 
zik. B - Mekteblerin bulun -

ı 

-
Erzincan, Konya, Anka- dukları yerler haricindek 

radaki orta mekteplere Ta- mevkilerde oturan isteklile 
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al rin ı O Haziran 936 dan 3 
manca, Fransızca, İngilizce Temmuz 936 tarihine karla 
öğretmeni ve san'at lisesine bulundukları yerlerin Aske 
tedrisat müdürü alınacaktır. lik şubelerine müracaat et 

1 
r 
r 
-

2 - Lise öğretmenliği i- miş olmalan lazımdır. 
-
-
-

çin: Lise öğretmeni ehliye- C - Kabul şartlarını ta 
ti, orta mektep isin orta mek şıyan istekHler evrakını ta 
tep öğretmenlik ehliyeti ge - mamlattırılıb askerlik şu 
rektir. heleri vasıtasile mekteb e 

3 - İstekli olanların dilek göndermeleri ve mektebler 
!:ağıtlarını aşağıda sıralan - den davet vaki olmadan hiç 
mış evrakla Ankarada Milli bir istekli mektebe gitmem 

-

e 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li- lidir. 
seler Müfettişliğine gönder - D _Müsabaka imtihanı -
meleri lazımdır. na girmek için davet edile 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş isteklilerin imtihan yapıla 
n 
-
-b) "l üksek tahsil şahadet- cak yere kadar gitmek ve im 

r amesi veya tasdikli benzeri. tihanı kazanmayınca ge rı 
c) U niversitede imtihan dönmek için ·yapacakları 

vererek ehliyetname almışsa maraflar tamamen istekl 
ehliyetname tasdikli benze - ye aittir.Bunun için de gid 

. 
ı-

ış 

ri. ve dönüş masrafını berabe T 

d) Nüfus tezkeresi tasdik götürmesi lazımdır. 
Ii benzeri E - İstekli mektebe ka -

4 - Durumu uygun gö- bul edilmediği takdirde h 
rülenlerden aşağıda yazılı bir hak iddia edemez ve b 

ıç . 
ır 

evrak sonra istenecektir. sene terki tahsili olanlar d a 
a) Hüsnühal ilmühaberi mektebe alınmazlar. 
b) Tam teşkilatlı askeri 4 - Mektebler leyli v e 

hastaneden alınmış sağlık ra meccanidir. Talebenin iaşe -
poru. sinden başka giydirilme 

c) Teahhüt senedi (noter teçhizatı ve kitapları mekte 
Sl 

-
likten) be ait olduğu gibi aync 

5 - Ücretler. her ay bir miktar maaş d 
a 
a 

lstanbuldaki askeri lise - verilir. 
ler riyaziye, fizik, derslerine 5 - Askeri liseleri mu 
108: 126 tarih dersine 98: vaffakiyetle bitirenlerde n 
108 liraya kadar. · arzu edenler müsahaka im 

Bursa lisesi ve Kmkkale tihanma girerek kazandık 
san'at lisesi riyaziye fizik n takdirde mühem1is ve fe 
derslerine 108: 126 tarih der memuru yetiştirilmek üze 
sine 98: 108 liraya kadar. Avrupaya tahsile gönder 

. 
la 
n 

re 

Orta mektep derslerine 1 O 8 lir. ( ı 8) ( 3 2 4 4) 
liraya kadar aylık ücret veri-

ı-

lecektir. 
6 - Kınkkale san'at lise

sine alınacak tedrisat müdü -
rü için lise öğretmenlik şart
lanru taşmıak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ge 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 .EylUl 
936 gününe kadar müraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. ~9) (3073) 

'182 
• • • 

1 - 9 3 6-9 3 7 ders senesi 
Kuleli, Maltepe, ve Bnrsa 
liselerile Kınkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

2-Kabul şartlan A.S.Li 
seve orta mektebler taliriıa
tmda yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 

33 
• •• 

Manisadaki Tümen kıt' 
tının ihtiyacı için 24000 ki 
Sade yağı ve Merkezde 
kıt'at için 118000 kilo U 
kapalı zarfla ve ayn ay 
şartnamelerle münakasaya 
konulmuştur. Şartnamelen 
bedelsiz olarak Manisad 
Tümen Satınalma Komis 
yonda görülebilir. İhalele 
26 Haziran 936 Cuma gün 
saat 14 te Sade yağının, sa 
16 da unun münakasala 
yapılacaktır. Sade yağın 
beher kilosunun muham 
men bedeli 83 kuruş ve 
nun beher kilosu 13 kur 
50 santimdir. Sade yağın 
mecmu tutarı 19920 ve 
nun 15930 liradır. Sade y 
ğµun illç temirta tı 14 9 4 
unun 1l95 liradır. lsteklil 
Ticaret odasında mukayye 
olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. lst 

a-
lo 
ki 
n 
n 

. 
a 
-
rı 

Ü 
at 
rı 

ın 

-
u-
uş 

ın 

u-
a-
ve 
er 
t 

ek 

TAN 

Ankara Vilayetinden: 
. 

1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına
ak 210 tane sap arabasının 6-7-936 pazartesi günü 
aat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

c 
s 

2 - Arabaların tutan 14700 liradır. 
3 - Şartnamesi, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bur

sa Ziraat Direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arabalarm yüzde 7 ,5 tutarı olan ban

ka mektubu veya hususi muhasebe Direktörlüğü vezne
sine yatırılmış makbuz ve teklif mektuplariyle birlikte 
eksiltme günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. ( 1411) (3449) 

1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

14850 Ton Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli ( 193050) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Asl{eri · 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 
nmkabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak· 
kat teminat olan ( 10902) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
Komisyona müracaatlan. (3150) 4509 

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları ) 

Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tah
min edilen bedeli 517 5 lira olan 46000 kilo Ekmek 30 
Haziran 9 3 6 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 da ka
palı zarf suretiyle alınacaktır. 

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

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklifi muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 
evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına 
vermeleri. ( 3 2 8 7) 4484 

Cinsi Mıktan Tahmin Bd.Muvakkat Eksiltme gün ve 
teminat saati 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Süt 10000 1000 00 7 5 00 30 Haziran 936 11• 
Yoğurt 10000 ) 
' ) 3700 00 277 50 30 Haziran 936 14 
Süt 20000) 

Deniz Talebe ve eratı için yukarda yazılı Üç kalem gı
da maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık ek
siltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnameleri, her gün komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını İstanbul 

Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde ala
cakları makbuz veya banka teminat mektupları ile ve 
belli gün ve saatlerde bulunan komisyonumuza mura-

4435 caatları. t 3284) 

Harbiye okulu Satırıalma Komisyonu ilAnları 

ı - Yarsubay çıkacak öğrenciler için müteahhidi 
nam ve hesabına 900 portatif karyola aynı evsaf ve şe-
raitle pazarlıkla alınacaktır. .. .. 

2 - Pazarlığı 26 Haziran 936 Cuma gunu saat 15 de 

dir. · d 
3 - Şartnamesi hergün öğleden sonra Komısyon a 

görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte Harp Okulunda 

Komisyonda hazır bulunmaları. ( 3 5 O 3) 

24 - 6. 936 

• 

KUMBARA.DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahipleri· 

ne senede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor, MükAfatlarm 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve ı Teşrinievvel tar~hinde kur'a çekilerek verilmek-· 
tedir. Bu iki Keşidenin her bırinde 5000 lira, şu 

şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye TOOyuzer llradanTOOO ,, 
20 ,, 50 ellişer ,,1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,,17 S.O ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer ·bin lirahklar: 

liler İlk teminat makbuzla
riyle birlikte mektuplarını i 
hale saatinden bir saat evvel 
Tümen Satınalma Komisyo 
nuna vermeleri. ( 14) 

Di§er beş keşidenin her birinde yal· 
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
keşideler her sene Şuba~ Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Klnun ay
larının ilk günleri yapılmaktadır. 

saat evvel makbuzu Komis- ~--------------------~~ 

(3185) 4305 
• • • 

Bayramiç garnizonu için 
24250 kilo sade yağı kapalı 
zarfla satın alınacakdır. Sa
de yağının beher kilosuna 
80 kuruş fiyat biçilmiştir. İ
halesi 30-6-936 salı günü 
saat 14~30 dadır. Sade yağı
nın evsaf ve şeraiti Komis
yonda görülebilir. Eksilt
meye geleceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddesi
ne göre istenilen vesaikle 
1460 lira tminatı ile belli 
gjin ve saatta Bayramiçte 
Tümen Satınalma Komisyo
nuna müracaat etmeleri. Ve
rilecek teminat ihaleden bir 

yona verilecektir. ( 1 7) 
(3247) 4372 

• • • 
Tekirdağ kıt'alan ıçın 

12500 kilo ve Malka ıçın 
7500 kilo toz şekere talip 
çıkmadığından bir ay içer
sinde pazarlıkla satın alın
masına karar verilmiştir. 
Şartnamesi muhamnien 'be
deli ve ilk teminatı eskisi 
gibi olup şartnamesi hergün 
Komisyonda görülebilir. Pa 
zarlığı 6·Temmuz 936 Pa
zartesi günü saat 16 da Te
kirdağ Askeri Satmalma Ko 
misyonunda · yapılacaktır. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılr kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte belli günde Ko
misyona müracaatları. (38) 

(3516) 

Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALbl 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Emniyet işleri Umum Müdürlü 
ğünden : 

1 - 936 senesinde zabita memurlarına yaptırılacak 
elbiseler için azı 12969,30 çoğu 13081,50 metre kumaş 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeğe konul
muştur. 

2 - Kumaşın rengi koyu kurşuni olacak beher met-
resinin bedeli muhammeni 500 kuruştur. . 

3 - Kumaşların ihalesi 13-7-936 pazartesi günü saat 
ı 5 de Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
teşekkül eden Komisyon huzurunda yapılacalttır. 

4 - Eksiltmeğe girecekler: Kumaşların muhaınme~ 
bedeli olan 65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde ~edı 
buçuk hesabile .4905 lira 55 kuruşluk muvakkat temı~at 
mektub'u'veya makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ı~
ci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikde telüıf 
mektublarını ihale vaktinden bir saat evvel Komis};'ona 
vermeleri . • ı 

5 - K{ımaşların ihalesine aid şartname Emniyet ş.: 
teri Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun~an alı
nır. Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek ısteyen
lerin mezkur Komisyona mµracaatlac. (1458) (3530) 



24. 6. P36 

:J ve . 20 lcomorfmeli\ı ımbılıll1rdı 
· bulunur. 

Ambala) ve kompr'imelerin 
" l'berfnde halisliğın til}'sali 

Ôlan ED markasını arayınız. 
; 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimize aid Sinop Motörü keşfi mucibince 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Kc~if bedeli 1 2 7 6 
liradır. .. ... 

2 - Bn işe aid şartname ~anlardır. 

TAN ' ' 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır- !J•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ı..: 1 " TAN " gazeteainin 1000 liralık sigortalı ~ 

§ abone teklifnameıi kuponu ~ 

~ No Tarih : 24 - 6 - 1936 i 
ma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Cinsi 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin tanesi 

Seker 

Pirinç 

Un 
Makarna 
Şehriye 
İrmik 
Pirinç Unu 

Miktarı 

3000 Kilo 
3000 " 
1000 ,, 

8500 Kilo 

6500 Kilo 

5000 Kilo 
1500 " 

200 " 
500 " 
200 " 

Kuru Fasulya 4500 Kilo 
Barbunya 1000 ,, 
Nohut 1200 ,, 
Kırmızı Mercimek 500 ,, 

Silvri Yoğurdu 

Süt 
Kase Yoğurdu 

Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 

Ekmek 

Patates 
Soğan 
Yumurta 

6500 Kilo 

4000 Kilo 
1500 Adet 

2600 Kilo 
1600 " 

44000 Kilo 

9000 Kilo 
7500 " 

50000 Adet 

Tahmi- Temi- İhale 
ni Fi.Ku natı tarihi 
ruş S.Lira K. 

İhal.e j "! i 
saatı :: 

1 
Adı, baba adı 

65 
soy adı 

1 36 248,25 25-6-936 14 
27 1 

" 14,30 1 

Doğduğu yer \•e y:ıl 

1 

1 

1 
26 

24 

17 
28 
28 
20 
22 

15 
JO 

165,75 25 

117 25 

111,25 25 

12 77 
13,50 

25 

ıs 

10 
5 

30 
45 

73,12 26 

36 26 

112,50 26 

11,25 372 26 

6 
4,50 122,06 26 
1,50 

.. ıs 1 

1 

1 
" 15,30 -

" 16 

ff 14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
" 14,30 -

1 

.. 15 
1 

I;ıi ve gücll 

V:ereseııi 

kimlerdir ? 

ikametgah 
Adresi 

Malliliycti var mı
dır, var ise nere
sinden mallıldür? 

Nekadar zaman i
çin abone olduğu 

Başlangıcı -----

Sonu : 

Bu kupona dcrced.lecek yazılar &ayet okunaklı yazılın~ ölm.ılıpır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 
G:ızctcııizin 23 Niı.nn l 036 nü~ha-

sında ~·azılı ı;-::ırt:ar clain~iııdc ku:ıa- 15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ,\ a Jiar,;ıı 1000 lirulık ~i~ortaJı abom· kuruşluk 
~ a7 .. dmak istiyorum. Aboneınan belle-. pul \•e -
li gönderllmi~tir. Si~ortıı muanıele~i- imza 1 

" 15 ,30 
j nin 'apılmasını direrim. _ 

:;ı•ıııı•ıııı•:1ıııımıııım1111•ıııı1mıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•! 
==========================-===-=============~-~-

,, 16 lSTANBUL TRAMVAY Ş 1 R KET 1 

A - İdari şartname. 
B - Fenni şartname 

• Pırasa 6 5 O O Kilo 2,61 
3,80 
4,57 
4, 11 
3,96 

( 1936 yıhnın l 5 Hazirandan ıonra) 

Pazardan başka günlerde Gidiş - Geliş prog~~rm 

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 95 lira 70 kuruş mu
vakkat teminat parası ile en az 3000 lir.alık bu gibi ta
miratı yaptığına dair bir. ehliyet vesikası göstermesi 
prttır. (3310) «89 

Satlhk Gemi 
~KAYIŞLETMES1DlREKTöRLOCONDEN 

Papbahçesinde batık Fener bahçe ve Yakacık vapur
larının açık arttırmasında verilen son fiat haqdi layık 
görülmediğinden aynı şeraitle ihalesi 29 Haziran 936 
pazartesi günü saat 15 e bırakılmıştır. (3430) 

~···· 
·~ .... 

ı __...{"" PERLOOENT.. dif macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bllcOmle ,eraiti sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
korur. dif etlerini kuvv4tlendlrir, nefesi 
aerl"tetlr ve insanın gOrOnOş efesini 
artırır. 

A 
2 

Lahana 4000 ., 
İspanak 6000 ,, 
Kök Kereviz 3 00 ., 
Havuç 1000 .. 
Karnıbahar 1000 Adet 
Kuru Bamya . 15 O Kilo 
Yerli Bakla 1500 ,, 
Adana, İzmir bak-
la 1000 ,, 
Semizotu 2000 ,, 
Patlıcan 45000 Adet 
Dolmalık sırık 
domatesi 
Bamya 
Ayşekadın fasul

3000 Kilo 
500 " 

ye 4000 ,, 
Çalı Fasulya 1500 ,, 
Barbunya f asul-
ya taze yeşil 
Barbunya İç 
Sakız kabak 
Enginar 
I:..imon 
Sirke 
Yeşil salata "" 
Pancar 
Salça 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze Soğan 

Kır Domatesi 
Tuz 

1000 " 
500 " 

5000 " 
6000 Adet 

20000 .. 
700 Kilo 

1500 " 
350 " 
30Q " 

1500 Adet 
3000 .. 
2000 De-

met 
1500 Kilo 
2000 " 

14,47 
90 

3,31 

12 
3 .42 
2,35 

6,95 
1 7 ,51 

8.97 
13,88 

\ 2.58 
9,72 
7,56 
4,07 
3 

10 
0,66 
2,41 

15 
0,69 
0,85 
1,38 

3,75 
4,50 

362,00 27 -6-936 10 

Mektebin 937 senesi Mayıs nihayetine kadar yukarı

No Y O L L A R llkka11:1$ Aralı!: Daltik<ı Sonkalk11 

Şişli _ T ünel s.4o s 40- 1 30 Jo 
7.30- 0.00 6 

10 23.40 

o 00- 17.30 6 
Tünel - Şişli 11.30- 19 oı & 

---- _________ 6 OD 19 00- 24 00 JO 24.00 
11 Şişli - Bcyazit 6.zo 620- 9---14 - - z3.1s 

'l 00- 17 30 21 

B Ş . l' 1 7 30 - 19 00 7 ___ e_y;......azıt - ış ı 1.02 19.00 - 24.oo 26 24.oo 

Harbiye- - F~tih 6.3o -6.30 ..=-1.30--13--2.-.00-12 
1 30- 9.00 7 
9.00 - 17.30 7 

F 'b H , · 11.30 -19-00 1 ~.;.....;.,_ atı ..,. arJlıye ·s o 19.00-24.oe 1S "23.ıs 
12 a Harbiye - Aksaray :6.4o 6.4o - 9.oıı 11 2J.30 

9 00-17 30 14 
Ak H b' HJJ-1900 14 ____ saray - ar ıye ____ s.s1 19 oo - 23 30 _2~ _ 22.so 

Taksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 

15 

16 

7 .1 !ı 7.l!> - il 00 

____ 7.3~ 17 30- 19 30 

6.15 - 7.30 
7.30- 900 
9 00- 17 30 

Macka - Bevazit 6.15 

Bcyazit - Maçka _..;;.... ___ _ 17 30- 19 00 
ıs ou - 21.00 

700 ZIO'l-2\00 

7 19.10 

7 19.30 - --
ı 1 
8 
J9 
7 

15 
2!1 

23 20 

24.05 

--16 a Şişli - Eminonü (ı 10 - '30 
7.30- 900 
9 00 - 17 30 

ıs 6.55 
Depo 

(ı 40 Eminönü - Maçka 
Maçka - Eıninönü 

--- ------- 7.0S 
1 7 Şişli - Sirkeci tı 25 

Sirkeci - Şişli -- - --
1 7 a rJiecidiyeköy-Eminönü 

Eminönü - Mccidiyck. ----- -- ---
' 19 Kurtuluş - Beyazıt 

Beyazıt - Kurtuluş 

19 a Şişli - Eminönü 
Depo 

Eminönü - Kurtuluş 

7.17 
6.00 

6 4~ 

6 .05 

6 35 

7 

13 20.50 
ı; 30 -- 20 50 

20.20 ---- -
6 25 - 9 00 8 20.00 
900 - ı i 30 9 

ı ; 311 - 2\l 30 8 20 30 -- -
6 45 - 7 30 21 18.4S 
7.3Cı - 9.UO 21 

1730-1\J.lS 21 19.15 -----
Cı.00 - 7.30 15 23.10 
7.30 - 9.00 8 
\} 00 - 17.30 9 

li.30 - 19.00 8 
19 llU - 21 IJO 15 , 23.55 
21.00 - 2~ s s 21 

eı.os- 1.30 ıs 6.4! 
7.30- 9.0D 8 
9.00 - 17.30 13 20.45 

17 30- 2MS 8 
--:---K:::-u_r~t_u_lu~ş=----E __ n_1i_n_o_·n_u_· ___ ~6s1~-------~-~2~0.:.:..15 
22 Beşiktaş - Bebek s.23 

Bebek - Eminönü 5
·
45 5.~5 - 7.30 15 23.40 

da cins ve mıktan yazılı ihtiyaçları açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saat
lerde Gümüşsuyunda mektep içinde toplanan komisyon- 23 
da yapılacaktır. 

Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

Ortaköy - Aksaray 5.50 

7.30 - 9.00 8 
9.00- 17..30 11-12 

17.30 - 19.00 8 
19 00 l.00 20 

5.50 - 7 30 15 
7.30 - 9.00 10 
9 oo - 11.30 ıs 

24.20 

ı.oo 

20.50 

Ak O k .. 6.35 li.30- 19.00 9 21.35 İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka- saray - ~r_t_a_o...:.y _____ ~19.00- 2us ıs 
nununun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlan 34 Beşiktaş - Fatih 6•30 üo-::-·--9.00~0--20-.4-o 

9.00 - ı 1.30 14 
haiz bulunmaları ve bu maddelerde zikredilen vesika- F 'h B 'k 1130- 19.00 g 

atı - eşı taş 110 19.00- 2ı.20 ıs 21.20 Iarla müracaatları ve eksiltme şartlarını görmek için -3-2--A-k_s_a-ra_y __ _.;;_T_o_p_k..:..a_p_ı ___ ...:s~2s-=;:__=:..:.._---::.:._-: 
hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte Topkapı _ Sirkeci 5.40 ~:;~: ~:~~ ~ 
komisyona müracaatları. (3179) 

4315 
Sirkeci _ Topkapı 

6
.
12 1 ~:~g: :~:~g 1 ~ 

lstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

33 
Topkapı - Aksaray i~·~ = ~!:~~ i~ 
Aksaray - Y edikule 5

•
30 

8 S.45 5.45 - 7 .30 
Yedikule - Sirkeci 7.Jo- P.oo 1 

S. k . y . 9.00- 17.30 1J 
ır ecı - edıkule 6.17 u .30- ı9.oo 1 

23.30 

24.00 

24,35 

23.35 

24.05 

İstanbul Vilayeti Müdürlüğüne elli lira aylık ücretli 
bir Sürveyyan alınacaktır. 

Y edikule - Aksaray 19
·
00 

-
21

·
00 16 

----------...:.-------=2:.:.:ı.:.;;;00::....-~24.;.;..·4;.;;o_......::.20 __ 2_u_o 

En az Orta mektepten mezun olmak, Askerlik hizme
tini ifa etmiş bulunmak bedeni ve akli ve saire arıza has
talıklı olmamak ve hüsnü ablak eshabından bulunmak. 
Bu şeraiti haiz bulunanlar arasında 1 Temmuz 936 
tarihinde müsabaka ile tayin olunacağından talip olan
ların yukarıda yazılı hallere aid vcsikalariyle Haziran 
936 nihyetine kadar müracaatları ilan olunur. (3429) 

37 Aksaray - Edirnek. 
Edirnek .• Sirkeci 
Sirkeci - Edirnek. 
Edirnek. - Aksaray 

5.25 
5.45 

6.14 

S.45- 7.30 
7.30- g 00 
t .00- 17.!0 

17.30-151.00 
ıt.00 - 21.00 
21.00- 24.25 

10 
'1 

10 
6 

15 
20 

23.25 

23.55 

2'.25 
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ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda SALiH NECAli 
JAN 

den alınız. Reçetelerlnlı 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazrrla.nır KESKiN KAŞ LERi 

Grip, Nezle, baş ve eli§ ağrıla1'Udt 
muannld sancılan bir ande keser. 
Kıymettar bir Uil.çtır. 

• 

ıze 
,fi A STALIK 

Getiriyor-uz 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek 
ve bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtalarm,duvarların kenar 
larma,aralarma bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu 
yuvalamu 

FAYDA lLE TAHRİP EDlNIZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edecek. 
siniz. Bilhassa apartırnanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarmızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan küçük böcekleri,tırtıllan, kümes hay
vanatmda, köpeklerdıe bulunan pireleri, hayvanlarda bulu
nan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları 
behemehal FAYDA ile imha ediniz.Nümunelik 20,ufak 30, 
yarnn kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. FAZLA 
PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecne. 
bi malt diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 
Hasan deposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOÖLU 

Her yerde 

Doktorlar tarafından 
tavsiye 

olunmaktadı~. 

Türk ofis istanbul 
törlüğünden: 

i LAN 

EllO "Frult Salt'•, 
"Sel de Frult" ,. 
"Mervı Tuıı" llell· ' 
melarl falırlkı mı•· 
kuı olarak tescıı 
ldllml,tlr. 

Direk-

Sigortalı teftiş ve murakabe kanununun tatbik suretlerini gös
teren talimatnamenin muaddel 15 inci maddesinin hükümleri
ne göre imtihana tabi bulunan Müfettiş, seyyar acente dellil 
muavin ve tali acentalarla muhammin ve avarya komiserleri ve 
idarehane haricinde muamele yapan bilumum sigorta l}irketleri 
müstahdimininin 26 Haziran 1936 tarihinden Haziran sonuna 
kadar olan müddet içinde dahi imtihanlarının yapılmasına de
vam olunacaktır. Şimdiye kadar müracaat etmemit olanların hu 
müddet zarfında behemehal imtihan komisyonuna müracaat ey
lemeleri ve gelmeyenlerin ayrı bir karar ve emre intizaren elle. 
rinden eski karneleri alınarak i9ten menedilecekleri son defa bir 
kere daha ilin olunur. 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Düşkünler evi için laznn olan günde 50 kiloya kadar ve hafta-
0.a aynca iki veya üç gün yüzer kilo olmak üzere tahminen 
32850 kilo koyun eti ihaleden itibaren 15 Temmuz 937 gününe 
kadar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Etin bir kilosuna 
39 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 8 Temmuz 936 çar· 
şaınba günü saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. Şart
namesi Levaznn Müdürlüğünden isteyenler parasız alabilirler.İs
tekliler kanunun emrettiği vesika ve 916 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarım havi zarfla. 
nm yukarda yazıh günde saat 15 şe kadar Daimi Encümene 
vermelidir. (3526) 

Belediye matbaası için laznn olan 15 kalem tab'i ve teclit le
vaznru açrk eks~meye konulmuştur. Bunların hepsine 2223 
lira 50 kuruş fiat tahmin olurunuştur. Listesi şartnamesi ve nü
muneleri Levaznn Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 
N. lı kanunun tayin ettiği vesika ve 167 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 9 Temmuz 936 perşembe 
nmü saat 1.5 de Daimi Encümende bulunmalıdır. <B.) (3528) 

GRiPiN 
bulunan eve 

.... 

baş ve diş 
.... . 

agrısı g1rmez 

Onun gibi yapmayın, ba
şınız ve dişiniz ağırmağa 
başladı mı hemen bir kaşe 

GRiPiN 
ALINIZ BiR ŞEYiNiZ 

KALMAZ 

VENOS RUJU: 
Gayet cazib renklerile kullananla

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

VENÜS KREMl : .. 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en şayanı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

VENÜS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli· 
leri teşhir eden yüksek evsafta eş
siz pudradır. 

VENÜS RlMELl : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf 
Karlman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza filat ve ı t r i y a t 
ticarethanesi, Istanbul • Bahçekapı. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii' renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

D Li 
'-Dişi erin ~-·-·· .. .:,. _ _:. __ ·-·---··-· ...... --. ___ .J -------

R 
A 
D 
y 

M 
u ' TA VZllI - Istanbul Asliye Altıncı 

Hukuk Mahkemesinden: Gazetenizin 
14-6-936 tarihli nüshasının 10 cu sa- Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, on· 
hifasmda münteşir dava arzuhali- lara sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

~~::r~:~r:I;:~~:~~ [ F~at~ğü~~_e_i_k_i_··· _d_e_f_a_k_u_ll_a_n_m_· _a_k __ s_a_r_t_il_e-: 
. 

HiLMi ZiYA ÜLKEN 
BugUnün en mühim eseri: 

YiRMiNCi ASIR 
FiLOZOFLARI 

:ı 11111111111111111llllll111111111111111111111111111111111 llll lll HlllllUllllllll llll l il lllll il lllll l l lllfllll IHIUll~ 
§ Bugünkü felsefeye genel bir bakış. İrrasyonalist felsefe : E?1ile Boutroux: ~ 
: Emile Meyerson. Pragmatizm: W.James, John Dewey, F. S. Schıller ~ Henn 5 
E Bergson, Maurice Blondel - XIX uncu asır ideaizminin mukavemetlerı : Bene- 5 
:: ?etto Groce, ]. M. Baldwin, Marburg mek tehi ve Cassire - Simı:ıeı, L~. Senne :- : 

· : Ingilterede yeni realizmin tekamülü: B. Russel, Alexendcr, Whıtehead ın r~ali~ : 
: felsefesi, Ruyer - Phenemenologie : Husserl, Max Scheler, Emile. I:ıask, Nıco~aı : 
: Hartmann, Martin Heidegger - Mathem atik felsefesi: Hilbert - Fızık felsefesı : E 
: Ernest Mach, Einstein - Amprizm logist ik: Wiener Kreis, Schl~ck, .~rank, ~ans ~ 
§ Reichenbach - İdealist fizikçiler: Edding ton, James Jeans - BıyoloJı felsefesı - : 
: Sosyoloji felsefesi - Materiyalizme. = 
;:i111111111111111111111111111111111111111111ııtıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111~ 

Büyük kıt' ada 30 forma ve 24 resimle. Fiatı 27 5, cildlisi 300 kuruştur. 

~------K Art AA T Ki TA BE V i-----·~ 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

363 

1492 

1634 

2093 

3832 

5867 

6484 

8082 

8098 

8122 

8124 

8161 

8197 

8202 

8287 

Semti ve mahallesi 

Langa Katip Kasını 

Feriköy 

Arnavutköy 

YeniköY, 

Arnavutköy 

Saınatya Imrahor 
Ilyasbey 

Kasımpaşa Yeni Çeş
me mahallesi 
ArnavutköY. 

Paşabahçe Incir köy 

Arnavutköy 

Yeniköy 

Tarabya 

Fatih Hacı Tim.ur 

Davutpaşa 

Bayazıt Cad. 

BeY,oğlu Yeni Şehir 

o 

Sokağı 

Yalı 

Emlak No. 

E.232 
Y. 79 

E. Baruthane cad. E.135 Mü. 
Y. Mariya harita 10 
E. Dolaplı köyü E.ve Y. 21 
Y. Beyaz Gül 
Maslak Cad. E.16-18-20-22-24-

26-28-30 Y.18·20-
22-24-26-28-30-32 

Kilise E.ve Y.16 

E. Istasyon cad. E.141-143-145 
Y. Genç ağa sokağı Y.141-141/1 
ve Imrahor cad. 
E. Kilise 
Y. Mühit 
E. Büyilkayazma 
Y. Beyaz Gül 
E. Köy 
Y. Çmar Cad. 
Büyilkayazma 

E. 4 Y.51 
mahallen 23 
E.129-131 
Y.135-137 
E. 53 
Y. 34 
E.ve Y. 15 

E. Birinci E. 16 Y.18 
Y. Kanber mahallen 12 
E. Aya Yani Y.Köp- E. 7 
rü mahallen Y. 9 
Dümbelek 
E. Çıkmaz Kilise E.ve Y. 5 
Y. Köprülüzade Ada 244 

Parsel 6036 
E. Çubukçu E. 6-8 
Y. Kehribacı Y. 1-1/-3 

Kaya Eski ve Y.eni 1 

Cinsi ve his. Hisseye göre 
muhammen K. 

Bağçeli kagir hanenin 70 Açık 

1/16 tam mülkiyeti ile arttırma 

2/16 çıplak mülkiyet his. 
145 metre arsanın 80 
1/2 His. 
18,37 metre arsa 40 

" 

" 

12662 ınetre arsa 3800 Kapalı 
zarf 

19820 metre bostan 400 Açık 

ve tarlanın 1/5 His. arttırma 

üstünde odaları olan 2100 Kapalı 
kagir iki dükkan zarf 

71,50 metre arsa 

Ahşap hanenin 
2/4 His. 
64,5 metre arsa 

110 Açık 

arttırma 

1205 Kapalı 
zarf 

130 Açık 

arttırma 

8265 metre bağ yeri 450 ,, 
ve kulube ile tarlanın 
1/4 His. 
Bağçeli ahşap hane- 140 
nin 15/96 His. 
Bağçe 110 

23,18 metre arsa 25 

!ki parça ve 5340 80 
metre bostan ve ah· 
§ap iki hanenin 77,(4800 his. 
110 metre ar8a 450 

" 

" 

" 

" 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 8-7-936 tarihine te-

3adüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

• 


