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italya konferansa muarız 

Umumi şerait bu mesele hakkında 
müzakere yapmıya müsaid değilmiş 

~~~~--~----------~~-.) 

Çok teessüf olunur ki diğer milletlerin hayati işlerini İtalyanın 

muvafık göreceği zamanlara isabet ettirmek mümkün değildir 
Dün Konferansta harp 

CJemilerinin CJeçiş 
'erbestisi işi konuşuldu 

Montrö, 24 (.A.A.) - Konfe
rans tarafından bugün aşağıdaki üç 
numaralı tebliğ neşredilmiştir : 

Konferans, Yeni Zelandanın kon
feransta kendisini temsil ettirmek 

·fikrinde olmadığını ve fakat Lozan 
muahedesi ahkamının muhtemel bir 
feı1hi veya tadiline karşı hiç bir iti
razı bulunmadığını bildiren ve mez
kur memleketin Londradaki fe'vkala 
de komiseri tarafından gönderilen 
mektubuna ittila kesbet.miştir. Kon
.ferans 1'ürk projesinin ikinci kısmı
nın tetkikine başlamıştır. 

Litvinof, 6 madde şumulünün an
cak Karadeniz sahillerinde bulun
mayan devletlere tatbik edilebilecek 
§ekilde tasrihini istemiştir. Mümai
.Jeyh keza tahtelbahirler için derpiş 
edilen istisnanın uçak gemilerine de 
teşmilini istemiştir. 

lngiliz murahhası 
Lon~radan talimat alacalı 

Lord Stanhope, bu maddenin he
yeti umumiyesi hakkında yeni pren
elplerl ve yeni bir metni ihtiva etti
ğini kayde1tiyerek meselenin heyeti 
umumiyesi hakkında Londradan ta
limat iBtcmck mecburiyetinde kaldı
ğını ve bu talimat henüz gelmediği 
için bu baptaki hattı hareketini ta
lik eylemekte olduğunu bildirmig-

Fransanın endişesi 

Almanların Çeklere 
taarruz ihtimali ! 

Çelt Reiaicümhuru Beneı 

Paris, 24 (A.A.) - Mebusan mecli 
Binde hükumetin harici siyaseti hak 
kmdaki beyanatını takip eden müza
kereler esnasında sağ cenaha ve mer 
keze mensup bazı mebuslar, Avrupa 
nın şimdiki nazik vaziyetinden bah -
setmişlerdir. Muhafazakarlardan De 
Kerillis, Almanyanm Çekoslovakya. 
ya karşı ani bir hücumda bulunma-
111 ihtimalinden bahsetmiş ve Fransa: 
nm böyle bir ihtimale karşı hazırlık 
sız olduğunu söylemiştir. Mumaileyh 
Fransa için de acil bir tehlike mev
cut olduğunu ilave eylemiştir. Al
manların 1800 tankı ile motörlü fır
kaları iki gün zarfında Belçikayı ge
çebilir. Ayan meclisinde hükumetin 
beyanatına ait müzakereler yann ya 
pılacaktır. Ayan meclisi, dünkü cel 
sesinde Fransa Bankas• ile hükumet 
arasında aktedilmiş olan ve banka -
nm hazineye avans vermesine dair 
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Boğazlar lıtonferan aının toplandığı Montrö civarından bir man;r.ara 

tir. tir. de olduğunu bildirmıştır. 
Litvinof, istediği tadilatın Lo

zan'da kabul edilen prensiplerin ter
kini katiycn tazammun eylcmediğini, 
Karadenizin hueust vaziyetinin Lo
zan' da tanınmış olduğunu çünkü bu 
denizden çıkacak olan kuvvetler hak 
kında hiçbir tahdidat derpiş edilme
miş bulunduğunu söylemiş ve esasen 
6 ıncı maddenin ancak nezaket ziya
retlerine ait olduğunu kaydeylemiş-

Lord Stanhope, Karadenizdc yapı Litvinof, vaziyeti diğer hiç bir dt>· 
lacak polis hareketleri ihtimalinden nizle mUkayese edilemiyecek olan 
bahsetmiştir. Karadenizin hususi mahiyeti Uzerin

Japonların fikri 
dc israr etmiş ve Karadeniz sahille
rinde bulunan devletlere ait olup Bo

Saito, Japonyanm Karadenize gi- ğazlardan çıkar ~ '< gemilere mezkur 
recek harp gemileri hakkında der- denize girecek gemilere konulan tah 
piş edilen tahdidatı aynen Karade- didatın aynini koymağa imkan olma 
nizden çıkacak harp ı;cmilerine de dığını kaydetmiştir. Diğer taraftan 
tatbik edilmek şartiyle kabule ama- l ı Ark111 6 ıncıda ı 

Eden • Necaşi mülCikatı 

Negüs Ec:Jen'le beraber 
Cenevreye gidiyor 

Uluslar Kurumu Konseyi yarın toplanacak ve 
Habeş • ltalyan meselesini tetkik edecek 
Londra, 24 (A.A.) - Necaşi. dün J iddiaların İngiliz kabinesinin hattı 

F...den'i kabul etn1iŞtir. Necaşi, Edene hareketini asla dcğiştirmiycceği mü
hala temsil etmekte olduğu fikrinde taleasında ısrar eylemcktedirlcr. 
bulunduğu hükumetinin niyet ve ta .. 
savvurlaI'I hakkında izahat vermiş· Negus Edenle beraber 
tır. Söylendiğine göre Necaşi. Edene Cenevreye gidiyor 
Habeşistanıı:ı m~s~akil bir millet ola- Londra, 24 (Tan) - Habeş impa
rak mevcudıyetinı muhafaza etmek· rotoru yarın Edenle birlikte Parise 
te ve İtalyan istilasına karşı mukavc \'e oradan C~nevreye hareket ede -
metil'\ devam eylemekte olduğunu cektir. İmparator Cenevrede Habes 
söylemiştir. Necaşinin biltün bu iş- delegasyonunu idare edecektir. Fa : 
ler hakkmaa Cenevre asamblesinde l<at toplantılarda söz söyleyip söyle
bizzat izahat ':ermek Uzere Cenevre· miyeceği henüz belli değildir. 
ye gitmesi ihtımalinin mevcut oldu . 
ğunu farzedecek birtakım sebepler 
vardır. 

lngiliz mahafili, Necaşinin mem
leketinden çıkmasından beri Habe -
şistanda bir hükumet mevcut olma
dığı ve imparatorun ileri sürdüğil 

Heyetler Cenevreye 
gidiyor 

Parls, 24 (Tan) - Milletler Cemi
yeti konseyine aza bulunan devlet
lerin murahhaslarr, birer birer, Ce

{ Arkası 6 mcıda l 

Nepftin Lontlratla alınmıı .an bir resmi 

Almanya - ltalya 

ltalya Hava Nazırı 
Almanyaya gitti 

/talya Hava Balianı Vollc 

Berlin, 24 (A.A.) - ltalya Hava 
Nazırı General Valle bugün, hususi 
tayyaresiyle buraya gelecek ve hafta 
sonuna kadar Berlinde misafir kala· 
caktır. Gazetelere verilen bir tebliğ· 
3e. Generalin, 1933 yılı ilkbahannda 
'";öringle, General Milchin İtalyan ha 
·:a kuvvetlerine yapmış olduklan zi
yareti iade maksadiyle geldiği söy· 
lcnmektedir Siyasi müşahitlerin ifa 
1e1erine göre nazilerden bazı nüfuz
' ı- kimseler, şu aralık, Alman - ita]. 
yan dostluğunu kuvvetlendirmeğc 
'" bilh&.ıı"'a Fransa, ispanya ve Bel· 
ikadaki son siyasi inkilaplardan son 
a, bir nevi "beynelmilel Faşist Bir 
.vt" kurmağa <;alışr•aktadırlar. 

ltalya Hava Nazırı 
Bt:rlin, 24 (A.A.) - ltalya Hava 

~azın General Va.He ile Italyan hava 
cuvvetıeri erkanı harbiye reisi, bu 
"abah Berlin yakinindeki Staaken 
Pyyare mevdanma gelmi~lcrdir. 

• 

Adliye terfi listesile Hari
ciyedeki yeni tayinlerin 

listesi 3üncü sayfamızdadır 

Dahiliye Vekili 

Sükrü Kaya yarın 

lzmirden geliyor 
lzmir, 24 (Tan) - İzmir mıntaka 

sındaki Valilerin ve parti başkanla
nnın toplantısına başkanlık edecek 
olan Dahiliye vekili ve parti genel 
sekreteri Şükril Kaya ile genyön ku- , 
rul üyeleri bu akşam lzmire gelmiş
lerdir. Izmir valisi kendilerini Mene
mende karşılamıştır. Gece şerefle
rine bir ziyafet verilmiştir . 

Anlıarada toplanan Valiler ve parli 
baıkanları toplantıawdan intibtılar. 

Yuliantla ismet lnönü toplantıya 
baflıanlılı ecliyor - Ortacla Valilerin 
toplantuı - Altta: lnnet lnönü top-

Dahiliye Vekili bu alc§am 
hareket ediyor 
Eğe mıntakasında bulunan Vali

lerin toplantılarına riyaset etmek ü
zere lzmire giden Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya, bu akşam vapurla ls
tanbula hareket edecektir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya yann 
şehrimize gelecek ve buradan Trak
ya mıntakasındaki Valilerin toplan-

lantıya geliyor 

tılarma reislik etmek için Edirneye 
gidecektir. Edirne toplantmnda 
Trakya umumi müfettişi General 
Kazım Dirik de bulunacaktır. 

İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Ustündağ da Dahiliye ve
kili ile birlikte gidecektir. 

Karabükteki yeni inşaat 

Maden ihracatı Türkiyeye 
mü~im gelir getirecektir 

lni;ü:r. mümeı6İlleri llıtıaat Vekili Celal Bayarla beraber 
[Yazısı 6 ıncıda] 

Yunan milli takımını dün 
basketbolde 49-12 yendik 

Yunan Milli takımı oe Türk takımı bir artula 

- Yazısı beşinci Stıyfamızda -



• 

1 

t 
r 
il 

ı 

IJ 

.k 
v 
D' 

ı. 

rı 

k 

da 
32 
ka 
39 
Şal 

na 
td 
ma 
rın 

~veı 
] 

Va.2 

lira 
m 
N. 
nat 
w 

2 

GUNAŞIR.I 

1"1..~h•"I--ı.~t: .Akl~ 

TAN 

Geçenlerde bir Hint raca.sının lstanbula geli~ine sütunlar ayıran mes
lekta.5tar, Çanakkale şehitlerini ve İstiklal marşını yua.n büyük Türk şa
irinin ı:;urbcttcn dönüşünü biraz geç haber alddar. Zümrüt ve ya.kut me
rakh~ı racanın sen·eti galiba, dilimize o zümrütlerden daha iyi yontul
mu§ n daha kıymetli eserler veren pirin san 'atinden daha cazibeli gö
rün dil. 

~~_._-..r----
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Maarifte hazırlık 

S. d·ı·k h 1 e ersınız . M k .h . . . ım ı ı arcın yanız . . e tep ı tıyacı ıçın 

Ruhsatiye iıi 

Mehmet Akif, Şişlide bir hMtanenin sessiz bir köşesinde yan uııutul • 
muş yatıyor. 

DU_şüncesi, itikadı ne şekilde olU.1'8a olsun Türk ~rini onun kadar ileri 
götüren bir adam bizim i~in dalına yepyeni olmak lbımgellr. 

d.. b. ·. ..d k Hava servıslerı . db. f f 
ortte ırı o enece 

1 
H~:.,::::. ~;~ ::·~t~·:k:;. %:.'. yem te ır er a ınıyor 

Aramızcla bir nesil fa.rkını dü~Unebllir miyiz? Büyük §airler için ya.~ 

yoktur. Dünün veya bugünün şairi diye aynlamazlar. Zaman onlar i<:in 
bir kül halinde (ebediyet) olarak dii§ünülür. Hatta vatan huduttan bile 
yok-tur. Sesleri bir memleketin smırlanndan kavsi kuzehler büyüklüjün
de dairelerle dalgalanarak bütün insaniyetin ufukla.noı sarar. Onlar, 
kendi nıilletinin olduğu kadar herkesin ve herke.. onlanndu. 

Yeni bina tahriri yapılan kazalar- leti almq. Hareket saatinde gitmif, 
daki dükkanlardan pazar günleri a- tayyar•ye binmif. Tayyare hareket 
çık kalmaya mecbur olanların beledi- etmeden evvel memurlar gelip elin
yeden alacakları ruhsatiyeye ait de bileti bulunan ve mühim bir iıi 
harç meselesi yeni bir safhaya gir - olduğu için Ankaraya tayyare ile 
miştir. Bu gibi kazalardaki yerler - gitmeye mecbur olan yolcuyu: 
den bu harç evvelce tanzim edilen - Avdet cdecelt ba§ka yolc:u 
talimatname dahilinde tahsile devam var. O gidecek. Si:z ininiz! demişler Vakıa, Mehmet Akifin tam bu kıratta bir şair olduğunu iddia etmi~·o

rnm. Ji'aka.t Türk edebiyatına hakiki erkek sesini o getirdi. Dar bil' k•fes 
lcinde hülyalarını şakıyan Türk şiiri, hayatin sesini onwı feryatıa.rile bi
ze duyurdu 

edildiği takdirde alakadarlann hak- ve inclirmifler. 
sızlık karşısında kalacakları lx>ledi- Bir serviain, liele' propaganda e· 
yece de anlaşılmıştır. Bunun üzerine, dilmel. için emek veril•n böyl• bir 
artık hiç bir itiraz kabul edilmemek /tattın yolculara bu tarzda muamele 
şartile bu hususta son karar veril - edilmekle takviye edilemiyeceği 

Alev gibi çırpman bir kalbin içinden geçerek flk~ln nasıl şiir olabilece
ğini ilk defa o gösterdi. 

miştir. Bu karara göre, ruhsatiye fÜphe•i~ir. 
Burada, bu fikrin münakaşasını Iüzum~uz bulqyorum. 

harçları meselesi Şehir Meclisinin Gerçi avdet edecek yolcuların di
lkinciteşrin içtimamın ilk celsesinde ierlerine karft rüçhan hakkı var
yeniden müzakere ve tesbit edilecek- ıa da bunun bilet •atan giıelcrcle 
tir. Ancak o zamana kadar yeni ruh bilinmeai icap etmez mi? Emin olma 
satiye almadan açık kalmanın imka- dılrça bilet vermemek hem aerviain 
nt olma.dığmından alakadarlar şimdi ciddiyeti nolrtoaından, hem Je İf aa 
lik ruhsatiye harcı tutarmın dörtte hibinin yolundan kalmamG11ı cihetin 
birini tediye edeceklerdir. Diğer dört dsn lü41umlu değil midir? Umuyo
te üçü Teşrinisaninin haftasına ka - ru.31 iti claha llfıfl(llll8JÇta olduiu için 
dar talep ve tahsil edilmiyecek, Mec- bu çefİt ba~ akaaklıklar göateren 
!isin vereceği karara göre o zaman hava ıerviai yakında daha mükem· 

Mehmet Akifte inanan bir adamın saffetin kun·eti \ "&r. Yıllardu elle
rini bütün genişljğ:ile ufuklara açarak göklere haykıran bir seşJe yurdu -
nun kurtuluşunu lstooL Büyük~' köteeinde :rahat uyusun. 

Bu dua müstecap olmuştur! 

Orhan SEYFi 

mahsup muamelesi yapılacaktır. Ye- m•I ifl•m•Y• botlar. 
ni ruhsatiye alma müddeti evvelce 
de yazdığımız gibi bu ay sonuna ka

Şimdi ••• 
Paris-Soir yaztyor: 
"Olümünün arifesinde, can çekiş

tiği odada, 1.faksim Goi'ki Stalin'in 
ziyaret\ni kabul etti. 

"Herkes, dikkatli bir kızıl nöbet
çi tarafından uzaklaştırıldı. Hasta
bakıcı bile hastanın baş ucundan ay
rılmak mecburiyetinde kaldı. 

"Yirmi dakika, Rusyanın hakimi 
ile halkın geniş sefaletini dillendir
miş olan dahi muharrir tamamile 
yalnız kaldılar. 

f'Ne konuştular? Karşılıklı hangi 
mrlar söyleşildi? Biri ölmemezliğin 
kenarında, öteki iktidarın tepesinde 
olan bu iki eski cezalı adam nasıl 
bir veda kelimesile biribirinden ay
rıldılar? 

"Bunu hiçbir zaman bilmiyeceğiz. 
Çünkü Stalin odadan çıkarken bir 
tek kelime söylemodi. 

"Daha sonra, Gorki'nin ölümünü 
öğrenince sadece mırıldandı: 
"-Şimdi, Rusya daha az büyük

tür. 

Gorkinin evlatlığı 
Fransanın Fastaki Lejyon Etran

jer zabitleri arasında Peşkof ismin
de biri varmış. 

Peşkof, meşhur Gorki'nin soy adı
dır. Acaba zabit Peşkof'un Rmı mu
harrirle alakası nedir'! 

Yirmi beş sene evvel Gorki bir 
polis kara.kolunda, gizli veaikalar 
taıPdığı için tevki! edilmiş bir deli
kanlıya rastlamış ve sorgu sırasın
da delikanlının kendisini ele verecek 
kağıtları yırtarak yuttuğunu gör. -
müş. 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorvlar 
- Dreyfü" me.vlesine kan~mış o

lan romancı kimdir? 
- Japonların ilk Mikadosu kim

dir, isminin manası ne<llr ''e bu adı 
ne zaman almıştır? 

- Amerika. Birleşik Hüldimetlerl 
Loıtiklalisini kun.n Vaşington han~i 
mmettendir? 

- Kendiıtlne "Musiki Şairi" diyen 
kimdir? 

- Orhon kitabelerini kimler bul
muştur! 

dar uzatılmıı,tır. 

Betediyede 

Otobüs muayenesi için 
son mühlet bitiyor 

MotörlU kara na.kil vasrtala.rmın 
yıllık fenni muayenelerine devam e

dilmektedir. Daimi encümen tara • 
fmdan hazrrlatılmış olan bir talimat· 
nameye göre, otobüs ve otomobille
rin sıra ile muayeneye gelmeleri ve 
ilk muayeneye gelenlerde bazı eksik 
likler görülürse alakadarların der -
hal bunları tamamlayıp tekrar mua-Dünkü soruları• cevapları 

S _ Po.<ft<ı pulu kolek,,iyonu han- yene heyetlerine müracaat eyleme1e-
gi tarihte 1xışlam1~ftT ve ilk koleksi- ri lazımdır. Halbuki ~hir dahilinde 
y<»ıcu"lar kimlerdir, işleyen otobilıılcrden bir kısmı mu-

C - 1846 da lngilt.erede kullanıl- ayeneye gelmiş, bunların da ekserisj 
mış pullar ticareti yapıl.mit. Fakat bozuk çıkmı~tır. Bunu gören diğer 
bu pulları alanlar bunlarla odAlanam o t o b il s 1 e r d e n hiçbiri hala 
duva.rlannı kağrtlarlardı. Koleksiyon muayeneye gitmemiştir. 
merakı yine lnglltere ve 1855 t.e mek B u n u n il z e r i n e belediye 
tepliler arasında. başlamıştır. hiç muayeneye gelmeyen otobüsler· 

S - ilk pul gazetesi hangistdir ve le bir defa muayeneye gelip te nok
nerede neff"edilm~tir'! c _ l86Z kanonuevvelinde Llver- sanları görülen ve bunları ikmal et· 
pul'da neşredilen ''The Stamp Collec- melerine taUken muayene etiketi ve
t-0r's Re'.iev and Monthly Advertiser" rilmiyen otor'i.slerin muayeneye ge
mecmua.'iıdır. tirilmeleri için son bir mühlet ver-

S - Dilnyanın ilk 'Plıl cemiyeti miştir. Bu mühlet bu akşam bitecek 
nerede k-urulm~tur1 ve yarından itibaren muayenesiz o -

O - 1865 te Parlste .kuralaa (So- lan otobüslerin işletme ruhsa.tiyeleri 
clete phllateliqoe) 1tu yoldaki Uk ku- bir daha verilmemek üzere istirdat 
rumdur. edilecektir. 

8 - Brit~ Müzeumdalri 'P"l ko - • Şehir ~indeki hayvan ahırlarm-
lebiyonuM kim 1tetliye etmi§tirt dan şikyetler çoğalmaktadır. Beledi· 

O - hıllb •ylavlaruldan Tapling ye halkın bu gibi şikayeUerini esas 
S - Dünyanı" en J101uıl1 ilri pulu itibarile haldı bulmakat ise de bu a-

1uıug1.ttdir' hırlann ı...t.a yere nakli için şiındi-
0 - Morls ...._ .... 'Tost-olflee,, lik karar vermeğe imkan yoktur. Aıı 

yuııh ve 1874 de çakanhaıı} 1* Ye iki cak bu gibi ahırların aahiplerinin 

Bi~ böyle düıünüyoni:&. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERL.Eh 

• Prens Şalen dün gitti - Birltaç 
gündenberi şehrimizde bulunan Suri
ye adliyesi erkanından Prens Şalen, 
dün, Toros ekspresile Halebe gitm~ 
tir. 

• Akayda yaz tarifeleri - Akay 
vapurlarında yaz tarifesine bir tem
muzdan itibaren b~lanacaktır. 

•Sipahi Ocağında müsabakalar -
Sipahi Ocağı tarafından tertip edi -
len konkur hipikler, 28 haziran ve 5 
temmuzda Harbiyede Sipahi Ocağı 
meydanlığında yapılacaktır. 

• Anneler b.irli~i toplandı - An -
neler birliğ! idare heyeti dün bfr top 
lantı yapmıştır. Birlik yakında bir 
deniz gezintisi tertip edecektir. 

* Ecza kodeks kom~yonu - Türk 
ecza kodeks komisyonu, dün de sıh
hiye müdürlüğünde toplanarak me
saisine devam etmiştir. 

• Beşiktaşta kayınaka.ınhk biıt.a -
sı - Belediye ve nüfus dairelerini de 
içine alan Beşiktaş kaymakamlığı bi 
nası, eski olmakla beraber bulunduğu 
mevki itibarile iyi bir yerde değil -
dir. Binanın önünde ve yanında bu -
lunan odun depoları boşaltılarak bu 
çirkinlik giderilecektir. Ileride, büt
çe vaziyeti müsait olunca da, yeni 
bir kaymakamlık binası yapılacak -
tır. 

itfaiye kongresi 
Viyanada toplanan beynelmilel it

faiye kongresine İstanbul belediyesi 
namına iştirak etmiş olan İtfaiye 
müdürü Ihsan dlin şehrimize dön -
nıü~tür. Thsan kongrede gördükleri
ne ait raporunu hazırlamaktadır. 

Maarif Vekaleti orta tedrisat u -
mum müdürü Avni, dün, Maarife 
gelerek tetki'.ata başlamıştır. Avni, 
ilk mekteplerde mezuniyet imtihan
ları bittiği cihetle şehrimizin gelecek 
tedris yılındaki orta mektep vaziye
ti hakkında etütler yapmaktadır. Bu 
arada me7.unlarm mikdarları ile mev 
cutlar tcsbit olunmakta, ve şimdiki 
orta mektep binalarile şube ve smıt 
mevcutları karşılaştırılmaktadır. Bu 
tetkikat neticesinde evvela yeniden 
kaç sınıf tesis olunabileceği tesbit 
edilecek ve bunlardan bir kısmının 
mevcut mekteplere yeni şubeler ili
vesile kapatılması ciheti araştmla -
caktır. Bundan sonra, Maarif idare
sincce yeniden açılması kat'i olar~ 
kararlaştırılan dört yeni orta mek
tebe dağıtılacak talebe aynlacak, da 
ha sonra geriye kalan talebenin ınik 
darına göre kat'i hüküm verilecek -
tir. Eğer bu ayrılmalardan sonra or
ta mektebe devamı lazım talebe mik 
dan fazla olursa çift tedrisat usu
lü kabul edilecek ve yeni subeler te
sisinden vazgeçilecektir. Maamafih, 
kat'i hükümler, bu tetkikat bittik • 
ten ve neticeleri Maarif Vekiline 
izah edildikten sonra verilecektir. 
Dün. bu maksatla biri Maarifte, di
ğeri 44 üncü ilkmektepte olmak üze
re A vninin başkanlığında iki içtima 
yapılmıştır. 

Maarifte 

Üç mıntakacla resim 
sergileri açıhyor 

Pariste açılacak beynelmilel resim 
ve elişi sergisine bizim de iştiraki
miz kararla~tırıldığı için, ilk mektep 
sergilerindeki eserlerden onar tane
si, mıntaka sergilerinde teşhir edi
lecektir. Mıntaka sergileri, biri Bey
oğlu, diğeri Kadıköy ve üçüncüsü Is
tan bulda olmak üzere üç tanedir. 
Bu üç sergide teşhir edilecekler ara
sından da onar tanesi s~ilecek, da
ha sonra bu otuz eser bir jüri tara
fından tetkik edilerek Parise gönde 
rilecek olanlar ayrılacaktır. 

• Geçenlerde tedrisatını tatil eden 
Çarşıkııpıdaki Bulgar mektebinin 
Maarif Vekaletince satın alınması ka 
rarlaı;ıtırılmıştı. Bu binada bir orta 
mektep veya ilk mektep açılması 

hakkında tetkikata başlanılmıştır. 

~aamafih bir orta. mektep açılacağı 
zannedilmektedir. ·· 

* Geçen sene mekteplere bin ka
dar leyli meccani talebe alınmıştı. 
Bu yıl bu mikdar bin beş yüze çıka
rılacaktır. Leyli meccani talebe için 
açılacak imtihanlarda vilayetlerde 
tahriri yapılacak, imtihan evrakları 
Maarif Vekaletince tetkik edilecek • 
tir: İmtihanları ilk ve orta mekteb
krden yalnız iyi ve pek iyi derecede 
mezun olanlar dahil olabileceklerdir. 

Gorld bu gence alAka göetenni§ 
ve onu evlat edinmiş. Babalığmm 
soy adını kendine ad yapan deliun
lı kurtulur ~rtulmaz Lejyon Et
nnjer'e yazılmış. 

Tesadüf mü 1 
' 

pealllk pullan. temizliğe asami derecede riayet et
~ meleri ve ahır dılJlDa pislik atmama-
iri~ iöıesl fan alakadarlara bildirilmiştir. 

Nakliyat devam ediyor 
!ngilterede bulunan Haile Selbie 

eon günlerde fena bir haber almlf. 
Menkftp imparatoru mUteeuir 

eden haber §Udur: 
Imparatonın son zamanlara kadar 

)'B.Ilmdan ayırmadığı, fakat Habeşis
tandan ayrıldrkta.n sonra Kudüsteki 
malikanesinde bıraktığı ufak ve be
yaz köpeğini bir otomobil çiğniye -
rek öldürmüştür. 

lşin tuhaf tarafı, köpeği ç.iğniyen 
otomobilin bir Italyan arabası, oto
mobili kullananın da bir Italyan ol
masıdır. 

1ramvoy yorenlilclerl•d•• 

* Yeni belediye bütçesi henüz Da-
Dü•ki Meıeleaia ltalli biliye Vekaletince tasdik edilmediği 
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cihetle itfaiye mektebi in,.atı dur -
. m\l.ftur. Bu itibarla mektep ancak 

eylUl aonunda ac;ılabilecektir. 
• Haftada bir Betiktafta Köyiçin

de kurulmakta olan pazar Tramvay 
caddesine kada1' dayanmakta n o
radan halk ve nakil vasıtalarının geç 
melerini zorlamaktadır. Beşiktaş 

kaymakamlığı, pazar yerinin köyiçin 
den thlamura giden caddeye doğru 
biraz ileride kurulmuı işini tetkike 
başlamıştır. 

+--
Koz piktir. ($) oyııar ve sekiz lö- 1 Eksperlerin imtihanına 

veden altısını alır. 

Romanyadan şehrimiz~ 
1800 göçmen daha CJeldi 

25. 6 - 936 

Dış siyasa 
Suriye ve Fra•ııılar 

Fifüıtinde rrı<an İı!lyanda.n 90~ 
Suriyede de birkaç ayaklanma Jıi..di~ 
seslnin belirmesi Arap mllliyetper ~ 
verlerinin istiklal gayelerini tahakkuk 
ettirmek i~in AvrupallDl kal'lfl.k vır 
ziyetinden istifade etmek istedikte • 
rini gö,uriyGr. Filfstln Ara.plan se. 
nede 60,000 kişiye baliğ olan Ya.bu -
di muhaceretinin durdurulma.snu 19-
terken Suriyeliler acaba n t&lepler. 
de bulunuyorlar! 

Surinlllerin Framnı idaresinden 
şikayetleri hem ekonomik, hem de 
siyasidir. 

Harbiumumi neticmi ()amaDlı lnı
paratorluğundan a.ynlan Suriye 
Fransız mandası altına verilıniştL 
Fransızlar memleketi beş idari bölü. 
me ayndırlar: Bir milyon nüfuslu 
Lübnan Oümhurfyeti, 1,750,000 nü -
:fuslu Suriye, 300,000 nüfuslu Latak 
ya, Cenupta küçük Oebeld.rnse, ve 
Şimalde Antakya.. Fran8ıı iümtb'ge 
bakanlığı Suriyeyi bu taksimata uğ
ratmakla idareyi kolayıaştıra.cağuu 
ümit edh•ordu. Nitekim de b&rpte11. 
sonra. yedt sekiz sene bu talaıitnat 
beklenilen netitt.yi verdL Fakat btlll 
dan sonra Arap ıiasyonaliznti uyan. 
mağa. başladı. Araplar menıleketııı 
böyle parça. parça a.ynlmış olımtAııı
dald fenahğı sezdiler. Bilha88& İnglt 
terenin I:raka muhtariyet venrıe.f. 
ve Bağdatta büyük blr Arap devleti 
kunılması Suriyeli mllliyetpervertc:rt 
tahrik etti. Müttehit bu Suriye CJüın 
huriyetini.n tesisi için ''ittihat .e Js • 
tiklaJ uğurunda,, propagandalan a • 
yaklanmalar başladı. An.plar, "Sari 
ye bir küldür. F.raıwzlann Wr maa
da ola.ra.k idare ettikleri MI kttlltt. 
cüzülere ayırtmağa. hakkı olllladıil
nı iddia ettiler. Suriye Irak ,PW W. 
dini müstakilen idareye miftrt,ed.irdir 
dediler. 

Diğer tarafta. !IUJID da UiTe ~ 
ler: Memleketin, parçalara aynlımt 
olması ayn idari t.a,kilitı, ayn büt
çeleri lstilDm ettirdiğlndea bG tanı 
idare ~k masraflı oluyor, Ye mu -
raf halkın ijstüne yükleniyordu. lda 
ri taksimler artık tevhit edilmeli, Su 
riye müstakil bir devlet olmalı!,, 
Mamafllı Araplann ekonomik iti

razlan burada bitmiyordu. "Service 
de.ıs lnterets Communs,, namı aıtm • 
daki idare memleketla bötöa ..ıi ve 
iktisadi membalarmı kontrol &ltmda 
boJundurup bilh.aMa göbırük A"elirle 
riıte el koyuyordu. Bu ida.renln bütçe 
sini neşretmeıneN Ara.Plan tüpheyo 
düşürüyordu. Arap halkından alınaa 
bu vergilerin nıemleketia 1Slahından 
da.ha ziyade Fransız işgal orduınmu 
beslemek için sarfedildiği söyleniyor 
do. Ayni zamanda, Arap tacirleri 
"Kooperatif dökki.nlU'Dldaa,, iti · 
yet ediyorlardı. Bu kooperatifler 
Fransn resmi erki.oma günırilkten 
muaf olarak ~ya ıw.tmu için 'kanl.1 -
muşsa da resmi erkima böttin tanı. 
dıklan ve tanıdıklarmm tanıdıklan 
buradan alış verltt edebildikleri için 
Arap tacirleri ağır günıriiğe tibl mal 
lan ile bu kooperatiflerle rekabet e
demiyorlar ve yavaş yavaş yerlerini 
Fransız tie&l'etbae terkeıtmiy• ... • 
bur bbyorlanlı. Bualarna l'nMIZ 
idaresinden blçbir ..... ..-..ıı 
obmyaatlılan taWldir. Jl'ab* ........ 
da bwılana _.....,.~ 
iştirak ettlğiae ıiphe yektar. Çbkti 
h~ l'raua erku•• ~ ta
bi tutuhmyaa etY• ..toa ~ 
gördük~ biikiimetta ~ l'ran 
salar arwnda bir tefrik~ an 
hyor ve lstOdU 11eYdasa& dalaa a.n. 
la ~la .anhyor. Mllllyetei Arap h
tismar edilmek istemiyor! - N. il. 

lir üaan tayyaresi 

diill ı•llfimize gelcl 
OOn sabah Be:rlinden hareket e -

den 'l ~2 .. numaralı Alman tayYa.resi 
dün ak§am saat 6 da şehrimize gele 
rek Yeşilköy tayyare istasyonuna 
inmiştir. 

Si9ortacdarın imtihanı 
Ticaret odasın.da sigortacıların 

imtihanlarına devam edilmektedir. 
Türkofis alakadar sigorta şirketleri
ne gönderdiği bir tamimde imtihan· 
lara haziran nihayetine kadar de • 
vam edileceğini, bu müddet zarfında 

Sinema yıldızlarının flörtlerini, 
a.şklannı, evlenmelerini, boşanmala
rını yakından tak.ip ettiği anlaşılan 
~6 model Holivut marka' bir genç, 
dün tramvayda arkadaşına anlatı -
yordu: 

1 - (S) koz ~okuzlusunu oynar bugün başlanıyor 
ve rua ile karşıya ~er. 

2 - Karşıdan karo dammr oynar 
ve (E) ruayı koymaZN. empas ya

Bugün Inhisarlar Umum Müdürlü 
ğünde eksperlerin imtihanlarına ba., 
ll\nacaktır. !mtihanları yapacak he
yet, Türko!is !stanbul şubesi müdü
rü Mahmut, tütüncülük raportörü 
Mümtazla., Ticaret odasından Ka. -
valalı Hüseyin, ve İnhisarlar idare
sinde iki müdürden :mürekkeptir. lm 
tihanlara iştirak edecek eksperlerin 
mikdarı üç yüzü bulmaktadır. lmti~ 
hanlarda. en evvel, tütüncülük hak
kında nazari malumat sorulacak, bun 
dan sonra. depolarda pratik olarak 
imtihanlara devam edilecektir. 

• alakadarların imtihan olmak için 
.... Türkofise müracaatlarını bildirmiş • 

tir. 
- Bugün gelen A vnıpa gazetele

rinde gördüm: Tauber, Lonöra ak
trislerinden Diana ile evlenmiş. 

Oteki pek ayni markadan değildi. 
'Alay etti: 

- Çok memnun oldum. Şarkıcı ile 
oyuncu: Biri söyler, öteki oynar. 
Bundan uygun evlenme olamaz. Bir 
telgraf çek te tarafımdan kendileri
ni tebrik et! 

''Holivut marka" içerledi. Fakat 
içerlediğini belli etmemek için kay-
tan bıyıklı dudağım ısırdı. · 

par, koyarsa aa ile alır. 
3 - (S) empastan. veya aıı ile al

dıktan ıonra ikinci aailam karoııu
nu çeker. 

4: - (S) koz asmı çeker ve hasım-
lardaki B<>n kozu dü§üriir. 

5 - (S) ufak karo oynıyarak eli 
(E) ye verir. 

6 - (E) sağlam karosunu alır. 
7, 8 - (El artık kör oynamak ve 

bu suretle (S) in çatalına düşmek 

mecburiyetindedir. 

Naım a.ıcrpanınan w•ç•n nler w•tirdiii wÖıfnwnlerTu~laya •evlc•dilirlum 

Nazım vapurile Romanyadan 1800 sar ve Nazım vapurlarının sahipleri 
göçmen gelmiş ve doğruca Tuzlaya le yapılan mukavele müddeti bitmek 
gitmişlerdir. Bunların sıhhi muayene ~. Mukavele yenilenecektir. 
leri orada yapılacak ve orta Ana.do Trakyada göçmenlerin yerleştiril
luya sevkedileceklerdir. lki giln BOn· mesi işine devam edilmektedir. Te
ra Hisar vapurile iki bin göçmen da kirdağı, Şarköy, Çorlu, Muratlı, Sa
ha gelecektir. ray, Hayrebolu ve Malkarada 1650 

Romanyadan göçmen nakleden Hi modern göçmen evi yapılacaktır: 

Eıaaf Bankası amuna1 
heyeti toplanıyor 

Esnaf Bankası umumi heyeti 11 
Temmuzda toplanacaktır. Bu toplan
trda, tasfiye işleri için yeni bir tu
fiye heyeti seçimi yapılacak, bu au
retle tasfiye işinin uzamaması te • 
min edilecektir. 

Bunların yalnız kireç, taş, kiremit, 
tuğla. ve işçiliği için 268,430 lira ay
rılmıştır. 
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ttariciye memurları 

arasında tayinler 
Ankara, 24 (Tan) - V&r§OV& el

çiliği mUsteşa.n Baarl Refik Manil
ya başkonsolo81uğuna, lıfal'8ilya h8f 
koneo108U İnayetullah Cemal Lon· 
dra. baş konsolosluğuna, Londra bat 
konsolosu Tallt Rauf Hamburg bat 
konsolol'lluğuna. Roma elçiliği haf· 
katibi Ekrem Krbm konsolosluğuna, 
Va1,1ington elçUlği kltiplerinden Niza 
meddin Tokyo elçillği kltipliğine, 
Port Saf t ke.ııçUan Hikmet Hayri l.8-
kend.eriye, Ha.mburg kançllln Celll 
HulQsi Berltn k&nçilarlıklarma. dere
eelerile naklolunmuşlardrr. 

Hamburg b8.lJ konaolosu Kemal 
~. Baraelon konsolosu Kudret, 
a'iryeste konsolosu Talt, Kıbns kon 
solosu Muhiddin, GümülcUne konso
losu hzettin, Tibrik konsolosu İdris, 
IA.tina. elçiliği katiplerinden Nihat 
irfan, Sofya elçiliği katiplerinden 
Zekai ve Fet.hi Oaına.n, Prag ma.sla
hatgüzarle.nnda kanc;ilarlık. ~leri va 
zifesini gören Haydar Şükrli. hken
üeriye b!iŞ konsolosluğu kançi.ları 
lbrabim Srm:1 Attna • Pire bıu, kon
ııolosluğu kan9ilan Re'fet, Londı'a 
baş koı:uıolof:Jluğu kançilan Saffet, 
Me.rsilya. baıJ konsolosluğu kançila.· 
n Faik M. Ha.lep konsolmıluğu kan 
süan Kemal, Rızaiye konsolosluğu 
ka.n~D.an Ahmet Muhtar, Va.rn& kon 
fJOlosluğu kançilan Ahmet, üsküp 
k01U10losluğu ıkançilıı.n Ahmet lWil 
QereeeJ.erile merkeze nııı.kledilmifler· 
klir-

M er 'tezden Fuat Bl-
stm Baraeıon baıt konso
losluğuna.. Zeki N&bil V.r'§OV& el~i
liğl müsteşa.rlığma, Mehmet Nuı-a.n 
Gümüleüne konsolosluğuf!a, Meh • 
qıet Ragıp Tibriz konsolosluğuna, 
Reşit Vaşington elçlliği b8,.şkA.tip • 
Jjğine, Mehmet Rif at Tirye.st.e konso 
losluğuna, Ahmet Fethi yeni ihdM 
edilecek olan Şa.m kon~losluğuna, 
Hikmet Naci, Halep, Vahit Atina. 
Pire. Mustafa, Fehmi Londra. Ziya 
U~küp konsolosluklan maiyeti.ne, 
muavin ko~olos ol~ra.k ve konım • 
1osluk işl~i görmek Uzere, Muz&f 
fer Kamil Prag elçiliği katipllğipe, 
Rıfkı Rfişt:tl Paris, Abdillahat Ro • 
ma, Tevfik lU.mn Atlna., Rıdvan Ha 
lit Sofya., ömer Lutfi Bnkreş, Lt\tfi 
ı~ail J3elgrad el~ilikleri kltiplikleri· 
ne, trfa.n Niya.r:i Marsilya. Salih Ra
.ıt Rızıtiye, hzet Tahı!ln Barnburg, 
Thsan Tunalı KudUa, Cemal Rtzım 
Şam, A1l Fua.t Vama, Kemal Cen .... 
rıi J3atum kon!Oloeluklarma derece 
lle tayin olunmuşlardır. Tayjn olu
tta.nlarm içerisinde terfi müddeti dol 
İitınnUf bulunanlann terfileri ayrıcrı 
naıan dikkate almae&ktır. 

ICalikratya köyü belediye 
hududu içine ahndı 

7uık~ 24: (Tan) - Yefilköy ııa
!dyeaine bağlı Kalikratya köyü ıs . 
).B.ııbul belediyesi hududu 4;in.e &lm
ımp. 

· :l'urlım propaganClası 
!lnkara, 24 (Ta.n) - Yuna.nist&D 
~ Mısır hü"metleriııdeki rMmi ve 
,an resınl turizm te~kkülleri tara.
fmdan ticari maksat gözetilmemek 
ıve pa.rasız dağıtılmak üzere Türkiye 
ye gönderecekleri tu.rkrn propagan
da. malzeme$nin mütelcabiliyet şarti 
le gilı:Qrük resmine tlbl tutulmak
IBIZDl memleket.e ithali kararlqtml
lrllffJr. 

Manyenin bir tamimi 
J\.nkara, 24 (T&n) - Finans Ba.

kanhğı, husust idarelere devredilen 
aı-a.zi ve bina vergileri dolayısile ha 
Eineye karşı borçlu bir vaziyette 
bulunan vilayet huausi idarelerile 
mal sandıklarmm yapacs.klan mua
meleleri tesbit et.mit ve valilere bil
dirmi,tir. 

Posta, telgraf tarifelerl 
Ankara. 24 (Tan) - Post& ve Tel 

graf ücretleri muafiyetlerini kaldı • 
ran kanunlar nıucibince yapılacak o. 
lan yeni tarif elerln ihzar ve tetkik iş 
leri bitinceye kadar yine eslçi posta 
ve telgraf tarifelerine göre ücret a. 
lmması B&)ca.nlar Heyetince kabul O• 

'1m.mu,tur. 

Yunanlstanda müteveffa 
Jlderlerln karllarına maaı 

Atina.. 24 (Tan) - Tetrll enctl· 
meıı, Kondoryatis, Venizelos, De -
mircis ve Çaldarlsin kanlama 6,500 
Clrahmi eytam maqt tah11üıJ hakkın· 
L hüldımete gönderdiği kanun ltyi-
lıamnt tasvip etmi 

Mehmet Akifle mülakat 

ı Hasta bir adam, dedikodu 
Adıiyede yeni terfi/er mevzuu olmak istemez! 

Terfi eden müddeumumi 
hakimlerin isimleri ve 

"Herhangi bir münakaşaya yol açmamak için 
edebiyattan bahsetmek istemiyorum ! .. 

Ankara., 24: <Tan) - Adliye terfi 
konililyonu ta.ra.fmda.n terfie mUsta.
hak görlilenle.rden bulundukla.n ına
bl.lde terli etmiş olan hakim ve ınüd 
detumumtlm bildiriyorum: 

Maaıları 70 llrodan 80 
ffra oloıtlat: 

Erzurum reiei Klzmı, Ank&nl ti
e&J"et reisi Münir, BalıkMir reisi Is
mail Hakkı, ht.anbul hukuk reisle • 
rinden Ahmet Kazım ve Ali Rıza. 

Maaflarr 55 lfradaa 70 
lira olanlar: 

Temyiz ra.port6rlerinden lbrahim, 
Bekir Nizamettin, Mehmet Ali, Ali 
~ ve Sille~ Şevket, Eliziz hu 
kuk hakimi Mustafa, Denizli reisi 
Ahmet Eııat, Ödemi§ reiai Ahmet Şev 
ki, Mersin hukuk hakimi !tmıa.U. A
dapazarı hl.lkuk h~kimi Ali Kemal, 
Bursa mttddeiumumisl Cemil, Anka
ra mtıddeiumumisi Baha, Kony& nıiid 
deiumumisi Sabri. 

Maaıları 45 liradan 55 
lira olanlar: 

Jmnbnt 8Ulh hA.kimlerlnden lımıa 
U. Nazmi Yqar ve Ahmet Şakir, Yal 
vaç hukuk hlkimi MaMUr,Uşak hu
k.lJk hakimi Ismail Fehmi, Samsun 
sulh hakimi Numan, Bandırma hu • 
kuk hikiıni Ahmet Hamdi, Cebelibe
reket reisi Galip, Bolu hukuk haki • 
mi Silleym&r) Suphi, Bergama reisi 
Agi.h, MUf reisi Ismail Hakkı, Bur 
dur müddeiumund~i Ramız, Yozgad 
;ınttddeiumum.1si Na.fi, Çorum müd
dııiumu.misi z e y n e 1 a b i d i n , 
J{oca.eli müddei.umumisi Halil Ham -
ı:Ji, ç,.nkm mUddeiumumfsi Şevket, 
A!\ka:ra müddeiumumi ba§ muııvini 
Ff)r.ret, Izmir lT)liQdeiumumi mqavi
ni Yusuf Maıha.r , 

khı, Ankara mUddeiumumt muavini 
TalAt. 

Maaılarr 30 lfradan 35 
lira olanlar: 

Urfa müddeiwnumi muavini Sa
llhaddin, Giresun müddeiumum 
muavini lzzettin, Çankın müddeiu -
mum! muavini lhHn, ;;Jrdur müd -
deiumumt muavini Nail, Sa.vur haki
mi Halil lbrahlın, Eleşkirt sulh h8,
kimi Ahmet, Ankara Sulh hakimi Ö
mer Lutfi, Betiri su.1J'. hakimi Şere -
fettin, Ka~ri sorgu hakimi Femıh, 
Geyve oeza hakimi Fikret, Isparta 
sulh hakimi Vehbi, 'runceli icra me -
rnuru eh.met Ali, Ankara icra memur 
larmdan Ramiz, Tekir, Süreyya ve 
Hattçe, Istanbul icra memurlarından 
Ziya Nuri, lbrahim Hilmi ve Ekrem, 

' ı 

Adana icra memuru Hüsnü, Kasta.ıno Şair Mt1hmet Alıt.il lta.tahtrn#.Je anlatıyor 

icra memuru Nüzhet, Erzurum itra Değerli şairimb Mehmed Akif, on trnda buluna.n Mı~n'l!lar, yabancı 
memuru Cevdet. Maniııa icra memu· bir seneıtk bir aynhktan $0Dr& nih.a emelleri çürüten muvaffakiyetleri· 
nı Ahmet, Ödeml1,1 icra memuru Tev yet an.mıza. döndU. Şairin yurddan m.izi istiklal mUcadelesinden ki.llttlr 
fik, Uşak icra memuru Ali Enveri, uzak bulunduğu ~neler, ~na mem- ve ekonomi inkılabına kadar her sa.
Bor müddefumumfl!ll Nihat, Çapak- leket huretinin acılarını tattırmak- hada dikkatle v~ alaka ile takib et
~ur müddeiumumisi Basri, Palu müd la ka.lmamış, Ul'tadı ihtiyarlatııµş ve mektedirler. lnkıllbm her zaferi 
deiumumlsi Kudret, Kağızman müd- sıhhatini kaybettirmiştir. orada takdirle ve muhabbetle kar
deiumumisi Samn, BA.la. müddeiuınu " tstiklll tnarJı" pirini dün Teş- şılanmıştır. Mmrm münevver taba
mte; Ali Rıza, Cide mUddeiumumiıri vikiyede Sağlık yurdundrı. ziyaret et- k~mm Tlirkiyeye ve Atatürke kar
Mehmet Ragıp, Bulanık müddeiumu Uk, yurdun kiymetli ınüessisj Dok- şı duyduğu hayranlık sonsuzdur . ., 
misi Zahit, Çemişkezek mUddeiumu- tor Osman, tam bir" sağlık yurdu" Bilyük şair, Italyan . Habeş harbi 
misi Mecit, Mut müddeiumumisi olarak yapılJlU~ h!:$tanesinin te _ ve lngil~re • ltalya. gerginliği etra
Şükrü, Araç müddeiumumisi Zühtü, miz koridorlarmd•n g-eçirerek bizi fmdan Mısrrm te!Akkilerini §()yle an
Emirdağ mUddf'iumumisi Ali Fethi, hliyil.k şairin yattığı odaya götUrdü. latmaktadır: 
tı:ıpir müddeiumumisi Naim, Cihan- Ziyaretçilerle doJup tqe.n bir oda. .. _ ltalyaıı • Habeş harbi. Mısır 
beyli müddeiumumiıııi Bahaeddıa, Utıtadın dosttan ve takdirkArları:, da. JtaJyanm haksrz bir tecavüzü ve 
Akhisar müddf'liumumisi Mus~fa Nu onu yoracak kadar meşgul eqfyor- müdafaaıııız bir milletin boğulanma 
rl, Suşehri müddeiumumisi Eyüp tar. M~hmed AJdf, Şi~li te~Ierln,. ar ,,eklinde tel[Lkk.i edilmiş, nefret 
Sabri, Sllrilç müddeiumumisıi Seyfed den Behf>k l'Irtlenrıa kada.r geni~ uyandrrmrştrr. 
din, Beyazıt mtiddeittmumisi Hüse - bir manzarayı kucaklayan bir pen- lngiltere - tte.lya gerginliğinin, 
y1n Necati, Yalvaç müdde-iumumisf ~erenin öniinde, beyaz bir yatağa. Ingiliz tahakkümü istem.iyen milli
A.bdü~amet, Mihalıççık mi.\ddeiumu uzanmış. yetperver Mısırda, ltalya lehinde 
misi Şuayıp, Midyat müddeiumumisi On bir sene evvelki Mehmed Akif sempati uyanmMma vesile olacağı
Nureddin, Nuıı;aybin müddeiumumisi !htiyıı.rlımrş ve 1&rarmış, ya.Jnız çeh. JlJ zannetmek hata olur. Habeşista.
Şekip, Eıµet müdd,.1•ımumisi Şenı - NJSinden değil, kelimelerin<ien hayat rıa taaaruz ettiği içJn ttal~yı bak-

Maaılorı 40 lfrodan 45 maz, Gerede mi.id _ıumumisi Şevket, fışkJran bu büyüK dehaY!, bey~· ör- BIZ bulan MISırlı, bu tecavüze ka~ı 
lira olanlar: De~k müddeiumumisi Mehmet ~- tüler anBmda daha. balmumlaşan - her ne sebeple olursa olsun • CPD-

mitı, Gedis mUddeiumumisi Hasan, i h · ı.. ı t ilte · +Ah kkilm .. 
'ITA--'-·""'o"'\I Buih ı.~,.;,..1• A. h-. et, S 1b bir yüzle gömtek ns~n& Uz\ın ve- oe a an ng reyı, u:ı a une ~~..,.,..,... .. u ... n~... H' ... ~yyitgazi müddeiumumisi rahim, k U d ı +;;;.; b" d 1 t ı 

MilAa hukuk hakimi S&bri, tstAnbuJ D~veli müddeiumumi~f Celal, Divriki rfyor. Fake.t od•ya girn:ıezden bir ar,ı m ca e e e~. ır eve oma-
-·'"' h .. ktmi Nı"Vll...ıı, ı. -ka- -.1'1. h~ Udd . . nh A dakika evvel Doktorun verdiği temi- sma rııığmen, Italyaya tercih ediyor. ın.uu a. .r-~ A11 ...... 11ı.u.u a. m eıumuırn~t an, nam.ur miid M d i h d b ' · 
~ı.ml Ahm..ü- T··-· hukuk h.!.•..: ..... 1• ~- d 1 t . ~ . M k·rt üd--* . ıı.ıtt h&tıdıyorum: ak(f& ımı şöyle za e e ılinm: """' ..... ._ a.ıum ıe ~ umum sı ;::,amı, az 1 m aeıu- 1n 
wıail Ha.kkt, Ada.na ıru.lh hlkimi Ha.- f • H 1A = y 1.... 1. Udd 1 •• - Şair h~tadTr. F~kat bu teda... giltere de, İtalya. da, Mısırh i~in 
,..., MUM 

81 u usı, 1 wz~ 1 m e umu vi11i imklnşız olan bir ma~ değil... ecnebidir. Kendi milliyeti ve milli ~. ZOngıUdi.k hukuk hlkhni Kbım, Mflıl Ktnraman, Stlmb~yli müddei· 
Teklrdal lzıun Şevket, rnsııeıı hukuk umumteıi İbrahim, Kalecik mUddeiu- dir ve hutahğın 8eYri müddetince iatiklAlinin gururu mevı:uu bahsol .. 
tı~kimi Va81.f, Jstanbul Azuı Şakir, mumisi Sami, İğdir milddeiumumfıd mukavemet için lazım gelen kuvvet !luğu zaman ikisinf'i de düşmandır, 
1r.11dlrne •-- Ahm .... t H·-di, "k~"'"" o ,..,. 1 T f i d Me)ınıed Akifte faıla.sile mevcud- bunun haricinde, k~ndieine teaUuk .c; ~l c CWU A """"fLI nıer ~ma , e enn mu deiumUQ.lİ 
hukuk hA.ktmi Haydar, Mersin sorgu si Fahreddin, Korkuteli m\lddeium~ dur. " etmiyen bjr meselede, haklıyı ve hak 
hikimi Kemal, u.-.... 1..1 hlkiıni Hik - mtei Htise.•rin, Baymdır müddeiumu- ~ sızı ayıracak şuuru Munrlıda bula· 

f'DCA' Ustadm misaf'rle"" birer ild""-'.r bilin"z." met, ktlreinUhu hl.kimi Hilmi. Er - Misi Ahmet. Bafra müddeiumumisi § • • r 
gani madeni blkiml Muhta.r, Ba.rtin Kemal, Llpseki müddeiumumisi çekildiler. Şair, sual sormaya. mey- Sözü edebiya.tA getirdik, fu;tad de-
hukuk hlkimi Halil. lmroz hl.kimi Mehmet Ruhi, Birecik mUddefumu- dan bırakmadan ~yJUyor: diki: 
Hüseyin Hüsnil, Niğde mUddeiumu _ ml8i Osman Zeki, Vir&.n$ehir 1nüdde- " - On bir l!enelik gurbet bende " - Edebiyattan bahsetmemek 

iumumtsi Saha.beddin, Terean mUd- daüsıaja yaratmıştı, hastaydım, yur i<;in, görüyorsunuz ki siyaset mevzu 
misi Hasan, Omı.ancık müddeiumu • i dumu gör-mek ihtiyaemr, tedavi edil 11nu tercih ettim. Bu aözürn, edebi de unıum~i Muhiddin, Bodrum müd • .. t ,. 

mts.\ Nezihf, U.şak mildd~iumum.tsi deiumumfai Berki, Maalkan. müdde- m~k fırsat.ile birfoştirdim. ve dörı- alemle alakamı ket1diğim manasma 
Ahmet Kumı, Mustafa Keına.lpa§a iumumiıi Güner, Arapkir 111üddeiu • dürn. e.nl~ılma.sm, Mehmed .A.kü, her za
müddeiu.mumisi Kazım, Nevşehir m.umisi Muet.afa, Pertek müddeiu • Tedaviden sqrı.ra Mısıra. dönfip ına.nki Mehmet Akiftir. Edebiyattan 
mUddeiw:numi:ıri Ftalil Hilmi, Elmalı mumisi Mahir, Dinar müddeiumumi~ dönmemek hu8usunda kat't bir ka· bahsetmeyişim, cevab vermek iste
m11ddelumumbri Eınhı, Sinop müd • si Süleyman Srm, BozöyUk ml\ddei .. rar vermiş değilim. Kahire Univer- miyeceğim mlinaka~alara yol açma
d~iumuınil!li Kenan, Bergama mUd • umumi8i Kerim Raşit, Safranbolu ei~sinin edebiyat f&killteıdnde ders- tnak içindir. 

mUddeiumumiRi Hu!Wıi, Kulp mUd - leriın var, imtihanlar bibnekle bera- Hasta bir adam, dedikoduya mev-
deiUD\umtsi Ekrenı, deiumumbıi Cemil, Plumar müddei- her oraslle alakamı kesmlf değilim, zu olmak iater mi?" 
Maaılart 35 liradan 40 umumtsi Hadi. mezuniyetim l>ittikten ve tedavim Şaire hak vermemek ka.hil değil. 

tamaı:nlandıktan sonra, va.ziy~t~ gö- Hergün gazetelerde dedikodu mev-
li ra olanlar: J Küçük Haberler -, re bir karar vereceğim." zuu bulmak için pusu kura.n (edip) 

Avanos hukuk hllrirni Cemal, Sür _ : • _ " - Mmrdaki Vefdiler, milliyet.. Jer o kadar çok ki .. E 

mene milddeiumuınitıi Abdülkadir, *Ankara, 24 (Tan) - Ert-ğli kö- perver kençliğin yardımile iktidar • 
Safranbolu hukuk hakimi Muhittin, miir havza.qmm Kozlu kazası 361 nul" mevlciini ele aldılar. Ve!dilerin lideri -.--=:;;---=-mı:---=--
Gerede hukuk hlkimi Salın, Izmir a· maralı l{önıUr ocftğı Eti Banka dev- ve bugünkü Ba,vekil Nahas Paşa bü 
zası !.Justafa Izıet, Dgaz hAkimi Nu- rolunnıu,tur. tün Mtsrrlılann sevdiği bir Türk dos 
rf, Odemi§ sulh h!khni Sinan, Emir - •Ankara., 24: (Tan) - Diyanbe - tudur. 
dağ hukuk hakimi Sedat, Alaşehir kir VU:lyetinin Ergani kıır:aema bağ- Türk inkılabı, diyebilirim ki, dUn· 
Jıukuk hakimi Süleyman, Su şehri b Guleman köyünde meydana "ıka.~ yanın her ta.rafından ziyade MJBı:rda 
hakimi Şevket, Niğde sulh hakimi rılan krom madeninin yüzde bir res- di~a.t ve a.llka ile takip edilmiştir. 
Hüseyin, Iıtanbul sulh hB.kimi ~ıa.ı me tabi tutulmuı kararlaşmıştır. · Ecnebi bir milletin boyunduruğu al
Fua.t, Ankara h!kimi ~rif, Niğde ===ı==::ı;:;:::;======ıı;:::ı::ı:;ı=::;::;::::ı==ıı::ıı=:ıı::==::t::s:===::::;;cc:;21ı;:ıc::::==;:::::a:::= 
sulh hakimi Hüseyin, Konya Ereğli 
si oeza hlkimi Emin, Develi hukuk 
hakimi Arif, Ineboiu hukuk hakimi 
Şevki, lıpir, hlkiJni Avni, :Ayvalık 
hukuk ha.kimi Sa.Iin, Bucak sulh hi. 
kimi &hri, Çivril hukuk hlkimi Ab 
dullah, Kayseri ıulh hikimi Ahmet 
Lutfi, Daday oeıa hlkimi Rıza. Çiv
ril müddeiumuın!si Hikmet, Haynıa
n& nıilddeiumunıi$i Cemal,' Yalova. 
n1'.tıddeiumumfsi Ali Muharrem, Ka· 
racabey müddeiumumim Fazlı, Re .. 
ıadlye müddbiu.mumfai Ali Nizami, 
Akfehir mUddeiumu.mtsi Rıdvan, Na 
zilli mUddeiu.m~i Kimil, Yeıtl§e -
hir müddeiu.mumtsi Ha.lil, Pa.za.r müd 
deiu.mumtsi Tahsin, Sivrihisar müd -
deiumu.ınisi Bahattin, Bayramiç mUd 
deiumumtst Osman Cem.il, Buna. 
mUc!dtiumumi ınua.vhıi Fehmi, 1~1 
müddeiumumt muavini Mustafa Te -

HERGÜN BiR F 1 K R A 

Şeker hastalığı .. 
Biitijn geliri ayclıı otu~ beı lirayı 

gcçmiyen ~ülc bir memımlrır. 
FazlOCıll! evlaamlulır cl.a •• Olm,ıyııcale 
,eyler ~ krınmta yapar. Düny.
nın 6ütün laoat•lılrlannı iiurine 
lıroncl."""'. 

G•ncl.e betlar.Hlt:ttı ele 6Sfirtliği 
bir lt•lrime lccncl.ini macryene ettiri· 
yorcl.a: 

- Şclıer lto.talı;mdt171 ,Uphe 
ecl.iyorurn, tlolito,. .. tleıli. 

Dolttor Mm/u: 
- /Cenaincl.e neı.r laiasedi)'OJ"ffm 

bdo.lımt.. Maell, •it Ul,.,,,. .-ı. 
mui,. HHJM• yorpnlıılt, birhilrım 

pbanlar dölrmclr aibl.. 
- Hayır 1 Bıı cirı;uın lti~biri, Hn• 

tle y0lıl 
- O laalie ,.1r.,. ltoıataı.;.ruı ta· 

tulJupıeu n•reJ,,,. anWrn1 
- Çok ıcft.,. ,,.,...it .,..... au

J'U)'Or'ıtm lıenJimııle.. Tatlıyı deh· 
,.tli ö.Zii)'Otvrn-

Dolrlor hnrı tlııysıteea pliinuetli: 
- Aflccl.er.U. ~ •en ,eltcr 

ltattılıiıno d•lil, pMr.wilr #uı.do.· 
lıima hıhılmupan. Ay bofrıula, 
'"°Of alır alm~ tatlıcı diiltltinına 
WİT·· •ir pyin kalmca. 

flallhaddln G'ONGOB 

Boğaz dıJında hortum 
Evvelki gUn Kara.denize çıkan bir 

Ingili! gilebi, Boğazdan biraz açtldık 
tan sonra bir hortum, hldisesile kar 
otlqıpıştır. Sular, vapurun baş tara 
fmda şiddetle bir fırıldak gibi dön • 
m~ür. Kapt\'1, bu hldise karşısın 
da tornistan yapa.ra.k gemiyi geriye 
çevirmif ve Boğw:la bekledikten son 
ra tekrar yoluna devam etmiştir. 

Güıel San"aler Sergisi 
Günez Sa.n'atler Akademisinde a

çılan ser'gi, dün de birçok ziyaretçi -
ler tarafından gezilmiştir. Sergi, t.em 
muzun dördüne kadar açık bulundu
nıla.caktır. 

Ermeni kllf sesinin 
hesaplan 

Beyoğlu ermeni oemaatine men -
sup bazı kimaeler ,1ar&fmdan Beyoğ
lu evkaf dir6ktörlüğUne ygpıln ıi
ki.yetler etraf mda tetkiklere devam 
edilmektedir. Beyoğlu evkaf direk -
törlUğU, Balıkpa.zarmdaki Enneni ki 
lliieSine iki memur göndererek bazı 
nokta.tar et.rafmd& izahat almıştır. 
H~apla.rm ~tkildnden IOtlrtl bir ra 
por ha.zrrla.n~aktlr. 

Cücelerin hakkı!. 
Budapeşt.ede bir cüceler kongresi 

t.oplanıyormn,. Rakkamm doğrusu 

olmaz ama söylenildiğine göre dün
yada 10 bin cüce varmııı;. Şüphesi7'. 

bu ııakka.m boy cliCf'lerine att olnıah. 
Çiinkü akıl, idra.k, iz'an, ahlik, tel'
biye, t.ahsil, servet, kabiliyet cücele
rini saynuya imkan yoktur. 

AYrupa. gazetelerinin verdikleri ma 
lôınata göre cüceler bu kongrelerin
de haklarını istiyecekl~: 

- Cücenin de ne hakkı olur? 
Demel1n ı lstiyorlarmı:ıı ki; ı;ine • 

ma, tiyatro, tramvay, vapur, of.obüıı1 
gıöi yerlerde çocuk tarifesine ti.bi 
ol~unlar. E ba haksız bir ısey mi'! 
Rem bunlar çocuk gibi de değildir • 
ler. Çocuk büyür, cüce bü)'iimez. 

ikinci istedikleri şey ırklannm 
muhafaza.o;ı i!:in bir cücenin ancak 
diğer bir cüce ile P-vlenmesine müsa· 
ade edilmesi ve illa müsaade edilıne
mesi. Bu da haklı değil mi? Zaten 
flliya.tta da bunun ak i ha:rli gür.ilik 
doğurabilir. 

U~üncü ist.edikleri bazı kimselerin 
para kazanmak maJic;;adile çocukla • 
nnı cUeeteştinnek için onlara yap • 
ftklan fürJü tfüiü eza ve cafanın ö
nüne gt'!:llmesi. Hele bu hiç sn gö • 
tilrmez bir ~ey, Nihayet dördüneii 
lst.ek1erl de cüceleıre mahsus evler 
inşası. AleJade evlerde ufacık kalı • 
yorlar ve giilünç oluyol'lannış. 

Bu son iddianm biraı &U götürür 
yeri var. Çünkü bütün dünya mamu 
lafı normal adam gözönünde tutula
rak yapıldığından <'Üceler bu normal 
ölçüte.,. müva.eeheglnde daima ki.içlik 
göriinecektirl~r. Evleri düzeltsek o
t.omoblDerifA gülünç olurlar. Onlan 
dibeltsek ne bileyim kahvebaned" 
göze Jii. irlPr .Onun f~ln bu lddla<la 
pek 11'rar etnıMeler i)i olur . 

Büfün bıı cliceUk hareketinde be· 
nhn görliıne ilişen şu oldu • Ciicele1', 
ciiceliklerlnl biliyor l"fl onunla iftihar 
edlyoT. Mlnevl dtceler de böyle bir 
ruh a. .. aleti ~Ö(ff.f'l'!"lelerdf cUce elinde 
kalan büy1ik t~lerln ~oğn kurtulmuş 
olmd11. 

B. FELEK 

Adlivede 

Bir memur hakkında 

takibat yapdıyor 
Hesapları tetkik edildiği sıra.da 

zimmetine para geçirdiği anl~ılan 
Bakırköy av memuru Fevri hakkında 
tahkikata 'başlanmışt1r. Fevzi, dün 
müddeiumumiliğe getirtilerek mua.
vinlerden Hikmet Sonel tarafından 
sol"gııya çekildikten sonra evrakı, 
lstanbul vilayetine gönderilmiştir. 

• Fotika. isminde bir kadrnm çocu
ğunu düşürmekte: suçlu Mahmut 
N~dimin dün ağır oezada duruşma
sına devam edilmiştir. Müddei11mu • 
mi1 suçlunun Fotikayı dövdüğü sabit 
olmakla beraber, bu hareketinde ço
çuğunu düşürmek kasdi olmadığını 
ileri sürerek onu göre ceusmm tayi 
nint istemiftir. Duruşma, karar için 
başka güne bırakılmıştır. 

• htanbul İnhisarlar takip memut
la.rmda.n Hfümünün arkadaşlarma 
bazt iftiralarda bulunduğu iddia e .. 
dilmiştir. Hüsnü hakkında mUddeiu 
mumilikçe tahkikat yapılmaktadır. 

• Halde Hoca Abc:'inin dükkinm -
dan bir küfe kiraz çalan hamal Ya
kubun ikinci sulh ceza mahkemesin
ce tevkifine karar verilmiştir. 

Soyadı müddeti bu 

hafta bitiyor 
Soyadı yu:ımı 2 Temmuz perşem

be gUnü bitecektir. Ondan sonra da 
soya.dı: yazılacak, fakat, 2 Temmuza 
kadar kütüğe tesçil ettirmeyenler -
den 5 liradan 15 liraya. kadar ceza 
alınacaktır. Müddetin bitmesine bir 
hafta kaldığından 'imdiye kadar so 
ya.dı !eçerek tesçil ettirmemiş olan· 
lar adeta kafile halinde nüfus şube· 
!erine ba,vurmağa başlamışlardır. 

Şubeler, diğer dairelerden alınan 
memurlarla takviye edilmiş olmalıt -
rma rağmen, müracaatların son de
recede c;oğalmaıu karşısmda işe ye· 
tt,mek, günü glinUne kütüğe geçir
mek imkan haricine girmiştir. Bu va 
dyet ka.rşısmda. herhangi bir yanh~
lığa meydan vermemek ve halkı da 
bekletmemek için soyadı: beyanname 
si verenlerin beyannameleri almarak 
kendilerine birer numara verilmek -
tedir. Müracaat edenlerin muamele
leri peyderpey yürütülecek, bu !l!U· 

retle 2 Temmuza kadar vilayetimiz
de de bUtiln va.tanda.']larm soyadı al
mal&rı ve para cezuma çarpılmRmn. 
lan temin olunacaktır. 
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Heyeti temsiliye bu hareketten 
vaktiyle haberdar edilmişti 

-SURET-
( .... muvakkaten ve mecburen ta

dil (1) edilen İttihatçıların muhasa
l)lasmda mevcut bulunan ve bulun
ıpayıp ta iştirak edecek oıan·Manyas 
ve Gönen Çerkez ve Laz ve Gürcü ve 
şair akvamı hemen cemedip miktarı 
kafi silah ve cephane ve hanelerinin 
idaresi için biraz maaş tevzi edip he
men Bahkesiri işgal ettikten sonra 
Soma ve Kırkağaç cihetlerini dolaş
tığım vakit bütün benim.le beraber ol
mak için söz veren ahaliden de mik
tarı kafi işe yararlannr alarak, Kara 
Reşit ile biraderleri ve Elbistanlı Sa
rı Yusufun işgal ettikleri Salihliye 
yürüyüp, Allahm lütfu keremile bun
lan perişan ettikten sonra, Kuvayı 
Milliye namını lisanına alacak Bursa 
ve Kalei Sultaniye ve Karesi bavali
sinde kimse kalmıyacağı gibi umu
mu da bana ilhak ( 2) edeceklerinden 
lngiltere hükümetinin Anadoluya 
karşı yapmak istediği harekatı bera
ber müzakere edildikten sonra Sam
sun ve Amasya ve Çorum ve Yoz
gat ta taallfıkatlarım da hazır olrluk
larmdan, o cihete miktarr kafi cep
hane ve silah ile mahdumum Sivasa 
doğru gelmek, ve bizzat benim ko
lum da, Kalei Sultaniye sahilinde 
Nazilliye kadar temizledikten sonra 
Konyaya doğru yürümek, oradan 
Kuvayı :Milliye rüesalarmm toplan
dığı Ankarada mahdumun kolu ile 
birleşmek üzere Sivasa ... Bu hareka
t1 İngiliz kuvvetleri, takip edecek ve 
kuvvei zahire (3) olacaktrr. Derdest 
edilen bu meliinlar. Ingiliz ordusuna 
ve kanununa teslim edilecektir.) 

Anzavurun cinnet ve bela.hatinden 
ziyade, Türk milletine olan ihanetini 
ihtiva eden bu rapor -ister (kabili 
tatbik) olsun. isterse olmasın;- sara
yı ve sarayın hesabına çalışan ihanet 
teşkilatını pek memrıun etmişti. Ve 
bilhassa bu teşkilatta Hürriyet ve İti 
lafa mensup olanlar gayrete gele
rek, Anzavurun harekat1nı kolaylaş
tmnak için lKonya) da derhal si
lahlı bir kuvvet teminine karar ver
mişlerdi... Bu kuvvet hazırlanır ha
ırrlanmaz; e\·vela, milli teşkilat a
leyhinde büyük bir nümayi.s vücude 
getirilecek; sonra da Anzavurla müş 
tereken silahlı harekete geçilecekti. 

Heyeti temsiliye, bu hareketten 
\''1.ktiyle haberdar edilmişti. Bunun 
Urerlne, bu harekete mani olacak 
tedbir ai;nmas1 için -Denizli havali
sinde bulwıan- miralay Refet Beye 
emir veri.Jmiştı .. Miralay Refet Bey, 
Demirci Efenin ayı:-arak (Sökeli Ali 
Efe) nin kumandasına. verdiği iki yüz 
atlı zeybeği maiyetine alar~k. Konya 
yakınlarına gelmişti. llk ha:-~kette 
Konyaya girecek, asileri tedip ede
cekti. 

Istanbuldaki ihanet şebekesi, böy
le bir zeybek kuvvetinin Konya civa
rına geldiğini haber almakta gecik
memişti... Bunun üzerine, bütün göz
ler, -milli müdafaanın en mühim bir 
unsuru olan- zeybek kuvvetlerine 
çevrilmişti. 

Ortaya, derhal bir fikir attlrver
mişti: -Zeybeklerin arasına derhal 
bir fesat ve nifak sokmak ... bu kuv
vetleri parçalamak ... 

Bu fikir, lstanbuldaki fesat şebe
kesine, fevkalade cazip gelmişti. Çün 
kü. vaziyet, buna müsaitti. 

Fesat şebekesi. bu mesele etrafın
da tahlile giriştiği zaman, şöyle bir 
karar vermişti: 

- Yunan istila orduı:ıuna karşı ko 
yan kuvvetler arasında, cephenin ce
nup kısmını müdafaa eden büyük 
zeybek kütlelerinin başında; mühim 
iki şahsiyet var. Bunun biri, (De -
mirci Mehmet Efe) .. Diğeri de, (Yü
rük Ali Efe) ... bu iki şahsiyet, son 
zamanlara kadar biribirinin hasmı i 
di. Fakat milli teşkilat, bu iki düş
manı birleştirdi. Ve kendisine bu su
retle mühim bir kuvvet temin etti... 
Liı.kin;Demirci Mehmet Efeyi fayda 
h bir unsur haline getiren -Milli teş
kilata mensup- zevat, son zamanlar· 
da Denizli Hürriyet ve Itila~ fırkası
nın çevirdiği mahirane entrikalar 
sayesinde, Demirci Efenin yanından 
birer birer uzaklaştmJdı. Demirci 
Efe, şimdi adeta, Hürriyet ve ltilaf 
fırkasının tesiri altına girmeye baş
ladı. Fesat ve tahrikata biraz daha 
kuvvet verilirse; Efeyi büsbütün fır 
kanın nüfuzu altına almak kabil o
ltır ... Bunun için, şöyle bir plan ta
kip etmeli. Herşeyden evvel Efeye 
heyecan verecek vak'alar çıkarmalı. 
Onu bu ı:ıuretlc şiddetli hareketlere 
sevkederek, gerek şahsa ve gerek kı 
.zanlara karşı muhitte bir nefret u-

yandırmah. Ondan sonra da, (Yü -
rük Ali Efe ile de arasını açmalı. Bi
ribirile çarpıştırmalı. Cephe geri -
sinde bu çarpışma başlarbaşlamaz; 
hiç şüphesiz ki, Yunan ordusu bu 
fırsatı fevtetmiyecek; derhal ileri 
harekete geçecektir. Ve o zaman, 
biribirile çarpışan bu iki kuvveti ko
layca ezecek .. o havalide, Milli Teş
kilatın hayatına hitam verecektir. 

Bu planın tatbiki, azçok bir zaman 
meselesi idi. Ayni zamanda, Istan -
buldan gönderilecek olan o adamlar
la, o yabancı -ve herkesin herkesten 
şüphelendiği yer- muhitte böyle mü 
him bir işi başarmak kolay değildi. 
Onun için bu planın tatbiki, oralar
daki Hürriyet ve ltiliı.f klüplerinin 
(dirayet ve kiyaset) !erine terkedi
lerek diğer fırsatlardan istifadeye 
şitap edilmişti. 

En büyük fırsat, Bolu havalisinde 
kazanılan muvaffakiyetti. Bolu ve 
Düzce, kamilen padişah ve Babıali 
kuvvetlerinin eline geçmişti. Eğer, 
(Karesi Halife ordusu) kumandanı 
Ahmet Anzavur da, harekete gele -
rek; ve (Bursa) yı çiğneyip geçerek 
Bilecik üzerinden (Ankara) ya doğ
ru akar; ve (Bolu) daki isi kuvvet
ler de ayni istikamete doğru kal
karlarsa; Milli Teşkilat merkezi, en 
kestirme yoldan ele geçiriverecekti. 

• 
Padişah ile Damat Ferit paşayı en 

ziyade sinirlendiren, ve aczin çılgınlık 
buhranlarına sürükliyen S(}°bep: neş
redilen tehditkar beyannamelere ve 
şer'i fetvalara rağmen. Milli Teşki
lat mensuplarının hiç birinin fikir
lerinden dönmemesi idi. Anadolunun 
bu inat ve ısrarı karşısında, gerek 
(Makamı Hilafet) ve gerek bugüne 
kadar Osmanlı tarihinde ekseriya 
şerre alet edilmiş olan (şeriat) deni 
len kara kuvvet, derin bir hecalet çu 
kuruna düşüvermişti. 

Günlerce beklenildiği halde, ne An 
karadan ve ne de milli mefkurenin 
tam manasile hakim olduğu sahalar 
dan padişaha ve lstanbul hük:Umeti 
ne dehalet ve nedameti teyammun e.
den bir tek mektup ve telgraf gel
memişti. 

Kabine erkanından bazıları, beyan 
namelerde tayin edilen müddeti, tem 
dit etmeyi teklif etmişlerdi. Fakat 
gerek padişah ve gerek Damat Ferit 
paşa; ikinci bir mahcubiyet karşısın 
da kalmamak için bu teklifleri red
detmişler; artık işi silah kuvvetile 
halletmek için, telgra na Ahmet An
zavura hareket emri verm.işlardi. 

Bu sırada Balıkesir Müdafaai Hu
kuk heyeti, çok basiretkiı.r bir vazi
yette idi. Milli mücadele esnasında 

çok mühim maceralara atılmış olan 
(İngiliz Kemal) isminde zeki ve li
san bilir bir sporcuyu bir Amerikalı 
kıyafetine sokarak Bandırmaya gön
dennişlardi. Mister Dori adını taş:ı:
yan bu sahte Amerikalı, bizzat Anza
vurla görüşmek muvaffakiyetini ka
kazanarak Halife ordusu kumandanı 
nın bütün esrar ve planlarını öğren
miş, Balıkesire avdet etmişti. 

Bu suretle vaziyetin ciddiyeti an-
18.l?ılmış, derhal icap eden tedbirler 
alınmıştı. Cephenin muhtelif mmta
kalarmdan kuvvet istenilmişti. 57 in 
ci fırka tarafından da nizamiye su
vari bölük. kumandam y ü z b a ş ı 
Faik Beyin kumanda
sında bir suvari gönüllü müfrezesi 
ve Demirci MehmetEfenin kızanların 
dan (Daruşmentli lsmail Efe) nin 
kumandasında, üç yüz atlı zeybekten 
mürekkep kuvvetli bir müfreze gön
derilmişti. 

~rek bunlar, ve gerek diğer muh 
telif yerlerden gönderilen kuvvetler 
Balıkesire vasıl oluncaya kadar, An
zavur harekete geçmişti. 

An?,avur, bizzat kumanda ~ttiği 

beş bin kişilik bir kuvvetle K.irm.asti 
üzerine yürümüş, ve kasabayı işgal 
etmişti. En büyük çete başısı olan 
Gavur imam da dört bin kişilik bir 
çapulcu güruhu ile Balya üzerinden 
Balıkesir istikametine ilerlemişti. 

Ahmet Anzavur, temin edeceği mu 
vafakıyete o kadar emin ve mağnır 
idi ki: 

- inşallah, Cuma namazını Bur
sada kılacağım. Yeşil camide, mihra 
hm sağ kenarına benim için bir sec
cade sersinler. 

Diy haber göndermişti. 
(Arkası var) 

(1) (Tatil) demek olacak. 
(2) (ntihak) olacak. 
(3) (Kuvveti z:ahir) olacak. 

TAN ====================---
KUŞBAKIŞI 

Güzel konuşanlar 
Adları bayrak gibi elden ele, dar

bımesel gibi dilden dile dola.~an in • 
!'lanlann en büyük hususlyetlerlnden 
biri de giizel konuşmalarıdır. 

Kuruma nedir bilmiyen bir boğaz 
hudut tanımayan bir muhayyile, ve 
kelimeleri olgun bir meyva gibi bü
yük bir haz ile tadan bir lokma dil. 
Bunlara: Söyledilderi söze inanma
yı, söylerken, kendl kulaklanm da 
dinleyicilerin arasında görüp, onlara 
da yepyeni sözler dinletmeği, yani 
konuşurken icat etmek kabiliyetini 
il.8.ve edin, güzel konu!3an insanların 
sermayeleri hakkında bir fikir edin
mio; olursunuz. 

Bu yazıda, hatiplerden değil güzel 
konu~anlardan bahsetmek istiyo -
mm. Çünkü güzel konu.,an adamla 
hatibi birbirlerine kanştırmamak 
niyetindeyim. Güzel konuşan adam 
bana ba.o;ıboş, koşan bir at, hatip ise, 
gideceği yere evvelden raylanm dö
'iem i5. ve kelimelerini vagonlarına 

doldurmm;, harel<ete hazır bir tren 
hissini veriyor. 

Güzel konu~an adam hize evvelin
den, ne bizi götüreceği yeri. ve ne de 
nereden götüreceğini söylemeden, 
yola çıkıyor, \:e bizi hiç ummadığımız 
yollardan, aklımızdan bile geçmiyen 
bir yere götürüyor. 

Ekseriya kendilerinden, hatipler
den öğrendiğimizin birk~ yüz mislini 
öğrendiğimiz, bu güzel konuşanlara 
"Hoş sohbet adam" adrnı \'eriyoruz. 
Hoş sohbet adam bir radyo gibi ha 

vada dolaı:;an sesleri ~·akabyor, es
rarengiz bir mimar ~ibi ka~la göz 
ara..smda önümiize renklerden, sesler
den, birer saniyelik ömürleri olan bin 
terce dekor kuruyor, alelade kelime
cilderin harcile, boş bir arsa ~bi önü
ne serilen muhan·ilemize istediği bi
~irnrle binalar yontuyor. 

Güzel konm:;an adamın elinde, hal
mumu kadar muti kesili:vor, ve büyük 
bir hazla bu elin istedi~ şekillere giri 
yonız. 

Güzel konuşan rufamm elinde "A
dem,, olu;\•onız. "Havva,, oluyonız. Yı 
lan olup bu iki biçareyi sokuyor, ce
hennem olup yanıyor, cennet kesilip 
gülüyoruz. 

Bedri R.AHMI 

ÖLÜ M 
Büyük Erkaniharbiye ikinci reısı 

korgeneral Asımın kayınpederi ve a
yan azasından topçu birinci feriki 
Ali Riza Paşanın ve Balıkesir mebu
su merhum Bay Şefik'in büyük bi -
raderleri mahkemei temyiz azalığın
dan mütekait Bay Ali Haydar Ata
bek kısa bir hastalıktan sonra vefat 
etmiştir. Cenazesi bugünkü per.şem -
be günü saat on bir buçukta Kadı
köy Bahariye caddesindeki hanesin
den kaldınlacaktır. 

Merhum 45 senelik memuriyet ha
yatında memleket ve vazifesine sa -
dakat ve istikametle hizmet etmiş, 
fazaili ahlakiyeye malik kıymetli bir 
adliyeci idi. 

Mevla gariki rahmet eyliye. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka 
rar verilen Tstanbulda Ankara cad -
desinde Reşit Efendi hanında mev -
cut düğme yapmağa mahsus makine 
ve yazihane eşyası ve üç adet dina -
mo makinesi ve enstelasyon ve sair 
eşyanın b~rinci açık artırması 26.6.36 
tarihine müsadif cuma günü saat 
dörtte yapılacaktır. Kıymeti muham 
minenin yüzde yetmiş beşini bulma-
dığı halde ikinci açık artırması ertesi 
30.6.36 tarihinde salı günü saat dört 
te yapılacağından isteklilerin mahal 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. (23936) 

,.. 
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ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

l aylık 1 SO 1 35 
3 .. 4 so 4 -
6 " 8 so 7 50 
ı yıllık 17 00 \ 14 -

Dışarı içir 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

llin için llancılılı: Sirketlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçilk ilinlar doğrudan doğruya 
ıdaremizce alınabilir. 

Küçük ilinlarm S ıaurltğl bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan faz 
lası içio satır başma S kuruş alınır 
Bir defadan fazla için yeklindan 
3 10 kuru' indirilir. 

Memleket lıarıcma sigortalı abom 
yani ma z; 

Günü ıreçmis nüshalar S lrurustur 

(. 
! 

• MEMLEKET MANZARALARINDAN Çarşambr 

___ M_E_M_L_E_K ___ E-TT_E __ "_T_A_N_,,--ı 
1 

Bir kadın alevler içinde 
kalarak feci şekilde öldü 

Akhisar, (Tan) - !ıçemize bağlı Medar köyü muallimi Hamidin ka
rısı Fevziye, evinde yalnız bulunduğu sırada elindeki gaz tenekesi üzeri
ne dökülmüş ve nasılsa ateş almıştır. Zavallı kadın, ateşi söndürm.eğe 
calışırken feryatlarla bağırmağa başlamıştır. Etraftan yetişenler, kadın
cağızı kısmen yandıktan sonra kurtarabilmişler, fakat, Fevziye, aldığı 
yaraların tesirile derhal ölmüştür. Hadise hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. 

Kandırada göçmenlere arazi tevzii 
Kandıra, (Tan) - Kazamızda mevcut göçmenlere tevzi için tetkik 

olunan sahalar içerisinde Kantar çiftliği işe elverişli görülmüştür. Bu sa.
hanın istimlaki, sahipleri arasında uzun zamandn- devam eden münazaa
yı da ortadan kaldrracaktır. llçebay Şefik Yurda.kul, bu hususta icap 
eden temaslara girişmiştir. Tevzi olunacak arazi üç bin dekardır. Ara.
:r.iniıı incelenmesi için mahalline giden heyet raporunu tamamlıyarak vi· 
layete vermiştir. Bu sahaya elli hane iskan olunacaktır. 

Balıkesirde bu hafta yapılan 
at yarışları çok rağbet gördü 

Yarışlarda k azanan hayvanlardan biri 

Bahkesir, (Tan) - Yarış ve Is- J fanın Mesudu ikinci, Kamacıllı 1b -
la ı . :::::ncümeni tarafından bu hafta rahim oğlu Osmanın Aydın Ferhanı 
yapılan at koşuları çok güzel olmuş- üçüncü gelmişlerdir. Uçüncü koşuyu 
tur. 1.0f'O metro mesafe içindeki ilk kazananlar şunlardır: 
koşuya dört hayvan iştirak etmiş, Ankaralı Emir Salibin Alemdarı 
Ankaralı Emir Salibin Murat adlı birinci, M. Kemalpaşalı Ahmedin 
hayvanı birinci, Karacabeyli Fahri- Ceylanı ikinci, Karacabeyli Rüste -
nin Ander Budin adlı hayvanı ikin- min Ayhanı üçüncü gelmişlerdir. 
ci, :M'ustafanın hayvanı da üçüncü 2.800 metroluk mesafe dahilinde ya
gelmişlerdir. pılan dördüncü ve son koşuda An • 

2.000 metro mesafe dahilinde ya- k lı Talatın Sank b" · · Iz-
1 'k' · k h" k k ara uşu ırıncı, 

pı an ı ıncı oşuya ıç oşu azan- . . ufun Alc • . . . 
mamış yerli hayvanlar iştirak et - mıtlı Yus . eylanı ıkıncı, Ban-
miştir. Karacabeyli Mustafanın dırmalı Mehmcdın Mesruru üçüncü 
Gürbüzü birinci, M. Kemalpaşalı 1r- gelmişlerdir. 

Bir çocuk Sakarya 
nehrinde boğu~du 
Kandıra, (Tan) - Karasu nüfus 

memurunun on beş yaşlarındaki oğ
lu Ahmet, Sakarya nehri ağzında yı. 
kanmak için nehire girmiş, suyun ve 
o sahanın yabancısı olduğu için yüz
me bilmediğinden boğulmuştur: 

Malatyada spor c.ıünü 
Malatya, (Tan) - Halkevi spor

cuları alanlarında güzel bir spor gü
nü yaşatmışlardır. Futbolda A ve 
B takımları 3 - 3 berabere kalmış -
!ardır. Voleybol ve atletizm müsa -
bakaları heyecanla takip edilmiştir. 
100 metro sür'at koşusunda Sala • 
haddin birinci gelmiş ve alkışlan -
mıştır. Futbolcularımız sık sık eg
ıersiz yaparak Malatya - Sıvas ma
çına hazırlanmaktadırlar. 

Akhisara yumurta 

kadar dolu düştü 
Akhisar, (Tan) - Buraya ceviz 

ve yumurta büyüklüğünde dolu dü~
müştür. Mahsullere yaptığı zarar e
hemmiyetlidir. 

~ Küç:~k=~aberle~ ™] 
• Izmit, (Tan) - Lik maçlarına 

devam edilmiştir. lzmit Idman Yur
du ve Gölcük Spor takımı arasındf. 
olan bu maç Gölcük takımının O - ~ 
sayı kazanmas' ·ıe nihayet bulmuş
tur. Maç, çok heyecanlı olmuştur. 

•Adana, (Tan) - Milli mensucat 
fabrikasında çalışan hamallardan 
Ali, evyelki gece fabrika katiplerin
den Ahmedin masası içindeki 300 
li.ı ayı çalmak kasdile açarken yaka
lanmtştır. 

• Balıkesir, (Tan) - Koza fiyat
ları 86 • 100 ve 51 kuruş arasında
dır. 

an 

Kadını bir kamyon 
k~rest.e ile değişmişler 

Denizli,· (Tan) - Denizlide otu
ran Zeytinli Kazrm ile Buldalı Oa
mczn iaminde iki ki§i, umumi bir ka· 
dını yanlarına alarak De~liye 
bağlı inceler köyüne götürmıüıler, 
orada köylü gençlerle uyuıarak k~ 
dmı bir kamyon kereste ile değif • 
rniflerdir. iki arkada§, kereate yük 
lü kamyonla ıehire dönerlerken or• 
man idaresi vaziyetten haberJas
edilmi§tir. Alınan tertibat netice • 
sinde memurlar arabayı durdur • 
mak istemifler, lakat kamyon yo
luna devam edince aracla mühim 
bir muaade-me olmuı Ve ancak bu 
suretle durdurulabilmiıtir. Kaçak 
keresteler ,içemindekilerle bera • 
ber orman dairesine te&lim edilmif
lerdir. Musademede nülu&ça zayi • 
at olmamıştır. Yalnl%, otomobilin 
lmtikleri delinmiıtir. 

İki başb bir ydan 

öldürüldü 
Kilis, (Tan) - Kulp ilçesinin uray 

bahçesinde bir metro boyunda iki 
başlı bir yılan görülmüş, bekçi Der
viş tarafından öldürlilmüştür. 

Sapanca tenezzüh trenleri 
lzmit, (Tan) - Bu hafta Adapa

zarından Istanbula ve Istanbuldan 
Adapazarma yapılan tenezzüh tren
leri emsalsiz bir rağbet görmüştür. 
Havanın iyi oluşu, bu rağbeti bir 
kat daha arttırmıştır. 

• Malatya, (Tan) - Fırat okulu 
öğretmenlerinden Sabriye ile Kayse
ri Lisesi Beden Terbiyesi Muallimi 
Nadir Ulkünün nişan törenleri Ga· 
zi okulunun salonunda yapılmıştır. 

Atatürk parkında gazino 
Balıkesir, (Tan) - Atatürk par

kında yeniden yapılacak olaır gazino 
inşa.atma istekli çrkmadığı için ek
siltme on gün daha uzatılmıştır. 

Teşekkür 
Kabataş lisesi son sınıf müdavim

lerinden oğlum Mehmet Muhtarın 

ani hastalanması üzerine Doktor E
min Şükrünün teşhisile derhal müra 
caat ettiğimiz Beyoğlu Belediye has 
tanesine pek 'büyük insaniyet ve 1ü -
tufkarlıkla kabul eden başhekim dok 
tor Fikret ile mumaileyh Dr. Emin 
Şükrüye ve gece yarısı hastaneye ge 
!erek oğlumun patlıyan apandisitini 
ameliyat etmek suretile hayatını ba
ğışlıyan operatör Sadrettin Hüsniye 
minnet ve şükranlarımı ve hastane • 
de büyük fedakarlıkla hastalara şef· 
kat ve ihtimam gösteren hemşire ve 
hastabakıcılara sonsuz teşekkürleri-
mi sunarım. 

Baba.'!ı Galip iPEK 
-

Kız Kulesi 
PARKINDA 

Bu Cuma akşamı 

DARÜTTALiM 
HEYE Ti 

Bu Cuma akşamından itiba
ren hergün Salacakdan dönüş 

vapuru 23,15 . 



Türk takımz'!-ın hakız bir galebesi 
··············································-··--·········· 

Basketbolde Yunan milli takımını 49-12 
gibi bariz bir farkla mağlup ettik 

1ld mfteabaka yapmak üzere şehri· 
ın.i.ae gelen Yunan basketbol takımile 
dün akşam saat Q,30 da Beyoğlu 
Halkevi jimnastik salonunda ilk kar 
ıılaşına Türk • Yunan milli teması 
olarak yapıldı. Müsabakada Türk
spor Kurumu Bqkanı General Ali 
Hikmet A,ya.rdem, Tokat saylavı Sü
reyya ve Jedera.syon ekabiri hazır 
bulunuyorlardı. 

Evvela uzun boylu oyuncuiara ma 
tik olan Yunan basketbolcüleri ma,·: 
panta.Jon beyaz fa.nilelerle salona çık 
tılar. 

Ve türkçe yaşa sadalarile halkı se • 
tlmlama.ları uzun uzun alkışlanrlı. 
ı\rka.sııxian çok şık bir vaziyette ay 
yıldızlı formala.rile çıkan Türk takı
mı da.ayni şekilde karşılandı. Kısa 
llilren ı bir merasimden sonra her iki 
takım biribirine bu temasın hatıram 
olarak birer bayrak verdikten son::-a 
orta hıakemi Amerikan kollejinden 
Nadulski ve yan hakemi Süreyya 
'nırkerin idaresinde takımlar dizildi 
Jer. 

Yunan ta.knnı: Angelos - Boho. 
u - Kosti Likis - Names - Sa -
penoyalri.8 - Vassis - Sikli.yonis
Marontidee. 

'I'Ork ta.Jmnı: Naill - Sadri - Rı
a - Feridun - Hayri - Sakalak
Babip - Penso - Kimil. 

Oyun& Türklerin seri bir top ka -
rqile başlandı. Yuna.nlılara olan fa
rillden Sadri ilk sayımızı yaptı . .&r
kumdan Yunanlılar bir sayı yaptı
lar. TUrk takmu forlan birçok sayı 
fll'88.tlan kaçırıyorlar, müdafi oyni -
yan Sakalak bir sayı daha yaptı. Bu 
gün çolı: muvaffakıyetli bir oyun çı
karan Ha.bip uzaktan bir •Yl yap • 
t::ı. Habip favUl yaptı Yunanlılar ka -
çınlı. Hayri çok canlı bir oyun oy -
niyor. Birçok Yunan akınlannı yal
nız başma kesti. Sadri bu aralık çok 
bozuk mütemadiyen fırsat kaçmyor. 

Tllrk takımı tayın avut oldu. Ta
kım değhşti. Feridun ve Naili oyuna 
girdiler. Sakalan çok muvaffakıyet
li bir gününde, bUtün Yunan akınla. 
mu durdurduğu gibi arkadaşlanna 
mükemmel paslar da vermekten ge
ri kalmıyor. Sadri oyundan çıktı. Ye 
rine Penso girdi 

Türk takımı bu smı.da arka arka
ya sayı yaptı. Habip bu sayıların 
ba..şhca amilidir. Yunanlılar tayın a
wt olarak takımlarmı değift;irdller. 

ft birinci ha.ftaym nihayetlendi. Va
ziyet fU. şekilde : Türk takımı 13 -
Yunanlılar 4. 

lkinei devre: Müdafaada Naili, Sa 
kalak, torlar Feridun, Habip, Penı 
oynuyor: Yunanlılar da değişiklik 
yapmıflar. Oyunun ba.tJl&masile be
raber Türk takımı sayı yapmağa 
bqladı. Türkler birinci baftaym tat
bik edemedikleri teknik oyunlan ar
ka arkaya diZ11erek bi:rçolt 11&yı kay
~. Bu arada Yunan takımı o
;runculan TUrk oy:unculaı:ı arumcla 
mekik dÔkuyorlardI. Ust llste yapı
lan eayılardan Adeta ambale olmut . 
lardı. Arada takımların. değiştilerse 
'de bu ıııı8ayı adedinin fazlalllfmuma 
mhl olamadılar. 

Bu arada taınma giren Sadri bi -
rinci elen-ede oynad.Jğı kötü oyunu 
1111utturacak derecede muvaffak ol
du -.e birçok sayılar yapmasile bera
ber arkada.,larma verdiği o nisbette 
teknik paslarla Myı da yaptırdı. 

LE 
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Diinltü lla•ketbol maçında Yunan Milli tcıkımına 1tartı mühim bir 

""'-"• elde eden Türle ta.\unı 

Yarın ıclırimi.zc gelecek olan Boçkay oyuncuları bir arada 

Dün .abah ~hrim~ ,elen Alman güreıçileri 
Yunanlılar arada yapmış oldukta- vetli ve en sayılı taJumlannın bu . 

n birkaç sayıdan başka bir enerji lunduğu bir şehirden gelen bu nümu 
gösteremediler. Oyun bittjği zaman ne çokt.anberi özl~ntlz güzel fut
Türk taknnı 49 Yunan milli takımı bolü bize seyrcttireceği gibi Olimpi-
12 sayı yapmı, bulunuyordu. yatlar dolayısile SJ)9r alemimizdeki 

Türk takımında başta Habip ol • canhl!ğı bir kat daha fazlalaştıracak 
mak üzere Feridun, Naili, Sadri, Sa- ı tır. İçlerinde Macaristanın Morkoş 
kalak bilhassa muvaffak olmuş ve ve To.ldi gibi belli başlı oyuncuların 
bu parlak neticenin alınmasına amil dan bırkaçını bulunduran Boçkay bu 
olmuşlardır. Kendilerini bu werden ~yahata kuvvetli bir şekilde çıktı· 
dolayı tebrik ederiz. Bu galibiyetleri gını Belgradda Pazar günti Yugos
le Balkanlarda baskctbolde~i üstün- lnvya kulübile yaptığı maçı 2 - O ka
lüğünü isbat eden gençler ·Oliınpiya- zanmakla isbat etmiştir: ki, bu da 
da gidecek bir kabiliyet göstermiş- şehrimizde yapılacak mUsabakalann 
terdir. ehemmiyetini arttırmaktadır. 
1 lı takımı y Şehrimize geleli çok kısa bir za • 

Of .a~ arın man olduğu halde dağınık kıymct-
!•ltrunııe geliyor !eri bir araya toplayarak kuvvetli 

Macaristanm Boçlul.y taknnı, 27 • bir futbol takımı haline getiren Gü-
28 Haziran ve 1 Temmuz t~rihle- neş kulübü antrenörü Donclli'nin e
rinde milli takım namzetlerile Uç saslı bir süzme ameliyesinden sonra 
mUubaka yapmak üıcre cuma gü- seçilen Milli takım namzetlerine aza 
nU sabahı konvansiyonel ile şehri- mi faydalı olacağı şilphesizdir. Ve 
mize geleceklerdir. Son temaslarile mtisabakalar, bu cihetten de tetkike 
Merkezi Avrupa futbolünün en kuv· ,ayan bir 'manzara arzedecektir. Ha-

Kapı arkasında 
bir cinayeti 

rakterini değiştirmiştir. Hasta olma
dan evvel, bütün düşüncesi, kendin
den 25 yaş küçük olan genç kansı 
idi. Felce uğradıktan sonra, ken..dini 
yeniden fenne verdi. Tecrübelerine 
ve tetkiklerine başladı. Daha kolay 
olsun diye, çalışma odasının yanma 
bildiğiniz küçük laburatuvarı yap
tırttı. 

Anam baba91 öldükten 90nra ce
aar mühim bir ıtervete sahip oldu. 
Bu servetin bir kımnmı laboratuvar 
tecrübelerine sarfetti. Birkaç sene
denberi de cinayet ilmine ve par· 
mak izleri ilmine kendini verdi. Za· 
t.A!n yarıda kalmı§ bu albôm bunu 
bafka bir tarzda bir.e gösteriyor.,, 

Leprince yerinden kalktı ve Ber· 
na.rd'm yanıı:ıa geldi. 

Mtehel Herbert • Eugene Wyl 

hO§lanırdı. Ondan, herhangi bir a
dam, para istediyise, red cevabı al
mamıştır . 

Bunun içindir ki ba7.ı garip fikirle
rini atfederlerdi. Mesela, evine gelen 
lerin parmak izlerini almasına, bir 
şey demezlerdi. 

••Tahkikatlanm Ustelik, bana fU· 
nu öğretmişti. Vignon Marcellet, 49 
yaşında iken, o zamanın en güzel Pa 

Son zamanlarda da, kendini ta
mamile parmak izleri f enoine verdi. 
Resimler çeker, o resimleri büyütür, 
tetkikler yapardı. 

Bernard cevap verdi: 
- Hakiki bir ilim adamı ~ı~ır ve 

bütün düşüncesi ilmidir. Cahil insan
lar bununla alay ederler. Fakat fen
nin ilerlemesine sebep, ilim adamla
rının bu tarzda, ciddi ve bi\tün var
lıklarıyla çalışmalarıdır. 

- Hakim Bernard'ın sözünü kesti 
- Bunları bırakalım! Cinayet il-

. NOTLAR 

Resim galerisi 
Evvelki giin Güzel Sanatlar Aka· 

demiainin elli b~inci talebe aergiıi 
açılı§mdan aonra gazeteye geldiğim 
yakit muunrn üzerinde bir Bulıar 
gazeteai ıördüm. Gazetede ilk sö· 
aürne ?JPan ıcy: fU aerlevba oldu: 
SOFY A PEK YAKINDA MILU 

SANA GALERlSlNE SAHiP 
OLACAK 

ve derhal, Akademi Direktörü 
Bürhan Toprağm biraz evvel açıht 
nutkunda söylediği tu aözler hatırı
ma geldi: 

" •.. Mezunlarının sanat kıymetle
rine &)e bütün ıubelerile lstanbul 
Güzel Sanatlar Akademİ3inin Bal -
kan Güzel Sanatlar Akademilerinin 
ekserisine üstün olmcuına raimen .. ,, 

Evet, bütün bunlara rağmen, bi· 
zim, l6tanbulun, turiıt ve sanat ıeb 
ri lıtanbulun bir milli galerisi yok. 

Galeri neye yarar? diyecekler bu· 
lunabilir. Galeri bir memleketin aa· 
nat eaerlerinin toplu olarak bir yer· 
de teıhirine, aanat hevesi olan genç· 
lere, isim ve töhrctlerini aadece duy 
makla kaldıkları Ü&tatların eserleri
ni görmeğe, turiıtlere, o memleke
tin aanali hakkında bir fikir ver • 
meğe, muhtelif bakanlıkların ve 
cemiyetlerin her resim ıerıiıinden, 
te§vik için olsun, himaye için olaun 
aldrklan tabloların ambarlara atı
larak çürüme6İne veya aadecc kınk 
bir pencereyi örtmece kullanılma
sına mani olmağa yarar. ve niha· 
yel galeri, aalonuna odaaına bir re
sim aamak iıteyen vatandaıı, Yük-

ıekkaldrnm çerçevedlerindeki kro· 
mo tablo baamalan ile "llluatration 
veya "La Vie Pariaienne'' den 
kuilmİ§ resimleri bir cam altına ge 

• ç;rerek evinin duvarlaruı.a aamak 
zevksizliğinden kurtar.ır, ve her ae
ne aergi açmak için dört tarafa baı 
vurarak, ~·er arayan muhtelif te~ek
ki!llcr ve resıamlarınJ zaman za • 
man ahriçten gelen ıanatki.rların 
eserlerini teıhir etnıeğe yarar. 

Bu kadar hizmetine mukabi~ bu 
İ§in tahakkuku da zannederaem on 
beı bin lirayı geçmez. 

lstanbul §ehrinin bir milli galeri
ye sahip olması için Parti Baıkanı, 
vali ve belediye reiai Muhiddin Üı· 
tündağın himmetini beklerken. Bul 
gar ga:zeteıinde okuduğum fU eahr 
ları da kaydetmek isterim: 

Biz::mki gibi 300,000 nüfuslu bir 
şehirde, bir galeri fe31ş etmek lüz:u· 
mu üzerinde ısrar ehreği faydcuız 
buluyoruz. Bu galerinn kuruluıu, 
memleketimizin kültür terakkisi y<>r 
!unda yeni bir z.af,.r olacaktır. 

Bu lü:ı:um 300,000 nüfuslu 5..,fya 
için bu ka~ar sarih olursa nüfuıu 
Sofyanrn üç miıline yı.kla§an latan· 
bul için ne dereceye kadar acil . 
dir ? 

Nerede kaldı ki, latanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi naaıl Türkiye
de bir tane iae, latanbul milli aailat 
galeriıi de öyle olacaktır. 

Fikret ADIL. 

ber aldığımıza göre, Federasyon bii
tün oyuncuları yeniden bir den~me
den geçirmek kin cumartesi ve pa
zar gü,ılleri yapılacak ilk iki tema.sa 
ayrı ayrı iki takım çıkaracaktır. Çar 
şambn günkü son maçta da ilk iki 
oyunda muvaffak olan futbolctiler
den mürekkep bir kadro ile çıkıla -
caktır. Bu ekip Mfüi takımın aşağı 
yukarı ka t'i ş~kli olacaktır. 

Alman güre§~ileri il• lllı 
karıılaıma bu akıam 

Olimpiyat hazırlık kampına ayn
lan güreşçilerimizle Uç müsabaka ya 
pacak olan Dortmund Alman takımı 
dün sabahki konvansiyonel ile şeh
rimize gelmiştir. Güreşçiler, Konti -
nantal oteline misafir edilmişlerdir. 

ğ1nın cianyetindcn evvel Vigud-Mar 
cellct ismini hiç i§itmemiştim. 

- Luthropologie şöhreli olmayan 
bir ilimdir ... 

Bernard bunu söyledi, ve koltu
ğuna daha fazla gömüldü. 

Mösyö Clergeric kalktJ ve Bcr -
nard'a: 

- Sizi daha fazla alıkoyil\Iyayım, 
dedi. H~tabakıcı Suzanne Blum, 
bekliyor. Müddeiumumi şimdi gelip, 
bizzat onu Vignon - Ma.rcellet'nin 
hastalığı ve karakteri hakkında su
ale çekecektir, 

- Benim acele hiçbir işim yok. 
Pek ali kalabilirim ve eğer herhan
gi bir şeyde bana ihtiyacınız olursa 
si7.lerc yardım etmeğe hazırım ve ... 

Bernard, pek merak ediyordu ve 
bir türlü koltuğundan kalkıp gitmek 
istemiyordu. Clergerie, sözünü ke
serek. 

Poliste 

lir koca. ~ıy• 
kansıttt ağtr yar.taclt 
Evvelki~ Aksa.rayda Çakırağa 

mahallesinde bir cinayet olmuş, bir 
adam çoktanberi da~n bulunduğu 
karısının öntine çıkarak onu bıçakla 
yaralamıştı. Vak'a §Öyle olmuştur: 

Aksarayda Çakıre.ğa mahallesin • 
de oturım Refika, bir mUddetterıberi 
boyacı Yaşardan ayn ya,amakta, an 
nesinin ve kardeşinin yanında otur • 
maktadır. Y~ar, Refika ile darıldık 
tan sonra, yaptığına nadim olmuış, 

fakat kansı ile bir tilrlü ban~a.ma • 
mıştır. Kardeşi Fatma ile aivardaki 
fırmtardan birinden ekmek alıp dö
nen Refika, evvelki akşam, lmcasi
le kal'§ılaşmıştır. Aralannda önce 
ağız kavgası başlatı.ış, fakat bir 
müddet sonra Yaşar bıçağını çeke • 
rek Refikayı karnından tehlikeli su
rette yaralamıştır. 

Hemen hadise yerinden uı:akla~an 
Yaşar, biraz sonra ele geçmiştir. Ya 
ralı kadın hMtaneyc kaldınlmı§ te
davi altma alınmıştır, hayatı tehli
kededir. 

Kaskcınfhğın sonu 
Kadıköyünde Acıbadem mahalle • 

sinde oturan Bahri ile karısı Saadet, 
kıskançlık yüzünden kav~ etmiş -
ler, bu sırada Ba.hri tabancasını çe
kerek iki el atmışbr. Çıkan kW'§UlJ· 
!ardan biri Saadetin sol koluna sap
lanmıştır. Yaralı kadın hastaneye 
kaldırılmış Bahri tabancasile yaka -
lanmıştır. Polis hadise etrafında 

tahkikat yapma~adır. 

Cıvata yüzünden 
Hasköy ci\'ata fabrikasında çalı

şan Recep ile ustabaşısı Mustafa a
rasında civatalann bozuk ~ıkmuı 

yüzünden kavga olmuştur. Kavğada 
Mustafa Recebi demirle başından ya 
raladığmdan yakalanmıştır • 

His yüzünde• kavta 
Usküdarda 8elınanağa mahallesin 

de oturan Saliihattin ile Samim, ay-

ni mahalk!de ot:.ıran Rahimenin evi
ne gece taarruz ctmi§lerdin. Eve gi· 
ren iki arkadaı . içerdc Ali ısnıinde 

birisilc karşılaşmıglar ve kavgaya 
tutuşmuşlardır. Neticede Ali, biçak 
la ayağından yarala.ımıştır. Suçlula 
rı yakalıyan polis, had:se etrafında 

tahkikat yapmaktadır. 
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Fransa del 

Ateş-Haç teşkilatuun 

ilgası bir mesele oldu 
Patis, 24' (A.A.) - Salengro, bU· 

tün pref elere telgrafla &§ağıda.ki ta • 
liinatı göndermi§tir: 
"- Birtakım şehirlerde ve bilhu· 

sa Pariste caddelerde vukua gelen 
hidiseler dolayısile departmanlar da 
bilinde 1884 tarihli kanun ahklmmı 
tatbik ve umumi intizami muhafua 
esasına istinat etmek suretiyle mef • 
suh birliklere ait üniforma ve nişa.D.
lann t~ınmasmı mennedebilirsinlz.,, 

Salengro, bu talimatı ayni zaman 
da Paris polis mUdUriyetinc de ver • 
miştir. Mamafih, 1884 tarihli kanun 
ahkimı Paristc can olmıyacaktır. 
Teılrilcita boğlı hayır 
müeueselerini• vaziyeti 

Paris, 24 (A.A.) - "Ateşhaç,, tew 
kilatınm feshine müteallik karama· 
medeıı bahseden Salengro, 18 hazi • 
ran tarihli kararnamenin bu teşkili· 
ta bağlı bulunan bütün cemiyetlere 
şümulü olduğunu söylerni§tir. 
Diğer taraftan hükumet "Aten· 

haç,, teşkilatı tarafından ihdas edil• 
miş olan birtakım içtimai müessese· 
lerin bu teşkilatın propa.ganduuu 
yapmakta olduğunu bilmekle ben • 
berı, çocuk b&kımovleri ve saire gibi 
müesseselerin ı:nuhaf aza edilmesini 
düşünmektedir. Mamafih bu gi'bi mU 
esseselerin dahili nizamnameleri ye· 
nileştirilecektir . 

HOLANTSE BANK . ONl 
N. V. 

Mezkür Bankanın. 1 Temmuı 1936 
da, "Oranjestad ( Aruba. lndes Oc· 
cidentale Ncerlandaises) " de yeni 
bir şube açacağını haber aldık. Böy· 
le bir kararın verilmesme Aruba a• 
dasında, tesis edilen petrol tasfiye
hanclerindcn dolayı bu adanın dai· 
mi bir surette inkişaf etmckdc ol• 
ması sebeb olmuştur. Bu suretle 
mczk\ır Bankanın on tane şubesi 
bulunmuş oluyor ki, bunlar da şun• 
!ardır : 

Türkiyedc: lstanbul. 
Holanda'da: Amslcrdam 
Arjantin'dc: Bucnos-Aires 
Brezilyada: P..io de J anero. 

Santos, Sao Paulo 
Venezuela'da~ Caracas 
Filistin'de: Hayfa 
Curacao'da: Willcmstad 
Aruba'da: Oranjestad 

Avrupa güreş birinciliğinin organi • ı Yann akşam çıkanla.cak Türk ta
zasyonu Almanyaya verildiği za - kımı şu şekilde tesbit edilmiştir: 
man müsabakaların icra yeri olarak 56 kilo - KUçUk Hüseyin · 
seçilen Dortmund şehrinden gelen bu 61 ., - Ankaralı Ahmet 
('kip. güreş bakımından ehemmiyeth 66 ., - Sai2ık ISerbest) 
bır kuvvet olarak tanınmıştır. Nete- 72 ,, - Nuri 
kim gelen güreşçilerin altısı Dort • 79 ,, - Mer8inli Ahmet (S) 
nıund'dan. yalnız 66 kiloda serbest 87 .. - BUyUk .Mcstafa 
ve grekoromen şampiyonu olau Ağir siklet'- Çoban Mehmet 
Gulde Mayster Berlindendir. Kafile Kendisile görUştUğümUz kafile r-e
Başkanı olarak gelen Her Vaymor, isi, dünya gü.reş aleminde tanınmıf 
Dortmund güreş kulUbünUn mUeesi elemanlara malik olan Fcnlandiyalı
ııi ve Alman federasyonunun uzun larca memleketimize gönderilen elti• 
milddet Milli güreş takımının orgaıı b!n mUsabakalarını yakından takip 
lı3°1nı yapmış çok değerli bir 1dare· ettiklerini ve aldığımız nPticeleri tak 
ridir. Güreş antrenörü Pellinen, O- dirle kar~ıladıklarmı söylı>mi~. Rztı • 

limpiyat hazırlıklarında geri kaldı- mi kuvvetle gelmeğe gayret ettikle· 
mızı ileri sürerek elemanlarımızın rini ilave etmi,tir. Müse.bakalu Tak· 
kendi çalıştırma rejimine bir an ev- sim stadında ve saat 20,30 da yapı· 
,·el verilmesini istediğinden birinci lacaktır. 

ve ikin.ci karşılaşma.lara çık~racağı· Müsabakalar radyo ile 
mız ekıp en kuvveth gUreşçılerimiz· :._ k 
den intihap edilmiş ve ikisi set!best wer-ce 
lx>şi grekoromen olarak yedi siklet T-ürk Teleiz Telefon Anonim Şir-
lızcrinde yapılacak bu akşamki kar- kelinden: 
şılaşmalarda Tiirk takımı su şekilde 27 Haziran 936 Cumartesi &iinll 
tesbit edilmi~tir: Taksim stadında yapılacak olan Ma· 

56 kilo - Kenan car - Türk futbol maçı ile 29 Hbiran 
61 ,. - Yaşar 1 Puarteai gUnü sa.at 20,30 da yapı-
66 ,. - Yusuf Aslan lncak olan Alman - Türk aerbeet 
72 ,, - Nuri güreş maçlarını spor S,pikerimi.z Çe-
79 ,. - İbrahim (Serbest) lebi Sait tarafından Stadyomdan nak 
87 ,, - Biiyük Mustafa len radyo ile neşredileceğini bildiri· 

Ağır siklet- Samsunlu Ahmet ($) riı. 

Bernard isteruiyerek kalktı ve ya
va,o;ça kapıya doğru ilerledi. 

Tam kapıdan çıkacağı sırada., Le
prinoe onu çağırdı. 

::crnard acele acele Leprince'e 
doğru ilerledi. 

Lcprince bir dolap açtı. içinden 
küçük bir şişe aldı ve ma.aanm üze
rine koydu. Bernard'a sordu: 

- Bu şişeyi tanıdınız mı ? 
- Tanımu olur muyum? Cinayet 

odasında, onu ben yerden kaldırdım. 
Onunla beraber., stirahi ve bardajın 
parçalarını da ben yerden kaldırdım. 
Raporumda arzedeceğim fibi, bu ıti· 
şede :.ördüğüm parmak izleri, kua
nın üzerinde ve kapının kilidinin U· 
zerinde gördüğüm izlerle aynidir. 

- lzahatlarınıza. teeekkür ede -
rim. 

Bernard sözüne devam etti: 

dir ki •.. 
Mösyö Clergcrie, ciaya.namıyarak: 
- Bütün bunlan aten biliyoruz! 

dedi ve onu yav~ kapıya doğru 
itmeğe bafladı. 

Mösyö Bema.rd, fevka.llde meyus 
olarak hikimln odasmdan çıktı. Ko
ridorda Suzanne Blum'u gördü, bi
raz daha ilerledi, Müddeiumumi 
Brouard'la kareı~tı. 
Kapı kapanır kapanmaz, Clergerie 

derin bir nefes aldı: 
- Amma da tıraşçı herif! Ondan 

hiç kurtulamıyacağımızı ıannettlm, 
dedi .•• 

Möayö Brouard içeriye girdi. 
Vakit kaybetmeden, hakim, zile 

bastı •e çok pçmeden haatabalucı 
oday& girdi. 

Clergerie ona döndü ve: - Vignon - Marcellet, muhakkak 
ki ~ bir ilim ada.mı idi, dedi, 
fakat üstelik de bir manyaktı. Y aki
ninden, herkes bu fikirdedir. Fakat 
buna rağmen, eyi kalplı ve zevk sa
llibi bir adamdı. 

risli genç kızıyla ovlendi:Mlle. Andre 
Paille. Şimdiki Madam Vignon Mar~ 
cellet. Genç kız para.sızdı ve Vignon 
Marcellet, bir aşk izdivacı yapmıştı. 
Beş seneJik meşut bir hayattan 

sonra, birdenbire felce uğramıştır. 
Bu hastalık sinirlerini bozmus, ka· 

mini iyi bildiğiniz içindir ki sizi <;a
ğırdım ve Vignon-Marcellct'nin eseri 
hakkında fikrinizi sormak istedim. 
Itira! etmeliyim ki Ranelazlı soka-

- Hayır, hayır ... Sizi alıkoymak 
istemiyorum, dakikalarıruz kıymet-

- Bundan ba3ka, zehirler llbora
tuvan df rektörUnün neticeleri kat
idir: Bu şişede acide cyanhydrigue 
isimli bir zehir vardı. Bu zehir, fe'l
kalade kuvvetlidir ... Zaten bu 7.chir-

- Lf.ıtfeıı ot.uruııuz, matmuel, 
dedi. Müddeiumuminin aize soracak 
birkaç suali var. 

Mösyö Brossard derhal söze ba~
ladı: lidir... ' 

!;trafmdakilere iyilik ya._pma.kta.n - Ya ... Ö_.Y.!e mi1 peki ö)'.le ise ... (Arkası var) 
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Konferansın dünkü toplantısı ~~en-Nec:a~I m~IGkatı 
~~·~~~Negus Edenle beraber 
=~~:..= ~ Konferans müzakerahnın mühim tafsilah Cenevreye gidiyor 
göndermek mecburiyetinde kalabile
cek olan memleketin husUBt prtlar! 
nı tebartız ettlrmfttir. 

Paul - Boncour Fransız hllk6meti 
namma, hakiki harp gemilerine ko
nulan tahdidatm aynen muavin ge
milere de konulmaaı hakkında en 
kat'f kuyudu ihtiraziye dermeyen et 
Jaİf ve bu kuyudu ihtiraziye •ümu
lUnUn muavin gemiler hakkında ka
nı edilebilecek olan tarife mütevak 

muanz 
Roma, 24 ( A.A.) - Steloni Ajan 

• 6Wliriyor: Sleloni Ajaıuının tlip 
lomatilı ınalaa6iri Montrewl tl'e ,,.,_ 
lıyan lıonler....,. AWenmn 6aflı
ca ,,.. .. ı.t.riıwlen 6irine temcu •f· 
tifini lıaydetrnelıtetlir. Filltoltilıa, 
Boimar ticaret, n)'Uef oe .. 1ıerlilı 
lHılıanl.nmion 6irplı tleuletler .,. 
6ilJı••• Alıtlen~ tleuı.tlm ifin 
leohtWe eltemmi,,.ti ita~ mec6u
ri lııir •~it teılıil .lerler. ltal7f11' ltü 
ltcimeti a...,. fCraİtİn h rnaele 
ltoltlnrwlo miiaalıerelertle 6alrmrna
ya müNit olmotlıiı lt......,.a naaan 
tlilıltati cellııetmif ,,. amami oaai,,.ı 
tarHıaaala etmetliltçe ltonleran• İf
tiralı etlem;,.c.fini INyan eylemİf· 
tir. ltalY91 mcıt6aatUN1 ••lince, otla 
en mühim AWeıU rnaelelerintlen 
birinin 6iiyiilı AlıdeıU deoletlerin
tlen biri .. yabıntla ue Roma ltültu· 
metince reanen turilt olanan itaya· 
tla ilttiraai,,.,,. r.,,,._. mü24!11ter• 
Nen lıonleroruın pyri taWilifini 
ltaydetrnelttetlir. 

Türkiyenin herhangi ani 
bir taarruza u·ğramaması 

için de madde konmuıtur 
kıf bulunduğunu söylemiştir. 

fonllcifoların fahdidl 
Aras, umumi prensiplere müteallik 

karar her ne ollll"88 olaun Boğazlar 
mmtakasınm emniyetini temin için 
derpif edilen ve öyle kalacak olan 
tahdidat ve feraitin konferans tara· 
fmdan müzakere edilebileceğini kay 
detmiştir. Arum bundan maksadı 
bilhaua evvelden haber verilme, ge
~Mken mal6mat verilme ve tonill
tolarm tahdididir. 

Stanhope, Litvinof, Saito ve Con
t.zesco, evvelden haber verme pren -

• sibini teknik komitece tetkikten eon 
ra mühlet hakkında verilecek karar 
kaydı lhtirazisiyle kabul etmiflerdir. 

Stanhope, tonllltolarm tahcllcll 
prensibini de 14.000 den yukan bir 
rakam tesbitine varabilecek olan 
teknik komite tarafından tetkik e -
dilmesi kaydı ihtirazisiyle kabul ey
lemiştir. 

Litvinof, dahi, son fıkrası Karade
ııiz sahilleri devletlerinin hususi va -
ziyetlerinin tanmmuını tazammun 
eden (h) fıkrasmm derpU, ettiği is
tisna sebebiyle tahdit prensibini ka· 
bul etmt,tir. 

Romanya heyeti murahhaaaaı, bu 
maddenin ortaya çıkardığı teknik me 
selelerle alikadar komitece tetkik <1-

lunduğu ve bütün heyeti murahha -
salar prensip meselesi hakkında hat 
tı hareketlerini tasrih edebilmelerine 
imkin verecek talimatı aldıktan va
kit noktainazannı bildireceğini eöy· 
lemiştir. 

Konferans mukaddemeyl ve altm
eı maddenin bu noktalarmı talik et
miş ve diğerlerini teknik komiteye 
br •·ale eylemiftir. 

Konferau milteakı'ben. yedinci 
1naddeyi tetkik etmi§tir. 

Stanhope hükUnıetinin noktai na -
sarmı bildirmeyi talik etmiştir. 

Pol Bonkur, 7 inci maddede derpif 
edilen rejim.in haliharpte bulunan ve 
l{aradenbe gidecek olan gemilerin 
tonilltolarmı tahdit etmek itibarile 
Lo18.11' muahede.t rejiminden ayni -
dığmı kaydet.mit ve Milletler Cemi -
yeti paktmdan mnüvellit taahhütle
rin tatbiki yalnız pçJt aerbeeti8tnin 
tahdidi De değil fakat ayni zaman -
da tepnili ile teu.lıtlr edeceği derpif 
edilmeme bunun bir tehlike anede
biJeceitni eöylemJltlr. 

ffall ltarpfeif devfeHerf• 
gemileri 

Anadolu Afan11nı11 11otu: 
"llarlelye veklllmlz Montröde bu 

ltalyaa notuma cevap vermiş ve bu 
eevabolda vasiyeti hurranın muhte
lif mamanlarda inkişafı olun~ 1 . 
talyanm konferans mesaisine iştir. 
ke imade olduğuna dair teyldatın -
tlan memnuniyetle bahsettikten son
ra henüz başlayıp tlevaın etmekte o
lan konferan11a ltalyanm iştirakini 
~örmekle bahtiyar olacağou bUcllr -
ndşti. Ç-0k tMMlif olunur ki, cllğer 
milletlerin hayati işlerini ltalyanm 
muvafık gö~ samanlara isabet 
flttlnnek mümktin deği!dir. 

haliharpte bulunan gemilerin Kara
denize girmesinin men'ini istihdaf 
eden bir ı.dil teklifinde bulunmuş -
tur. 

Bonkur, Litvinof tarafmdan yapı 
lan teklifin daha derin bir tarzda 
tetkik edilmesi kaydi ihtirisiyle, ilk 
nazarda Milletler Cemiyeti paktın -
dan ve bu pakt çerçevesi dahilinde 
aktedilen anlqmalardan mütevellit 
taahhütlerin yerine getirilmesine ait 
Fransız düşüncelerine tevafuk ettiği 
ni söylemi§tir. 

Karadenizin hususi bir vazi
yeti vardır onu da nazarı 

itibare aldık 
Montrö, 24 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi surette gönderdiği 
nıuhabirinden : 

Konferanem dün sabahki gizli cel
sesi Tllrk projesinin tetkikine haa
redilmittir. Türkiye ikinci delegesi 
Numan Menemencioğlu, projenin tah 
Ullni yaparak ,u veya bu teklif veya 
rr.addenin esbabı mucibesini izah et
mif ve projenin tefsiri mahiyetinde 
olarak kırk dakika süren bir izahat 
<;ok büyük bir dikkatle dinlenmi,,tir. 
Numan Menemencioğlu, beyanatına, 
Türk projesinin tekrar silahlanma 
hakkında hiç bir kaydi ihtiva etme· 
diğini söylemek suretile başlamış ve 
1923 mukavelesinin askerlikten tec
rit hakkındaki hükümlerinin kaldı · 
nlmasmı icap eden sebepler üzerin 
de durmak faydasız. c;Unkü bu ilp· 
nm kabulü üzerinedir ki, konferan • 
&ın toplanması mümkün bulunmu, 
olduğunu kaydetmiştir. 
Menemencioğlu bundan sonra pro 

jenin birinci kıllmmın tetkikine ge -
çerek dem ittir ki: 

- Bu kıllmm mümeyyiz vasfı, bi· 
rincisi ba"' halinde, ikincisi savaş 
halinde Tllrkiye bitaraf iken ve il· 
çünctletl de savq halinde Türkiye 
l"tuharip iken cihan tecim seyrise • 
!alnine en uygun ,eklllerde tam geç 
me eerbetltiıd verilmi' olmasıdır. 

Sav .. gemilerinin seyriaeferine da 
ir olan Udnci kısım "emniyet içinde 
eerbemti,, kellmelerile tarif edilebilir. 
Harp gemilerinin serbest geçme hak 
kı bizzat Lozan mukavelesinde de 
şarta bağlı bulundurulmuŞtur. Fakat 
Türk projesinin ihmal edemiyeceği 
esaah mahiyette diğer bir unsur var· 
dır. Bu da, iç Marmara da dahil ol· 
duğu halde Boğazlar bölgesinin em· 
niyeti meeelesidir. 

Politis, mukavelede imzalan olmı
yan devletlere k~ı Tllrkiyenin bita 
raflık vazifeleri hakkında, Sovyet 
Rusya tarafmdan yapılan tadil tekli 
f'min ortaya çıkardığı hukuld lmtiya- ICoradenfıe girme 
za ifa.ret eylemi§tir. Ayni surette mtlhim olan ikinci 

LitWıof, Miiletler Cemiyeti Pak -
tından veya bu pakt dahilinde akto
lunan anl&flD&lardan mütevellit yar 
chm taahhütlerinin yerine getirilme -
8i keyfiyeti mÜllteeDa olmak bere 

Araa, Tllrkiyenin btlttln beynelmi- bir nokta Karadenizin hususi vaziye 
Jel taahhütlerini ve bittabi Milletler tine ve bu deniz kryıeındaki memle
Cemiyeti paktmdan kendisine teret- ketlerin emniyetine taallflk eder. Bu 
tüp eden taahhütleri yerine getirece denize serbest girif ihtiyacı yalnız 
ğinden kat'iyyen §ilphe edilmemesi harp geniUerinin dost limanlara yapa 
lbmığeldiğini söyledikten eonra bu;; b' ekleri cemileklr ziyaretlerdir. 
taahhfitler meselesinin hwnıal bir F at bir tek methali olan bu deni
maddede mevzubahtedilmesini tek • , kuvveti müdaf auız sahilleri ve 
lif etmiftir. Sekizinci madde hakkm yahut bu kıyı memleketlerinin çok az 
da hiçbir mtltalea dermeyan olunma- kuvvetteki fllolarmı tehlikeye koya
mıştır. bilecek olan bir ecnebi gemisinin 

Reis konferansm sadece ipttdat lf'rbeatçe girmesine müsaade edilme. 
mahiyette ilk bir tetkikte bulunmut ili imklnııDiır. Buna binaen kuvvet 
olduğunu taarlh eylemiftir. için bir had derpif edilm1'tir. Proje

~==========================;:::===== nin bu kıamınm mühim nok~ı. harp 

Fransanın en•ıesl lı l(mu-9' IÜftlUlü ~::~e dair olan dokuzuncu mad 

[Baıı ı lndde) Yeni il kanunu, bir taraftan it•- Bu madde, Tilrklye arazisinin her. 
bulunan yeni itillfnameyi 90 N)'9 bipleri arumcla, diğer taraftan itc;i- hangi yabancı bir devlet tarafından 
kartı 184 reyle kabul etmiftir. ler beyninde en sıkı bir anlaşma ve ansızın bir darbeye manız kalmama 

Parla, 24 (A.A.) -Almanyanm te beraberliği temin eden bir hususiyet !il içindir. riakat ayni zamanda muh 

eavtlzklrane niyetler beelemekıe ol- arietmektedir. temel mUteamzı i.ni bir hücumda 
duğlr endifestni izhar eclea bir ta • Kariunun birinci maddeeinde tarif &ulunmak imklnmdan mahrum et • 
lam iatizahlara cevap veren Delbol, edilen ifçi, bir it aktl dolaynrile baş- meye matuftur. 
ezcUmle ,ayle demiftir: • kabir f&b8Ul il yerinde bedenen ve- Bir harp tehdidi halinde, Türkiye 

ya fikren pbp.n klmee değil, hem derhal huaUBt bir nizamname neşret 
bedenen ve hem de fikren çalıpn a- mek hakk• •ı muhafaza etmektedir. 
damdır. Türkiye, cihan efki.n umumiyeaini 

Almanyanm ırkt tellkldleri onun 
milli telakkilerinden daha ziyade teh 
Uke arzetmektedir. Fransa, IOluk -
kanlılığmı muhafaza ediyor wı bey
neJmllel adaleti muhafaza etmek 1 • 
çhı yapabileceğini yapıyor. Killetler 
Cemiyeti uambl.tnhı öntımtbldeld 
lçtimamda Lokanıo miulmM1& iJma 
m bulunan devletler, bu mipkm 
lhW edllmeai meeelelll baklrmda not 
tal nazar teatilerin&f bulunacaklar
dır. Franaa, Almanya ile bir uslqma 
eeuı bulmak arsuawıdadır. Biz, kim 
eeyt tehdit etmiyorus. Frana, ta
mamiyle sulh davuma bafbdır ve 
uhdeaiııe düten bUytlk vazifeyi ifa 
edecektir. 

~lmoalor •••terls 

Kuunun befincl maddeeine göre tatmin makudiyle, harp tehdidi ha
devlet tarafuıdan itletllmekte olan lini tayin için tahdidi hükümler ill· 
il yerlerindeki ieçiler dahi İl kanu - vesinde tereddüt etmek istemiyor. 
nunmı lfc:iye ~ b4ltt1n hu - Ttlrkiyenin istediği feY, Milletlerce 
kuk ve menafiden istifade edebilecek miyeti tarafmdan bir yardım değil, 
!erdir. Devletin allkalı bulunduğu eadece harp tehcllcll halinin tarifidir. 
veya ittifak ettitl herlwlgi bir it ye GörtlldüğU veçhile, harp gemilerinin 
rinde, ıtuıunun birblcl maddesinde ~meei hakkındaki hükümler genU, 
turih edilen yeni tek.Ude ltçi mu - bir fikirle derpt, edilmiştir. Genel 
fmı haiz bulunan herkes, it kanunu- makanizma, kontrolU hemen hemen 
nun hU1d1Dlleri dahilinde, elDll&li gt. otomatik bir hale koymakta ve bir 
bi, faydalamiiar. Bu itibarla, devlet Boğazlar komisyonunun mevcudiyeti 
mfteueeelerinde veya ona bağlı it ~atiyen fayduız bir ~kil almakta
yerlerinden çahpn ~er kanun hU- dır. 
ldlmlerinden hariç bırakılmamıt, an- Uçüncü lmım, livil ve süel uçaklar 
cak bu nevi fabrikalarda ve it yer- dan bahsetmektedir. Türkiye, tah · 
terinde ldart vulfelerle ma.tahdem kim edllmlf bölgeler üzerinden uçul-

Berlin, 24 (A.A.) - Resmi maha· bulunan bazı memurli.r itçl huk'Uun masma mDsaade edemez. 
fll, Fııuıea htlktmetlnln beyanatı dan iatüma edilmltlerdir. Fakat uçaklara, Türk hava sey
hakkmda bir gftna mtltalea •rdet• Söal1 geçenler befincf maddeye rileeferi nizamatına uygun olarak 
memektedir. Nuyonal - So8yaliltt '6re. me.ell Sümerbankm Kayseri kendi arazlel üzerinden tayin edece
mahafil, muhteriz davranmaktadır. fabrikuı ltçileri iş kanunu hükümle fi bir yolu takip ederek Akdeniz. 
Fakat gazeteler, ll'ranaa bnttineU rtnden faydalaııacaklardır. Battı vl le Karadeniz araamda geçmeyi temin 
beyannameelnbı &f&lıdaıd parçuml mkanun, devlet tarafmdan lfletil - edecektir. 
pyet bUyilk puntulaTla netretmek• mekte olan tm&llb harbl)le ve dev • Dördllncll kısımda, Tllrkiyenin hl-
9ılirler: let demiryollan memurlarmı dahi Jdmiyet hukukunu huauai surette 

ueiz, eski bir muharip olan Hltle- it kanununun daJrel filmulü içine al- zikretmeyi lllnmhı g6rdtlk. Bu 1n1-

Naman Rilat Menemenciofla 

ve ~ vt1z mahiyetinden iri olma
lıdır. 

Beşinci kısımda, akdedilen muka
velenin imzasını müteakip meriyete 
girmesi liznn geleceği kanaatinde 
bulunduk. Mutaleamıza göre, Mont
rönUn karan Boğazlar rejimini tee
kil etmelidir. 

Mühim diğer bir nokta: yeni mu
kavele muvakkat olmalıdır. 

Nihayet diğer bir nokta da, beş se 
nede bir tadil imklnı meaelesidir. 
Türkiye bu tadil imklnmı şu tek 
farkla teklif etmektedir: Bunun ha
kimiyet hukukunu haiz olan devlet 
tarafından kabulü bu imki.nm ta
hukkuku için lizmıı gayri milfarik 
bir şart ola:rak kalaoaktlr. 

Oginci Celse 
MontriS, 24. (A.A.) - Anadolu a

jansmm huaua! surette gönderditl 
muhabirinden : 

Konferans, ilçüncll celaeaini dün 
saat 16 da akdetmiftlr. Koııfenna 
başkanlığına Hindiatan ve Cenup At 
riwı hükimıetlerlnden gelen ve bu 
memleketlerin konferana meeaisine 
1'tirak edemiyeceklerini bildiren iki 
ır.ektuptan malfımat alınm1'tır. Hin
distan, Boğazlar statUetlnUn muhte
mel tadiline itirazı olmadığını bil
dirmektedir. 

Konferans bundan eonra Tllrkiye 
hükO.metinin mukavele projesini mn 
zakereye başlamıştır. 

Mukaddimenin müzakeresinde, 
bazı delege heyetleri ikinci fıkrada 
mukavelenin beynelmilel tecim bakı
mından şümWUnU tayin için kulla
nılan tabirler hakkında mtllihaza
larda bulunmuşlardır. Bunun üze
rine beynelmilel emniyet hakkında 
mUllhazat ili.vesi kabul edilmiş ve 
ilk iki fıkra tahrir komitesine gön
derilmiıtir. Komite umumt heyet ta
rafından müzakere edilecek kati met 
ni hazırlayacaktır. 

Alınacak resimler 
Birinci madde haklmıda hiç bir 

mUtalea ıserdedilmemlttir. 
Ikinci madde de, lngiltere, Roman 

ya ve Bulgaristan delegeleri alına
cak resimler hakkında bazı mtlllha
zala.rda. bulunmutlardır. Bilhıv• 
Romanya delegesi bu madde ile be
şinci maddenin metni arumdaki mil 
nasebeti kaydetmı,tır. 

Dr. Araa bu mtıııhazalara cevap 
vermlf ve ezcU.mle Numan Menemen 
cioğlu tarafından gec;en celsede yapı 
la.rak zapta geçen beyanatın mukave 
lenin heyeti umumiyeel için tefılr 
kıymeti olacağım bildirmiştir. 

TUrkiye Drf Bakanı, alınacak btl
tUn resimlerin filen yapılacak hiz
metlere uygun olacafmı ve bUttln 
memleketlerin gemileri hakkında mU 
111.vi sürette tatbik edileceğiııi te
min etmiştir. 

Konferans Bqkanmm teklifi Oze. 
rine, bütün bu meselelerin teknik ko 
mite tarafmdan tetkik edilmesine 
karar vermiştir. 

Uçticll madde hakkında, Lord 
Stanhop, ikinci fıkraamm Ttlrldye
nin Milletler Cemiyeti azası eifatiy
le olan vecibelerinden baluıettilini 
ve halbuki bu meeelenin projenin 
cllğer maddelerinde de mevzuu bahia 

Uluslar Kurumu Konseyi yarın toplanacak ve 

Halle§ • ltalyan meselesini tetkik edecek 
---BAŞI 1 

nevreye gitmeğe hazırlanmaktadır • 
lar. 

Bu maksatla Madritten ve Lizbon 
dan hareket etmif olan lapanya ve 
Portekiz Hariciye Nazırlan, bugün, 
Pariate Franaız Hariciye Nazın Del 
boe ile görtı,müflerdir. Yann, 1n -
giliz Hariciye Nazın Edenin gelmesi 
ne beklenmektedir. F.den, Genevreye 
hareketinden evvel, Bqvekil Blum 
ve Hariciye Nazın Delboe ile görtl -
,ecektir. 

Necaılnln lıvigrecle 
ofurma11na raıı 
olmuyorlar 

Bem, 2~ (A.A.) - Federal Meclis, 
ltalyan - Habe9 ihtiWı halledilince
ye kadar laviçrede oturmak projesin 
den vazgeçmesini Neci.fiden talep et 
m1'tir. Federal Meclis, lsvic;renin ken 
dilline mücavir bir devletle harp ha· 
linde addedilen diğer bir devletin re· 
isine mihmannUvazlık göstermiyece· 
ğ! mütaleaaındadır. Bununlıı beraber 
lsvic;re hUk6meti, Necqiye )(llletler 
Cemiyeti uambleainde Habet dava· 
aını müdafaa etmel: tu.ere Cenevreye 
gitmek mtlaaaclesini vermektedir. 

lngfffere Franıa ile 
beraberdir 

Londra, U (Tan) - Avam Kama 
raamda Baldvin aecrt tedbirler hak· 
km.da tun1an söylemietir: 

" 7'ecrl tedbirler meeeleainde bu· 
günkü Fransız kabinesi de Ingiliz 
hUkfunetinin noktai nazarım kabul 
etmi§ buhınmaktadır. Fransızların 

ve lngillzlerin Cenevrede çok sıkı 
bir surette iı birliği yapacaklannı 
Umtt etmekteyim. Bu, gerek Fr~ 
nm gerekle bizim, mneterek arzu
muzdur. 

lngilterede eol cenahtan gelen ten· 
kitler aruında, Fransayı takındığı 

vaziyetten dol&yi takbih eder bazı 
emareler g&il\JnilttiJ.r. Şunuımı da 
unutmamaııyn ki ltalya ile bir harp 
halinde Franunın vaziyet ile bizim 
vaziyetinm arumda çok fark var· 
dır. Bu dalrihda Almanya hakkında 
hiç bir ffJ1 aöylesatyorum ve yalnız 
ltalya ile bir llarp b&linde, diyorum. 
Ben l'raDaa1ara kartı ve daima bü
)'llt bir aempati ile müteh&811is ol
dum ve llUlirua ki eon baharda. ge
çirdiğiıdis güç devrelerin bazıların
da daha mı ve daha çabuk bir iş 
birlift arsu etmekte haklı bLtlundu
ğumuz samanlarda Franstzlann nok 
tal nuarlarmı \'e hareketlf'rine saik 
olan esbabı her zaman anladım ve dai 
ma makul buldum. Aramızda hadi
seleri takip etmiı olan hic;blr kl.1111e 
için, Franlızlann zecri tedblrl~ri kal 

tf:ki hUldhnlerin bir madde içinde 
toplanmam icap edecefi kanaatini 
izhar etmifttr. 

Bu teklif kabul edilmiı ve ftçtlnctı 
madde tahrir komitesine gönderil
mi§tir. Komite, ezcümle,.. bitaraf'' 
~birinin tilmWU hakkında Polltis 
tarafmdan yapılan mtllihazalan da 
gözöntlnde tutacaktır. 

Dördilnctı madde h a it it ı n d a 
Kontseako mUWıazalarda bulunmue 
ve Dr • Araa tarafmdan izahat ve -
rilmiftlr. Madde tahrir komiteaine 
gönderillllfttir. 

Belinci madde de, ikinci madde i
le birlikte tetkik edilmek üzere tek
nik konıiteye gönderilmiştir. 
Konfe~ arzu eden delege he -

yetlerine teknik komite celseJerine le 
tirü lınWnnu bırakmak için, heye -
ti umumiye celeelerile teknik komite 
celaelerinin münavebe ıuretile akte
dilmeeine kaıV vmniftir. 

loğaılarda• ıes• 
9e1Rfler 

Montrö, 24 (A.A.) - Konferans 
diln akpmki toplantıama, beynel -
milel ticarete tatbik olunacak kayıt 
larm tetkikine bafluuttır. • 

latatistiklerin göeterdiğine pre, 
Botulardan ıeçen gemiler 12 mil -
yon tonijlto;ya balit olmaktadır. I -
talya, ~1527,000 tonillto ile en bq -
ta, lııgutere 1,086,000 toniWo ile i -
1ı:inci ve mtlteakiben de eıra ile Yu • 
ninl.tan, Norveç, Romanya, Alman 
ya ve Franaa gelmektedir. 

Haber alındığına g6re, Japonya 
mn.takbel Boğul...- mukavelenan:c
llinhı Milletler Cemiyeti ile mtlmkC.o 
oldufu kadar az allkuı bulunmumı 
iatemektedir. Pol Bonkur bu mesele 
hakkında Salto De bir mllllkatta bu· 

iNCiDE---
dırmak hakkındaki kararlan bir 
sürpriz tefkil etmez. 

Ambargo meselesine gelince, In
giltereden kalkarak Habeşi!.tanın iı 
gaJ altında bulunmıyan kısımlarına 

hiç bir .zaman niyet etmedik. Yalnız 
gidecek silahlara ambargo koynıağa 
niyet etmedik. Y a1mz §UI'& • 

sı vardır ki, bu silahların Sudan 
hududundan veyahut başka bir ta
raftan öteye geçebilmesi icin sillh
lan tesellüm edebilecek bir otorite 
bulunmaaı lizımdır. 

lfalya, ff abeılsfan 
meıeleıf evvela 
halledllmelldlr, diyor 

Roma, 24 (A.A.) - Tribuna gue
tesi yazıyor: 

Cenevre içtimalarınm arifesinde 
beynelmilel vaziyet, karanlık görün
mekte berdevamdır. İngilizlerin zec
rf tedbirlerin kaldınlmasına dair o
lan teklifleri, ltalyaya kal'fl takip 
edilmekte olan hattı harekette bir de 
ğişiklik vukuuna deli.let etmez. 

Milletlerin Avrupada mesai bhil
ğinde bulunmağa hakikaten hazır ol
madıklan 'üphesizdir. 

Giomale d'ftalla, milletler ltaıya. 
ya kartı bir infirat siyaseti takip et
meği arzu etmektedirler. Bu gazete, 
Avrupanm sulha kavuştunılmam i . 
çin ittihaz edilmİf olan bUtUn ted
birlerin muvaffakıyetsizliğe ufra
DUIJ, çünkü tedbirlerin Italyanm if· 
tiraki olmaksızın alınmış olduğunu 
illve etmektedir. 

Habefiatan meselesi tapıamlle hal 
ledilmedikçe İtalya, latlkbalde her 
tUrlU mesai birlJlbıde bulunmaktan 
lraçmacaktzr. 

Habeılıfanda yai••rlor. 
baıladı 

Adisababa, 24 (A.A.) - Birbt 
günden beri yağmurlar mevaimi bat· 
lamlftır. Maamafih yafmurlar, • • 
kerterin yol in,aatını sekteye uğrat
mamıştır. Bu infaat, saat H ile 16 
araaında ancak kıamen tatil edile -
cektir. Temmuz ve Ağustos ayların 
da daha fiddetli olacak olan yağmur 
lara kal'Jı icap eden bütün tertibat 
almmlftlr. 

Karabiktekl yeni 

inıaat 
Ankara, 24 (Tan) - Karabtlktekl 

demir, ~elik fabrikalarlle mmt bazı 
sanayiin kurulmaamı deruhte etmlt 
bulunan Kredi Ebpol't Garanti J)e.. 

partman mtımeeaili Somevil, gazete.. 
mise 9u beyanatta bulunmu,ıur: 
"- TUrldyede bir çelik ve demir 

fabrlkul lnf&llı için yapılan mtlzake 
releri, kendi imparatorluğu idnde ve 
cbt memleketlerde ticari milnuebet. 
leri arttırmak hUIU8Wlda btlttla in • 
gllizlerden ful& gayret l&l'fetını, o. 
lan kralnnızm dofum gtbıthıde bir 
karara bağlanıp ima edilmesi mesut 
bir hi.cllaedir. Benim Ttlrkiyyakkm 
da hiaıl ettiğim intiHlar 9~: 
TUrldye, jenlli bir 8Ul'ette ~
tı aakerl i8tlk1lt DVl.fl glbıleıinde 
olduğu gibl bu~ de tuclretle aai 
duyu ile idare edilmekte ve btltthı 
utrattJiı illeri bqarmaktadır.,. 

Ben ve beraberimde bulUD&D. diier 
arkadqlarmuz Ttlrkiyenln lnglltere 
ye filhakika daha pek btlyttk nlabet
lerde ihracat yapmak lmklnım gör
mekle memnmıu. Bu lhraeatm faz
la.hli, lngiUz nial1armm .da Tllrldye· 
ye gelmesine bir •min hazırlayacak· 
br.,, 

H. A. Proteer Limited kumpanya
ıu umum direktörü llakenzl TUrki
yenln maden kaynak ve aervetlerl 
bakkmda ,unıan möylemiftir: 
"-Müte~ memleke· 

tinizde maden unsmlikleri bllhaua 
krom, aatlmoı.ı, bakır, Molibden ve 
gUmilflil k\U'fUD madenleri hakkin -
da edindikleri kanaat 9udur ki, bu 
servet memleketinizin lstiklY.ılc!cki e
konomik hayatı Uzerinde °t'UyUk bir 
ehemmiyeti haiz olacsktır. &hsettl· 
~m ve yüksek bir kaUteye malik o
bın bu madenin yalnız ~ dahili 
amılarmıza t:ıyclab olmakla b.lmıya 
rak ve, btlttln dünya paz:ırl:ım:da da 
ıntltteri bulacak ve bu y11zd'!n l!lem
leketinlz için btıyUk bir ~Ur kayna 

ı olacaktır.,. 
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Kısa dalgalı postalar 

Holandadaki· ve 
tecrübe istasyonları 

~a. d.~lg~;.~syonlaı;m en fazla ı i~tasyonlarında dinletilen plak neş-
ragbet gordugu yer Amerikadır. nyatı en mükemmel modern musi-

::Kısa dalgalı postaların parazitsiz ki parçalarından mürekkep ve kla -
ve gündüz de rahat dinlenildikleri sik hafü musiki ile doludur. Bunla
'.A. vrupada da. anlaşıldıktan sonra rı dinlemek her musiki seven için 
Eski dünya,da. da birçok kısa dalgalı bir zevktir. 
istasyonlar yapılmıştır. Bunlar ara- Bu istasyonlarda spikerlik eden 
tundan bugün Holanda tecrübe istas- zat birçok yabancı dillere aşinadır. 
yonlarmdan bahsedeceğim: Emisyonların muhtelif kısımlarında 

Rotanda kısa dalga postalannm bu dillerle dünyaya 
0

hitap eder. 
tecrübe emisyonlarını uzun zaman- Philips müessesesinin malı olan 
clanberi dinlemekteyiz. bu hususi postalar üç dalga üzerin-

Bu emisyonlar diğer memleketle- den neşriyat yapmaktadırlar. Emis
rin kısa dalgalı postalarına nazaran yonlar Hindistan ve Çin, Amerika 
~k daha temiz ve kuvvetli işitil- ve Afrikadan işitilir. Programları -
mektedir. mıza dahil ettiğimiz 16,88 ve 19,71 
, Şimdiye kadar program dairesin- metro dalga uzunluklu postaların 

de çalışmıyan Holanda istasyonları her ikisi de memleketimizden çok 
bu haftadan itibaren muntazam bir iyi alınabilmektedir. 
programla neşriyat yapmağa ' başlı- Amerikaya mahsus neşriyat 31 kü-
;r.acaklardrr. sur metro ile yapılıyor ki bu istas-
. istasyonlara ait programlar mun- yona ait neşriyat gece yarısından 

.._~ b' .. d .
1 

Y• d di sonraki saatlerde yapıldığı için 
~man ıze gon en ecegın en -
v nıl 1 b' l'kt d programlarımıza dahil etmiyoruz. ger progra arımız a ır ı e er -

tm k :ı- ı~ı-
1 

kt Program başlarında ve sonlarında 
ce e mWll.Alill o aca rr. . . 

spiker eksenya Felemenk, Alman 
Bu postaların programında plak 

neşriyatile Holandanm kolonilerine Fransız dillerile konuşur. 
Emisyonların nasıl işitildiğinin 

mahsus müsahabeler de bulunmakta 
olduğu nazara çarpıyor. Bununla be
raber müntehap konserlere de pro -
gram.da yer verilmiştir. 
Şunu da ilave edelim ki, Felemenk 

:iolandadaki Philips müessesesine 
bildirilmesi her neşriyat sonunda ri
ca ediliyor. 

T. M. BLEDA 

• 
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Facialarla dolu macera 

Amerikan haydutları büyük adamları da 
çocuklar gibi kaçırmağa başladılar 

~·· 
~ r 

r 

Amerikalı haydut tarafından kaçı- Direktörün karışını dağa kaldıran 
rılan direktörün karın haydut Robenaon 

S o n g ü n l e r d e A m e - ı mişse de iş işten geçmiş ve yalnız 
r i k a polisi büyük muvaffakı- haydutun masa üzerine bıraktığı 
yetler elde etmiş, aradığı mühim ca- j daktilo ile ~azılmış bir pusla bulun~
nileri yakalamıştır. Bunlar arasında muştur. Işın tuhafı haydut evvela 
i k i i ş a d a m ı n ı kaçırıp öl- direktörden 20.000 dolar çekmeği ka
düren meshın· cani Alvin Karpis, rarlaştırmış, fakat sonra bu rakam· 
Yeni Orle~nda t e k v i f edilmişti dan vazgeçerek 20,000i karalamış ve 
sonra da caninin şeriki cürmü o- yerine 50.000 rakamını yazmış! Tu
lan Harry ca·mpell'in Toledo'da ya- ha.flık yalnız burada değil. Haydu
kalanmasmdan altı saat sonra da tun bıraktığı puslada kaçırılacak 
San Fransiskodaki küçük George'u olan direktörün karısı değil de baba
kaçıran meşhur haydut William Ma- sıdır. Haydut cürmünü itiraf ettiği 
han yakayı ele veriyordu. zaman ihtiyarı bulamayınca direktö-

Bu mühim haydutların tevkif e- rün çocuğunu kaçırmayı kararlaştır
dilmelerinden bir hafta sonra da. po- dığmı, fakat evde onu da bulamaym
lis tarafından tam onsekiz aydır ara- ca direktörün karısını kaçırdığını 
nılan çocuk hırsızları Thomas Ro- itiraf etmiştir. 
binson yakalanmış ve onun tevkifile Kaçırma hadisesinden bir kaç gün 
çocuk hırsızlarının sonuncusu da ka- sonra direktöre fidyei necatın nasıl 

· fese girmiş oluyordu. verileceği hakkında mektuplar gel -
Yirmi dokuz yaşında olan Robin- meğe başlamıştır. Haydut bu işe e

son aslan Nashvilledir. Lousvillede beveynini tavassut ettirmeği göze 
, bir iş bulana kadar, bulunduğu mem- almıştı. Ve nihayet onları te~clit e

leketin polisile de bazı takıntıları ol- derek rızalar~ru ~lmıştr. Nihayet 

'AmerikaJ an Londra i.ta•yonuna 
aakletmiı ve orada da büyük §Öh
ret temin etmİf olan Cak F'Ue toP 

( 

\ . -' ~ 
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Ame rikancn kışa dalgalı istaşyonlarında tatlı seslerile çok ıöhret 
kauınan Moru Seymur ve üç artist arkcıdafı 

Evlerini 
üstünde 

su üstünde kuran 
yaşıyan kabileler 

ve su 
vardır 

Yeni Ginede seyahat etmek arzu
sunu tahakkuk ettiren Amerikanlar
dan biri burada en ücra köşelere 

girmiş birçok iptidai insanlarla mü
nasebetler tesis etmiş ve en nihayet
te su üstünde yaşıyan bir kabileye 
rasgelnıişti. Seyahatinin en şayanı 

dikkat tarafı olarak bu insanlara 
raslayışını addeden Amerikalı sey
yahın bu su üstünde meskun halk 
hakkındaki intiba ve resimlerini bir 
müddet evvel okuyucularımıza tak -
dim etmiştik. Şimdi diğer bir Ame
rikalı seyyahın Filipin adalarında 

tesadüf ettiği çok garip bir halktan 
bahsedeceğiz. 

Bir müddet evvel meşhur Ameri
kalı kaşif Doktor J ones Filipin ada
larmııı ücra kalmış köşelerinde bazı 

keşfiyat ile iştigal etmek üzere bakir 
ormanlara dalmıştı. Doktor Jones 
mUteaddit defalar kaybolup tekrar 
meydana çıkmasına alışmış olan A
merikan otoriteleri kaşiften bir sene 
den fazla bir zaman haber alınma
masına rağmen endişeye düşmediler. 
Maamafih bir sene iki, hatta üç o -
lunca kaşifi aramak için arkasından 
bir kafile saldılar. Bu kafile Filipin
lerin karanlık ormanlarında aylarca 
dolaştı. Doktor Joneston hiçbir ha
ber alamadı. Tam dönmek üzere 
iken kafile reisi münasebet tesis et
tiği kabile efradından birçoğunun 

söz arasında bir beyaz Allahtan 
bahsettiğini işitti. Araştırdı ve bu 

geriye ormanın en ücra ve karanlık 
köşelerinde yaşıyan kabileyi arama
ğa başladı. Bu yüzden birçok müş
küllere uğradılar. Yerli rehberler or
manda kaybolmak korkusu ile ileri 
gitmek istemiyorlardı. Esasen ka
ranlık, güneş girmiyen "jungle'! de 
ilerlemek hemen hemen imkansızdır. 

Nihayet bir gün öğle üzeri bir insan 
gürültüsü işittiler. Birçok kimseler 
acaip bir lisanla konuşuyor, bağı:ı

şıyorlardı. Etrafa baktılar, bir şey 
görmek imkanı yoktu. Rehber güle

rek ağaçları işaret etti. Baktılar. 

Hayretle gözlerini açtılar. Birçok 
vahşiler ağaçlar arasında kendileri -
ne bakıyorlardı. Çok geçmeden bun
larla ahbap oldular. Fakat maalesef 
çektikleri zahmetin değmediğini an
ladılar. Doktor J onesin kemikleri vah 
şilerin ağaç üzerindeki kulübelerini 
süslüyorlarmış. Jones buraya gelin
ce vahşiler kendisini ilah olarak a
lıkoymuşlar. O da hayatlarını tetkik 
için bir mliddet kalmağa razı olmuş. 
Fakat bir sene sonra gitmeğe kalkın
ca vahşiler ilahlarından ayrılmağa 

razı olmamışlar ve daima onlarla. 
kalması için öldürmüşler ve kemilt
lerini paylaşmışlar. 

beyaz Allahm Doktor Jones olduğu
Amerilıan radyolannda en la;ıla para lıaz:anan a rtistlerden Ket Smit n a. kanaat kespedince kafile gerisin 

Bu vahşiler kulübelerini ağaç üs
tünde kurmuşlar. Çünkü ormanda 
karanlıkta, güneşsiz yaşamanın im
kanı olmadığını anlamışlar. Hatta 
yolları bile ağaçlar arasında bağlan
mış iplerden ibaretmiş. Bu ipler üze
rinden çok suhuletle kayıyorlarmı9. 
insanın, insanlarm maymundan gel
diğine inanacağı geliyor doğrusu. 

uşsa da bunlar pek kayde değer 50.000 dolar dırektor tarafından hay; 
:yler değildi. Iş bulmak için gitti- dudun babasına teslim edilmiş ve a
ği Lousvillede Stoll benzin kumpan- nas.ı t~ra.fından Robensonun eline 
yasında çalışmağa başlamıştı. verılmıştır,. . 

. . . Haydut parayı alır almaz direk-
1934 senesı 10 teşrınevvelınde, Ro- w· .. k . kJ dı-. . . . . run arısını evıne sa a gr anası-

bınson amele kıyafetinde şırketın dı- na bırakarak firar etmiştir. 
rektörlerinden Betty Stoll'ün evine Ananın bu işe tehdit zoruyla gir· 
gelerek telefonu tamire gönderildiği• . diğini bilen direktörün karısı onu 
ni söyliyerek içeri girmiş ve birinci teselliden geri kalmamış hatta mah
kata çıkmıştır. O aralık bir parça kemede bile haydudun anasını ve ba 
keyifsiz olduğu için dışarı çıkmıyan basım müdafaa ederek beraetlerine 
direktörün karısına rastlamış ve ka- sebep olmuştur. 
dına kendisini takip etmesini emret- Robenson kaçtıktan sonra sahte 
miştir. Kadın bu emre itaat etme- isimlerle seyahate başlamış, müte
yince kurşun bir boruyu kafasma vu- madiyen makiyajlar yaparak dolaş
rarak kadını olduğu yere yığmış, son- mış ve nihayet kadın kıyafetine gir
ra üzerine bir manto atarak yarı ölü meği münasip bulmuştur. 
bir halde bulunan biçareyi kapının Robensonun kadın kıyafetinde a
önünde bekliyen otomobile sürükle- lacağı şekli , san'atkar polis hafiye 
miştir. !erinden birisi asıl fotoğraf üzerinde 

Neden sonra direktörün hizmetçisi tesbit etmiş böylece haydudun bu 
vaziyeti anlamış, direktöre telefon et kıyafetle de yakayı ele vermiştir. 

Sr: üatüncle )'OftYan ka6il.eler arasında en giizel aclcleclüen bir kailaa 
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E KONOMi 
Yün ve yapak ·y 

lstanbul piyasası 
çok durgun geçti 
Istanbul yapak piyuuı durgun 

geçmi§tir. A.lmanyadan gelen talep
lerin a:ılığl bu durınınluk ve fiyatla
rırı bir miktar gerilemesiM •t!bep ol
muştur. Son fiyatlar §Unlardır: 

Son hafta 
Trakya 67 - 68 
Anadolu ince 57 - 58 
Anadolu sıra 55- 56 
F.:ge mm takası: Izmit' yapak piya.

ıası ~n günlerde durgµnlqmıntır. 
lstanbul piy.aeasmrn durumu bu 
durgunluğa müessir olmQ.3 ve UY11-t
larda da 3 - t kuru§ kadar bir geri
l~me görülmüştür. Son fiyatlar ıun-, 
lardır: 

Son hafta 
Yerli inceler 60 - 61 
Anadolu 58 - 5Q 
Mersin yün ve yapak piya.sası ge

~n haftaya nazaran durgundur. Fi
yatlar bir mikta.r düşerek aşa.ğıdaki, 
ıeviyelerde bulunmuştur: 

Son h&fta 
Mersinde Anadolu M 
Mersinde yıkanmış 00 
Konyada yapak 56.~5 
J{onyada güz yüntl 73,016 
Konyada yıkanmış 70 
Kars mmtakasında. yün piyasası 

~ok hararetlidir. TUccar elinde ka· 
lan malların kilosu 40 kuruştan Aa
tılmıştır. Eski mal kalmamıştır. 

Yeni yapağın kırkılmasına bir haf
ta sonra başlanacaktır. 

Türk ve Alman tüccarları arasın
da son hafta içinde de yün ve yapak 
üzerine muameleler yapıldığı i§itil -
memiştir. 

Mübalôijah bir neıriyat 

Esnaf teşkilatı 

Esnaf • • 
ıçın bir yardım 

sandığı tesis edilecek 
Ikti1at vekileti iş bürosu, esnaf 

te3kili.tı hakkındaki tetkiklerine de
vnm etmekteo.. ....,rendıgımize gör.! 
yapılacak işler aruında, esnaf için 
bir yaf'dım ısandığı kurmak taaavvu 
nı da vardır. Iş kanunu haricinde ka 
lan küçük müe2aeseler vardır. Küçük 
el imali.thaneleri, birkaç ifçi çalış
tıran atölyeler, dükkanlar gibi .. Bu
ralarda c;ahean çırakların, kalfaların 
işçilerin hukukunu müdafaa etmek 
i§i eanaf cemiyetlerine dütmektedir. 
Eana! cemiyeUeri teakilits herşey -
den evvel eanaf aruında tesanüdü 
temin eden bir teşkilattır. Bunu da 
yapmak için, eanafa yardım etmek 
lazımdır. 

Tanzimattan evvelki esnaf lonca
ların.da bu tesanüt mevcuttu .. Lonca
lara orta sandıkları vardı. Bu san
dıklar, malUlkalan, ölen eımaıın n.1-
lelerine yardım eden bir nevi içtimai 
sigorta mahiyetinde bir teşekküldü. 
Bu itibarla esnafın birbirine yardım 
etmesi, ve birbirlerini koruması, bir 
&na.ne haline girmiştir. Şimdi, esnaf 
arasında bu gibi yardımları ifa et -
mek için daha modern bir teşekküle 
ihtiyaç vardır. 

İktisat veklleti bu ihtiyacı temin 
etmek maksadile, esna! arasında bir 
yardım sandığı teşkilatı yapmağa ka 
rar verı:niştir. Bu teşkilat hakkında 
Ticaret odalarının esnaf cemiyetleri 
nin fikirleri sorulmuştur. Eımaf ce
miyetleri ne gibi bir yardım sandığı
na ihtiyaç olduğuna dair, vekalete 
birer rapor göndereceklerdir. Bu ra 
porlar tetkik edildikten sonra, yar
dnn te1ıkilatı yapılacaktır. Bundan 

başka Izmirdeki esnaf cemiyetleri 
teşkilatı da vekalet tarafından tetkik 
edilmektedir. Geçen sene bu teıkilat 
bir tecrübe mahiyetinde kurulmuştu. 
Izmir esnaf teşkilatında amele, ve 
esnaf bir araya getirilmek ıuretile 
daha geniş manada birlik vilcude ge 
tirilmiştir. Bu tefkilitın da bir yar
dım sandığı, buluJY!laktadır. Hem a
mele hem eanafı bir araya getirmek 
suretile kurulan bu tetekkülden şim 
diye kadar ne (ibi faideler temin e
dildiği de aynca tetkik edilecektir. 
Eğer Izmir esnaf teekili.tı bir sene
lik tecrübelerinde iyi neticeler ver -
miş ise, bu teıkilat bir ömek olacak 
ve her taraf& tetmil edilecektir. 

Kutuluk kereste ithalitı 
Izmir, 24 (A.A.) - Kutuluk ke

reste ithalatı devamdadır. Oç dört 
ay içinde bu yıl ihracatının ihtiyacı 
temin edilmif olacaktır. Altı kutu 
fabrikaaı yeni gelen kerestelerden 
kutu imaline başlamıı,tır. Uç gün 
zarfında bütün kutu fabrikaları fa
aliyete ıeçmiı bulunacaktır. Ay so
nunda ikinci parti kere.stenin gelme
si beklenmektedir. Alman tipi ku • 
tulara 11 kuruış, lngiliz tipi kutula· 
ra. 10 kuruş 30 para fiyat teıbit e
dilmi4tir. Bu, geçen seneye nazaran 
iki buçuk kuruş ucuzdur. incir tüc
carı da kendi kutulan için bu sene-
ki kereste fiyatile üzüm kutu fiyat
larının esuına göre incir kutusu 
için bir fiyat verebilecektir ki bu fi
yat farkı geçen eeneye nazaran yüz
de 18 il& 20 daha ucuzdur. 

Suriyede çıkan Vahdet gazetesi, ==============================:::;::== 
Şam panayırındaki Türk pavyonunu 
tenkit etmektedir. Bu ga?.etenin mu 
harrirlcrinden bizi, pavyonu gezdi -
ğinden 'bahsederken, paviyonda Türk 
~e bilmiyen memurlarla karşılaşuğı
nı, pavyonun Türkiyedeki ekonomik 
inkişafı gOstermekten mahrum bu - l'aralar 
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lunduğunu yazmaktadır. Şam pana - ---
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Eılram 

yırındaki Türk paviyonu hakkında 

buradaki alakadarlardan yaptığımız 
tahkikata göre, Vahdet gazetesinin 
Şam panayırnıdaki Türk pavyonunu 
mübalağalı bir surette tenkit ettiği 
anlaşılmaktadır. Pavyon da türkçe 
bilmiyen memurlar olduğu yalandır. 
Şam pruıayınndaki Türk pavyo -

nunda Türkofis namına, Türkofis 
raportörlerinden Ragıp bulmımak -
tadır. 

Mürettibler Cemiyetinin 
Gezintisi 

Türk Mürettibleri Cemiyeti, Bo
ğaziçine ve Adalara Deniz gezintisi 
tertibine karar verm~tir. Gece gün
düz hurufat kasalarının ba,mda ça
lışarak kitap, Garete, Risale, Mec
mua.lan hazırlayan mürettlblerin o
kuyucularından bir kısmile bu ge
zinti münasebetlle bulu,malan ve 
tanışmaları da mümkün olacaktır. 

Ayni zamanda MUrettibler Cemi
yetine müzaheret teşkil edecek olan 
bu gezintiye alakadarlar iıtirak ede
ceklerdir. 

No. 68 

Ademle Havva 
Btlrban OAHll> 

Daha zf ya de evlerinin, yuvalarmm 
bavaBında ya§ıyan bu saf aite ço
cuklarını gördükçe yagadığım gü
rültülü hayatm iğrençliğini daha iyi 
hissediyorum. 

Almanya.da iken kadınlar hakkın
da.ki dU§iincem nekadar deği1111i§tir. 

Vicdan, ahlak diye bağlandıjmuz 
hislerin, di.iştincelerin manasız eeyler 
olduğunu söylüyqrdum. Yürüyen ha
;vatta, tesadüf edilen insanlara göre 
his ve fikir deği§tirmenin zevkine, 
doğruluğuna inanıyordum. 

Bu inanı§ım beni Mery'ye kadar 
göttirdü. 

Fekat öyle anlıyorum ki bu yUrU
yen hayatın biribirine eklenen teA· 
düfleri sönen ve parlıyan yıldızlar, 
kandiller gibi insana ancak bir an 
için ümit ve ıevinç veriyorlar. Bu 
yürüyen hayatın içinde ruhlamnıza 
sinen bazı münasebetler var Jtl onlar 
bir yosun gibi kendilerinden çok 
kuvvetli görünen sellere, akıntılara 
rağmen yerlerini brrakmıyorlar. Bu 

sa-
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Sterlin 632,-
1 Dolar 126,-

20 İsviçre frangı 820.-
20 Belçika franıı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 Cek karon 84.-
20 Ley 13,-
.ıu Umar 4ts.-
Liret vesikalı 190.-
Ftorin 82,-
1\ vu-rurya tilin ?? -
Mark 28,-
Zloti 19,-
Penııo 22,-
Lna 22.-
Yen 32.-
lsvec lnırcm• 31.-
Altm 974,-
Banknot 2•5.-

Çekler 

Puiı üzerinı 
lnciHı ünrinı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Censvre 
Sofi& 

Florin 
Cekoılonk 
AvU1turya 
Mark 
İıveç kuronu 
İspanya pueta 

Satı o 

632,-
126,-

820,-
84,-
23,50 
88.-
16,
'ı.Z.-

1Q6,-
84,,._ 
30,-
22,-
24.-
25.-
34.-
33.-

976,-
246.-

lZ,05 
631,-

0,79,ZS 
10,12,44 

4,70,SS 
2,44,62 

63,15,82 
l,Ü,40 

19,16,45 
4,19,37 
1,97,53 
3,07,75 
S.82,22 

fanak gibi kaynayıp copn o hum
malı sevgiler ilk hamlede insana bir 
tufan kadar azametli ve bir güneş 
gibi aönmez göründükleri halde son
ra yavan yavaı ıiddetlerini ve hara
retlerini kaybediyorlar. O zaman gö
nül yatağında bir yosun gibi takı -
lıp kalan öz duyguların daima yeşe
ren ve bütün fırtmalara rağmen çö
ıillmiyen birer kıymet olduğunu an· 
lıyoruz. 

Bendeki bu aile ve ev sevgisi, kim 
bilir belki de bir çocukluk hatırası. 
Baba ve ecdattan kalma bir duygu .. 
Ne olursa olsun izi kaybolmuyor. 

Bu akşam içimdeki o gizli yara 
yine de,ildi. Madam Declozier He 
kızlan araaında bütün eıki hatıra
larımın taulendifini hiuettim. 

Bu aile aof raımda her teY baş
ka... Teneftua ettijimbı hava bile 
bqka ... Bizim gibi bahçede yemek 
yiyenler uzak masalarda. Jırfnıır ge
celerinin durgunluğu bu &erin bah
çede belli olmuyor. 

Marlcıon'la kudefi yavq yavaş 
açıldılar. .Adrlenne'le pkalaııyor. 
Bu afacan kı• ~veıe bir kuı gibi. 
Şakacı, alaycı. O kadar ki anası ara
sıra kıar gibi onu azarlamak lıJti
yor. 

Onlarla. ocukça, arka.dqça. gaka-

lı Bıınkası Mü. 
• ., N 

,, .. Hamılıı 
Anadolu 3 60 

" 3100 
Sirk~ıhayrıye 
Tramvay 
Bomontı Nelı:tu 
Terlı:oa • 
A:ılan Çimento Kupon kesik 
Merker Bankası 
Osmıırıh Bankası 
Sarlı Merkez Ecıane1I 

l ı tilıraılar 
Türk Borcu 1 

,, " II 
,. ,. III 

İstikrazı dahili 
Ergani A. B. C. 
lıvaa Erzurum J 

• " II 

Mısır tohv111erl 
1816 ı 
1903 JI 
1911 Ill 

Tallvlldt 

Rıhtım Kuponsuz 
Anadolu I vı lI 

.. nı 
Anadolu Müme11il 

98.50 
91,-

85,-
9,90 
9,90 

24,60 
11.
. .. . '10 
19,-

9,70 
12,50 
9,30 

67,25 
28,50 

4,45 

20.45 
18.90 
19,05 
96,-
95,-
97,-
97,-

--99,50 
92,-

10,30 
42,95 
44,50 
Sl,15 

lagmak benim de hoşuma. gidiyor. 
Ne zamandır yarı reııımt konuştuğu
muz insanlar arasında öyle sıkılinı
şım ki böyle bir aile !ofrMında. ken
di kendimi duyup anlıyorum. Mari
on bu akoam daha keyifli .Anneei 
onların yemekte şarap içmelerine 
izin verdi. Neş'elendiler. Marion-un 
yüzü pembelc§ti. Siyah gözleri Nil 
geceleri gibi parlıyan bu kızın insa
nı düşündüren bir hali var. Vücudu
nun biçimi de Hayal'i o kadar ha
trrlatıyor ki? 

Annesinin ondan en büyük §ikaye
ti çok okuması. Diyor ki: 

- Mektebi bitireli iki yıl oldu. 
P'akat şimdi mektebe gittiği zaman
lardan çok okuyor. 

- Ne okuyorsunuz! diye !ordum. 
Taze krema gibi yüzü 11caktan ve 

9ara.ptan kızaran Marione bir .evgili 
hatırlamış gibi güldü: 

- Tarih okuyordum. Şimdi ıark 
tarihine başladım. 

- Enteresan mı! 
-Çok! 
- Ben de meraklıynn. Bot va.kit· 

lerim ta.rih okumakla geçer. Geçen 
zamanlarm hayatını öğrenmek ilUl&
nm ruhunu, ahli.kıru temizliyor. iyi 
kitaplarınız var mı! 

Marione birkaç .erden ba.heetti. 

Fotoğraf 
Ta h 1 i 11 e r.i 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Muayyen prensiplere .sahip, müte-
tebbiı, kabiliyetlerini azim ve irade
si ile inki§af et
tirmiş, gayesi olan 
bir karakter. lçti • 
mar hayatın icap • 
larmı te.nır ve on
lara riayet eder. 
Tabii kadınlık me
ziyetlerine fikrt 
meziyetler ili. vesi
ni ister. Edebiyata 
zaafı ve temayillü 
vardır. Hafiflikten 
hO§l: nmaz. Yük -
11ek ve ciddt hisle- I. A.rlrut 
re hürmeti vardır. En küçük bir ha
dise bile onda derin intibalar uyan -
dınr. Hassastır. Müsbet faaliyeti se 
ver. Cemiyete faydalı olmak ister. 
Hayali kuvvetlidir. Uygun bir muhi
te rasladığı zaman bütun kabiliyet -
leri inkijaf edecektir. lyi bir anne 
olur. 

~ 

A.aırraa M . M . M . 

Müteşebbis, hayali kuvvetli, seya
hati sever bir karakter. Aklına koy
duğu işte muvaffak olana kadar, her 
hangi bir mania karşısında yılma -
dan, her ne pahasına olursa olsun 
aşarak, yapar .Istediği şeyde mu
vaffak olur. Azmi vardır. Meçhule 
karşı zifr vardır. Başından birçok 
maceralar geçmiştir. Spora ve ede
biyata merakı vardır ve az çok mu
vaffakıyet göstermiştir. 

J_~ .. ~.~~M A C A M 1 Z l 

1 
8 
9 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI .: 

1 - Grip başlangıcı (5). Ekzersiz 
(5). 

2-Hane (2). Kalbur (4). Nota 
(2). 

3-Eser (2). lstirham (4). 
4-Tat (6). Şart edatı (2). 
5-Yed (2). Kabile (3). Otomobil 

(3). 
6 - Ferdası gün (9). 
7 - Bir adet (3). Çok yiyen adam 

(4). 
8 - Erkek evlat ( 4). 
9 - içi boş cam horu (3) . 

10 - Bağışlama (2). Nihayet (5). 
Uzak nidası (2). 

11-Mektup (4). Ekmek (3). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 

1-Kuluçka (7). Eğe (3). 
2·- Uray (4). Ahirek (6). 
3-Ll.z (3). Amud (4). Ne (2). 
4-Uy (2). Nu (2). Aşık (4). 
5- Anatomi (7). 
6 - Kamutay (7). 

Içlerinde bilmediklerim de var. 
- Okumanız bitince sizden rica 

ederim, dedim. 
Bu kızın daha ziyade kafası iele

diği ·belli. Zaten bu yaşa kadar bir 
gönül macerasına kendini kaptırmı
yan genç kızlar muhakkak bir meş
gale ararlar. Spor, kitap, seyahat. 

Sordum: 
- Spora hevesiniz yok mu? 
.Annesi gülerek cevap verdi: 
- N ilde timsahları kovalaıııaktan 

bıktı artık. 

Annelerinin bu şakası iki kızını 
da kızdırdı. 

- Niçin anne, diye ~ıkı~tılar. Ge
çen yıl yüzme müsabakalarına gi
ren biz değil miyiz? 

Marion ilave etti: 
- Adrienne'in madalyası bile var. 
- O halde bir müsabaka da bera-

ber yapalım, dedim. Benim de aı çok 
yüzmede tecrübem var. 

Onla.r hersabah Cizredeki yüz • 
me yerlerine gidiyorlarmı~. 

Hangi sabah istersem bekliyecek· 
lerini söylediler. 
Teşekkür ettim. 
Saat on buçuk olmuştu. 
Tatlı tatlı konuııuyorduk. 
Anneleri bu sevimli mahlukları 

bir an evvel yuvalarına götUrmek ar-

25 - 6 - 936 

Çirkin fa,kat ahlôkı cıüZeı 
Kadıköyünden A. G. T. imzasile: 
Evvelce sizin bir tavsiyeniz ooç· 

hile hareket ederek sevdiğim kızı 

tetkik ettim. Ben 23 belki o 25 ya
şında. A.sil ue terbiyeli fakat cismen 
hiç bir güzelliği yok. Benden sıh· 
hatlı olmasına rağmen yq.şı ve çir
kinliği beni düşündürüyor. Ben e>nun 
ruhunu, tabiatmı takdir ederek sev
dim; b" takdir; acaba sonunda, ar
zcttiğim bedeni ek.ttklikler karşıaın
d.a bir gün solar mı r Güzel olma
ması ve benden biraz büyük olması 
şimdi bana 8evgim ue takdirim kar
şı.mıda hiç geliyor. Lakin bu man
tığı biwhire munzam hisler altüst e
debilir mi r Ben mesıtt o'lcıbilirmi
yim 1 Bu endi§eme bir cevap lütfe
der misiniz1 

Ahlak güzelliği vücüt güzelliğin-· 

den daha kıymetli bir şeydir. Güzel 
bir kadın, zaman ilerledikçe, çirkin
leşir ve eğer esaslı meziyetleri yok
sa, tahamül olunmaz bir hale gelir. 
Yaş farkınıza gelince, bu daha çok 
mühim, aşk çabuk biter, 11onra şef
kat, hörmet vesair daha esaslı his
ler peyda olur. Onun için §imdilik 
karar vermekte acele etmeyiniz, da
ha bekleyiniz. 

* 
Üç lcıı birden seviyorum!. 

Gaziantep, C.K. - N.F.H. imzasile: 
GömWme en yakın dost sizi bul

dum ve içimi tırmalayan hislerimi 
size olduğu gibi anlatıyorum. Ne er 
lur benim bu karışık gönül arzu'lcırı
ma, müessir bir cevap verin. 

Henüz ya§ımın küçük olmasına 

rağmen aşkm kolları arasına atıl

mış bulunuyorum. Seviyorum... Fa
kat bir ki}iyi değil... gönlüm üçe 

bölünmü~ sanki ... Uçünü birden se
viyorum. Ve bu sevgim biri için az, 
biri için çok değü hepsinde ayni a
teşin a..şkın çılgınlıkları ile seviye;. 
rum. Butılardaıı birinci8inin gözleri 
giizel.. Onun ~ bir akşamı andıran 
koyıt siyah gözlerinde gönlümün en 
tatlı hülyalarını ya§atıyorum. 

Bu birincisi ile ailece gayet sami-
mi konuşuyoruz, ve evlerine daima 
gider gelirim, diğer iki.side bunun 
sınıf arkadaşıdır ve çok samimidir
ler. OnUirla da birincinin 1J<L3ıtasile 
tanıştım. Birinin vücudü, birinin se
si çok güzeldir. Bu gün üçünü de se
viyomm, sevildiğime de inanım var. 
Fakat bir gönülde üç değil iki aşkın 
bile ayni zaman da yaşamayacağını 
biliyor ve kabul ediyorum... Yal
tıız bunlardan hangisini tercih ede
yim 1 Asıl gönlümü üzen beynime 
daima i.stifhamlar çizen bu. Hiç bi
rini terke<J,eoek kuvvet bulamıyorum 
kendimde ... Birt.ni bir gün görmesem 
gönlüm karanlık, gözlerim ferriz 
kalıy<>r o gün ilçfl de vücüdumun e
saslı birer u...--vu sanki... Birinciyi 
terketaem, buna imkdn göremiyo
rum onun sevimli gözl.eri göz'ltri· 

7-Ahu (3). Oydam (5). 
8-tdam (4). Adana (5). 
9-Er (2). Şişman (6). 

10-Geri (4). Fa (2). 
11-Etek (4). Kravat (6). 

zusu ile kalktı. 
Hepsi ayrı ayn tetekkUr ediyor

lardı. 

Onları otelin kapısına kadar ptir
dinı. 

Ellerini ııktım. 
Ma.rion parmaklarımın arasında 

bıraktığı elini çekmeden gözlerimin 
içine bakarak yüzme yan§mt tekrar 
etti: 

- Hangi sabah gelebileceksiniz? 
Avucumda.ki sıcak eli hafifçe sı-

karak cevap verdim: 
- Hemen ilk fıl'8&tta.. 
- Teşekkür ederim. 
Merdivenlerden iniyorlar. 
Arkalarından bakıyorum. 
O kadar neı'esiz kaldım ki! 
Onlara ne çabuk uıınıvermigtim. 
Annelerinin iki yanında merdiven-

lerin IOll baaamaklannda kaybolan 
iki kızın hayali ailinmemiıti ki göz
lerim kapıda yansı görünen bir oto
mobilin rengine takıldı. 

Bu yefil renk Jırfery'nin otomobili-
ne benziyordu. 

Birkaç adım attım. 
Garip !feY· 
Otomobil Mery•nin otomobili. 
Çıkarken bana bir otomobil gezin-

tisinden bahsetmişti. Fakat burada 
ne işi olabilirdi. 

min önüne geliyor, onun fü.nmkdr, 
bakışlarında damla, d4mla eriyorum. 
ikincinin Venüaü andıran güzel vü
cüdü bir siliiet gibi karşıma di1"'" 
liyor,kalbimin kaparca.~ına çarptı· 

ğım hi.~sediyorum. Uçüncjitıün isı 
beni bir tatlı rüyaya götüren h.iiZ. 
yalı ve içli sesi d:urm.adan çinlıyor, 
lcu laklarınıda. 

Söyleyin ben ne yapayım, baM M 
tavsiye edorsiniz •.. Bu ka~k sev
gilerde-n makul cevaplannızla kurta· 
rın beni. 

Size bu üç kızdan da vazgeçerek 
tiçünün de meziyetlerini ve güzelUk• 
lerini kendinde toplamıt bir dördün• 
cü kız beklemenizi ta.vııiye ederis. 
Emin olunuz ki eizde bu sevmek k&
biliyeti varken çok beklemtyecekei -
niz. 

'Acep ne ofa &enl111 
halim? 

' 
Karagüınrükten S. D. imza.sile: 
1?8 ya.şındayım, .h~meti a.skori~ 

mi bitirdim, aşağı yul«ırı btr Ou9uk 
sene oldu, §öyle iyi btr l§e gireme
dim. Sebep te tah.silimi• az ol1t10M
dır. Ve ayni zamanda §tıtmı:lık f7l4eo 

lüm ya şimdi ihtiyaç halini Cila 
sevmek, sevilmek. Ben de o akmtıya 
kap-ıldım. Kendimi bir türlü kMrta.
ramıyorum. Arzettiğim gibi ifim dıJ 
çok fena gidiyor. Benim atim M o
lacaktır 1 Sevginin de tam kızg1• 

bir devreaindeyim, 4kZıma olmaya.
ccık §eyler geliyor, bcıflG bir akd w
rin. Birin aözünü.ıle Aareket ~ 
ğim. 

Mektubunuzdan vazıh bir ,,ey anlı· 
ya.madık. Yegane anladığımız ,ey, nı
hi bir buhran içinde olduğunuzduı 

Bundan kurtulmak için evvela,. bu 
satırlan okur okumaz, ppkanw ~ı • 
karır, karşınıza koyar ve soğukkanlı· 
lıkla bir düşünürsünUz. 

Her şeyden evvel, malt vaziyetinizl 
düzeltmek için başvurulacak yerleri 
kararlaftırır, oralara başvurursunuz. 
Kabiliyetli bir genç iseniz, en küçük 
bir igi bile kabul eder, terakki etme
nin yollarını arasınız. Gönül i9lerini 
ae bu vaziyeti tahakkuk ettirdikten 
sonra düşUnününüz.Şimdilik olmaz. 

J(. 

Bizi dinleyiniz 
Kadıköyden Suna imza.sına. 
Kalp derdiniz olmadığından bahse· 

diyorsununz. Buna emin misiniz !. 
Biz emin değiliz. Hattl a.kıline emi· 
niz. Sizin derdinizi tedavi edecek ça· 
reyi bilmiyoruz. Çünkü sakladıiuz. 
Fa 1·-' '"eşebbüıUnUzden vaı:geçiniz. 
Zira.evveli., bu çok romantik bir ısey, 
ve harp zamanlarma mahsua bir fe
dakarlık. Sonra bu aatırlan size ya· 
zan uzun gitmek istediğiniz yerlerde 
kaldığmdan,Uierinize almak ammm 
da bulunduğunwı itin içyüzi.\ntl pek 
iyi bilir.Maaleeef aöyliyeyim ki,aizin 
gibi yüksek ve temiz kalpli, ideal sa· 
hibi birisini tiksindirecek bir teYtfir. 
Yapmayınıs. 

Dk aklıma gelen aebep beni takip 
etmiıs olmaaıydı. 

Ve 111 dakikada. muh&kbk beni 
seyreden gözleri akpmdanberi ge
çen sofra bap llemini de görmUt 
olacak. 

Bqka hiçbir ihtimal "m'flemelldl. 
Ne yapacaktım. 
Ona vaziyeti olduğu gibi anlat • 

mak, direktörün, yani çalqtığım mtı
esseeenin mUdürUnün ailesine ka~ı 
bu daveti yapmamın bir vuife oldu
ğunu söylemek tabii olacaktı. Fakat 
ben onun gunınınu ıunnaınak· için 
.m, gelmesi mUnuip olnuyah bir 
yere davetli olduğumu söyledim. Bu 
yalanı icat etmekte fena bir maksat 
yoktu ki! 
Şimdi ne yapmalıydmı. 
Şu dakikada muhakkak o beni g6-

rüy'lrdU. 
En ·;·isi hiç telif etmiyerek eve 

. lk ve onUJl benden izahat iste-
mesini bektemektl. 

Buna karar verince arkama bile 
bakma.dan yürüdüm. Cadde,. ~ık
tım. 

f Arkaf'ı • ·· • ı 
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No.121 Yazan: .MITHAT CZMAL 

San'atların·en incesi olan dalkavukluğu, dalkavukluk 
ettiği adama müsavi k,alarak yapıyordu 

Ekff ad&m olmuştu. Beyoflund& 
llçUneü derecede salonlarda ıeva.n .. 
tenlerle, ınemleketln batmsğa ll.yrk 
olduğunu kontı§Uyordu. &rkl Dor
~ gidecek parası yoktu. Fakat 
bereket Ver8ln kaynı Nqide. Onun 
yardmıiyle Nail klUpte bazen oyun 
oynıyablliryodu. Vezir Samih Paot.-
mıı kendi ölmllf, serveti bltmif, ama 
oğlu eski .A:ta.eena.val N&eit yine 
ungiııdi. Abdülhamit devrinde ba
baSJ mUteahhitJerle birle,lp h&sineyi 
~ydu~ için zengin oluı Naeit m~-, 
rutiY.ette de kendiai çalarak zengın-
di. 

FAYDALJ~ 

-------. BiLGiLER 
lugü11ki Program 

latmıba'I 

JI: Du- masDrisi (pıtıc); 19: Haberler; 
19,15: Mıahtelif plü:lar; 20: Sıhhi konf• • 
raaa: Op.ratör Dr. Xtn. baıall Gilrba; 
20,30: Stüd7o orkeıtral&n; %1,JO: Son lla
berl•r. 

Saat n den sonra Au4o1a Afanımm 
pzdelere mahlaa ha.adil uma •UU.0 
cektir. 

Ankara 
12.Jôı P1'1c 7&'1Dn .,. Ajanş haberltri; 

19,30: Hatt emniyetinde telıirin rolü hak· 
kındi k6D1llft'I&: 19,50: Kans\k mbik 
(pltlr); 20,30: Aju.a haberleri; %0,40: Daaı 
rmıtllı:ilİ. 

Btiknt 
ıtU: Orkestra: 19,15: XoaHrin den

an; i0,20: k.man konMıri; zı.ıô: tomen 
muıikiıl: 22,45: Pi""o lronMri; 23,10: 
:Pıtır. 

H.oüna 
19,U: Hafif m111Uri; 20: Pran1u: ro

manılan (&ibet Guno, Senıen); 20.!0: 
Rut halk tarlnları; Jl: Ntpôli prkd&tı; 
22: Yabancı dillerle n~riyat. 

19,05: Vi1olonıel konıeri: ıt,20: Jııluh· 
tellftelif; 20,SO: Vrtftt L41har'nt '"SEN Kadıköy sulh birinci hukuk hlktm 
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HASAN 
pudraları 

lnce, hueas kadınların en 
bUylik zevkleridir. Beyaz, Ra
eel 1·2, Pembe 1·2, Okr ı~2 

renkleri ·vardır. Türkiyede pud
ra ve 1triyatta en ziyade mu
vaffak olan ve beğenilen Hasan 
Pudralarmın taklidlerinden sakı
nmı:z ve HMan ma.rka!!ına ve is
mine dikk&t ediniz. 

Kutusu 30, büyük 50 kuruetur. 
HASAN TR.AŞ PUDRASI 

20 • 30 kuruştur. Hasan Çocuk 
Pudra& kutu 20, paket 10 kuruş
tur. Hasan Talk Pudra8ı yarım 

kiloluk kutu 4:0 kuruştur. 

HASAN DEPOSU: 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

su GE"MEZ 
Müsavi dalliavulC 

Nqit Adııana çattığı gi1nden 
beri z e n g i n d .ı • Eski ate(!e
na.vil NBfid;i Serkl Dory&nda. ilk 
gördUfQ gUn .Adn&n tanıyamadı: 

DUL KADIN" opereti • "LUATtOıt VIT- .ıw .. d 
•e"; ıt,45: Ôrlreatta; 22,35: Şarkdı kuat- llfilll en: 
tetl 23,U: Sratnmeı lronıeri. Kadıköyünde Osma.nağa niahBlle • ''GÜ z e 11 i k', Pudrasını 
V1)"lUla ıinin Telcfôn ca.ddesind& 19 No. Ju 

Kafa.anıda suratından bUyUk bir U. 
bessiim; ba.emda.n beline ka.da.r bet 
yeri sel!m k~llmiş; Adnan'dan ilti
fat bekliyordu. 

htı'bdatta Hidayet .. m konağmd& 
g~rdükçe Adnaıı'm pe.bucuU., pan -
talonuna. kızan Na§it eimdl onunla 
ahbap bile kalınaia kıyamıyor, doet. 
olma.k ~yordu. Tuhaftır; Adnan 
da, kendiııi gibi halk çocuğu olan es
ki arkada§larmm arasına, Nqlt gi
bi eski devrin kibar adam örneği o
lan N,Şd'i kan§tırmağı, niçin btı
miyerek, çok istiyordu. 10 Temmuz
dan sonra Na§id'in rlitbesi tasfiye
ye uğradı, tekaüt e d i 1 d i . 
B & b a e ı n d a n kalan parayı 
Avrupanm her ta.rafında yedi; glm
<i bu servetten .. elinde ulak bir pa.r
fayla Avrupadan dönmU§tU; kum11.
ea nlsbet dUğıne kadar JdlçUk bfr kt
mm. Fa.kat Na.şit bu parçayla. Serkl 
D6ryanda yatıp kalk:mağa dlkht e
diyor, çehresini klübün ~vesit\~ 
göst.ermeğe çalı§tyordu. Ve bu çer
çeve içinden bakan gözlerle bir i§ 
&VJ anyor. Iilzumlu bir adam bekli· 
yordu. ''Bir ta.ktdm iiç" lttihat ve 
Terakki olan Adnan'ı Na§it klUpte 
flk gördüğü glln, ona ellerini gös
tenneden dört elle ~ldı; ve Naşi
din gözleri Adnan'm y{lzQnde onun 
arzularını gör.etıiyordu. Fakat Ad· 
nan knnıldanmca Nqit yerinden fır
lamıyordu; dalltavukluğu ağtrba3h
hltla yapıyordu. Bir de Adnan'& 
.,adabı muaeeret• öğretJyordu: Ku
lüpte, öğle yenıeklerlnde Natit ken
di gatal bıçağından, Adnan'm çatal 
bı~ğma. ince, kibar çlzgt ~rnekleri 
gönderiyor, na•tl yemek ymıeceğini 
pteı;yordu; doetluklan eekldtkoe 
Adnan'm pabucun~ kıravatmı tas -
hih ediyordu. Adna.nm bir mllddet
tenberi, Belld8'e ka.111' kollarmda du
ran ınen&h haUa.r, kibar Uımaller bU.. 
ttbı Ateeeneval Na,it'tendir. 

Fakat Naeld'in çok ince tarafı V&l'

Clr: San'atlerln en incem olu da.lka
Ynklufu - Cl&lka.vukluk ettifi ada
ma. mtıavi taımat eartile - yap-
nıak!_ . 

Altm bçakçılığmda ~dnaııa bel -
il etmeden Ad.nam kullanan, ve onun 
elile - o eli nha.tmz etmeden • ae:ngtn 
olan Naşit, sokakta yUriirke.n Ad -
na.ııl& kendi arasma meeafe snkmu
L'f'Or, on& (Beye.fendi!), demiyordu; 
bin1>irlerinl (Adnan!) (Naeit!) di .. 
~ ~rla:rdı. Vaktile Adnanı 
IY&lDiz Hidayetin konağmd& görllnıe 
tanıyan, eokalrt& bir bire aelAmta· 
mayan,erkAnıharp mU,irinin ınerm61' 
yalısmda Adnanm elini dllmdilz k&· 
lan tuh&f bir elle arrkan Nqitin 
dostluğu tfmdi Adnaııda acayip bir 
gurur oluyordu. 

Ve Naşit, ona '(Beyefendi) siz 
r<Adnan!) diyince Y. e n i A d • 
n & n , lstanbulun eaki mubi· 
tinin en kibar adaınile lleDli ben· 
li oluyor, (eeki) ye dalzyor, batıyor, 
Belkisin ınustehzi gözlerin önünde 
1(yeni) nin fi§titen,çiğ,çıpla.k ziYuile 
acı acı parlıyor sandığı çehrelll fil 
difiııden antika bir kutu gım, altın 
sarım oluyordu. 

NA§it, büyük bfr eaıı'atlir kema
nım çalarken ~ ince oluna. o 
kadar ince bir dalkavuktu: Muuır 
:ve mfil&vi dalkavuk! otunırbn pa
pucunu Adnanm burnuna usa.tarak, 
Adıwu uarlıyarak Adn&ııa dalta. 
yukluk ediyordu. 

Bir gün ~k hiddetliydi; klüpte, 
herkeabı yazımda bağırdı: 

- Seninle mUnaaebetimiz bitti ~d 

20.ıo: Gitar maıilriıi: 20.so: -OIR BUR dUkkAnda bakkal iken halen nerede 
GER ALS ED~LMANN" adlı pi7es; 
:u.ıo: Aakerf mıtıka; 24,45: Dans mnai· 

nan, benim fçln artık yonun! 
Adnan kızardı: 
- Neden Naett ! 
Naeit o günkU kad&r hiç patava.t-

81% değildi. 
- Neden olaca.k? Dedi; ha..n'liyetin 

yok ta ondan! 
.Adnan pkanm bu d~rece ka· 

basma katlanamazdı: fakat baktı 
Nqitin titreyen elleri, kırmızı yU
zU, sesi cJddt jdi... Adnan ne yapa
cağını dUşünUrken Naşit devam etti: 

- Evet, yine aöyıttyorum,h&miyet
s.imin ! Merrueketin bu mUektil uma 
nmda ıa.na nuırhk veriyorlar: 3 
gUn 3 ~ yalva.nyorls.r; reddedi • 
yonnm ! r,erre kadar hamtyt!tt olan 
a.d&tn bunu yapar mı! SOrannı sa -
na? 

Bu lafa Adna.nm götlPri dolar gibi 
olmtı§tu; Nqidin bu l!ktrdnımm te· 
pMine çılm\tf, 01"8.dan, reddettiği nn· 
mlık sa.ndalye81.ne bakiyor (nek&dar 

kUçilkmili !) diyordu. 
Bir gece, akp.m yemeğinde Adn•· 

nm konağında. bu muasır ve mUeavl 
dallta.'vuk e&ki atepnaval Na.fit va.r
dı; &ikisin amcasının oğlu ola.n 
Nl§it Adnanm konağına geldiği z11-
man ı l n l r 1 i B e l k i e bir
denbire memleketine kavuemw, gur
bet. hastaaı gibi dirilir,buysuzluğu bi 
ter, geçimsiz kan koca.lamı en bü • 
yUk hırçmhk 8a.hneleri olan akşam 
yemeği kocasmı seven k&dmm h~r 
eeyi hoe gören uy.a.l çehresile baş -
lar, biterdi. 

Ve bu gece, Naşitle beraber yedik
leri i~in, akşam yemeği, çok keyifli 
yeniyordu. Uç ka.hkahanm orb&nda. 
can çekigen kısa eükötlar, Adna.nm 
her tlfmı BelkiSbi hemen tudlk e -
den llkırdılan ... Bu a.k§am y~meği 
ne tathydı, ne t&th! Nqit Avrupa mi 
a.h gueteı~rinden nUkteler anlatı
yor. [Arküı var] 

lstanbul Üniversitesi Rektör
lüğünden; 

'Üniversite Yabancı Diller Mektebinde yaz kurlan 
açılmıştır. Bu kurlar 2 Tınmuz'dan Ağustos sonuna ka
dar sürecektir. 

Kurda gösterilecek diller : 
Fransızca, Almanca, İngiliz<:e, 1 talyanca, Rusca ve 

Türkçedir. Kurlara yazılmak isteyenlerin 1 Temmuz 36 
tarihine kadar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 
saat 9 - 12 arasında Edebiyat Fakültesinde Yabancı 
Diller Mektebi Kalemine müracaatları. (3541) 

Ankara Şehri imar Direktör
lüğünden: 

ı .- Eksiltmeye konulan iş Ankara M~zarhlt drvan 

klai. 

SlneınaW, Tlyatroiai 

• HALK OPERETİ : Takıinı baht~ln 
de h alqam 21,45 de (BAY -
BAYAN). Yalrmda ~ahmet efendi) 
opeteti. 

• TURK : (Mum,alar MUtMi) •• (Çin 
ıet11 Baron). 

• TAN: (Danteııin Cehennemi) •e (Kfl 
cilk Alba1). 

• MELEK : (Unutma Betti) •e (Avla 
nan Gönül). 

• 1PEK: (Tat.nıı) •e (Cennette Hınız). 
• SOME~ : (Kadsı He Y•rıtM?) •• 

(Klmu Hrraıı1arı). 
• Yt!.DIZ : (Namnı Lelıeıi) •e (G~c 

lilr Arnl•rı). 
• &IK : (Sinppar Konanları) Ye (Çd 
ım Ktt). 

• SAltAY : (Monte Kriıto) ve (intikam 
Sesi). 

•FRANSIZ : (Yorum) ,,. (Si7Bh Göl 
ıeJu). 

• ALEMDAtı (İncili• Ajanı) •• (G.ce 
Sev&l&n). 

• VBKUDAJt HALp;: (Pakir Bir Deli 
bıılınm Hillbeai). 

Rtt.+11n.- tf'olf!fnn'"" 

Cetra.bpqa ı..eıueei 21693 
Garı\Mı baetaneal Yenibthce 23(117 
Haseki bdmlar buta.oeti 24553 
Ze,nep KlmD llaetanMI Oıkldar 60179 
Kd• baıtanecl Çapa 2%142 
Be,elta Zlktr halwıeel 4SS4t 
OIUhaae butanMI GUlhane 20510 
ffa'J'dafl'llp N&mme hastanesi 60107 
lttfaJ baltaa..t $itli 42426 
Balarkb Akıl ba•t&Hsl 16.60 
Şark Demlryollan Birked 23()79 
O..let n..irTollan ftay~p 42145 

l~e Telefoalan 

l•tanbaJ ttfai,_ 24212 
JCadtk~J itfaiyell 600JO 
YeJilköJ, *•lnrki51, Bü,;ikdere. 
Uıttldar itfaiyesi 50825 
Beyofhı itfaiyesi 44640 
Bil1ilbda. Heybeli, Bursu, K..Uı Dm 

tablan lcl11 telefon tantrıl•dalrl memva 
Fl-Dcm demek Widit. 

MiirMut JeıWi 

Ddb :rollan acent..ı TeJefoe 42!62 
Alta7 (Ktd*&y i.alrel.-1) 41782 

Çabrk Mhhf yardım ........ - Ba nam&rada.a imdat otomo 
bili lıtenlr 

kapak taşlara olup keşif bedeli 21075 lira 31 Kuruş~ur. "Clavecln .. konıerl 
2.- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : Onüıniildeıki cuınarteel günU 1B&t 

A. Eksiltme şartnamesi ı~ de Kaza d'Italyad&, Itaıya kral-
B. Mukavele projesi lılt a.kademiıintn mük&fatmı kazan-
c N f · · · · · · mış olan tanınmıt Klawoni&tlerden . a ıa ışlcrı şeraıtı umumıyesı Conadina Mola tarafmdım blr kon-
D. Hususi şartname eer verileoektir. KoMer ltalyanm 
E. Keşif cedveli An.kara sefirinin himayeleri altm • F. Proje . ~da_d_ır_. __________________ _ 

İsteyenler bu ~artnameleri ve evra~ı 1 lira mukabilin .. 
de Ankara İrnar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3.- Eksiltme 10 Temmuz 1936 Cuma günü saat on 
altıda Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yaprlacaktır. 
5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 15 81 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aaağıdaki ve• 
sikalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 
ıaznndır. 

Eksiltmeye en az bir parçada beş bin liralık temiz dı
var ve ta' iıi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar gire
bilir. 

fi.- Teklif mektublan yukanda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdür
lüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapa .. 
tılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler ka
bul edilmez. ( 1433) ( 34 7 4) 

olduğu bilineıniyen Mümtua 
Kadıköyilnde Mühürdar caddesin

de 17 No. ıu dükkanda bakkal Dimit 
ri tarafından aleyhinizde açılan er -
r..ak bedelinden yetmiı lira.nm tahsi· 
li hakkmdaki dava üzerine ilanen vl 
ki tebliğata rağmen ademi icabetiniz 
den doJayı hakkınızda gıyap karan 
verilmi§ ve §&bitler dtnlenml§ oldu -
fundan bahisle na.mmıza muameleli 
gıyap karan tebliği ile muhakeme -
nin 9-9-936 Çat'§amba gflnU 15&a.t 10 
na taliki karargir ohnu~ bulunduğun 
dan tarihi ilandan itibaren bir ay i
çinde muamel!tı vakıaya itlraı et -
mediğitı.iz ve yevmJ mua.yyende mah 

kemede bilA.sale veya tarafınızdan 
musadde.k vekaletname ile bir vekil 
göndermek suretiyle hazır bulunmaz 
ve gıyap masrafını mahkeme vezne· 
eJne Uıslim eylemedlğfnfz takdirde va 
kıalan ikrar ve kabul etmiş s.ddolu· 
ne.cağı hustığu H. U. M. K. 402. ,04. 
405. 408 inci ına.dd~ri hilküMlerl 
tebliğ nıa.kaMma kainı olmak Ut.ere 
illn olunur. 

htanbul Birinci Ti~ Mahke • 
mesinden: 

Hollaııtsc Bank Uni. N. V. vekille· 
ri avukat Nesim Sages ve Nesim Ba· 
rokas Jı;tanbul Kapahçar§ı Köseleci· 
ler No. 4.4: Manuk Hanıtuny&n aley
hine ikame eyledikleri alacak dava
spıdıuı dolayı namına gönderilen da. 
va anuhalinin ikametg8.bı meçhul 
bulunduğu §erhile tebliğ edilmekm • 
l1tı iade kılmmı~ olduğu görülerek 
h&.kkmda illnen tebliğat icnumıa ka
rar verllmle ve mahkemesi 23 eylül 
1936 tarihinde çareamba gtlnü sa
&t l~ te blr&kılmı§tır. Manuk Hara· 
tunyan mahkemen.in yapılacağı yu. 
karda ya.ıılı günde bizzat veya bir 
vekil göndermek suretile mahkeme
de hatır bulunmadığı taktirde gıya
bında davaya baktlaca.ğı tebliğ yeri
ne ~e'k Uzere H. U. M. K. nunun 
141 incl ma.ddeel mucibince ilan olu
nur. (23938) 

Ieta.nbul Birinci Ticaret Ma1fke • 
memnden: 

Holluıtse Ba.rılt Uni. N. V. ve.kllle
rl awkat Neftlm Sa.re. ve Nesim Ba· 
rokas lsUuıbul KapalıçarŞI Köseleci
ler No. 48 Miğirdiç Audoryan aley
hine Jk&me eyleclikle.ri alacak dava
ısmda.n dolayı na.mma gönderilen da
va a.rzuhaliniiı ikametgihı meçhul 
bulunduğu oerhile tebliğ edilmeksi • 
sin iade kdmmış olduğu görUlerek 
hakkmda ilanen tebliğat icrasma ka
rar verllmif ve mahkemesi 23 - 9 • 38 
tarihinde mUaadif çarıa.mba günü sa
at 14 te bırakIJmıntır. }4iğirdiç Asa
doryan mahkemenin yapllacağı yu. 
karda yamlı gtlnde bizzat veya bir 
vekil göndermek suretile mahkeme
de hazır bulunmadığı taktirde gıya· 
bmda davaya b&kılacaft tebliğ :veri· 
ne geçmek Uz.ere H. U. M. J{. nunun 
141 inci maddeei mucibince illn olu
nur. (23939) 

ZAYI - Tatbik mühürUmü zayi 
ettim yeıılslnl çıkara.cağımdan eski • 
linin hUJımU yoktur. 

Hocapapda 2S numarada Petür 
kenln Merveti köyünden Mul!ta
fa oflu Mehmet 

tectilbeyi 
yapmız 

T6kalon pudrası, terkibindeki im· 
tiya.zlı ye.nl {Çifte köpUk) cevheri 
sayesinde cildin parlaklığına niha • 
yet veriyor. Bu basit prova. ile biz • 
zat tecrllbesinf yapınız. 

Parma.klarınm:la.n birini .. Fini 
Mat,, yeni Tokalon pudrasına bulaş
tırmız da su bardağına batırmız. 
Parmağınızı ba.rda.kta.n. çekince ne 
ıslanmış ne de parlamış olmayıp ku· 
ru ve "mat,, olduğunu göreceksiniz. 
Pudrada ( Çüte köpük) olduğu için 
rütubete mukavemet eder. Bunun i
çindir ki, Tokalon pudtası 8 saat sa
bit kalır ve böylece biitün süvaredo 61 

cak salonda dans edebilirsiniz. Teni· 
niz, llk girdiğiniz taze ve nermln şek
lini muhafaza eder. Yeni "Fini Mat" 
Tokalan pudnuu ne ysğmurdan v~ 
rüzglrdan ne de terlemeden mütees· 
sir olur. Burunun parlaklığına niha· 
yet verlidiği garanti edilmektedir. 

Istanbul Birinci Ticaret Mahkc • 
mesinden: 

BoUa.ııtM Bank Uni. N. V. vekillP-· 
ri avukat Nesim Sages ve Neı:ıim Ba
rok&s Gal&ta Voyvoda caddesi Rek· 
llm Pazarı Leonida. Yani.8opulo aley· 
hine ikame eyledikleri alacak dava
ısmdan dolayı namına gönderilen da· 
va arzuhalinin ikametgahı meçhul 
bulunduğu §erhile tebliğ edilmeksl • 
zin iade kılınmış olduğu görlilerck 
hakkında ilanen tebliğat icra.ama ka
rar verllinlf ve mahkemesi 23 • 9 • 36 
tarihinde ınUsadif çal'§amba günü sa
at 14 te bırakılmıştır. Leonida. Yani· 
sopulo mahkemenin yapılacağı yu
karda yazılı gilnde bizzat veya bir 
vekU göndermek suretile mahkeme
de ham" bulunmadığı taktirde gıya
bmda davaya bakılacağı tebliğ yeri
ne geçmek üzere H. U. ltt K. nunun 
Hl inci maddem mucibince ilA.n olu
nur. (23937) 

YENi NEŞRiYAT 

PERŞEMBE 

Her hafta artan bir nefasetle çı· 
kan PERŞEMBE'nin 65 inci sayı· 
11nd& Hikmet Feridun\tn ve Naci Sa 
dull&hm fe}ııimiıe gelen Mihraee ile 
entereaan bir müllka.tlan, lbrahim 
Aliecldinin makaleai, Kandemirin 
Kumıp&J& reportajı, Sermet Muht.a 
rnı küç\ik hikiyesi, Güzide Sabrinin 
edebi roınanı, Atlas okyanusunda 
sür'at rekoru, seyahat romaııı, tarih 
to büyUcUlilk, yeni icatlar, birçok 
remmll fıkralar, karikatUrler ve si
nema sayfası. 
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NAS1RllAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dunyaca ta· 
nınmıştır. En eski nasırları bı

le kökünden ~ıkarır. 
tNGlL!Z KANZUK ECZANESl 

Bevoğhı . İstanbul 

M. M. Vekaletinden : 
Derece Subaylara Erlere 

Lira Kr. Lira Kr. 
1 154 50 77 25 
2 139 05 61 80 
3 108 15 46 35 
4 92 70 30 90 
5 77 25 15 45 
6 61 80 15 45 

Bir şehit ailesi ök-
süzlerine 15 4 5 

1485 saydı kanuna göre 
savaş sakatları ile şehit ök
süzlerine verilecek ikrami
yelerin tevziine başlanmak 
üzere havaleleri Ziraat Ban
kasınca şubelere gönderil
mektedir. Bu sene bundan 
başka tevziat yapılmıya
caktır. Bu sene toplanan pa 
raya göre 191 sayılı tefsir 
kararına göre harp malulü 
olanlarla 2 5 91 sayılı kanuna 
göre harp malfılü hükmünde 
Askeri malullerin derecele
rine ve şehit öksüzlerinin 
her birine düşen hisse yu
karda gösterilmiştir. (34) 

(3461) 

.--• TlFOBİL --• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo he.plandır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

.. ___ 55 kuru§. 

4167 

' ls:anbul Kamu·anl 1 ğı Sa
l tınalma komisyonu ilanları 

Komutanlık hayvanatı 
için alınacak olan 330000 
kilo Yulafa verilmiş olan 
fiat makamca pahalı görül
düğünden 26-6-936 Cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 17094 liradır. İstekli
lerin 12 8 2 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektup
lariyle beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıdaki Komutanlık Satınal
ma Komisyonuna gelmele
ri. (3485) 

* * * 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı kıt' atının senelik ihti
yacı olan 2 3 5, 7 O O kilo sığır 
eti kapalı zarf usulile 
11-7-936 cumartesi günü 
saat 11,30 da alınacaktır. 
Muhammen tutarı (82495) 
liradır. İlk teminatı 6188 li
radır. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
mukabilinde verilir. Komis
yonumuzda her gün öğle
den evvel görülebilir. İstekli 
lerin ilk teminat makbuzu 
veya mektublarile 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki vesaikle beraber i
haleden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektubları
nı Fındıklıdaki Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 3 5 4 9) 

TAN 

Fenerbahçe nin en iyi bir yerinde mo
dern bir köşk satılıktır. 

Bahçekapu. Taş Han No 4 Telefon: 22775. 

ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminatı 

Bcyoğlunda Kamerhatun mahallesinin 
Çukur sokağında 47 N. lı ev 180 13,50 
Kınalıadada Yalı mahallesinde deniz 
banyo yeri 35 2,63 
Unkapanmda Haracci Kara Mehmet ma-
hallesinde Fener caddesinde 42, 44, 46 
N. lı 208 metre murabbaı arsa 600 45 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları 
yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna 
kıa:dar ayrr ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. 
Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekliler hizala
rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 7 'I'emmuz 936 Salı saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (B.) (3453) 

Yaptırılmasına lüzum görülen otuz beş bin tane esnaf mua
yene cüzdani ar:ı eksiltmeye konulmuştur. Bir cüzdan için 3 
kuruş 10 para fiat tahmin edilmiştir. Nümune ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 
kanunun tayin ettiği vesika ve 84 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 1. 7. 936 çarşamba günü saat 
15 de Daimi Encümende bulur;malıdır. (B.) (3323) 

Kilo koyun 

3500 
8500 

Kilo sığır 

500 
1500 

12000 2000 

Hakimiyeti Milliye 
Dumlupınar 

Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 937 tarihine kadar Dumlu
pınar ve Hakimiyeti Milliye mekteplerine laznn olan yukarda 
miktarları yazılı koyun ve sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Koyun etinin bir kilosuna 4 7 sığır etinin bir kilo
suna 40 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 26 Haziran 936 
cuma günü saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. İstekli 
olanlar şartnameyi Levazun Müdürlüğünden parasız alabilirler. 
Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesika ve 
483 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif 
mektublarmı havi zarflaırmı yukarda yazılı günde saat 15 kadar 
Daimi Encümene vermelidir. (İ) (3188} 

Keşif bedeli 953 lira 16 kuruş olan Floryada yapılacak du
var inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin 
ettiği vesika ve en az beş yüz liralık iş yaptığına dair ihaleden 
bir gün evvel Bayındırlık Direktörlüğünden ehliyet vesikası 
almaları ve pazarlık için 72 liralık muvakkat teminat makbuz 

-veya mektubile beraber 26. 6. 936 cuma günü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (İ) (3560) 

ı~tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen değer 

Lira Kuruş 

Mercan: Büyük Yeni han orta kat yeni 8 sayılı 
odanın tamamı. 350 

Kumkapı : Şeyh Ferhat mahallesi Havuzlu hamam 
sokağı eski 49 yeni 53 sayılı evin tamamı. 700 

Büyükada: Nizam mahallesi Adliyıe sokağı eski 24 
yeni 2 sayılı evin tamamı. 450 

Üsküdar: İcadiye mahallesi Hamam caddesi eski 
11 yeni 5 sayılı evin 10/ 12 payı. 312 50 

Üsküdar : İcadiye mahallesi Taşçı sokağı eski 5 
yeni 9 saydı evin 2/ 3 payı. 625 

Aksaray: Katip Kasım Çorbacıbaşı sokağı eski 
4 yeni 18 sayılı arsanın tamamı. 128 

Pangaltı : mahallesi Bayır sokağı eski 94 ye-
ni 100 sayılı evin tamamı. 150 

Aksaray : .K..1tipkasım Sandık Burnu sokağı eski 
12 yeni 10 sayılı arsanın 4/ 5 payı. 148 80 

Kadıköy : Cafer ağa mahallesi Yaver ağa sokağı 
eski 1 yeni 9 sayılı evin 1/ 4 payı. 500 

Aksaray : Katipkasım Sandık Burnu sokağı eski 
14 yeni 12 sayılı arsanın tamamı. 180 

Aksaray : Katipkasım Orta sokak eski 6 yeni 20 
sayılı arsanın tamamı. 84 

Galata : Bereketzade mahallesi Zürefa sokağı 
eski 2, 5, 7 yeni 5, 7 sayılı ev ve dük-
kanın 1/2 payı. 460 80 

U sküdar : lcadiye mahallesi Kahya Serkis sokağı 
eski 14 yeni 22 sayılı evin tamamı. 3 7 5 ..-

Aksaray : Katipkasnn Demirmen sokağı eski 6 
yeni 8 sayılı arsanın t.amamı. 7 5 

Tophane : Karabaş mahallesi Kasaplar içi soka
ğı eski 33 ila 39 yeni 9 - 11 ila 15 sayılı 
dükkanların gediğinin tamamile mülkü
nün 96/ 120 payı. (Mübadil tasfiye 
vesikasile). 3600 

Kasımpaşa : Sürürü mahallesi Mevlihane sokağı 
eski 52 - 52 mükerrer yeni 80 - 82 
sayılı ev ve dükkanın tamamı. 1252 

Tophane : Bayazit ağa mahallesi Aksaray cadde-
si yeni 2 sayılı dükkan arsası. 390 68 

Üsküdar : İcadiye mahallesi Hamarnci başı sokağı 
eski 3 yeni 5-7 sayılı arsanın tamamı. 390 38 

Hasköy : Abdüsselam mahallesi Cezairli oğlu sokak 
eski 40, yeni 62 sayılı evin tamamı. 60 ÖO 

Yukarıda yazılı mallar 10. 7. 936 cuma günü saat 14 de peşin 
para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline İstikrazı 
Dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Ta
liplerin yüzde yedibuçuk pey akçelerini vakti muayyeninden ev
vel yatırmaları. (M.) (3519} 

• 

Ankara Vilayetinden 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet 

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

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktör
lüklerinde görülebilir. 

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

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

M.M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Reisli
ğinden : 

1 - Tahmin edilen bedeli en çok 134000 lira ve ilk 
teminatı da 7950 lira olan 10 bin ton maden kömürü
nün kapalı zarfla münakasası 10-7-936 Cuma günü saat 
14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasınd'! yapı
lacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 6 7 O) kuruş mukabilinde, İstanbul
da Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan, Ankara
da Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan verilecektir. 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dahilinde ve tayin olunan günde saat on üçe 
kadar zarflarını Komisyona vermeleri lazımdır. (3422) 

4600 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün 936-937 yılı kış 
mevsiminde şqrtnamede yazılı kaloriferli binaların ka
loriferle, kalorifersiz binaların da kok kömürü sobasile 
ve 165 gün müddetle isıtılması kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhale Enstitü binasında toplanan Komisyon 
tarafından 1O-7 -9 3 6 Cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat temi
nat teklifin yüzde 7,5 dur. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve daha fazla izahat 
isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

(3545) (1466) 

Üçüncü icra Memurluğundan 
Nazife varisleri Bahire ve Mesturenin tasarruflarında 

olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olan 
ve temamına ( 2 3 O O) lira kıymet taktir edilen Erenköy 
Sahrayi cedit mahallesi Kayışdağ caddesinde eski 15, 15 
mükerrer yeni 158, 158 numaralı şarken Kadri ağa ve
reseieri garben Bay Ali duvarı şimalen Kayışdağı cad
desi cenuben Erenköy caddesile mahdut. 

Zemin katta: Karasimen döşeli bir antre ve ortasın
dan camekanla ikiye bölünmüş bir sofa üzerine beş oda 
iki hela bir aralık. 

İkinci katında : Çatı katı olup bir sofa üzerine ·üç oda 
bir hela, 

Bodrum katında: Bodrum katta karasimen döşeli a
ralık kırmızı çini matbah ve beş göz kömürlük bulunan 
evin ve arkası koru ve kısa dıvarla çevrilmiş olup bahçe
sinde çam, selvi, incir ve armut ve dut· ve 325 kök kadar 
Amerikan asma çubuğu ve tulumbalı kuyu bulunan ve 
iki kapılı olduğundan iki bölük olarak istimali kabil olan 
maa bahçe ahşap köşkün heyeti umumiyesi 8586 m2 
olup bunun 15 2 m2 bina olan gayrimenkul açık arttır-
ma vazolunmuştur. / 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muharnmenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 11-7-936 tarihine müsadif cumartesi günü 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 27-7-936 tarihine miisadif pazartesi günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci 
arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son art
tırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 11-8-936 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan haldan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriıe sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lrrlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 2 O senelik v~kıf 
icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 34 - 913 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. 

(3548) 

25 - 6. 936 

OSMANLI BANKASJ 
ı ı an 

Osmanlı Bankası hisse sahipleri 
Genel kurultayı 1936 Haziranının 

16 ncı salı günü Londrada toplan
mıştır. 

Idare meclisi tarafından hisse sa .. 
hiplerinin tasdikine sunulan "- ı.rar
lar birlikle kabul olunmuştur. 

22 Haziran 1936 dan başlayarak, 
67 sayılı kuponun gösterilmesine 
karşı hisse başına temettü olarak 3 
şilin verilecektir. 

4571 

lstonbul Levazım Amirliği 
Sotınolmo Komisyonu 

ilônlorı 

Defterdarda bir numaralt 
dikimevinde m e v c u t 
46480.5 metre muhtelif şe
rit 18 kilo 450 gram merse
rize ipliği 450 metre kaytan 
120500 adet tahta düğme 
250 kilo muhtelif ecnebi 
düğme 3O179 3 adet kapsol 
26 Haziran 936 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla satılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 658 lira
dır.Son teminatı 100 liradır. 
İşbu eşyalar Defterdarda 
Dikimevinde görülebilir. Pa 
zarlığa gireceklerin belli 
saatte Tophanede Satına! .. 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(25) (3486) 
• • * 

İstanbul ve Beyoğlu ci .. 
betinde bulunan birlikler ile 
Anadolu cihetindek.i birlik
lerin Un, erzak, yem ve ek
meklerinin tahminen 1 712 
ton mikdarındaki kara nak
liyatının pazarlığı 26-6-936 
Cuma günü saat 15 de To
panede Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli beher kilo nakli
yesi İstanbul için 18 san
tim ve Anadolu için 25 san
timdir. Son teminatı 491 li
ra 64 kuruştur. Şartnamesi 
KO. da görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatta KO. na 
gelmeleri. ( 2 7 ) ( 3 5 5 1 ) 

~ 

Ordu ihtiyacı için müteah
hit nam ve hesabına 2600 
Çift mahmuz 2 6 Haziran 
936 Cuma günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli be
her çifti 50 kuruştur. Son 
teminatı 195 liradır. Şart
name ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 12 ) ( 3 18 6 ) 

Usküdar Asliye Hukuk Hakimli • 
ğinden: 

Y asef vekili avukat Ural Dilek ta
rafından Allof ve oğlu kumpanyası 
namına Elyazar Allof aleyhine açılan 
fekki haciz davasmdan dolayı icra 
kılınan tahkikat ve mtıhakeme neti • 
cesinde haczin fekkine 3.6.936 tari • 
hinde karar verilıni.Ş ve M. aleyhin 
ikametgahının meçhuliyeti hasebile 
ilam sureti tebliğ edilememiş oldu • 
ğundan ilam sureti mahkeme divan
hanesine asılmış ve tebliğ makamına 
kalın olmak üzere gazete ile de ila-
nen tebliğ olunur. (23998) 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduah · 
bulunan bütün kumbara sahipleri· 

ne senede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mük4fatlarm 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tar!hinde kur'a çekilerek verilmek-
tedir. Bu iki Keşidenin her bırinde 5000 lira, şu 

şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
70 kişiye 700yUzeı li ·adan7000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,,1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,,17 50 ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin lirahkla.r: 
Di§er beş keşldenin her birinde ya1-
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
ke,ideler her sene Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ay
larının ilk günleri yapılmaktadır. 

• 1 A N il --

lstanbul Harict Askeri 
Kıtaatı llcinları 

1/11 __________ ?.tmllll•llll•llll•lrıt•ıııı•ıııı•ıııı•1111•1111•1111•1111••1111•ıııı• ı.:: 

! " )'"AN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! 
1 - 936-937 ders senesi 

Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Krrıkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

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

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

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 1 5 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 1 O Haziran 936 dan 31 
Temmuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
tik şubelerine müracaat et
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istek!iler evrakını ta
mamlattınlı b askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gi tmemc 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla

cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masraf mı beraber 
götürmesi lazımdır. 

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

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

5 - Askeri liseleri mu· 
vaf fakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsahaka im· 
tihanına girerek kaınndıkla 
rı takdirde mühem~is ve fen 
memuru yetiştirilmek iizere 
Avrupaya tahsile gönderi
lir ( 18) ( 3 2 4 4) 

4438 
• * * 

Eskişehirde yapılacak ya
pılar kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif 
bedeli 286 bin 473 lira 48 
kuruştur. İhalesi 1 O Tem-
muz 936 Cuma günü saat 
15 dedir. İdari ve fenni şart 
nameleriyle keşif ve proje-
ler 14 lira 3 3 kuruş karşı-
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lığında Komisyondan alı- ---------111!111-• 
nır. Eksiltmeye girecekler 
15 bin 209 liralık teminat
lariyle 2490 saydı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı ve Bayındırlık bakan
lığından alınması gereken 
fenni ehliyetnameler için 
ihale gününden sekiz gün 
evvel mezkur bakanlığa mü 

Ademi iktidar 
ve 

Relgevşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Ber eczanede a.rayınız. 
rafsilit: Posta kutusu 125"' 

Horn~~bin 

racaat ederek buradan ala- -----------• 

1 abone teklifnamesi küponu 1 
1 No Tarih: 25. 6. 1936 -
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. - 1 -1 • Bu kupona dercedılecek yaztlu pyet okunaklı yuılmıı olmalıdır. 

1 lıtanbulda Tan gazetesi sigorta ıervisine. 

1 
Ga.tetenizin 23 Nisan 1986 nüsha-

sında yazılı şartlar diüreslnde kaza.o 15 

1 
ya karşı 1000 liralık ıigortalı abone kuruşluk 
yazılmak istiyorum. Aboneman bede- pul ve 

- U gönderilmi,til'. Si:orta muamelesi- I.nıza 

1 

1 

1 

i 
I niD )apılmasıru dilerim. 1 
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Harbiye okulu Satınalma Komisyonu ilanları 

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

2 - Pazarlığı 26 Haziran 936 Cuma günü saat 15 de 
dir. 

3 - Şartnamesi hergün öğleden sonra Komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte Harp Okulunda 
Komisyonda hazır bul unmalan. ( 3 5 O 3) 

J Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanlan 1 
Tahmin edilen bedeli 862 lira olan 12500 kilo muhte

lif yaş sebze 30 Haziran 936 tarihine rastlayan Salı gü .. 
nü saat 1 S de açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin 64 lira 65 kuruşdan ibaret olan muvakkat 

teminatlarını İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatı· 
rarak mukabilinde alacakları makbuz veya Banka temi
nat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasnnpaşada 
bulunan komisyonumuza müracaatları. ( 3285) 4436 

Cinsi Tahmin Bd. M.Temi- Eksiltme Saati 
Lira K. nat tarihi 

50 ton Benzollü 19500 ·00 1462 50 1Temmuz14 de 
benzin 936 

40 ,, Benzin 14200 00 1065 00 1Temmuz14,30da 
936 

Yukarda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf suretiyle 
1 Temmuz 936 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza
larında yazılı saatlerde alınacaktır. Şartnamelerini gör
mek isteyenler her gün ve eksiltme için yazılı saatten bi
rer saat evvel teminat makbuz veya mektuplariyle tek
lif ve kanuni belgeleri muhtevi mazrufları Kasımpaşa
da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. Benzollü 
Benzin Şartnamesi 97.5 kuruş mukabilinde satılır. 

(3233) 1~0 

Cinsi Mikdarı Tahmin 

Ton 
Tüvenan 
kömürü 2000 
Rekompoze 

bedeli 
Lira 

21000 

Muvak.Tem. Eksiltme gün 
Lira Kr. ve saatı 

157 5 00 6 Temmuz 936 14 

kömürü 2000 23000 1725 00 6 Temmuz 936 15 
Cinsi, mikdarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat 

teminatları yukarıda yazılı iki kalem kömür, hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınacak
tır. 

Şartnamesi her gün komisyondan alına bilir. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve 

teklifi havi olan mazrufları belli gün ve saattan birer 
saat evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. ( 3 316) 4598 

cahlanb~gelerleİdarişar~ ilW ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tahmin edilen bedeli (51975) lira olan (462000) namede yazılı ve verilmesi 

behemhal mecburi olan ve- sabunu satın almacakdır. kilo ekmek. 6 Temmuz 936 gününe rastlıyan Pazartesi 
sikalarla birlikte teklif mek- Evsafını tesbit etmek üze- günü saat ( 16) da kapalı zarf suretile alınacaktır. 
tuplannx ihale saatinden en re taliplerin teklif, nümune Muvakkat teminatı (3898) lira (13) kuruş olup şart
az bir saat evvel Ankarada ve mütehassıslarile birlikte namesi (260) kuruş mukabilinde Komisyondan her gün 
M. M. v. Satınalma Komis- 20 Temmuz 936 tarihine alınabilir. 
yonuna vermeleri. ( 33 ) kadar M. M. V. Fen ve İsteklilerin, (2490) szyıh kanunda yazılı vesikalarla 
(3444) 460l san'at umum Müdürlüğüne teklifi havi mazruflan belli gün ve saatten bir saat evvel 

* müracaat etmeleri. ( 42) Kasrmpaşada bulunan Komisyon Baş]ıanlığına verme-
2 !eri. ( 3338 4599 
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Çokt11n bert soğuk h8\'a dolabı almak tsteyor

du'lt. BOtün salış mağazaların ı gezdık. Nılıayet 

gordüğtlmaz dolaplardan kat kat üstün, en son teki· 

mülltı hal~ 1938 Model dolabı SAHıBıNıN SES1 

Mapzaıarında bulduk. Bıze en büyük teshilat ve 

en müsait ••rait 1 de mezkur muessese y apmı$ oldu· 

ğundan hakikaten ideal ve çok Ekonomık 

KELViNATOR 
so~uk hava dolaplarından bır tane satın aldık. Bu 

emsalsıı dolaba kavu1tuğumuzdan dolayı bu c~\en· 

tıyl tertip ettık. Sız de bu mutluluğa ermek ısterseoıı 

,u adreslere maracaat cdlnl&: 

25 - 6 - 936 

SAHiBiNiN SESi MAGAZALARI 
Beyoğlu, lıtiklil caddeıi No. 302. 

A N K A R A - Vehbi Koç Ticaret Evi B U R S A - Hüsmen oğlu Mehmed K O N Y A - Ali Ulvi Erandaç 
l Z M l R - Artür Vetter Ticarethanesi Z O N G U L D A K - İsmet Ağartan, Ahmet Yüksel K A Y S E R l - İsmail ve oğulları Cıngıllıoğlu 
ADAN A-Ş. Rıza İşçen Ticaret Evi ANTEP- Naci ve H. Ahmed Dai Kardeşler BAL 1 KES l R- Şah Memed oğlu Hüseyin Avni 

SAMSUN - C. Celal Özlü - S. Kemal Sezen, Lüks mağazası T R A B Z O N - Dedeoğlu Sami ve Hami Kardeşler 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

960 Ton Adi Kok Kömürü 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 Temmuz 
936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1728) lira
yı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatta Komisyona müracaatları. {3308) 

4540 

BANZOPiR iN kaıcleri HE:R nRot 40KuRuş 
·,EFE S 8( 1-<ı.JL.).i<,NI ~H-<;;L[R . ;.{.:,~J.;ı.~1 'n,,l\l·J~l.~ . .",r,~JF<.n.>~ ME ~ EN <,İDfRıR 

EKSELS YOR 
ELBlSE MACAZASINDA mevcut elbiselerin satışı 
20 HAZiRANDAN lTIBAREN 5 TEMMUZ 936 

AKŞAMINA KADAR 
15 GÜN MÜDDETLE TEMDlT EDlLMIŞTlR. 

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

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

Avukat t. AGAH AKKAN H. SüLEYMAN 

S. S. C. 1. Merkez Komitesinin mürevviçi efkarı 
Siyasi ve içtimai büyük gazete 

" . 1 Z V E s T i 
A '' S. S. C.1. memaliki ile diğer hudud harici bulunan bütün memleket

lerin dahili, harici mesaili siyasiye ve iktisadiyeleri üzerine en ciddi 
malfunatı verir. 

" . 1 ZVESTi A" 
Tiyatro, musiki,sinema, resim, mimari, fen ve teknik, spor, t enkid 
ve bibliografi üzerinde bütün malumat ve tafsilatı takdim eder. 

Gazetenin müteaddid isllüstrasyonları vardır. 

1936 ikinci sömestri abonman kaydına devam olunmaktadır. 
Abonman ücretleri : 6 aylık 5 Amerikan doları 

3 aylık 2 1/ 2 ,, ,, 
Abonman için Moscou "MEJDUNARODNA.lA KN1GA" - ANT!K

V ARlAT KUZNETSK1Y MOST, 18 adresine müracaat olunması. 
Türkiye için: HAŞET KÜTÜPHANESİ, Beyoğlu, İstiklal caddesi 

No 469, posta kutusu Beyoğlu 2219. 

lSTANBUL 

Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Odamızca alakadar ticaret zümrelerine bildirilme.si icab eden hu

susat, ötedenberi bu zlimre mcnsublarma. ayrı ayrı gönderilen ta
mimlerle bildirilmekte idi. Bundan sonra bu gibi tamimler ve me
seleler Odamız tarafından neşredilmekte olan günlük piyasa cet-

veli, haftalık piyasa cetveli ilavesi ve aylık mecmuamızla neşredil

mek suretiyle piyasaya, tüccara ve bilümum alakadarlara bildiri
lecektir. 

Alikadarlarca bilinmek üzere keyfiyet ilin olunur. 

SiGARA iÇENLER .-.. 
Dr. Apostel Ağızlığın dahili tertibatı 

SIHHi ACIZLIKLARI lLE SiGARA iÇiNiZ 
Ağızınız, ciğeriniz, yüreğiniz daima temiz kalır. 

Ağızlıklar kutu içinde 1 O tqla beraber satılır. 
Anadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönde

rilir. Deposu: Sultanhamam, Kebabcı kaI'§Isında 

pipo PAZARI 
İzmir : Mehmed Alim Şen Ocak, Ba§durak 61 No. •••• 

Maliye Vekaletinden: 
Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre yazıl.: 

dıktan sonra siyah olan yazı mürekkebi açık eksiltme 
suretile mübayaa olunacaktır. Tahmin olunan bedel 
3232 lira ve muvakkat teminat akçesi 242 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi İstanbul'da Dolmabahçe Kırtasiye de
posundan parasız alınır-. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tayin ettiği vesaik ve teminat akçesile 15-7·1936 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
Maliye Vekaleti binasında toplanacak Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (1467) (3546) 

Yüksek Mühendis mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebin Mayıs 9 3 7 senesi nihayetine kadar çamaşır 
yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak ça
maşırın mikdan ( 12 5 O O O) parça olu b beher parçasının 
yıkama tahmini fiatı ( 3) kuruş ve pey akçası { 281) 
lira {25) kuruştur. Eksiltmesi 6-7-936 saat 14 de yapı
lacağından isteklilerin şartnamesini görmek için mek
tcb dahilindeki Komisyona her gün ve eksiltmeye gir
mek için de belli gün ve saatta müracaatları. ( 3419) 

4607 

S&hJbi: ~UKBU ARIÇ - Umumi Nqriyatı ldare Eden: S. SALIM 
Guetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Buıldığı yer: TAN Matbaa81 


