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lngiltere ile Sovyetler arasında 
olan ihtil~fa hal caresi bulundu 

1 

Bayan Gök~enin 
u~uşlarını 

temaşa ettiler 
Atatürk, refakatlerinde Ba.5ve

kil ismet lnönü olduğu halde dün 
saat 17 .30 da Yeşilköy Tayyare 
meydanını teşrif buJ-urmuşlar n 
Eski~elıir tayyare mektebi birin
ci bölüğünden oJup hafta tatilini 
geçirmek üzere evvelsi giin tstan 
bula gelmiş olan Bayan S. Gök
çenin tayyaresiyle yaptrğr uçuş
ları tema~a. etmişlerdir. 

Litvinof Rus filosunun Boğazlardan geçmesinin 

bazı şartlara bağlanmasını kabul ediyor 

MONTRÖ MEKTUPLARI : 

Montrö palas 
Montrö, 24 Haziran 

Ytrmlncl asır diplomatıannm en 
a.kılh hareketlerinden biri de hiç şüp
he yok ki beyneUnilel meseleleri hal 
l~ln dünyanın en sakin n en şi~ 
yerlerini intihap etmeleridir. Eski -
den devlet adanılan bir muahede ya
paeaklan zaman Ylyana, Berlin, P~
riR gibi nüfusu milyonlan bulan gu
röltülü şehirleri s~erler, redingotla
rmı giyerler ve bir hariciye nezare
tinin yüksek tavanlı salonlarında 
toplanarak o günün icaptan memle
ketlerinin menfaatleri ne ise onlara 
göre dünyaya. nizam ,·erirlerdi. Şimdi 
ise kalabalık ve gürültülü ~birler -
den pek hoşlanmryorlar, mümkün ol
duğu kadar uzağa ka~ryorlar ve ga
liba rahat konuşabilmek için, en sa
kin, en ıssız yerleri ara:rrp buluyor
lar. Ya Stre:1.a gibi bir ('ennet köşe-
11lnde toplanıyorlar, ya Lokamo gibi 
lı&rikulade bir tabiat parçasmı seçi
yorlar, yahut' ta şu bizim şimdi bu
lunduğuırıuz Montreux ~ibi dünyaıım 
en güzel göllerinden birinin insana 
ba.ygmlık '_'.eren kıl,lannı tercih eill
ıuA •-• .!ile.de ;J~7auls 1,ir hıb1otln ln
aa.a.......-:nı.1.0.-:. ~4-ı .... ;ıo.Jd .ıuaetnU.id 
te.sirl inkar edilemiyeceğine göre 
diplomatlann arkası bin metro yük
l!lekllkte bir nefis (]nğa dayanan, önü 
durgun ve laeivert bir göle bakan ve 
her tarafı renk renk çi~ek y.e yeşil
lik dolu böyle bir yerde toplanmış ol
ma.lan, görüştükleri meAelelerl aklı
eelim Ue neticelendlnneleri için her 
halde faydasız Ra:fılaınaz. 

Boğazlar Konferansına. gelen muh
telif devletlerin diplomaUan, Montrö 
de göliin kenarına kurulmuş Mon
tl'eux Palace'ta. oturuyorlar. llontrö 
PaJaıJ ,bu on dört bin nüfuslu :!Ion
trö şehrinde, lsviçre turizmine göre 
bir otel, fakat bana. göre bej yüz ya
taklı muazzam bir hadisedir. Beş yüz 
yataklı modern kô.rvansaray ki her 
odası tertemizdir, her odası banyolu
dur ve her oda'irnm pencereleri ya 
göle, ~·a dağa, fakat mutlaka bir ye
til tabloya bakmaktadır. Bu mektu
bu yazdığım zaman !'la balım saat be
ıtdir. Otelin beş )iiz od~mın her bi
rinde bütün devletlerin Yıl bir mu
rahhası, ya bir müşaviri, ya bir ka
tibi, ya bir gazetecisi ~:atmakta ve 
at.el kuşlar tarafrodan sanld muha
ll&fa edilıİıiş bulunmaktadır. Binler
ee ve binlerce ku~lar, sayısız ağa.çla
ra konmuşlar, durup dinlenmeden o 
kadar güzel ötüp şaknyorlar ki bü -
tl1n otel sakinlerinin daha harikulade 
bir musiki içinde uyumalanna imkan 
tua.vvur edilemez. 

Montrö Pa.Ia.._~rn bir otelden ziyade 
bir büyU.k beynelmilel hadise oJ.ıruısı 

beplerlnln ba.şmda evvel& şu esna
da bütün devletlerin şu veya bu ho
teti murahlıa.t;alar halinde bu otelin 
çinde topJannuş olmaları gelir. işte 

glllzler şu katta, işte l"ramuzlar bu 
atta, Romenler, Yugosladar, Yu -
anlılar, arka tarafta, Ruslar n biz 

··n tarafta, hulfısa her heyet bir ta
ta., fakat hepsi bir arada ve ayni 

oridorlara sıralanmış odalardadır -
. Otelin alt kat salonlarmda kon-

erans toplanır bir büyük ır;alonu var
ki, telgrafhanedir, ba5ka bir sa

lonu postahanedir. Diğer bir salonu 
~anyana sıralanmıış küçük telefon o
clalarlle doludur ve bu otel gece gün
tlüz dünya ile konuşur. Yine bir ay
~ salonda takriben yüze yakın ma
la göze çarpar ve burası yirmi dört 
'aat anlar gibi çalışan yüze yakın 
«tlııya gazetecisinin merkezidir. 

Otel deği1, bir alem kl üç günden
bert içinde kendimi nasıl kaybetme
lltğime hayretler içindeyim 

Bu alemden şimdilik en memnun 
ltriinen Romanya Drş Bakanı Titü
leskodur. Ve bu konferansın Montrö-

-1 . 
/ngili~ murahhası Stenhop Rus Dı1 Bakanı Litvinol 

(Meşhur karikatüriıt Kelen tarafından sureti mah~usada Tan için çizilmiştir.) 

Paris, 28 (Tan) - Boğazlardan 

geçecek harp gemilerinin tahdidi me
selesi üzerinde Cenevrede Sovyet 
Rusya, ve Türkiye baş murahhasla
rı ile lngiltere dışişleri bakanı Eden 
arasında yaptlan müzakerelerde bir 
hal çaresi bulunduğu haber veril -
mektedir. 

Litvinof, Sovyetlerin sulhçülüğü -
nu_göster_mek cın mm bir hıiı::ınii. 
niyet ızhar ederek Rus donanması-

nınBoğazlardan geçmesinin bazı şart 
!ara bağlanmasınr kabul etmiştir. 

Bu şartlar üç tanedir: 
1 - Eğer Uluslar Kurumu fevka

lade bir hal vukuunda karar verirse, 
2 - Eğer Uluslar Kurumu önce -

den bazı ahvali derpiş ederek önce -
den bazı müsaadeler vermişse, 

3 - Eğer Sovyet topraklarının ce 
nuhu f.Ahlik " 

[Arkası 3 üncüde l 

Konferansın akisleri 

Şarki Akdenizde menfaati olanlar 
Ankara ile hoş geçinmelidirler 

,------""""~ ı ı ıı tı1ı111ı1ıtnmnıu11r""'9ltlt11111tt~ .. 1111....,,..._. ,1,ını..,.,..._.,...,.._ .,11a1nN1•1111m ... m11_,.,,_.._,_.ırmu11 .. ımıı-, 

İngiliz gazeteleri Rusların Karadenizde kuvvetli bir f 
tersane yapmalarından endişe ediyorlar. Bir İtalyan i 

gazetesi, 5 devlet arasında !talyaya karşı imzalanan r 
, Akdeniz paktının devam edeceğini y a z ı y o r ı 
~~........ ............. _....,. __ __,,! 

KaradenU:deki Sovyet 
Rusya donanmasını 

teıkil eden ba:zı gemiler 

Beia:dar konf eranaı bütün dünya 1 ra hükumetile ho1 geçinmek mec
matbuatında büyü~k bir alcika ile buriyetinde bulunduklarını yazmak 
karıılanmııtır. Bogazlarırı tahkimi tadırlar. 
meselesinde /rıgiltere matbuatı, ve Muhtelif Avrupa gazetelerinin 
Sovyet Rusyanın Akdeniz müvaze- Boğazlar meselesi etrafında yazdık
neai Ü;ı;erinde fazla amil olmasından ları yazıları aşağıya alı)•oru;ı;: 
endişe etmektedir. Times'in Montrö muhabiri ga:zete 

Alman gazeteleri İse Türkiyenin sine bir mektup yazarak sözüne fU 
Yakın Şarkta büyük bir kuvvet ol- cümle ile başlamıştır: 
duğunu söyledikten aonra Yakın "Görülüyor ki Boğazlara yakın ve 
Şarkta menfaatleri olanların Anka- uzak bulunan devletler, hayati men

de t.oplanmasını kendjsinin telkin et
tiğini memnuniyetle tekrar eder ve 
delil olarak ta güzel tabiatı göstere
rek: "Bundan daha güzel yer nerede 
bulunabilir?" der. Hakikaten güzel 
yer, durgun ve mahzun bir tabiat, 
insanın asabını yüzde yüz dinlendir
mek için ne Jazımsa hepsi, burada, 
sanki toplanmış gibi. .. 

Yalnız bir küçük, kliçücük kusuru 
var: Isviçre frangının telgrafhane -
terde su gibi eriyi§i ve hayatın ateş 
pahası karşısında. insanın bu canım 
tabiati yürek raha.tlığı ile içine sin
dirememesi! 

Ali Naei KARACAN 

faatlerinin mevzuu bahsolduğu bu 
konferansta Türk projesinin her 
maddesini ince bir elekten geçirmek 
lüzumunu hissediyorlar.,, 

Muhabirin mektubu şu şekilde de
vam etmektedir: 

"İngiliz noktai nazarına göre TUr
kiye'nin Boğazları tahkim etmek ta
lebi haklı olmakla berabebr bu mm
takanın Beynelmilel bir geçit olması 
bakımından bir nevi Beynelmilel kon 
trole tabi tutulmasr ve binaenaleyh 
Boğazlar komisyonunun kaldırrlma
ması 18.zımdrr .,, 

Muhabir bundan sonra Boğazla
rın tahkimile beraber Rusyaya karşı 

[Arkası 7 incide J 

Bayan Gökt;en, ilk uçuşta, Ba-
yan Cevat Abba'> Gürer'i tayya -

i
l resine alarak Haliç üstünde bir 

cevelan yapmıştll'. BaJ·an ce,·at 

l Abbas Gürer, ilk defa qlarak tay 
yareye biniyordu. Bayan Gök -
çen, ikinci uçuşta, tayyare mey-
danında hazır bulunanlardan ba
J·an Perihan'ı İstanbul üzerinde 
uçurmuştur. 

Bayan Gökçen'in, gerek havala 
mrken ve gerek meydana iner -
ken gösterdiği se\·k ve iclare ka
biliyeti, Yeşilkö~· tayyare karar
gahı erl\aıu tarafından taJ<dir o
lunmuştur. 

, O anıhk lzmir - İstanbul sefe -
rini yapmakta olan De\'let Hua 
Yolları idaresine ait bir tayyare 
meydana indi~inden Atatürk, 
bu tayyarenin pilotunu dant bu 
yurarak kendisinden İzmir - İs
tanbul seferi rn lzmir,leki ~'olen 
tayyare meydanr hakkında iza
hat almışlardrr. 

Amerikada 

Cumhurreisi se imi 
için propagandalar 
Ruıvelt 100 bin ki§ iye 
karşı bir nutuk verdi 

Filadelfiya, 28. 
( A.A. )-- Ruzvelt 
dun akşam yüz 
bin kişilik bir 
dinleyenler kit
lesi karşısında 

büyük bir nutuk 
söylemiş ve ez
cümle şöyle de
miştir : Vatan
daşlar, intahap 
sahasında müsa-

Ru:ıwclt vi haklardan is-
tifade ettikleri gibi iktisadi hayat
ta da müsavi nimetlerden müstefit 
olmahdırlar. 

Ruzvelt, hüriyet idealini muhafaza 
etmiş olan Amerikanın hüriyet için 
mücadeleden yorulmuş gibi göriinen 
bazı milletler\ hilafına dünyada de
mokrasiyi yaşatmak misalini ver
mek i~in vatandaşlarının saadetini 
temin etmeğe gayret eylemekle ol
duğunu beyan etmiştir. 

Dessie'de • 
ısyan 

Habeşler f ayyare 
ile tedip edildi 

Londra, 28 (Tan) - Londradaki 
Habeş elçisi doktor Martin Adisaba
badaki bir dostundan gizli bir suret
te aldığı bir mektubu Londra gazete 
lerinde neşretmektedir. 

Bu mektuba nazaran Habeşista -
nm·birçok yerlerinde Italyanlara kar 
şı isyan vardır. Hatta Dessei civarın 
da isyan eden Habeş milliyetperver
leri bir aralık şehri ellerine geçir -
mişlerdir. Fakat sonradan Italyan 
tayyareleri bomba.-diman ve zehirli 
gazlerle sükClnu temin etmişlerdir. 

ltalyanlar Ha'.>eşistanm mühim bir 
kısmını ele geçirmek için ilerlemekte 
fakat ciddi Habeş mukavemetile kar 
şrla.şmaktadırlar. 

Dün geceki güreşlerde Al· 
man pehlivanlarını sıfıra kar· 
şı yedi Ue yendik. Tafsilat 

beşinci sayfamızdadır 
• 

Zecri tedbirler meselesi 

Fra~sa·İngiltere arasında 
rabıtalar çok kuvvetlendi 
Londra hükumeti 

A 

zecrı tedbirlerin ıağvını · 

istemek • • 
ıçın 

Londra, 28. (A. 
A.) Obser-
·ıer gazetesi -
nin Cenevre mu
habirinin intibaı 
şu merkezdedir : 
Fransayı !ngilte
re'ye bağlıyan ra
bıtalar Blum ile 
Eden ve Delbos 
arasında Paris'de 
yaprlan görüşme
lerden sonra, her 
zamankinden da
ha ziyade kuvvet 
bulmuştur. Ede'h
Litvinoff görüş

mesinden sonra. 
Rusya ile de bir 
yakınlaşma hasıl 
olmuş olduğu da 
kaydedilmekte • 
dir. Eden'in Fran-

Edene • 
yenı talimat verdi 

sız başvekil Blum lngiliz Ba§bakanı Baldvin nutuk söylerken 

un siyasi akide'ye saplanıp kalmı- ı zecri tedbirleri kaldrrmak kararım 
yan ve realist olan hattıhareketini memnuniyetle karşılamaktadırlar. 

taktir etmiş olduğu da ilave olun- ltalyanlar Ras Nasibu'nun 
maktadır. B k I " d k" d 1 1 1 aı an ıgın a ı e ege er 
Eden'e talimat geldi tanımıyor 

L,onclra, 28. (A.A.) - Observer Roma, 28 (A.A.) - Istefani ajan--
gazetesi muharririne göre Eden, smm diplomatik muharriri Ras Na
zecri tedbirlerin kaldırılmasını is- sibu'nun riyasetindeki Habeş heyeti 
temek için talimat almıştır. Fakat murahhasasmın Cenevre müzakere
bu meselede şilinin ön ayak olması terine iştirake hakkı olmadığını ya. 
ihtimali mevcut olduğu ilave olunu- zarak diyor ki : 
yor. Negils Habe~ topraklarını ve riıem. 
ltalyo ve ıecri tedbirler leketinin idaresini terekederek ayrıl-

a. 28. (.A.A..) - ~teler [Arkası 3 ilncil.deJ 

K©nkuır Höpök 

Dün Sipahi Ocağında atlı 
müsabakalar yapıldı • 

Dünkü yarışlardan diğer bir ensfantan• • 
Sipahi Ocağı tarafmdan tertip edi· 

len Konkur Hipik'ler, dün Harbiyede 
yapıldı. Bu sporun halk arasında 
uyandırdığı alakanın kuvvetini ifade 
eden mümtaz bir kalalıalrk sahanın 
dört tarafını çevirmiş bulunuyordu. 
Bu kalabalık arasında ordu müfet
tişi General Fahreddin, Süvari mü -
fettişi General Mürsel, spor kurumu 
başkanı General Ali Hikmet te bu
lımuyorlardı. 

Müsabakalara saat on dörtte baş
landı.. Büyük bir intizam içinde. se
yircilerin alakasını sonuna kadar top 
layarak devam eden bu müsabakalar 
da alınan teknik neticeleri bildiriyo
ruz: 

Birinci müsabaka 
11nk adım mükafatı., ismini taşı

yan bu mÜSJlbaka, şimdiye kadar 
hiç bir müsabakaya girmemiş Sipahi 
Ocağı talebelerine mahsustu. Azami 
90 santim yüksekliğinde on maniayı 
muhtevi olan bu müsabakaya yedi 

[Arkası 3 üncüde J 

1 
~J 

Gülsüm ilhanın "Atef,/i &ir mania 
atlarken 



2 

GON'AŞflf -
Eskle'7"9ye~le"'7 
~ gtia )WÜ ............... uuıaa •lopa• bir eski ev gözüme 

Dişti: Boyalan glbıeft.fın kabumq, taht:alan ıneaktan ı;atlııumş, 88Ç&k1an 

riizgirdan kopm~ B1111& rafmen, gençliğbıi sefahatle y:ıpratm&mıt lh
tlyarlannldae bmmyen ldthatll bir görtlntlt8 vardı. Tertank beyu per
deleri rüzgi.rta dalplandık~ koynundaki rthat ve sakin hayatı .eçer gi
bi oldum. E8kl ._•at erieı:hıllk glbilmün illtbte ~eldJ: 

Gıcır gıcır •Dhrmlt tahtalann temiz yttzlle gttltlmslyen odalar ••• Bütün 
ailenin rahatça teneffüs edeceği kadar gmlt ve bol bir llava. .. Baba, mut
lak, fakat .ıu ..ıtamtmı 'bir köeeye lnırmUf; her tilrltt teearis wı mtlda
haleden uzak, çubuğunu çekiyor •• Ana, yalnız ıtefkat olan ytizlle seoeade
elne diz ~Öf, ~ için en gtbeJ dlleklerinl fısddıyor. 
~ lm, hiç tereddttt etmeden gönlünil vereceği koaunmt h&yalbae dal

illi§, gergefini JşUyor. Delikanlı, yarın itaat edilmek için. bugün itaati öğ
renmekte_ IUtm odunla kömürü en iyi n en ucuz clnslndea daha kiraz 
meVlllmlnde almmq. Kilerde Runazanlyellk turpdar, aa6le reçeller, 1wr 
lis şuruplar ... Her ihtimale k&ı'fl peksimet torbulle kavwma tenekesi ağzı 
ağımı& dohL .. Büth, nde borca almauı bir çöp yok ... btttyaıtann cmue 
paralan bile servi sandıkta birer çıkın halinde d1l1'11yor ... 

Bir de 7eml evi g6adlndbi Öllible getlrlformn: 
ll'MWD• cl6rtte blrtlle .... tınbmt .... bth ldlblk bir aputiman dl-

Dml: INlttla etJ1111 talmltle ..... palt bir Nloa. Jlalıat oturalmıyan 
kübik koltuklar, bodar dpra me=hn ... 

Yan cıplak bir davetli hlpbphp radyo talmtaı n gramofoa anltmı 
I~ plpwa t.eı*17or. Clpm damuı bUlk taftalara srkıtmıf. Euns 
ve t.er kokUllle llava ~ seldrll p.defıjor ... llerluııa kendi llemlnde. 
Dellkaalr flörtle metıaL ~im, bir Dlbaçhk baluuu içinde •• Btifellbı 
küçük IÖSÜllde ftılJlder Dı.......... elektrik " banpzln.bı kmıuzı k&
ğıUan, helıkalm, kn=a-. ................. fatanl&n. Ara lli'a yaka
nda n ıı•P'n fafta Y111'a1117or. 
Baı., talrlreelle ,..tak......._ he z, m, -.ın11°e koridora glzlen

mı,.. 8ut peem ........ ~ 
Bllttba lıonforna ...,_. heals ,..ı nde eüW kadar rahat deiills. 

Çünktl ona eMlll sa.& .... Wr brtftekle lala _,...._. uyduramadık! 

Yeni •claı ... ecek 
Florya seferleri 

Orhon SEYFi 

Uman idaresi ve 
kömür depolan 

Liman idaresi kadr08U mUhim de

TAN 

Memur harcırahlan 

Mesaha haritalarının 

tadili kararlastlrddı 
Devlet memurlarmm nakil, tayin 

ve becayişlerlnde verilmekte olan 
harcırahın hesaplanmaaı lçin mesa
ha harltalanna müracaat edilmekte
dir. Harcırah tahsi!atına esas olan 
bu mesaha haritalannda bazı yanlış
lıklar görUlmU, ve bu nevi harita
ların tashihine karar verilmiştir. Ma· 
liye Vekaleti, hem hazinenin men
faatini, hem de devlet memurlarmm 
zarar görememelerini temin etmek 
maksadlle kararlar alIDJ§tır. Nll!ıbf 
mikyası hatalı bulunan meaaha hari
talanna göre, kIB& mesafelerde seya
hat eden memurlar pek zarar gör
memif laeler de batıdan şarka veya 
f&rlrtan batıya gidip gelenlerin harcı 
rah tahsisatı ba.zan hazine, hazan me 
mur zarannl olarak intaç edllmif
tir. Maliye Veklletinln aldıtı tedbir· 
lere göre, bu haritalar timdilik ta· 
mamen terkedilmlyecek, yenileri ha
zn-lanmcaya kadar bunlar tizerinde 
tashihat yapılarak kullanılacaktır. 

Bu maksatla, bUt\ln vilayetlere 
birer mesaha tamim cetveli gönde
rilmiftir. Cetvelde mesaha haritala
rındaki yanlıflar ipret edilmlf ve ha 
kilci mesafeler gösterllmiftlr. Bun
dan sonra harcırah tahıiaatmda bu 
cetvel gözönUnde bulundunılacak v 
ona giSre muamele yapılacaktır. 

Ne dersiniz ? 
Tenzilatlı karne 

Şirlıeti Hayriye rnmi devlet me
lftarlan için tenmôtlı karne ver
nwltfedir. Tenaifôtfr karne, laükii
met dairelerine bağlı bir kınm tcili 
mÜeNeMlerde çalı,an ücretlilere 
bile ear6•nmedili halde, Maarifin 
ücretli memurlarına ve meaelci ec
nebi ve ekalliyet melıteplerincleki 
öiretmenlere verilmiyor. Bu yü~den 
Boiaalı birçolt öiret,,..nler, ilendi· 
ferin in ayn bir muameleye tcibi tu 
tuluılarından fİlıciyet ediyorlar. Ta
yinleri vekôlet taraf andan )'apafan 
öiretmenlerin ıiltci,,etleri, cliier üc 
retli memurlara karne verilcliii Je. 
iil, lıendilerinin bu fdycladan mah
rum bırakılmıı olmaaıdır. 

Devlet müeueaeainde veya ona 
bailı idarelerde çalııan ücretli ve
ya maaılı her memur, ayni haktan 
İatifacle etmeli, ücretli muallim, üc
retli inlaiaar memuru cli,,e bir tefrik 
)'apmcsnalıdır. Boğaııa yolcu arar • 
iten variclatını arthrmak için tarife
lerinde ,,eni tenailcit ve ltola)'lılılar 
)'apan Şirketi Hayriyenin alelumum 
veltcilet memurlanna ayni kolaylığı 
wönermeai yerinde bir hüanü niyet 
olur. 

Bia böyle clüfiinüyoru. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

lnönü kampı 

Girecek talebenin 
isimleri tesbit olundu 
• Temmuz ayı içinde ln6nUnde açıla 

cak olan yüksek uçuş kampına işti • 
rak etmek Uzere Univereite talebe • 
leri tarafından yeniden birçok müra 
caatlar yapılmaktadır. Bunun için 
Türk Hava Kurumu lstanbul Baş • 
kanlığı, kampa lstanbuldan iftirak e
decek talebe adedini artırmaya ka
rar vermiştir. Vaziyet lnönü kampı 
tertip heyetine bildirilnüftlr. 
Diğer villyetlerden i§tlru edecek 

olan gençler, lise, muallim mektebi 
ve orta mektep mezunudurlar. Kam
pa gidecek talebelerin isimlerini bil -
diriyonız: 

Istanbuldan: Naciye, Tahir, Emin, 
Azak, Ismail, Abdüllah, Flruzan, 
Tah•in, Muaa, Rasim, Vasrf, Fikri, 
Ali, Cemal, Remsi, Muzaffer, Sel -
çuk, Rahmi, Yusuf, Muammer, Ke -
mal, Muhiddin, Necip, Ekrem, Mu -
zaffer. 

Bursadan: Neyylr,Sevim.Remziye, 
Mileyyet, Nahide, Hilmi, Fikri, Mu· 
rat, Ziya, Fikret, Kadri, Hakkı Şa
hin, Halit, Cahit, İsmail, Ekrem, Ab 
durrahrnan, Kamil, Mümtaz. 

Adanadan: Mustafa, Cahit, Niya
zi, Ahmet Şahin, Hikmet, Ali Rıza, 
BUrhanettin, Ahmet, Abdullah, Ke
mal, Avni. 
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Dış siyasa 
Fransız mallye ve lktisa· 
dının bozuk vaziyeti 

FrM==• mali ve lktleadi vut,.. 
ti gerek dünya ekonomisi gerekse 
dünya aiyuetl iizerbadeld teslrlerln
dea beynelmllel poUtika ileminin 
gözlerini üzerine çekmektedir • 

Denllebilb' ki, bir Hulranda mev
ldl iktidara plea Sosyall.t Blum ıra 
blnfl81ııhı mevkii hiç te tayam ppta 
değildir. 

Fraum dıf ticanıtlnln yibde 35 
gibi yWmek bir alabette tenalma et
tltf, devlet borçlanmn bil' bayll art
tığı ve ~ açılomı ytikaek meb
lağlara baliğ ohluiu bir anda Fraıı
llZ mallyeslal ele alan Vlaomt Aurlol 
ne yapacalou l8fll'IDlftlr. 

Bu sellekl bütçe açığı lOli milyon 
lagllls llruı tatmaktadlr. Devletin 
lnglllz bukal&nna olan 40 mil -
yon laıtJb Jfruı borca De tren kum
pa&yalanma ~ kapamak lçla ö
demeye mecbur olacalı 50 milyon 
lngUlz llruı nazarı itibara alnursa 
aeae eonun kadar hulne 200 milyon 
lnglllz 11.rası bulmap mecbur olacak 
hr. Bu nereden bulune.hlllrf lltikft -
met lçla bir yol açık kalıyor: franğı 
kıymett.en dllttlnnek. 

Akay idaresi tan.fmdan Floryada 
lhdaaı dilşünWen servisler etrafında
ki tetkikler netlcelendirilmek üzere • 
dir. Bu hat için dilfUnUlen eeaalar 
içinde ıuııla.r vardır: 

ğişiklikleri ihtiva etmemekle bera - Poliste 
ber, umum müdürlük te§killtmm mtı --- • .Kapıkule muhtelit gtimriiğtl 

GUmriikler umum mildürlilğU Bul • 
gar hududunda muhtelit bir Türk • 
Bulgar gUmrüğU kurmağa karar ver 
mittir. Bu giimrUk huduttaki Kapı
kule mevkiinde olacaktır. Bu husus
ta Bulgar gtlmrllkler umum mUdür
IUğile temaalar yapılmaktadır. 

Danuıhk v•ıikaları 
Damız'ık hzyvan sahiplerine bu • 

lunduklan köylerde, köy muayene 
heyetleri tarafından danıWık vesi • 
kalan verilmektedir. Veaikalann ba1 
tar mUdUrtnklerine de tasdikma lü· 
zum görülmesi tatbikatta bazı gUç
IUk\er doğurmu,tur. Veaikalarda e-

Laval kabinesi mali mtltldlller kar 
fUllllda bütçeyi tevazttıı ettirmek ga
yesi Ue birçok teylerden iktisat et • 
meye çabımrt maaş ve ücretleri kes
mlt yeni vergiler koymQltar. Ayni 
umanda deflasyon siyaseti De mal 
fiatlerlnl dil§tlnneğe çahpn,.U. Fa
kat bu SM ve mühim gaye tabak -
lmk etmeyince Fransa balkı bir yan 
dan bopcu vergller:ln, cllPr taraf • 
tan hayat pehaldıpm mUftel'ek ve 
ayni tadrlere bunaJablmıftr. Buna 
ralmen btttçe yine 125 mllyon lngl-
11.s llrur açık vererek devlet boreana 
arttmDıt n l'ransm mali l'Ulyetl 
bir kat daha 1arınlnupr. 

Floryaya Köprüden ilkbahar mev 
ıiıninde her gUn iki sefer yapılacak, 
yaz ve sonbahar tarifelerinde bu hat 
hususi bir ehemmiyet verilerek se -
ferler artınlacaktır. Ki§ mevsiminde 
lüzumsuz ve !azla murat olaca.fi i
çin sefer yapılmasından vaz geçil -
mi§tir. 

Denizyolunun teslst, Fıoryadaki Um 
man faaliyeti berinde de milsbet ve 
vazih bir tesir yapacaktır. Seferlerin 
doğrudan doğruya Fıoryaya yapılma 
m veya Bakırköy - Yefilköy iskelele
rine uğraması meselesi, ancak bun -
dan llODr& yapılacak nihai tetkikle -
rin sonunda belli olaca.ttır. 

Mamaf"ıb, Florya servislerinin ih
dası, Akay idaresinin yeni alacası 

vapurlarm gelmesinden aonra mev -
111Qahsolabllecektir. Eldeki gemi kad 
rosu, esasen mevcut hatların ihtiya
cım gUçltııde kaqılam&ktadır. Akay 
lda.realnln, Şirketi Hayrlyenin bil • 
yük vapurlarından ikisini aa.tm ala -
cağı b•tkmdaki pylalar berinde 
ademi malbıat beyan edilmektedir. 
Bununla beraber, Akay idaresinin 
yeni aervlai için olan vapur ihtiyacı 
kat'tdlr. Neticenin bir mUddet aonra 
taayyf1ıı edeceği anlqılmaktadır. 

tehaasıs elemanlarla takviye edile -
ceği haber verilmektedir. Yenl nh
tmılann illŞUI gelecek aeneye bıra
kı.lmıttır. Bu sene yalnız nhtımlarm 
~kaelWm~inebqlanacaktır. ' 

Liman idaresinin Galataya nakli 
önUmUzdeki sonbaharda yapılabile • 
cektlr. Ticarette bazı kolayhJdan te 
min edecek olan umumt mağasalarm 
aç.mak hakkı liman idaresine veril
miştir. 

llrtieat Veklleti, Kunıçefftle k6 -
mür depoları için-~~
lamqtır. 

Depolara alt tesillat liman idaresi 
ne bırakılımttır. Liman umum mu -
dilrlilğtl tarafından bu huswrta ya. 
pılmakta olan tetkikler yakında ne
ticelendirilecek '9'e hazırlanacak ra
por vekllete gönderilecektir. 

Verilen haberlere göre ı.tanbulda 
maden kömUrU depolarmm tesis hak 
kının da liınan ifletme idaresine tev 
dil muhtemeldir. HtUdUııet tarafın
dan mecllae bu huauata bir llyiha ve 
rilm.Jftir. 

Maden katnttrll depolarmm yerleri 
ni bir heyet kararlqtıracaktır. 

Yeni te§Jdllt dolaymlle açıkta ktr 
lacak memurlara her hizmet yılı için 
bir aylık ııiabetiııde tumlnat verll
meal mUkarrerdir. Aynca llman me 

1 Lf k k LL m1D'lan için bir t.ekatlt andJlı ha • 
Yen ., r aça ı•- ID'lanacaktlr. 

:Avrupadan ntımune olarak ptlr -· ----
tnen lllçiar gQmrt1k w t.tlbllır re - Enteresan bir ziyafet 
ılmlerlnden muaf bahmdulu için ba- Temmuz ayı içinde beynelmilel ha
m efh•am bir nevi al&ç1an toplıya· Yacıhfm kudretini göltermek için 
rak Attülan anlqJlmJttır. Kanuni Parlate entew bir slyafet nrlle
mevnata nuaran. bir Jaıı;akçılıJr te- cektlr. Bu slyafet, merkesl Pari8te 

likk1 edilen bu hareket, takibat J&- olan beyııelmllel hava leferlerl ida -
pılmymı icap ettlrmlfttr. Ba tanda rem tarafmdan yapılaca.ktlr. Ziyafet 

kaçakçılık ;yapanlar araıtmımüt& - te birçok memleketlerden çaltrılan 
dır. Tahlrlkat& ecaneler umumi mtl· davetliler buluııac&ktır. Bu styafette 

fettill ~ etmltth'· Bu Ye buna birkaç bin kifinin bulunacalı 86ylen
bemer vergi ka.çakçılıfmm &ıtlne mektedlr. Ziyafetin asil enteresan ta 
geçmek için tedbirler ahnDUf ve rafı, yemekler Parla aşçılan tara· 
bundan sonra memlekete sokulacak fmdan pi§irllmeyip muhtelif mem -
nUmunelik iliç miktarmm tahdidine leketlerde huırlanarak getirilecek-
Jrarar verilmittir. • tir. 

Huliuli Palilltesl Cllrt 
ıeneye tllı•nlıyor 

Hukuk f&kWte9inln t.edrl8 mGdde
ttnln tayini hunnnda yapılan tet -
kikler tdtmlft11'. Unlverıdte rektörü 
Cemil BiJH1 Mth"lıimd& topla -
DUl heyet, hukuk fakUHlain dört 
eeneye çıkanlmur ~ milta 
lea n raporlan muvafık ..,.._ ve 
faktlltenhı öııtımtı..seld tedrll )'ılın -
dan lttb&ren dört 1e11e bertpden ça
hp>atnna karar vermlltll'· 

Yerllen maliUD&ta -ıtSre, afır w 
J11kltl olan fakUlte tedrl8 proıramı
nm dnrt mUaavl le!Deye talrafmi IU· 

retile, tellf181, ve hukuk mtıdavlm
lerlnin maidurlyetlerlne aebep olan 
vaziyetlerin lzalMI lmkln dahlltne 
glrmif olacaktır. Bu karar, profe -
IÖrler mecliainin tudikinden pg -
tikten 80lll'a Jdllttlr ftklletlne arzo
hmacaktır. 

Meaell, vtyana, Londra Teya la • 
tanbuld& Pİfmil olan bir yemek, o 
gUn ziyafette bulunanlar& lkri.m e
dilecektir. Havactlıim kudretini ia
bata medar olacak olan bu yemekler, 
pl§irildikleri "yerden tar.e olarak tay· 
yarelerle ziyafet yerine tqınacak • 
tır. Bu işe tahsis edilen tayyareler, 
dtlnyanm dört tarafma uçarak ye
mekleri ziyafette bulunduracaklar -
dır. Parlsteki tertip heyeti bUttın 
memleketlerdeld lokantaCilara mtıra 
caat ederek o güne hazırlanmak 1l· 
r.ere yemek pişirmelerini bildirmll • 
tir. 

Bu beynelmilel slyafette nefta 
Türk yemekleri de bulundurulmuı te 
min edilecektir. Bunun için Parlsten 
Iatanbul lokantacılar cemiyetine bir 
müracaat yapılmıttır. Mektubu alan 
Iltanbul lokantacılar cemiyeti, tek
lifi kabul etm!f ve hamlıklara bq
lamJttır. 

Fınnda büyük bir 
kavga 

• Fonder Porten bekleniyor - İk· 
tisat Veklleti mütehassısı müşaviri 
Fonder Porten'm bugün şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Mütahasıs 
yeni- -talimatın · tatbikine nezaret 
edecektir. 

• Diploma tevzii menslml - Ça
pa kız muallim mektebinden mezun 
olanlara yarın mektep binasında me 
rasimle diplomalan tevzi edilecektir. 
Tevzi merasiminde maarif vekaleti 
erkanı, muallimler ve ebeveyin hazır 
bulunacaklardır. 

luen mmtaka baytarlarmm '••'•n 
bulunduğu ic;in vesikalan alan hay-
van sahiplerinin tudik i~ln Vilayet 
merkezine kadar giderek birçok mas 
r11f fhtiv11r etmASinin nnilnııı gııırJlmip 
ve .bıı usul kaldırı!~ftır. KeyfAYet 
Bakanlıktan baytar müdürlüklerine 
bildirilmiştir. Bundan eonra damız • 
lık hayvanlar l~ln almacak olan köy 
muayene vesiJsalan, aynca Villyet 
baytar mUdürlilklerine tasdik ettiril 
mlyecektlr. 

Yedlkule tramvay caddesinde otu
ran Yorginin bet yqmdaki kızı Ef. 
timya, ayni mahallede oturan Süley 
manm fırmmdan ekmek almağa git
mlftlr. Fakat bu mrada fırmda bulu
nan, SWeymanm 12 Y&fllld&ki oğlu 
Ibrahim, Jmm arkamı& &tef koya • 
tak vftetnrohtJn' bir krammm hafif 
yanmiidi AMbiyet vermtttır. Ef • 
timya eve pderek vaziyeti dayıla • 
rma anlatmıetır. Bunun Ur.erine Ef • 
timyanm dayıları Siınon ile Li.mbo, 
hldiaeyi bir kere de fırıncının ağzın
dan öğremnek tlaere fmna gitmitler 
dir. Fırında bulunan lhaanla, Hlfim 
bunlara kızarak kavgaya bqlamış -
lardır. •Yeni polis elbiseleri - latanbul ___ ....., __ ı:ı::a:--==----

Kavgada Ihsan ve H"1m beraber 
olmuılar, Llmboyu balta ne batın -
dan, Slmonu da ekmek blgaitle ko -
lundan yaral&mJllardJr. Buglul&r ya 
kalanarak tahkikata mıJanmJlbr. 

emniyet dlrektörlllğtl tadil edilen 
polis kıyafet kanununa göre yeni el
biseleri yaptırmağa başlamıştır. Bun 
lar iki buçuk aya kadar bit.mi§ ola -
caktır. 

• Dilsizler kongresi - Dilsizler ce
lıçak ayağına ıaplaach miyett Azalan senelik kongrelerini 
UskUdarda Sellmi Ali mahalledn. yapmak üzere dün saat 14 te Şeh

de oturan on altı yll,flarmd&ld Mu- zadeba.şmdaki Letafet apartimanm· 
tafa, kardeşi Muhittin ile oynarken da toplanmışlardır. Kongre, ekseri -
yere düşmüş, f~at bu mada elinde yet olmadığından önümüzdeki pazar 
bulunan ekmek biçağı sağ ayağına gününe bırakılmıttır. 
aaplanmıftır. Ağırca paralanan Mus • Gll8ko llnlvenlteıd ~feeörtl -
tafa hutaneye kaldmlJJllftlr. 

Glbko tlnivereitesi profMÖrlerinden 
Bergmar, Irak ve Hincllstanda kon!e 
ranslar vermek Uzere ıehrimize gel
mif ve dUnldl Tol"OI ekapreaile hare
ket etmlftir. 

• Dtln gelen seyyahlar - Polon
ya bandıralı Sovelıki vapunı, 300 
Alınan, Leh ve Çekoslovakyalı eey
yahla gelmiş ve akşam UstU hareket 
etmiştir. 

Bu hafta içinde lngiliz, Alman ve 
Danimarka bandıralı dlSrt ııeyyab va 
puru lim&nnnıza gelecektir. 

Manolyada çltell 
toplarken Ada eğlenceleri 

OrtaklSyde, Köyağzı aokafmda o
turan tUtUn ameleıdnden Alinin ot
lu 11 yqmdaki Şeref, civarda bulu 
nan bir Manolya afacmdan çiQek 
toplarken yere dilşmU,ttır. Bu dUt· 
mede Şerefin sağ kolu kınlıml, hu 
taneye kaldınlmıetır. 

Tramvaya aıdaa yaramaz 
Takaim clvarmda oturan 9 ya • • 

tındaki Antranik dün Şilliden Tüne
le giden bir tramvayın arkasına uıl 
mak llltemif, takat bu mada mtıva
rıeneslni kaybedip yuvarlanarak ba
pndan ve muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Bu yaralı çocuk hutane • 
ye kaldmlnuttır. 

Kamyon tramvay 
garpııma11 

Dün Büyükadada eğleqc:ell 
merkep yarııları yapıldı 

Laval n ondan evveDd kabbaeleıtn 
maküs netleeler veren delfuyon si. 
yuetl karıt•Dlda Leoa Blum ve ar
kadaşlamu:n derhal frangı kıymet • 
ten dtlflrmek prw.lne b8f vuraeak
lan bllt edlllyonta. Fakat Leon 
~lam daha mevkii iktidara pime • 
den enfli.syon aleyhinde oldotuDu ı. 
lin etmisti. Çünkü enflasyonun em. 
ilk ve kllçtik Irat sahiplerini muta
a.rrrr ennesuıaea tıorlriilo..v~ Sos 
yattst }mblnesl ba kttçllk Irat iifüp-
lerlnln mutazarrır olmasına rba gös 
tennlttl Çünkü gerek kendi taraftar 
lannm bir kmmı gerekse "kabine 
mtlttefllderl,, RadlkaJ1erln taraftar
lannm klBmı ldlUlal bu ldlçük Irat sa 
bipleri ldL 

Mamafih flmdlllk Sosyallatler ve 
enflisyona bu ana kadar aleyhtar o
lanlar arumda yavq yavae bir nok 
t&ln•nr tahavvtllll b8f ıöatermeld&o 
dlr. Bu tahavvül cereyanı, bHhe•a, 
grevler aetloeel ameleye verilen • • 
Wılyet ve laaklardan eonra kuvvet
lenmlttlr. Çlbıkil 1930 buhramadan· 
beri 50 milyon franktall 14 m.llyon 
franga dütea Frensıs dit tloaretlaln 
yeni amele haklan dolayısl De yUk • 
selen maliyet flatlerf netlCfJlll ,ilaha 
dUtmeel muhtemeldir. Bunun &ıtlnil 
almak hem Fraua mallyMinba 200 
milyon tn,Ulse b8l1ğ olan acılm• 
kapatmak, hem de Fransa mDU e
kOJIOlllWnl konunek için franp '°7· 
mettm dlltli:rmek ebem görtbunek • 
tedlr. l'rellla 19 " dlf lliyueai lcba 
btlyttk bir dtılfşlldJle tpnt olu ba 
hale yakmdua plılt olmunm mah
temeldlr. - N. iL 

Ücret tarifeleri tetkik 
ecllllyqr . 

Şehrin birçok meme yerlerinde 
bulunan gazino ve kahve tıcret tari
felerinde ihtiklr yapıldığı ve halk • 
tan fada para almdıiı yolunda be• 
lediyeye vlki ıiklyetler tetkik edil· 

.mı,, Ucret tarifelerinin tekrar kon • 
trolU için allkadarlara emir veril • 
mittir. 

Kua1&rd& Uçebaylar, bu 1iate ve 
tarifeleri tetkike başlMDitl&rdır. Be
lediyenin lmydutu flatten fazla llo • 
ret iatlyenler ceaalandınlacaktır. 

Yeni Mally• teıkllttı 
Yeni Maliye tqkilltmda vazife a

lan Maliye memurlarmm kaclrolan 
teabit edilmittir· Verilen ıuliUnat& 
ıöre, eyUU ayı bekleıımekallba .tat-

Şoför Nlyazinln ldareslndelrl kam· 
yon, Arnawtk6ytlnde tramvay cad· 
desindeki garaja girerken arkadan 
selen H&mdinln idanılriııdelrl tram -
vay arabumm sadmeılhıe maıiıs 
kalJllllbr. Bu ~&rpllmada k&m1C>DUD 
ıaf tarafr huara utr&Jllllt:lr. 

Dünltii merlıep ~- •ir İfttıh bikata pçileoektir. latanbul cl,fter • 
darlıima bqmUfettlf RUtttl Cem&• 

Adaları glbelleetirme cemiyeti ta· 1nif, eeeklerile kuakoi meydanmdın Un. muavinllklerine ele mulıwbat 
rafmdan tertip edilmlt olan eğlence· hareket eden kotucular Kadıyoraa. umum mlldllr vekili Cemal ve m.11• 
lerin ikinci güııU dtln yapnmJftır. caddesinden geçerek YatklUp ve o • fettiJi umumi Nihat AllDhı ptlrll.
Mtıaait ve açık bir hava, adaya bu teller önünden ilkele meydanma ve ceğl ı6ylenmektedlr. TahNkuk mi" 
hafta oldukça fazla bir ziyaretçi top oradan da batl&Jlllç noktuma dön· dllrlWderlne kimlerin tayin edllecell 
lanmaama imkln vermil, gUndUz mek tizere iki tur yapmıflardır. Y&· henUs belli deiildir. Ancak Beyoil" 
ba41ayan eğlencelerde şehir bandosu r1f aoııunda bq1angıç noktuı Kar&· varidat mUdUril Kemalin TahakkuJı 
mUntehap parçalar çalnuttrr. kol m~a en geç gelen merke- mUdtlrlUfüne ve mlldllr muavinlik .. 

Sollakta yatan bayıın 
acla111 

DUn gece Sirkecide Btıdavendl • 
glr caddesinde baygm olarak yatan 
bir adam bulunmuıtur. imdadı IJh • 
hl otomoblllle hastaneye gönderile • 
rek mUdavatr yapılan bu adamın Be
yojluad& Bajsp Bey &partimanmm 
ka.pıCllD oldufu anlqıbnıetır. 

Her lene olduğu ıibi, bu &enenin bin süvarisine hediye verilmit ve ei· lerinden birine de latanbul mmt&k&" 
merkep Yantı da dür yapılmıştır. Ya leııoeler neee içinde nihayet bulmut· 11 tahakkuk mUfett!fi Kemalin ta., 
np kadın, erkek birçok adalı gir - tur. ylnlerlnden bah8edllmektedlr 
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Araplar Filistinde Arap hükumeti istiyorlar 

Arapların yüksek komitesi 
halka beyanname ne§retti 

/n8'1lia aderleri Kutliide .okalda rtla e§eklerln altrnı bile arıyorlar 

Kudfuı, 28. ( A.A.) - Yüksek A· ıunın memleketi anarşiye sevket
tap komit~. bir bıı!yanname neşret. miş olduğunu bildirmektedir. lfU· 
mi~1r. Bu beyannamede lngiltere kfunetin zaf'ı, kıyam erbabını teşçi 
hükruneti yahudi mahaceretini dur· etmiştir. Beyanamede deniliyor ki: 
durmadıkça ve bir Arap hüklimeti Bununla beraber hükQmet'in bazı 
vücude getinnedikçe normal şeraitin 
tesis etmesine imkan mutaMVVer 
olmadığı beyan edilmektedir. Siyo. 
ni-st icra komitesi de bir beyanname 
ne§?'E!derek lngiltere bUknmetinin ~a 
rih bir hattıhareket sahibi olmam&· 

Boğazlardan geçiı 

tahdidatı 
[Başı 1 incirle] 

Diğer taraft&n, anlaşmak gayre -
tinde bulunan Jngilterenln de, kendi 
murahha.ama., Sovyetlerle muta.bık 
ka.lmağa ya.rdnn edecek ta.li.ma.t ver
~i ~klfl'-nilmA\rtp..dir. 

l=V>İ7ı:a71,. .. lrnnf.,..,~.,...ıcı. H..i s-Un • 
dUr sUkün vardır. Bugün de pazar 
olmak mUnasebetile toplanma yapıl· 
ma.mı§tır. Teknik komite yamı hu • 
susi bir toplantı y11paea.k ve •alı gtt. 
rıünden sonra tekrar içtimaJarma bq 
lryacaktır .Montröde dünkü gtin. bir
çok delegeler uasmda huısuai temu 
tarla. geçrni§tir. 

f ürkiye Milletler 
Cemiyetine güvonmemelrfe 
haklıdır 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter bll
airlyor: Bugün çıkın Sunda.y Thneı 
Scruta.tor, uıun bir maki.lede diyor 
ki : 

"TUrkiye kendi müdaf a.aaı !çin bu 
günkü tefkilatiyle Milletler Ceıniye. 
tine güv-memiyeceğinl Uerl aUrmek· 
t.e pekala haklıdır ve bir tecavtııo 
k1.f91 ona müessir garantiler bula • 
ıııazsak Ttlrktyeye kend.f mUda!aaııt 
için lüzumlu göreceğl tedbtrleri fil • 
mumı reddedemeyiı. Apeak furalt 
'\7ar ki Türklyeye hakikl emniyet r• 
n.ntUerl temin edecek vo ayni a • 
ına.nd& Boğaılan beynelmilel adılle • 
thı hizmetinde açık tutacak surette 
~deniz ve Kuadeni21 devletleri ara 
emda bit nuntakavf pakt tuaVVl.lr o 
lımanııll~ ını. ,, 

rrürk pro/••' lcablll . 
edlldlf I volclf 

Paris, 27 (A.A.) - AntdoJu Ajtn 
IIJ'ltn huıu~i muhabiri bildiriyor: 

Tm gazetesi diyor ki: 
"Montrö tllik ediliyor, C$nevre 

bqlıyor. Artmluea.J imki.nlan ve y.,. 
Jriıı i11tildwt tayin edeee1' netic•le· 
nıı bu fgtima.ludıı. varılabilir. tldııt~. 
d• de dlploilla:!fnia ~ kolay sörlln· 
mUyor. Tijrk ta.leblnl eeu ttJbuiyle 
~tklı bulmuJcta delegeler mUttefik· 
tJr. l"a.kat lıup ıemllerinin ıoçm11in 
de Sovyetler blrliti ile Japon tezleri 
k&rfillftr. ~ftlt.e Ja~~ tezin• m•y 
,al bullJliuyOr. K.oııfeıımsa ı,tıraldn 
de 1taıyaıı.ın da Sovyetler birliif ~
-tne f fıfrak ede~eğj M-nılır.11 

~QnyııJhst Populer gueteDI. ttaın 
mathuıtmm telltmı. hiddetini Doğu 
'.Akdeni?dek~ fili kontrolü auyı dilfiir 
meğe yana~tıjnıı ~e ltılyımn bir ,Alç 
dEniı paktma muMletettni hıklJ gör 
dUğYnU ftöyJUyor ve diyor ki: 

"TUrk proj~el kabul edntn1e pakt, 
l'tfJy§.h twıyuıı eld@eteeok, mua .. 
~~em ~Dğulır h~r tUrlU teQavü11 
ışılma.z bir sert olaeıktır. TUrktyi 

icraatını Uı.ktir ediyoroz. Mesel! ya
)'IUdi mahaceretinin himayesi gibi, 
bu himaye, Arapa.tara hilk<ımetin 

cebrüşiddet karşısında boyun eğmi
yeceğıini ispat etmi§tir. 

Olimpiyat hazırhğı 

Ankarada yapllan 
bisiklet yarışları 

A nk arCf, 28 A.A. - Olirn.P.i) at 
nazrrınuan olmak füiere Ankaraoa 
kurulan bisiklet kampının, evvelce 
ilan edilen 140 kilometreli~ deneme 
kQfl18U bugUn her ıamanki yol Uze· 
rinde ve 100 kilometre olank ya-
pılm!ftrr. • 

Yant sporcu vekilimiz Ali Rana 
Tarhan, bhdklet federaayonu ba~ka· 
nt Hüsnü Nail, Ankara bölgesi ikin· 
ei bqkanı Haltı ve kalabahk bir me .. 
raklı kütlesi huıurlyle yapılmı§tır. 

Ya.nfa, 7 Hazir~da mile&l!lif ka ... 
ıa netlceııi kolu kınlan Eyüp hariç 
olmak üzere kampta bulunanlarla 
Buna.dan Bekir ve Denizliden Ha· 
!it 1,tink etmı,ıerdir, 

Bugünkü yantm difer kotulara 
nazaran ayn bir hueualyeti vardı: 
tki ayda.nberi muntazam bir dieiplin 
altmd& çılıte.n bisikletçilerimizin yüz 
kilometre mesafe Uzerlnde bize ve
recekleri kafi neticeyi \'e milli takı 
nımuım hangi kotucularda.n Uıı,ku 
edilec~ğiru tayin etmekti. Fransız 
ekibinin " Monlery .. vetedl"om~n
dıı. 11cm yaptı~ deneme kotusuııda 
elde ettift ~kol" 2 nat 39 dakika. f0 
l!&niye, biı İl$ T Hasiran ko,tı1unda 
müessif kazaya. rağmen 2 saat 'ı 
dakika. 19 saniye gibi bir rekor ya
pabilmiftik. 

Yukarrld iza.hıtt:an ıonrı Yant taf 
ıilltma lüıum ıörmUYoruz. CilnkU 
bugünktı kotu da göstermi9tir ki, 
~ampta bı.ıluruınlar tek bir adıun gt. 
bi yüz kilometreyi meraklılara bıf· 
tan nihayete ke.dıtr heyecanla dolu 
ıt.nlar geçirtmek ıuretilt kofmu,ıar 
ve zaman zaman sUratlerini 55 kilo. 
metreye kadar çıkararak bu meHte
nin en b zamanda. katedilebilmest 
lgin Hamt ~nırji ~etmlşlerdb-. 

Nitekim bu kadtr •ıkı bir ko•udan 
Benra, ka.rnp ekibi tek bir adam gi· 
bi yaıı~ı : şa,at 38 dakika 25 ııa.ni
yede bitirerek, l'"ranıııızların en 11on 
el~e ettikleri dereced~n 1 dakika 
lft llanlya nokaeniyl• ~ok parlak bir 
derec4 eldt ctm!Jlerdir. · 

:Slıtkletcllerimili bu rtıuvatf&kıyet 
Jetjn4en dolayı ttbm •der, lcendtlerf 
ne B~rlin Olimpb~dtnda. muvaffakı· 
yetler temenni ederiz. 

il• lttiftkt Nye,inde 80vfetler bil'li· 
ii bir Akdenil dtvletl olacak, tngil. 
tere fUoıune. iiıltır bulacık, Tun-. 
pıktJm &kim bırakm•k i~in dş Jt,J. 
yanın elinde v111ta kalrmyıcıktrr. 

Macera. hülul politJkuını enıel 
her pakt, lta.ıyanm mqhalef ettylı kır 
tılatır. Bu pollükı Alman polltikuı· 
nm ~iclir,tt 

YAN 

Yunan Krall 

Yugoslav hududunda 
bir f ef tiş . yap fi 

Ati.na, 28 (Tan) - Kral bu sabah 
Selanikten dönmüş ve Pirede Baş -
bakan ile diğer baka.nlar tarafmdan 
karşılanmıştır. 

Kralın hudutta Yugoslavya kral 
naibi Prens Pol ile mill!kat yaptığı 
hakkında bir §ayia çıkmışsa da son~ 
radan tekzip edilmiştir. Sel!nik ga
zeteleri bu busueta şu tafsilatı ver • 
mektedir. 

Kral, YugoslavyA • Yunan hudu· 
duna yapttğı ziyarette filhakika Yu
goslavya arazisine girmiştir. KraJın 
hudutta olduğwıu haber alan Yugos 
lavya hudut muhafız krt'alan sübay 
lanndan bir yüzbaşı hürmetlerini bil 
dirmek üzere kralm yanma geldiği 
vakit kendisine Yugoslavya toprağt
na girerek arzı tazimat etmek üzere 
hazırladığı kıt'ayı teftiş etmesini ri
ca etmiştir. Yunaıı kralı ylizbaşmm 
bu ricasmr kabul ederek yaverleri i
le birlikte Yugoslavya hududundan 
iki yüz metro içeriye girerek Yugos 
lavya hudut• kıt'alarmı teftiş etmiş 
ve gördüğU intize.mda.n dolayı ku • 
ma.ndanla.nnı tefrik ederek Yunan 
toprağına dönmil§tür. 

Ff orinede fevlcff edflen 
adam ıuikaıtçr değilmiı 

Atina., 28 (Tan) - Makedonya 
umum valiliği Filorinada tevkif edi ~ 
len Rotolf Ladenı i8mindeki adamın 
Yugoslavya kralı Aleksandn öldü • 
ren tethişçi çete teşkilatma mensup 
olduğu hakkmda çıkarılan ta.yiayı 
tekzip etmiştil". 

Tevkif edilen Rotolf birtaknn do
landıncılık me.selelerinden dolayı mev 
kuf bulunduğu Zağrep hapiaa.neein • 
den kaçarak Arnavutluğa gitmek u. 
zere iken ya.kalandtğmt gazetelerin 
11.Idığı ha.berlere göre Rodolf tutuldu 
ğu Am8Jl nrhoı bulunuyormuş ve 
"kralı öldürmek benim i~in ehemmi· 
yct...,fo brr m"'ff",.Jecur,, aom1şıı . ner
halde ilk defa işae edildiği gibi orta 
da bir suikast m~eelesi olduğuna ina 
nrlmamaktadır. 

Piredeki grev nihayet 
buldu 

Atina, 28 (Tan) - DUn ttitün ve 
sigar& fabrika1arl1e i§çller arasında 
husule gelen bir itillf Uzerlne Pi.re· 
.deki tUtün i1çileri grevine nihayet 
verilmig bUtUn legiler itleri.ne ba§la -
tnıfl&rdrr. 

Çekoslovakyadakl 
•kalltyetler 

Pefte, 28 (A.A.) - Peati Hirlıp 
gazeteıd, Çeko11lovakyada ıon kabul 
olunan devleti himaye kanunundan 
bahsederek bu kanunun Çeköslövak
yada ya.şayan bütün ekalliyetlerin 
fm.haınnı istihdaf eylediğini yaz.. 
ına.kta ve hükumetten ekalliyetler 
hakkında. 1920 de aktedilen muahe· 
delerin bu ihlaline karşı Lahey adalet 
divanına müracaat etmesini i•temek 
tedir. 

Hitler Şmellngle kar111nı 
. kGbul etti 

J3erlin. 28 (A.A.) - Hitler Alman 
boks şampiyonu Schmeling ve karısı 
nı )ca bul ederek yemeğe alıkoYJllUI· 
tur. 

KonkYlr HDpDk 

Dün Sipahi Ocağında atlı 
müsabakalar yapıldı 

--- BASI 1 iNCiDE ---

Boia:ıiçi miikôlatını ka:ıanan Gülsün ilhan 

• ıt ' 

, ~- >~~~ 
x~ , , } 

' >. ,,,. ,,, ~,,$ 

Yarııları şeyrederılerclen bir gruo _____ .,. 

• 
Bir sübaymı• üçüncü müsabaka.do 

genç giriyordu. Bugiinkü mUea.ba.ka
Jar surat eııası Uzerine yaprldrfı i -
~in, mtni dt!ıviten her süvariye, par· 
turu bitirdiği müddet üzerine, devir
diği rnlni batına on be~ saniye alı
yor, Uç mtni re!ôre eden süvari de 
tufiyeye uğra.yordu. 

Birine! mUP.aba.kanın neticeleri tu 
oldu : 

Birinci - Danyal Kerven, Doğan 
latnindeki ha.yvaniyle . 

!kinci - Mahmut Resne, Tuna 
ialınli hayvanile. 

Uçüncü - Cavit Tulca, Neriman 
adh hayvanile. 

Boğazl~f mükôlatı 
"B!)ğaziçi mUkafatı.. adını taşı • 

yan bu müsabııktya her nevi a.tla.r· 
la, herkes iştirak edebiliyordu. Aia· 
mı )1iksekliği ı ,ıo olmak litere 12 
mani vardı. 

BiriMi ~ Gülsum Ohan, Atef ıd 
lı hayvanile. 

lki.nci - Cavit Tulca , Neriman ad 
lı hayvanile. • 

ÜçUncH - Orhan Aziz Melli adlı 
h11yvanile. 

Ü~üncü müsaboka 

HERGON BiR F 1 K R A 

"Yiizbaşı muallim .Avıli müki.fı· 
tı,. ismini tatıyan bu müaaba.ka ea

" dece asteğmenlere mahsustu. 12 mt 
ni vardı ve azami yükseklik 1,25 ınet 
re idi. 

"""'~""~"'-"'~· 
Radyonun sesi ••• 

Allah. •imin V«ra b*lıtl••ıtt( b.· 
nim lat""bqllia ik•n aı•••lı 'osul•n 
,..,. bir muofi, ••ldiii ..,,. .... dul 
~mif hillhi;l• dön•n, .,,tul. lııi' 
keyfi olduğu ~al'4 çatlalr sımt• 
Jibi ~11 .,.,..,., llo.ıı.. 6i,. rcul~m 
fHIMı. Vflnılıö.)l#ne faftfttrAen, hıı 
lıötii moltineyi, wBtlif'İip •ötümte .. 
rrıekte çolr teretltliit •l'"İftiM. '•~ 
~at bırakacak yerim olmadıiı için 
s11ter iıl•rn•• yanımda faft,rtcıfa 
ınecbur oldu,.,. 
Şimdi 6u bonlr r•dlH'yu ,.u,. ti• 

dinl•l/irı... Bolo•İfİlte tatınclcktan 
•onro. h«1>••• mı )'aradc, 11• oldu, 
bi•irn J'«dyo, t"1namile tleli.fıi. 
Anf•nıiz lıtC111lnıl11 lıil11 ,ıinleye. 

m•M•tıı• ,imdi burotl•~ 6qu;,. ılün. 
;Nnı" HIİ, 4elil ııınt•ıa. ~.,,. ıo,-. 
ra,. t•li 6il• olmai1Ut euln ffirt"•··· 

Ne pllllta~t vor, ne de ba§ka gürül· 
lü... Se11, olııkta:n ok<IT 6ibi ge. 
li,,ar.. 
G•sın okıcrm bir ,.,;,alirim VCll'dı. 

lıtanbulda n• voltit r11d)'Oyu ap~m: 
-r- "llah -,Jcı11a ~g.pat 1 /fime f e

rıalılr •~liyor I 
Piye haylnrırılı. 
Bu ıeler, Vanıköyiinfle clinle;rinee 

t.,oyretle aordu: 

- N• '11Jpıtn 'u•um.. Radyoyu 
ılejiftirdin mi? 

- Htıyı.r, dedim, ratl>'oyu lieliı· 
tirmetllm, evi deliıtirdim. Rod~la. 
rmdarı filıayet •ıl•nler de b•nim 
ıibi ~,,.mlar. Malrinel•rinl t/eiiJ· 
lirmtd•n •uv•l, ıvl•rini deiittirairı. , . .,. ... 

Sa1lha.ddln GUNGOR 

Birinci - Allttğmen Mu ta.fı , Ar
l<at adlı hayvanile. 

İkinci -.... Aetegrn~n Turgut, Hur
ma. adlı bawanile. 

U!)üncU - Afttf!ğm_,n Fahri. Ctdı 
~dlı hiyvanile. 

Muhaf11 alayı mükôlafı 
Dördüncü U\Uaabak& "MUhatı:ı A.· 

layı Müklfıtı .. ıdıru taııyordu. 811· 
baylara mahıuıstu ve her aUbıy ıy. 
ni rıarf örü bafkl atlırla iki det& lıco· 
tıcak, iki&inden aldıfı nettccyo ıö• 
n ta.aftyeyo de.bil olacaktı. 

Btrf nei - Teğmen Saim Polat • 
kan, HiliJ admdıki ıtiyle. 

İkinci - A11~ğmen A<tnan, A.fina 
admdaki hayvıniylcı. 

OçüncU - Teğmen r:;yup, Bebek 
adında.ki hıy•:ıınlylc. 

le§inc:I müşabfıko. 
"Sipahi Ocağ~ Mükafatı .. admı ta

flYl.l'l btl müsabaka, her nevi binici-

Bir mum satıcısı ! 
Dün akşam geç vakit bir ytlriime 

hevesile Yüksekkald.ınmdan yaya ini
yordum. Yüksekkaldmm zaten an
cak yaya Jnllir ve çıkılır bir yoldur. 
Eskiden herbiri birer güzel "irat" 
sayılan dükki.nlarm şimdi kirli bir 
mutfak paça.vrasma dönen tente n 
camekinlarm& baka baka inerken 
bir köşe başında toplannu~ halka bir 
aokak sahcısı konferans \ 'eriyordu. 
Ellınl arka cebhne atarak para ~n· 
ta.mm lytoe yerinde olduğunu sağla· 
dıktan sonn. sokuJup bakbm. YMe 
liç dört tane yanar mum dlkml,, bir 
cılız adam ~unJan söylüyordu: 

Bayanlar, baylar! Almız. Birel' 
kuruşa mumlar. Mum dJbine ışık 
vermez derler. Yalandır. Bakınız na
stl ı~ık , ·eriyor I GecelPri giindüz ;\·a
p.yor. Kırk pan. bunun tanesi .Sakın 
korkmayın yatsıya kadar yanıp son· 
ra sönmez. Çünkü ben mumu ~t· 
•ıya. kadar yananlardan dtğllim." 

Birisi lif attı: 
- Ampul varken, mum alınır mıf 

dt'dJ. Hemtn satıcı cevap vtrdl : 
- Ampul mb! .. Dinleyin bayanla.1', 

bayları Btr mum alırmı, yaka.ram. 
ÇırağT bitinctye kadar ~izi aydmla· 
tır. Söndtlriir, cebine ko~·u, başka 
~·f'ıl'de yakanın. Ampul böyle mldlrf 
Dibindeki düğme~i bir ker~ çevtrdJ .. 
lel', elektriği k~tifor mf? 100 mum· 

• luk ampul isi bo,, tat"'ız cam bir &r• 

j 111uda dönf'r. Siz mumdan §&§mayın. 
ı Bin mumluk olup ta cereyanı, ener· 
~ Jiyi b a ~ k a yerden ala.cağına, 

1 

mu_ olsun da \·elevld hfr momluk 
kun•etl olsun... Ateşi, alevi ve t!tğr 
kendindendir ya 1 •• Arkada dü~e~1 
çevirince !'löntip, içi bo~, cam armuda 
dönmez. Haydi birer kuruşa.. 

Dayanamadnn, bir tane de ben al· 
don. El·de safdllliğime güldüler ••• 
Elektrik aııırmda mum neye yarar 
dediler; 8&tıcmm sö:derini t~ftmedik· 
!erinden ... 

8. FELEK 

Zecrt tedbirİer 
meselesi 

[ Başı 1 ir.eide] 

: rnış ve Fransız ve Jngiliz maka.matı• 
~ na da siya.setle uğraşmamak t eah· 
: hUdünde bulunmuetur. 
~ Diğer taraftan Avam Kamaral'!lm• 
1 da da teyit olunduğu üzre Habeşie· 
tanda İtalyan hUkumetinden ba§ka 
hiç bir bükü.met yoktur. 

Polonya ve rec:ri tedbirler 
R6ma, 28. (A.A.) - lstefani a

jansı bildiriyor : Polonya büyük el· 
çisi Italyan dı!J bakanı Kont Ciano
yu ziyaret ederek hük11metinin zec
ri tedbirleri ilga ettiğini ve ticari 
muamelelerin süratle tekrar ba~la-
muı için icabeden ~dbirleri de al· 
dığı:rıı bildlrmiıtir. 

f talya dıı bakanı te§ekkür etnı.iı 
ve teerl tedbirlerin filen kaldmlma.
ııtı.da Polonyayı diğer devletlerin ba 
erna geçiren bu hareketi bUyilk bJr 
memnuniyetle kaydetnıif;ıtlr. 

lzmire ilk posta 
tayyaresi gitti 

hm.ir1 28 (A.A.) - nk posta tay .. 
yarel!!i dUn ak,am ~eç vakit Gezi•· 
mir istaeyorıuna inmiştir. Bu tayya• 
re Ankara hava istlll'!lyonundan kalk· 
rıu~ ve !stanbula uğradıktan eonra 
Irnıire gel~tir. Tayyare il~ gelen 
u~ pilot istasyon yapJlm8.k üzere mü 
nuip bir alan arayacaklardır. 

ye tn•hrnıstu. 1120 metre uamt yU~ 
sekliğinde ve Uç metre geJli~Uğlnde 
14: m~rıl vardı. 

Birinci - Teğmen Hayri, Silviya 
admdıs.ki hayvaniyle. 

ikinci - Teğmen Saim f~latkıtn, 
Ça nkay,._ adındaki hayv~nlle. 

ttsiitıo{\ - a,1ataısıırayh Ôrh&J'l 
Aıiz, Olga aQındıkl hayvaııUe. 

Alf ın~ı miiıoboka 
Altıpcı mfu!abaka "SUvarl Binici• 

tik Olruly MükifatJ" admı tlfD"Or· 
du. SUh•ylara mahBuatu. Aıuıd 
yüksekliğj l,4:0 utm! ge1'ifliği dört 
nıotre olmak üzere H manii vardı. 

Birinci - Teğmen Sadettin Eru, 
Ceylln adtnda.ki ha.yv&qiyle. 

!kinci - Asteğmen Adnan, A~in• 
ııdmdaki hıyvaniyle, 

Üçtipc:ll - Tfğmen Stim Polat. 
ka.n. C:akal •dtndıki hıyvıniyle. 
Mü11bt.ka!~ra gtlecek p11e.r et. • 

vam eMı. 'l1ls: . 
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Türk . onkuDaılbo 
1 BULMACAMIZ) 

' 

No. S Ya~an : Ziya Şakir 

Sait Molla ilk defa bu zeki İngiliz 
casusuna galebe çalmı~tı 

2 
3 
4 

5 
6 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

, 
Eıki Ankaradan bir manzara 

O zaman Papaz Fru ile Sait Molla daki kuvvetleri, sebat ve faaliyete 
arasındaki muhavere şu şekle gir • teşvik edelim. 
mişti. Bir taraftan bu m u v a f f a k ı • 

Sait Molla - Pekala. amma üs · yetimiz devam ederken; diğer taraf-
tat .. Ya, (16 Mart) işgali?.. tan da (Ceneral Milen) den rica ede-

Fru - Oo .. Onu sizin de bilmeniz rek yardım isteyelim. Derhal ordu 
lcap eder ki; taç ve tahtını tehlike- teşkilatına girişelim... Tabiidir ki, 
de gören Sultan, Meclisi dağıtmak Şevketmeap Efendimizle, sadrazam 
ve kendisini tehlikeli unsurlardan Paşa hazretleri de bu arada icap e
kurtarmak istedi. Bunun için de biz- den tcşebbüsattan geri durmazlar. 

1 - Saç düzeltir (5) Ahrette bir 
köprü (5) 

2- Karadenizde bir deniz (4) Ke
çinin erkeği ( 4) • 

3 - Allah (3) Bir nevi içki (4) 
Nida (2) 

4 - Çok değil (2) 
5-Berf (3) Cezire (3). Vücut su 

yu (3) 

6 - iğfal etmek (9) 

7 - Bal yapar (3) 

8 - Koku (4) Keder (4) 

9 - Nota (2) Derman (5) 

10 - Amca (3) Yama (2) Bir he
ce (2) 

11 - Geri bırakmak (5) Hocaların 
başına sardıkları şey (5) 

' zat ve şahsen Londraya müracaat et Demişti. 
ti. lstanbul işgali, ancak Londranın Kiraz Hamdi Paşanın bu fikri, da-

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 

hususi bir emir ve talimatile vücude hiyane telakki edilmiş; ve derhal bu 
gelmiştir ... Şunu iia ilave edeyim hi; 1 iki madde üzerinde teşebbüsata giri
Milen hattı meselesi gibi, tngiltere l şilmişti. 
için izzeti nefis işi telakki edilen bir :(. 
sebebi de hesaba katmak lazımgelir. !stanbulda muhalefet rüesası, bu 

- E ..• Bugün o tehlike, daha ba- endişe buhranları içinde çırpınıp du
riz bir şekil almıştır. Ankarada top- rurlarken: Ankarada (Büyük Millet 
lanan meclis, yeni bir hükfımet man Meclisi), işe başlamıştı. 
zarası gösteriyor ... Bunlar, zatı şaha Meclis; şehrin • lstasiyon cadde
nenin düşmanıdırlar. Ve ayni zıı · sine yakın olan - bir kenarında, vak
manda sizin de düşmanınız mevltlin- tile Ittihadı terakki klubü olarak ya
de bulunuyorlar ... Martın 27 inci gü- pılan, fakat bir çok yerleri henüz ta
nü, (Mekece) den lzmit civarına çe- marn olmayan büyük bir binada a
kilmeye mecbur olan (General, Sir çılmıştı. 
Montagütaç}, herhalde millicilerden Istanbuldan kaçıp gelen mebus
dostluk görerek o vaziyeti ihtiyar larla Anadolunun muhtelif yerlerin
etmedi. Bahusus, bu muhterem Ge- den intihap edilen yeni mebuslardan 
neralin emrinde, 4 tabur piyade, 4 bir kısmı o gün yaprlan merasime ye 
büyük top, ve bir hayli de mitralyöz tişebilmişlerdi. Fakat baZT ·vilayet
vardı ... Böyle bir kuvvete malik o • ler intihapta gecikmişlerdi. Onun 
lan koca bi: İngiliz Generalinin, dört için Dersim, Malatya, Elaziz, Kon
buçuk kU\'ayi milliye çetesi karşı~m- ya, Diyarbekir, Trabzon. Samsun 
dan perişan bir surette ri~a~ ~tme~i;. mebuslan gelememişlerdi. 
bilmem ki; bugiln taşıdığıllız <ga"ıibı- Bu vilayetlerde intihabın gecikme 
yet) sıfatile nasıl telif edilebilir üs- sinin sebebi; dah hala lstanbul hü
tat. kumetinin buralarda tesir icra eden 

Bu sözler, Papaz Frunun İngilizlik (Ruhu habis)i idi. Bu vilayetlerden 
gururunu müteessir etmişti. Belki bazılarının mtilkiye memurları, inti
de; Sait Molla, ilk defa olarak bu ze- babı türlü behanelerle tavik etmek
ki ve çok derin düşünceli büyük İn· telerdi. Sahil vilayetlerinde ise, • ay 
giliz casusuna galebe etmişti. O za- ni ruh hakim olmakla beraber • li
man Fru, çelik gibi sert gözlerini manlarda bulunan itilaf devletleri 
Sait Mollanın gözlerine dikmiş: harp gemilerinin tehditkar vaziyet-

- Pekala, dostum .. ~e istiyorsu- !erine karşı, bir endişe ve tereddüt 
nuz?.. hissedlimekte idi.. Maamafih aradan 

Demişti... Sait Molla, ellerini ıığuş birkaç gün g~meden bu endişe ve te 
turmuş: reddüt de zail olmuş; intihap ikmal 

_ Tek bir şey... Zatı Şahanenin edilmişti. 
lehine muavenet. O gUnden itibaren Türk milleti-

Diye cevap vermişti. nin mukadderatını eline alacak olan 
4- bu (Büyük Millet Meclisi) nin riya-

Sait Molla ile Zeki Bey; Papaz Fru set makamına kim geçirilecekti? 
dan açık ve sarih hiç bir muavenet Birçokları buna tereddütsüz ola-
vadi almamakla beraber; büyük ümit rak cevap veriyorlar, ve: 

1 - Uç Istanbul (10) 
2 - Çapa (4) Daire (5) 

3 - lpek (4) Şa (2) 

4 - Saka (4) Ilim (4) 

5 - Ay (2) 'Naaş. (4) 

6 - Adliye (6) Cin (3) 

7 - Na (2) Si (2) Ab (2) 

8 - Birinci (7) 

9 - Ur (2) Mai (3) Akor (4) 

10 - Leş (3) Anadolu (7) 

11 - Arş (3) Birun (5) 

• 

Ödüns para vermeyince 
kızdı 

Gedikpaşada bekçiler caddesinde 
kahvecilik yapan Rizeli Hüseyin, kah 
vesinde işile meşgul olurken eskiden 
tanıdığı lbrahim adında biri yanına 
gelerek kendisinden ödünç para iste 
miştir. lbrahim, istediği parayı Hüse 
yinden alamayınca kızmış ve yanın • 
dald atkadaşr 'Rr.fln ne beraber kah
venin ca:.niıannı taşlamağa başlaİİı.ış 
tır. Vak'a polise haber verilmiş, ve 
suçlular yakalanmıştır. 

lerle saraya avdet etmişler; Padişah Bugüne kadar, bu işi başaran
Vahidettine de çok büyük ümitler ver ve Anadolunun sinesinde, Türklü
miş1eroi. ğUn şeref ve haysiyetini yaşatan 

V~ oradan da doğruca Baltalima· kim ise, o ... Mustafa Kemal Paşa ... ı · 
nma giderek içtima halinde bulunan Diyorlar ... Büyük ve tabii bir hak-
bloka. bu mükalemeyi aynen naklet- kı teslim ediyorlardı. 
mi§lerdi. Fakat; küçük bir zümre ise, şöy 

lece garip bir mantık yürütüyorlaı 
dı: 

Bu sırada blok, iki mühim mesele
nin müzakeresine girişmişti. 

Biri; Bolu ve Düzcede hükfımeti 

zapteden asilerden haber gelmişti. ... 
Bunlar muhtelif kuvayi milliye müf-
rezelerile asker kuvvetlerinin, Bolu 
ve Düzceye yaklaştıklarını bildirerek 
sür'atle imdat talep etmektelerdi ... 
Bunların bu talepleri karşısında ne 
yapılabilecekti? .. 

Diğeri .. Ahmet Anzavurun son uğ 
radığı hezimet te ispat ediyordu ki, 
derme çatma kuvvetlerle, kuvayl 
milliyeye galebe etmek mümkün de
ğildir. Bunlara kar§ı muntazam bir 
ordu teşkil etmek .. ve bu ordunun ba 
şına da, büyük rütbeli bir kumandan 
geçirerek esaslı bir şekilde harbe gi
rişmek.. Böylece Ankaraya gidilerek 
BUyük Millet meclisinin varlığını or
tadan silmek lazımdır ... Lazımdır am
ma; bu ordu, nasıl t~ekkül edecek. 
tir? .. Ne yedirilecek, ne içirilecek. Ne 
ile teçhiz edilecektir? 

Sait Molla ile Zeki Beyin verdiği 
kanaat, en evvel kiraz Hamdi Paşa
yı harekete getirmi§ti: 

- Efendim!.: Müsaade buyurulur 
sa, bir §eY arzedeyim. · 
Demişti... ve sonra fikrini şöylece 
izah eylemiş: 

- Görülüyor ki; 'bütün ümitlerin 
kmldığı bir vaziyette değiliz... Ben
denize kalırsa, lzmit mutasamfı tb-

' rahim Beye derhal emir verelim. Ora 

- Evet, amma... Mustafa Kemal 
Paşa. askerdir. her işi, askerce yürü 
tecektir. Bizim hudutlarımızın bari 
cinde kalanlar. buna diktatörlük I!la 
nası vereceklerdir. Hatta, meclisimi
zin ciddiyetine ve samimiyetine ka
naat etmiyeceklerdir... Biz, bu işin 
başına bir sivil geçirmeliyiz. 

-Mesela? ... 
- Mesela... Celalettin Arif Bey. 
Meclisin açılacağı gece, bir tekke

nin küf ve tömbeki kokan odasında 
bu kararı vermeye çalışanlar; Cela -
lettin Arif Beyin tstanbuldan ne ka
dar telilşla çıktığını unutuyorlar .. ve 
hatta, teşekkül eden Büyük Millet 
"Meclisi hakkındaki noktai nazarın -
dan bile gafil bulunuyorlardı. 

Celal ettin Arif Bey; daha hala, 
Büyük Millet Meclisinin kurulmasın
daki mananın azametini göremiyor; 
bu meclisi, Istanbulda dağtlıı.n mebu
san Meclisinin, Ankarada devamın -
dan ibaret zannediyor... Orada biz
zat hitam verdiği vazifesine, burada 
yeniden başlaması için kendisinde 
bir hak tevehhüm eyliyordu. 

Fakat bu garip cereyan, derhal 
sönüvermişti. Dünyaya; daima (Baş 
olmak) için gelmiş olan (Mustafa 
Kemal Paşa), candan bir arzu ile 
Büyük Millet Meclisinin başına ge
çirili vermişti. 

(Arkası var) 

Saçların köklenni kuvvetlendi· 
rir. Dökillmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne

masmı kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetim artırır. Latif rayı-

halı bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
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nan tçtn hlncılık Şirketlerine mO 
racaat edilmelidir. 

Küçük illrılar dotnıdan dofnıya 
idaremi:ıce alniabilir. 

Küçük ilinlarm S ıatırhfı bir 
defalık 30 kuru,tur. 5 eatırdan faı 
lası için satD' ba'ma 5 kuru, almır 
Bir defadan fa:ıla lçirı yekltnd.an 
% 10 kurut indirilir. 

Memleket barıcma eiıortalı abont 
vazılma2.. 

GilnO cecmlt n8ıhalar S kurustur 

-

MEMLEKET MANZARALARINDAN : A r d ah an 

1 
M E M L E ~ E T .T E " T A N ,, 

Derince silosu yeni baştan 
ıslah ve tanzim edildi 

Sıvasta ikinci at 
yarışları yaplldı 

Izmit, (Tan) - Derince silosu, bir yıl önce modern bir biçime konula
rak baştanbaşa tamir edilmiş ve iyi bir şekilde işlemeğe başlamıştrr. De
niz ve kara adları ile iki kısım olan Derince silosu on bin ton buğday ala 
bilecek büyüklüktedir. Siloda iki bin ton kadar buğday vardır. 

Sıvcu, (Tan) - ilkbahar at ya
r'§larının ikinci haltaı da büyült 
bir kalabalık önünde yapılmc§tır. 

Derince silosu, kocaeli mıntakasına iskan edilmekte olan göçmenlere 
şimdiye kadar 400 ton buğday dağıtmıştır.Son günlerde Diyarbekir buğ 
day alım merkezinden geçen yıla ait stok buğdaylar, Derince silosuna 
nakledilmiştir. 

Kocaeli mıntakasında hasat başlamıştır. Bu sene, bilhassa cümhuriyet 
tipi mahsulatmın çok verimli olduğu söylenmektedir. 

Birinci kO§uya dört tay dahil ol• 
mUf, Ceyhanlı Ahmet Cemilin Do
ianı birinci, Salim T oydemirin in•• 
rak tayı ikinci, Hcuan oğlunun .,.. 
kek tayı üçüncü olmuflardır. 

17 seneye mahkum o!du 
Samsun, (Tan) - Hacılı köyüne giden Mevlt1de isminde genç bir kızı 

dağa kaçırarak zorla tecavüz eden ve tabanca ile öldüren Omer oğlu Ali
nin duruşması Samsun Ağır Ceza mahkemesinde bitirilmiştir. Mahkeme, 
suçlunun 17 sene 6 ay ağır hapee konulmasına karar vermiştir. 

ikinci kofUda Maniıalı Tevlilin 
Sadaı birinci, Vmidin atı ikinci, 
Şükrünün Varalı üçüncü oİmUflaT• 
dır. 

. 
Edremit civarında yeniden birçok 

bataklıklar kurutuluuor 

• 
Balıkeıir Halkevinin müıamereain de vazife alan gençler bir arada 

Balşkesir, (Tan) - Sıtma müca
dele teşkilatı Edremit ve çevresi i
çinde sıtma ile esaslı şekilde müca
deleye girişmiştir. Birçok yerlerde 
bataklıklar ve su birinkitileri kuru
rutulmaktadır. Şehrin içinden geçon 
ve halkın sağlığını bozan dere temiz· 
lenecek ve suyu kapalı bir kanal i
çerisine alınacaktır. Sıtmalılara pa
rasız kinnin tevziine devam edilmek
tedir. 

Dereye düıerek boğuldu 
Balıkesir, (Tan) - Aktarma kö-

Yeni buğday mahsulü 
biçilmeğe başlandı 

M. Kemalpaşa (Tan) - Dçemiz 
ve civarına bol ve bereketli yağmur 
lar yağmıştır. Bu yüzden bütün yaz 
mahsullerinin çok iyi olaccağı gö -
rülmektedir. Kemale gelmiş olan 
buğday mahsulünün biçilmesine baş 
lanmıştır. 

Son aylarda gayri müsait ve sa
kat giden havalardan dolayı bu se
neki buğday rekoltesinin biraz dü • 
şük olduğu anlaşılmaktadır. 

Söke Halkevinde 
Aydın, (Tan) - Söke Halkevi 

dil, tarih ve edebiyat şubesi tarafın
dan yabancı dil kursları açılmıştır. 

Fransızca derslerine 13 ve almanca 
derslerine de 15 talebe devam et
mektedir. Kurslara karşı gençleri • 
miz çok ilgi göstermektedir. Fran
sızça derslerini Hillli, almanca ders
leıini de Enver idare etmektedir. 

tarma köyü ile Deliktaş arasındaki 
Çaydataş köyünden İsmail koyunla· 
rmı yıkarken suya yuvarlanmış, a
kıntıya kapılarak boğulmuştur. 

Halkevindeki müsamere 
Balıkesir, (Tan) - Halkevi ta • 

rafından üç gündenberi ardı arkası
na halka gösterilmekte olan büyük 
baba piyesi ile üç perde vodvil büyük 
bir rağbet görmüş ve çok alkışlan
mıştır. 

lımitte bir meyva 

istasyonu açllacak 
lzmit, (Tan) - Yüksek Ziraat 

Enstitilsü bağcılık ve Meyvecilik 
profesörü Vilhelm Salomon şehrimi
ze gelecektir, Öğrendiğimize göre, il
bayın teşebbüsü ile Derbentte örnek 
bir meyve istasyonu açılacaktır. ls
tasyon, şimdilik 20 hektar büyüklü
ğünde olacak ve örnek bahçesile fi
danlıkları ihtiva edecektir. 

lzmir panayırında •• 
Aydın, (Tan) - Aydın ili adına 

İzmir arsulusal Altncı fuvarına bu
yıl çok geniş mikyast.11 iştirak ede
cektir. Bu hususta ilbaylıktan aldığı 
emir üzerine oda başsekreteri bütün 
ilçe, kamun, ve köyleri dolaşarak ü
rünler Uzerinde incelemeler yapmak
tadır. Bu yılki ilimiz pavyonu geçen 
yıllardan çok zengin olacaktır. 

Uçüncü ko§Uya dört ve daha yu. 

kan yaftaki hali. kan yerli kurak· 
lan ,irmiffir. Ankaralı l11kenderin 
Güleri birinci, lbrahim Haydarın 

Gök.çeki ikinci, Cevdet Emir oilu· 
nun Dilberayı üçüncü gelmiılerdir. 
C>ö..JÜft•M 1..pJa Kenıs..IJ. fö;ln w
nÜn Varol kıratı ıle llogazuyanıı 

Muıtalanın hayvanı berabere hal• 
mıılardır. Birincilik ve ikincilik G• 

ralarında pay edilecektir. 

Tokat yolu üzerinde 
bir kamyon kazası 
Zile, (Tan) - Buğday yükü ite 

Zileden Tokada giden şoför Mehme· 
din idaresindeki kamyon Dökmete
peler civarında bir direksiyon ha· 
tası yüzünden devrilmiştir. Şoför 
muavini Saim, kamyon altında kal
mış, beli kırılmıştır. Saim, Tokat 
hastanesine kaldınlmışsa da ölmüş· 
tür., 

Küçük H~berler 
•Aydın, (Tan) - Aydın bölgesi 

Sıtma mücadele reisi doktor Rüş
tü Sıhhat Bakanlığı genel ispekterli· 
ğine, yerine de laboratuar şefi Ab· 
durrahim atanmışlardır. 

• M. Kemalpaşa, <tan) - Sekiz 
sene evvel ilçemizde kurulan un fab· 
rikası, bazı ticari sebepler dolayısile 
Bandırmaya kaldırılacaktır. Fabrl • 
kanın ilçemizden kaldırtlması, bil· 
hassa çütçiler için büyük bir kayıp 
telaWti edilmektedir. 

• Aydın, (Tan) - Ortaokul öğ
retmenliğine, ilimiz ilkokulu öğret
menlerinden 51 kişi talip olmuş ve 
sınavları yapılmıştır. Bunlardan 8 
öğretmen edebiyat, 4 öğretmen ta
rih coğrafya, 5 öğretmen riyazi ilim· 
ler ve 5 öğretmen de fen bilgisi züm 
relerinden sınava girmişlerdir. 

• Zile, (Tan) - Şehrin tam orta· 
sında ve en şerefli yerinde yapıl· 

makta olan parkın inşaatı ilerlemek 
tedir. Parka konulacak olan Ata· 
türkün büyük krt'adaki büstü gel· 
miştir. Yakında yerine konulacak • 
tır. 

• Fevzipaşa, (Tan) - Her yerde 
olduğu gibi Fevzipaşa kamununda 
da domuz mücadelesine ehemmiyet 
verilmiş ve iki ay içinde yüzlerce do
muz öldürülmüştür. 

• Söke, (Tan) - Söke halkevin· 
de at şubesi başkanı Hüseyin, Ba
yındır idaresinde açılan musiki kurs
ları da çok ilerlemiştir. Bu kolda ye
tişen talebeler sıksık konserler ver· 
mekte, ulusal musikintn yayılması •· 
na hizmet etmektedirler. 
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NOTLAR 

Alim olsam 
Pehlivanlarımız Yine gıfiP. .geldiler 

Dün 
sıfıra 

gece Alma" güreıçileri 
yedi . ·ııe yendik karıı 

Macar futbolcuıarıyla ikınci karşılaşma 

OlDS cins gazler vanwş: GUldtt -
ren, ajlatı\n, öldüren gazler. Ben 
şbndlye kadar bunlann hiçbiri"ine 
muhatap olmadım. Gaz namına, Dol
mabahçe Gaz Şirketinin evlere da
ğıttığı ve üzerinde yemek, öteberi 
pijirdiğimb: gazden gaynsrnı bilml -
yorum. Vakıa bu da patla~,nca ,·eya 
musluğu ~ık kalınca öldürüyor, ay 
başı faturalan gelince hiddet ve aciz. 
den insanı ağlatıyor amma, ne de ol
sa, biraz dikkat edince ölümden, pa
ra.ıunı \'erince isap bozukluğundan 
kurtuluyorsunuz. 

Milli güreş takımımızla kartıla9 · 
malar yapma.k üsere fe}ırimile ıe
len ~lman Dortrnun takımı ıUreeçi 
terile üçUncU mUsabaka dtln gece 
Taksim stadında. büyük bir kalabalık 
önünde yapıldı. Müsabakalara sşat 
20,30 ~a bs.tlamuı icap ederken fut• 
bol maçı dolayısile sökUlen ringin ya 
pılma ameliyesi uzun sürdüğünden 
ancak 21,30 da b&§lanabildi. 

tığu\dan bu ilk tehlikeyi atlattı. Teli 
rar ortada dıtv&m eden rüret klmi• 
len Ankarudl hlkimJyeti altında o· 
tuyor. Hummm bacağını çok tehll· 
keli kıvıran HU.yine hakem ihtar 
verdi ve ilk devre Hüseyinin üstünlü 
lfyle aiha~endi. ikinci devreye 
çok canlı b&flayan Hüseyin neticeyi 
bir an evvel almak için didiniyor. V • 
hi8iriDU yenleri yere Turam oyun 
tatbik ediyor. Neticede Ankaralı Hil· 
seyin 15 dakikada ayı hesabile ga• 
l!p. 

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

Muhtelit takım Boçkay takımının güzel 
bir oyunu karşısında 3 ·O yenildi 

Bu meselede beni düşündüren şey, 
gazlerl kat edenlerin, naınl olup ta 
onu bulan elleri kınlmadan, viedan
lan titremeden keşiflerinin ölüm 
\'&."iıtası haline getirilmesine ruı ol
duklandır. Ve biz, insanlar, bütün 
beşeriyet, bu lnsanlann huzurunda 
eğiliyoruz, onlara "&llm" diye rütbe
ler, nişanlar ,·eriyoruz. 

, Bu gazlerden, bence en fecli gül
: düren gazdir. Alimler bu gazi niçin 
! kat etmişler, blliyor musunuz! Şu· 
1 
1 nun l~ln: 
j Oldüren, boğarak, ciğerleri zehlr-

1 
liverek öldüren gazden, insanlann a-

l 
ğızlarmı filin kapıyarak \'e kaçarak 
kurtulmak ihtimalleri vamu~. Fakat 

1 kaçıp kurtUlmumlar diye, önce, gW-
düren gaz\ atarlarmış .. ~UnkU insan 

1 giil"rken, tabii bir hareketle n gül
mekten katılmamak i~ln, ciğerlerine 
hol han almak meclmriyetindedlr. 
O zaman da aıoıl öldiiren ~az atılır • 
mış. - Yarabbi ne feci t.-zat ! - la
sanlar güle güle zehirli gazi )'utarlar, 
ölürlermiş. 

56 lcilo: Kü~ülc Ahmet • 
Şönbyben 1 l ıerbeıt I 

Orta hakemi Sadullah. Her iki mil-
sabık biribirlerini ufak bir deneme
den sonra Ahmedin bir eleueal ile 
yere yuvarlandılar. Alman rüH1 bir 
köprü ile bu varatayı atlattı W'e de 
Ahmet bırakmadı, taktıfı ,UZel bir 
burgu oyunu ile hummı mütemadi
yen yerde sürüyor. Bu atırtmeden 
Almanın bafı aıynlarak tedavili Çn 
gUreş bir müddet tatil eclildL Ve Uk 
devre berabere nihayeUencli. · 

lkincl devrede çok hlkim ~n 
Ahmet humma mütemadiyen oyun 
tatbik ediyor. Ve alttan kalkmuma 
imki.n vermiyor. Neticede 15 daki
kada sayı hesabile müttefikan ktlçUk 
Ahmet plip geldi. 

61 kilo: Ankaralı A•m•t • 
Şönbyben 

72 ~ile: ·Adıa11 • lot11er 
' Orta hakemi Vay:uıar. Müsabaka 

ayakta ve blru aertçe oluyor. Bir de 
faamda Adnan humını ringt.en a~a· 
it fİrlattJimdan hakemden ihtar al· 
eh. Her Ud mlllabık oyun tatbik ede 
mediklerinden ilk aevre berabere ne
ticelendf. tkbici on dtltikanm bqla· 
muile Alinanın 'aırtmı yere ıetirea 
Adnan bu t~u minderin kenarmda 
oldulundan. aaYıımadı. Şimdi mUN.· 
baka ortada ve Adnanın hlkimiyetf • 
le c!evam edlyor. Alman birçok teh• 
Hkeleri tasla enerji 1ayeelnde atlatı• 
yor. Neticede 20 dakikada'miltteft• 
ku A4n&a ıaltp. 

17 ~11•: Seyit Ahmet • 
Kolıer lıerbesf J 

Orta ha.kemi lam&il Hakkı. Müaa• 
baka ~lamuile Seyit Ahmet hu 
mını eamtie ve yerden yere vurma• 
i• ~adı. Ve bu vuiyette nihayet· 
lendi. Netiçec'ıe 3 dakika 18 ıaniyed• 
tv.tla Seyit Ahmet plip. 

Baslta)'ln bir aJıını TürJı 1tal~ciai taraf andan iode edili)lor. 

llerhan~i huna benzer bir gaz ica
dile meşgul iken bir kazaya uğraJ,P 
ölen n kendilerine "fen kurbanı!" 
ya.but "beşeriyete, terakki namına 
canını verdi" diye medhiyeler yazdı

Orta hakemi Vaymar. Böyle tem
sili müsabakalarda ilk defa gördüğU
müz Ankaralı Ahmet mindere çık
muile nefia bir kafakol oyunile bu 
mının ıırtmı yere getirmeai bir oldu. 
Bu galibiyet 1 dakika 24 ıaniyede ol· 
muştu. 

Af ıraltlef: A•lı•r•lı 
NecMf • Pe19'eı ğımız alimlerden biri!lli ben olsaydım, 

Mil1t talmn kampma ayrtlan fut -
bolcUlerle Uç mtiaabaka yapmak Ü· 
zere §e}ırimlze gelen Boçkay Macar 
taJmru dün ikinci kaf11}aşmasını B 
muhteliti ile yaptı. 

l>en de bir gaz i<'adma çahşırdrm. Bu 
icat .-tmPk istedi~lm gaz, uyutucu 
~azdir. Bn· gazi, bütün dün~·a~·a ay. 
nl gün ve saatte atar, herkesi 24 sa
at mecburi bir uykuya yatınr, IJütün 

66 kilo: Vefik • Gulde 
Orta hakemi Vaymar. Alman kolu 

.&ırat oldufu halele müsabaka.ya çık· 
lftJf otdvtunclan J'ederuyon taratın 
do bu t&~!Jaı&y~ mUaaade edil • 
mediifnden mUıabaka. tatil eclilmif • 
\ir. Bu ·vali yete nazaran ıtırefçilerl· 
mis ı,u a~kt kartıla9mayr da a.o 
ia1fbtyetıe 'nlh&yetlendirdiler. 

Saat beşte Suphi Baturun idaresin 
de Macar akmile başlanan oyun ~ok 
seri oluyor ve her iki takım karşılık
lı hücumlarla biribirlerinin kalelerini 
tehdit ediyorlardı. Bir akmımız Sait 
vasrtuile avut oldu. Macarlar buğUn 
gtlzel bir tabiye ile çahf1Yor. BllhH· 
aa uzun paslarla açıklar vasrtuile 
co,..; olnnto,. :,•e .. cıhy.o .. llll". ~ol llgtlt1t\• 
__ -'"-• ~:-ş:..ı..\. ıı.aaaı. ııw·erek 
müsait vaziyette geriye verdiği pası 
aoliçleri tam şilt çekeceği bir sırada 
Faruk ayaklarına yatarak bertaraf 
etti. 

I dünya duvarlanna &öyle ilanlar utı. 
; nrdnn: 
t Ey insanlar', biribirinizle boiuf
I maktan a.ıaz.geçiniz.. Bu topraklar 
ı hep:nize yeter. Biribiriniz.i aevi-
• niı:. Dünya ve beıeriyetc hakim o

lan 'harh. mY.twuu:. Onun >•erine 
..,.,......,_,.---"'_ t-·a§hı getirıniz., Aksi ta ClırCle bugün 

nasıl hepinizi 24 aaat mua.ıakkaten 
uykuya yatırd:msa, öylece ebedi uy. 
huya yatırırım. 

Rebli vasıtaslle yaptığnruz seri bir 
akında Fuat kendisine gelen topu a
vuta atarak kaçırdı. Sağ açıklan bey 
nelmilel oyuncu Markoşun bekleri • 
m\ıin ilerde bulunmasından istifade 
ederek müsait vaziyette yakaladığı 
topu Safa gilzel bir çıkışla aya.klann 
dan aldı. Kalemiz yakında olan favu
lil avuta kaçırdılar. Sol haf lbra.hi • 
mln sağ açık Necdete verdiği uzun 
pası Necdet demarke vaziyette bulu 
nan Yaşara geçirdise de bir anlık 
ufak bir tereddilt bu fırsatın kaçma
Btna sebep oldu. Seri bir Macar akı
nında ~arkoşu hatalı durdurduğu -
muzdan aleyhimize favul oldu, 
Marko!Şun falsolu çektiği eiltU Safa 
bUyUk bir ma.buetle yumruklıyarak 
kalesini tehlikeden kurtardı. 

Türk kalesi önünJ~ lae)'Ccanlı bir enstantane 

Bu ilanın bir tf'8iri olur mu de~i
niız? Ummanı. Çünkü böyle bir gaz 
b~ vardll" ,.e ameliyat ~·apılacak 
hutalara \'erilir. Fakat ameliyat 
nasasmdan kalkıp ta iyileşerek has
taaeden çıkınca, hastanın ilk işi, ken· 
ditlnl o ölüm l'llUUma yatıran has
talığı tevlit eden ve yapılmamaaı li
znngelen ,eyleri yapmak olur. 

Bir a.ra.lık Rebi[ 111.hei gayretile ka 
leye kadar götürerek :müsait vaziyet
te bulunan Yaşara verdiği pası Ya
tar önünde kimse olmadığı halde ya 
Va§ bir vuruşla kalecinin ellerine tes
tim etti. 

Sol taraftan yaptığımız akmı fa • 
.Ulle durduran Macarlara Fuad.in 
c<>k mükemmel çektiği ıütün direğe 
çaı:pıp geri gelmesi kale önilnU ka -
nttırdı ise de istifade edemedik. Sağ 
açıklan her akında kalemiz için teh 
tike oluyor. Çektiği iki şilt Safaya 
heyecanlı saniyeler yaşattı. tık dev 
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renin bltmeaine bet dakika var. Muh 
tellt oyuncuları canlanmağa ve Ma
car kalesine üst üste tehlikeli a.km -
\ar yapma.ğa başladılar. J3ir defasın 
da .Rebiinin Fuade verdiği mükem -
mel bir pas Fuat iki üç kişiyi atlata
rak kaleye kadar götürdü ise de mü 
kemmel bir çıkı" yapan Macar kale· 
cisi bu vartayı atlattı. Necdetin ye
rinde bir ortalayışını bugün birçok 
fırsatları kaçırmakta ısrar eden san
trfor Yaşar havadan bir vuruşla a
vuta atarak tekrar heba etti. 

Kazandığftnrz bir korner atışını 
kullanamadtk ve ilk devre sıfır - sı
tır beraberlikle nihayetlendi. 

!kinci devreye B muhtelitinde de -
ğişiklik yaplarak çıkıldı. Merkez mü 
hacimde Yaşar, santrhafta Rasim 
muvaffak olamadıklarından yerleri -
ni Şeref ve Adile terketmi§ler. Sağ
da.n Necdet vasıtaıUe yaptığımız bir 
&kmda Reblt ofsayt durduğundan 
netice alamadık. 
Macarların sağ içleri mükemmel 

bir ıliriltle kaleye kadar götürerek 
sağ açlğa geçirdiği topu Markoş ha· 
rikfUAde bir eUtle kaleye gönderdi i· 
se de L(itfı hesaplı bir çıkışla kaleci
nin bulunmadığı zaviyeden gelen bu 
topu kurtararak killeBlni muhakkak 

Kapa arkasonda 
bir cinayeti 

Genç dulun yU.zU sapsan idi ve bu 
18.nlık, giydiği ıiyah elbiselerle da
ha çok göze çarpıyordu. 

Yorgun, boğuk, yavaı bir sesle 
aorulan suallere cevap veriyQı-du. 
Bitkin bir halde olduğu beabeiı! idi. 
Buna rağmen sorgu devam ediyor· 
du. MlSayö Xavier Guillet sordu: 

- Cinayet gecesinin gtındiiıti, ko· 
canızm yaıı odasındaki pencere açıl· 
mış, •onra kapatılmış, daha sonra 
yeniden açılmııtır. Bu neden? 

- Neden mi? Ben ne bileyim ... 
Kocam ha11ta ve binaenaleyh huy -
auzluğu olan bir adamdı. Bazan eı· 
•kt.an tlk&yet eder, aradan biraı 

- .. ..ı.ır.u liJl&yet ederdi. 

Mlchel Uerbert • Euıene Wyl 

Pencere Matmazel Blum, hizmetçi 
kadın ve upk Celestin Coclinet ta -
rafmdan açılıp kapatılmııur. Belki 
de ben açtım... Ben bu teferruatları 
unut.muı olacağım. Belki haataba· 
kıcı ile iki hizmetçi ıi&e daha sarih 
ve dofru malQmat verebilirler. 

- Onlan esasen bu hususta ve 
bqka huauala.rda aorguya çektik. 
Size, aon olarak bir gey soracağız: 
I~at'i olarak emin miıiniz ki saat O• 

nu yirmi geçe kocanızın odasından 
çıktığınız zaman, pencere açık bulu· 
nuyordu? Malflm ya, siz çıktıktah 
40 dakika sonra cinayet işlenmişti! 

- Eminim, pencere açıktı. 
- Kat'i olarak emin misiniz? 

bir sayıdan uzaklaştırdı. Sağdan yap 
tığımız ve göz açıp kapayıncaya ka
dar kalenin önUnU bulan bir hücu -
mumuzda Sa.idin sıkı bir şUtUnU kale 
cileri ayakla karşılayarak biraz ev -
velki kurtanşımıza mukabele etti. 
Tekrar soldan Macar kalesini bulan 
bir akmımız da Rebiinin ortaya ge
çirdiği top Şerefle Fuadin biribirine 
girmesi yüzünden müdafiler tarafın
dan kolaylıkla kurtarıldı. 

Macarlar tekrar oyun üzerinde ha 
kimiyet tesis etmeğe başladılar. En 
iyi oyunculan bulunan sağ açıkları 
vasrtasile kolaylıkla ve mütemadiyen 
kalemize inerek tehlike yaratıyorlar. 
Bu sıkı tazyik altında Reşat, Safa 
ve Lıitfi kalelerini cansparane kurta 
nılarla mUdafa etmeğe uğraşıyorlar 
11a da. bu sonsuz çal13manın pek faz
la sUrmiyeceği ve bu çocukların ke
silecekleri muhakkak. Çilnkil diğer 
arkadaşlarmdan hiç yardım göremi -
yorlar. Nihayet bu tahminimizde al· 
danmadığnnIZI sol açıklannm ınkı 
bir şütünü kalecimiz bloke edemedi
ğinden göğsüne açrparak geriye ge
len topu sol içleri çok yakından ka· 
lem ize sokarak gösterdi. 

lo~lcay 1 8 Multfellfi O 
Bu golden sonra biran için parla -

- Evet, eminim. Yaz, kış, kocam 
pencere açık uyurdu. 

MÖ!yö Xavler Guillet önünde bu
lunan dosyayı karıgtırdı ve sordu: 

- Kocanızla sbin aranızda epey 
bir yaş farkı vardı: 25 yaş. Kocanızı 
eeviyor muydunuz? 

Bu ani ve kaba sual Andre'yi şa· 
şırttı. Hiddetle kekeledi: 

- Bu ne sual efendim .. Ne cesa· 
retle ... 

- Benim vazifem bir cinayetin 
earannı ortadan kaldırmaktır. Ve 
bunun içindir kl vazifem zannetiğim 
herhangi bir suali aoranm. Sbe ye
n.iden sonıyorum: Kocanm seviyor 
muydunuz! .. 

Genç kadm yavaş bir sesle cevap 
verdi: 

- Kocama karşı bUyUk bir şef
kat duyuyordum ... O da ... 

- Onun hislerini biliyoruz. Siz 
kocanıza karşı "büyük bir şefkat" 
duyuyordunuzsa, o, kendi hesabına 
sizi müthiş seviyordu. Emin olunuz 
ki f>.f endilerinin 2ece 2"ilndüz yanla -

Fllrret ADIL 

yan muhtelitimlz Macar kalesi yaki
ninde avuttan geriye çevirerek mil -
sait vaziyette bulunan Şerefe geçen 
topu kalecileri çok mahirane bir plon 
jonla kurtararak dakikalarca alkıı -
landı. 

Macarlar tekrar yır

t ı c ı a k ı n 1 a r ı n a başla
dılar. Sağ içleri iki müdafiimizi de ge 
çerek sıkı bir şiltle ikinci golü yaptı. 

Boçlcay 2 8.· Multfelif i O 
Biraz sonra bir türlü miı.ni olama· 

dığnnız sağ açıklarının tekrarladığı 

bir akında sol açığa kadar giden bir 
pas. sol açıklan nefis bir çıkış ve o 
nisbette sıkı bir şiltle üçüncü defa o
larak kalemize soktu. 

loçlcay 3 8. Multfelif i O 
Oyunun bunqan sonrası tamamen 

bozguna uğrayan muhtelitimizin ne-

rında bulunan ·hizmetçiler birçok 
şeyler bilirler ve görürler ... 

- Ne demek istediğinizi anlıya
m,ryorum. 

MÖByö Xa vier Guillet gözlerini An
dre 'nin gözlerine dikti ve: 

- Bir şey demek istemiyorum, de
di. Zaten beni pek iyi anladmız. 
Kocanızın hasta olması, sizin etlen· 
menize mlni değildi. Cinayet günü 
kocanız divanda kötürüm bir halde 
yattığı sırada siz, doetlannw çaya 
davet etmlgtiniz. 

Genç kadmm gözleri doldu, fakat 
hiçbir cevap vermedi. 

Mösyö Xavier Guillet doeyanm ke· 
nanna bir §eyler yazdı ve Andre'nin 
yorgun, bitik halinin farkında olmı
yarak devam etti: 

- 14 mayıs gecesi, kocanızı son 
olarak siz gördünilz. Hastabakıcı uy
ku ilacını dolabın üzerine koyup, git
tikten sonra, kocanızın yanında o
turdunuz, ve sizden sonra kimse o
daya girmedi. Bu doğru mu? 

- Evet. 

Orta hakemi Sadullah. Alman ta • 
kımının en teknik gill'efÇiJi olan Gul 
de Vefiği hemen alta alarak oyun· 
lar tatbik etmeğe ba,la.dı. Bilhuaa 
tatbik ettiği süpleks oyunları çok mU 
kemmel oluyor. Bir defasında tehli· 
keli vazivette kafa kol oyunile ·yerf! 
giden Ve.fik mükemmel bir 'lröprü ku 
rarak tuştan kurtuldu. llk dene Al
manın üatilnlüğU ile nihayetlendi .. lr 
'kincl tlevreye Alınanın süpleksl11! 
başlandı. Vefik mukabil perende fit 
bu oyundan kendini kurtuarak haa· 
mma taktığı çift kile ile uyı aldı. 
Neticede 20 dakikada eberiyetle Ve 
f ik galip sayıldı. 

72 ldlo: Anlror•lı Hiıeyfı • 
Vllclc• l ıerbeıtJ 

Orta hakemi lamall Hakkı. Pebli -
vanlar biribirlerine ayakta l&lc!m' -
lar yaptıktan aonra HUJıeyfnin bir 
ayak kapmuile yere yuvarlanclJlar. 
Fakat Alman minder kenarma ki.ç· 

Uce almaktan uza.k bir didinmeli ha 
linde devam ediyor. 

Macarlar bizim bu Jµçblr hattmda 
alaıma olmayan ve bir ara oyunun 
dan başka bir varlık ,a.teremiyen 
muhtelit taknn kartıımda açıldıkça 
açıldılar. Ve zevkle aeyredilir blr o
yun göstermeğe başladılar. KaJe ya
kininde üstüste yaptığımız fu"1ller 
yüzünden son dakikalarda gol adet
lerinin f azlalaeacağr tahmin edildiy
se de vaziyet değişmeden oyun a-Q 
B muhtelitinin m&fl6biyetile niha • 
yetlendl . 

ikinci maçta hakiki k,ymetlerilll 
gördüğümüz Macarlar aon müsabaka 
lannı çarşamba günU en kuvveUi 
kadromuzla yapacaklardır. 

DUnkU maçb. B muhtelitl fU te ~ 
kilde tesbit edilmifti. 

Safa - Lfitfi ·Faruk - Ibrahim
Raaim • M. Retat - Necdet • Salt -

. . 
Te,1c.,1 J Hll•I 2 

:KümeDiia IOall.l'Ciltwıu ~Ui ed8 • 
cek olan Hilll - Topkapı maçı dün 
Kadıköy ıtadmda bUyilk bir heye

canla oynanllllfb!'. nk devreyi kale· 
ellerinin ~at.Ui y\lsUnden. 1 •O maj 
16p bitiren ıı"opkapılılar ikinci dev· 
reele çok canlı ve teknik bir oyun • 
dan 10n.ra ıqtlllllerin yaptıklan bir 
gole 3 rolle ınukabele ederek oyunu 
2 • 3 galibiyetlerile bitirmişlerdir. Hl 
tll bu mafltbiyetlt birinci ktlme eo· 
nuncuau olduğundan gelecek hR.fta 
lklnd kUme tamplyonu Altmordu ile 
terft milaabakuı yapacaktır. 

Yatar· l'uat - Rebil. ·Macarlar diln· 
kil çıkardıkları kadroyu aynen mu
llafua etmiflerdi. 

But .. oyunculann oynatılmamalJ 
haklnnlla •fikrin[ lordufumuz allka.
d&l"lar Hum w Yaprm imtihanlan 
~ F.ikret ve Htlulüniln de 
ukat bulunduklarından oynatıla.ma· 
~ .öyltmiflerdir. 

H•Ucevl ' f.,11 Ya11 
JCarasWm:Wı lt&dmda Balktviılhl 

pyri f~~ltre fl.JDpiyonaaına de
vuı ~lJnit~· J'atila idmanla Lb • 
p spor arumd& cereyan eden maç 
~k heyfie&Jib olmUttur. Devrenin 
.IOlllanaa dc)lru 2-1 maflQp vaziyete 
-- h"11 ldntu oyunculan sakat 
lqttli. ~ llllds ldll b1mJI olmul 
na ~ Ud pl gaQrarak S-2 p· 
Up. pl.miftlr. Fatih takımmda, Nuri, 
Y&f&l', l'uat, Semih, çok muvaffak 
olm\llli.rdır. 

-----
- Kocanızın ahvali umumiye1lnde - l!vet. 

endite verecek bir ıey gördUnh mU '! - M~ Vipon • Marcellet'nin 
- Tabit kocamın huWıfı beni 1'Jllnda •tüalm bir para bulunduju• 

meraka dUeUrUyordu. Fakat h&ılnde ıw kiJDM blliyOf muydu'! 
fevkallde bir teY cömiedim. Zaten - V~lahi, ~ bunu bilmiyor • 
Doktor lliralle öfleden llOIU'a kota- dum... · 
mı •iyaret etmiı, ııhhatl hübnda - Btınu aorarken ıizi kudetme-
bana iyi haberler vermifti. mijtim Madam ... 

- Demek, gecen.in on birinde hız- Aitdl't titr.at.~ Atlamak \iare 
la çalman zil, mı l&fllttı! i4i. 

- Tabit öyle. - KaUm ~' beDi rahat bırakın. 
- Nuıl oluyor da Matmuil aı8ln Diye yalvarmafa bqladı. 

ıbden evvel yuı odaamm ldJltU o • Pek qukbnlı blr tavırla Möay& 
lan kapıamm önU. pleb1141? 'X&.ser·~ ctecU t'l: 

- Pek tabi!. Onun odUr, ....m- - Kw• , .,_. llterlenls htrbt 
vene daha yakm. Ondan balb, -t· \Wdwa tılllr.hat ~ l'abt 
mazel Hlum, giyinmtı olarak ya~- :Glldaa -n. lbıl 8Dfll11& çekmekte 
na uzanmıştı. Ben ise, lni olarak cl«v'aa lbpek meeburl19tlndeyim. 
uyandım; yataktan kalkarak, üzeri- Geııç bdm derhal kendini topar-
me bir şey alıncıya kadar bir ha.yli h~: 
zaman geçti. - Ha'kltıtnz var ... Bir an evvel bi-

- Kocanmn hi~bir dUşmanı olma- tirelim, dedi. 
dığınr ve kimsenin kocanızın ölü· Gen~ ftlwı blı metin hali, Gutııet, 
mUnde bir menfaati olmadıfnu MSy- yi' blru •rttı, takat yine devam et· 
ledinlz. Bu filrrlniılde ıırar ediyor mu. ti : 
BUD\11? f AJ"ktıq VU' 1 
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Ankara<dla H.avat 

Kızılay parkının ile "Çan lıaya'' ya uzanan bulvarın kuıbakııı bir l'Örünüıü ••• 

Yağmurlardan sonra 

Bu yaz Ankara 
yemyeşildir 

Kavakh ve Dikmende insan 
dinlendlrlci bir tabiat 

güzelliği ile karıllaııyor 
Ankara, 28 

Bu yıl Ankara, devamlı yaj'an 
~ağmurların yardımı ile yemyefİl -
dir. Keçiören, Etlik, Kavaklı ve Dik 
men artlaruun çoraklığını Hyre alı 
ıan gö:sler, ,imdi ayni noktalarda 
dinlendirici bir tabiat güzellij'i ile 
karfılQfmaktadırlar. 

Y eniıehrin hangi •okağından geç 
eeni.z, etralı •aran gül, hanımeli, 
karanlil ile )'(Uemin kokulan ile 
lıarfılafır; bilhGNa aJUmtetli bir 
man.zara ar:uden gül bahçelerinin 
önünfl• tıleltil«ılarca durmaktan ktm 
dini:si menedemeuini:s. Bira:s Jıum· 
lu ve kireçli toprağı Hilen gül, ha· 
kiki yurdunu Baffehirde bulmuıtur. 

11 Kızılay'' ın Y eniıehirdeki parkı, 
Ankaralılar için akıamları ile gece· 
leri temi:s hava alınacak ve uvkle 
tan.zim eclilmİf bir bahçede vakit 
l'eçirec:ek mÜ•tHna bir köıe olmuf· 
tur. Parkın çocuklara mah•u• kıamı 
tehrin eaaalı ihtiyaçlarından birini 
lrarıılamakta, vadileri Ve guver
nantlan İle buraya ,.elen çocuklar 
"nkcrranın parlak günefinden i•ti -
laa• etmektedirler ... 

An karada 
at koşusu 

. An/tara, 28 

Dttnyanm sayılı stad ve Jpodromla 
n arumda mevki almaya ll)ik An· 
kara stadyom n lpodromunda son 
ekslkle.rlıı tamamıanmasma ~şd • 
maktadır. Tarihi kaleye nazır olarak 
kurulan bu büyük spor sahası önü • 
mtizdeld yıll&rda beynelmllel birçok 
apor karşdaşmalanna sahne olacak
tır. Bundan başka K~lören yolu ü
zerinde bir de golf sahası yapılması 
kararlqmıştır. Bu sahaya elverişli 

arazinin iatiml&ki mukaJTerdir. 
'Yeni lpodromda bu ),1 yapılan ilk 

bahar at ko!'fulan emsalsiz rağbet 
gönntiftür. Bllhusa "Gazi koşusu,, 
günU tribünlerde oturacak yer kal -
mamış, müşterek bahiste on bin lira 

Yultarıclalti reaimlerde gü.zel havalardan milatle ederek Kızılay paı 
kında gez.en, oynayan, ve neıelenen çocukları görüyoraunu.z 

Y enife/airde açılan bir lla:sino akfam ü.rleri çok kalabalık olmakta ue 
11a:sinonun taraçaaı,günürİ yor11unluğundan baflarını bira.z dinlendirmek 

iateyenlerle t!. ">lmaktadır. 

lıktan fazla muamele olmuıtur. Bu 
:rağbet gözönUnde tutularak sonba -
har koşulannm altı haftadan ziyade 
devaın edebilmesi için tedbir alınmış
tır. 

ılnJıaracla yapclan At yartflan bü yük bir rağbet ,.ördü. Yanflcrra An karanın en ırk 6İyinen laalltı ,.eldi. 
Birplr itibar lrculınla nmı:sua .mı elbiaeleri billaaa.a na .acın dikkati celbediyonlu 

Konferansın akisleri HERGUN BiR ROPORTAJ 

[Ba.şı 1 incide] 
gösterilecek olan imtiyazlı hareketin 
Karadeniz'i bir Rus iç denizi haline 
getireceğini ve Rusyanın Akdenize 
istediği m{kdarda harp gemisi geçir 
meRinin Akdeniz muvazenesini boza 
cağını bildirdikten sonra diyor ki: 

insanların bütün hayatı 
dalga içinde geçiyormuşl 

"Eğer Sovyet Rusya günün birin
de iyice muhafaza altında bulunan 
Odesa limanında, Türkiyenin Boğaz 
kapılarında bekçilik etmesi sayesin
de, onbiner tonluk krovazörler inşa
sına kalkarsa bu hadise mühim bir 
mesele teşkil edebilir. Türk projesi
nin ilk beş maddesinin mUzakeresi 
esnasında Boğazlardan geı;ecek ge • 
milerin sıhhi kontrol ve ücrete tabi 
tutulması meselesi İngiliz murahhas 
heyetinin itirazına sebep olmuştur. 
Türkiyenin şimdiye kadar tatbik et
mekte olduğu ve transit olarak ge
çen gemiler için dünyanın hiç bir ta
rafında eşine tcsadiif cdilmiyen bu 
usul şayanı kabul görülmemektedir.,. 

Ruh.milyonlarca dalgadan başka birşey değildir, bir adam 

öldüğü dakikaya kadar mütemadiyen dalga neşreder 

Karadeniıde Sovyet 
donanması 

Muhalazakcir Daily Telegraph 
gaz.eteıinin Montrö'deki muhabiri 
gaz.etHine verdiii haberde Türk 
projeaindeki kayıtlann Sovyet Rus
yaya karıı büyük müaamahaları 
ihtiva ettij'inden fikôyet ederek 
diyor ki: 

"Türk teklifleri bize şunu göste
riyor ki Sovyet Rusya bu işte Türk
lere nafiz olmuş ve Karadeniz fiilen 
bir Rus iç denizi olduktan sonra ide
al sartlar altında kuvvetli bir donan 
ma.inşa etmek imkanını temin etmiş
tir. Rusya. kuvvetli endUstrisinin 
yardımile bütün bahri inşaatını Ka 
radcnizde temerküz ettirebilir ve on 
dört biner tonluk üniteler şeklinde 
Akdcnize istediği mikdarda bir deniz 
kuvveti geçirebilir. 
Rusyanın gnrpte açık denize çı

kan yolu Almanya tarafından kapa
tılmış vaziyettedir: ve orada da Al
manya ile müsavat isteyeceği de kuv 
vetle muhtemeldir. Şarkta ise kuv
vetli Japon donanması ile karşı kar
şıya bulunuyor. Binaenaleyh Kara-

1 

denizde kuracağı kuvvetli bir tersa
ne, başka maksatlara hadim olmasa 

i dahi, hiç olmazsa Uzak Şark için ide
! al bir kuvvet membaı olacaktır. 
i Karadenizdcki küçük devletler bu 
: meseleyi tamamile başka istikamet
: ten görmektedirler. 'Kuvvetli bir dev
' tt:ttri 'tiudutS'UZ h•ıtUntyetı aıtmda 
: Karadenizde tıkılıp kalmak ihtimali 
: bu küçük devletleri bir hayli kor -
j kutmaktadır. Japon ve İngiliz mu-

1 
rahhas heyetlerinin Akdeniz ve Ka
radeniz donanmalarının Boğazlardan 
geçmeleri hakkında yapılacak tah -
didatm tamamen müsavi şeraite is
tinat etmesi üzerinde ısrar edecekle
ri kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Fransa'nın ise, dost Rus donanma • 
sını Akdenize çekebilmek üzere ta
mamile aksi bir noktai nazan müda
faa edeceği aşikar görültiyor.,, 

Muhabir bundan sonra Türkiyenin 
bir harp tehlikesi gördüğü veyahut. 
bir tehdit karşısında kaldığı takdir
de Boğazlan kapamak hususunda 
tam bir serbesti istemesinden hah-· 
sederek diyor ki: 

"Bazı devletler böyle bir kaydın 
Türkiyenin eline lüzumundan ~ok 
daha geniş salahiyetler vermekUı ol
duğunu iddia ediyorlar ise de lngiliz 
noktai nazarına göre bir devletin 

· harp tehlikesi içinde bulunup bulun-

1
, madığına bizzat karar vermesinden 

daha tabii bir şey olamaz.,, 
1 lıci Daily H erald gaz.eteai bilha•-
ı • 

1 

<"a Boğazları kontrol komi•yonunun 
ipka•ı lüzumu üzerinde durduktan 
sonra Türk projeainde Sovyet Rus
ya'ya karfı gÖ•terilen mü•amaha· 
dan bahaederek fÖyle diyor: 

"Boğazlar konferansının bugünkü 
safhasında, haricen pek dostane ge· 
çen müzakerelerin tahtında müstetir 
en mühim mesele Fransız • Sovyet 

ı paktı mucibince Akdenizde Fransa
ya yardımda bulunmak üzere Sovyet 
Rusyanın harp gemilerini ve askeri 
kıtaatmı Boğazlardan serbestçe geçi 
ı·cbilmesi meselesidir.,, 

İ Alman gazetelerinin ' 
1 yazdıkları 
1 24 Tarihli Berliner Tageblat ,o
! uteaincle M. Boveri Boia:slar m•H· 
i l~•İ haltkıncla eliyor ki: 

Beşiktaşta Screncebey yokuşun
da 47-4 numarada oturan İbrahim 
Tevfik, söze böyle başladı. 

Irkının bütün hususiyetlerini taşı
yan kıvırcık saçlarının hemen bitti
ği yerde, geniş bir alın başlıyor. Ko 
yu esmer yüzünde tatlı bir ifade kud 
reli var. Yalnız gözleri, hafifçe do
nuk. Bu donukluk ona, belki de lta
labalık yerlerde söz söylelneğc alış
madığı için geliyor. Konuşurken, ncr 
best değil. Sıksık duraklıyor ve ne
reden başlayacağını lcestirememiş 

gibi ikide bir düşUnccyc varıyor. lb
rahim Tevfik. insanların hayatı na
sıl dalga içinde geçtiğini bana şöyle 
anlattı: 

- Siz, belki farkında değilsiniz. 
Yahut meşgul olmadığınız için bil
mezsiniz. Saçlarımızın, bıyık ve sa
kallarımızın bütün telleri birer an
ten vazifesi görürler. Bu antenler 
vasıtasile biz dalgalan alır ve neşre
deriz. 

Bakınız nasıl: Her kılın üzerinde 
bir dalga alıcı ve verici ist8ıiiyon var 
dır. Bir düşünceye vardığımız za
man, saç, sakal, bıyık, kaş hasılı ü
zerimizde nekadar kıl varsa, hepsi 
bir anda harekete geçerek dalgaları 
kendilerine doğru çekerler. Sonra da 
yine bu düşüncelerini, tebellür et
miş fikirler ve kanaatler halinde mü
temadiyen etrafa neşrederler. Kıl 

antenlerin kudreti, bir insanın iman 
ve irade kuvvetine göre az veya çok 
olabildiği gibi o dakikadaki ruhi 
vaziyetine göre de değişebilir. 

İbrahim Tevfik, bunları söyledik
ten sonra bana sordu: 

- Düşünme hassasının bize ne
reden geldiğini bilir misiniz? 

Kestirmece: 
- Hayır! Cevabını verdim. 
O, sözüne devam etti: 
- Düşünmek, evvelce neşredil -

miş bir dalgayı almak ve derhal neş
rederek havada bir devre yapmak
tan ibarettir! 

Yine eordu: 
- Ruh, sizce nedir? 
- ..... 
Cevap vermediğimi görünce, izah 

etti: 
-- Ruh, milyonlarca dalgadan 

başka bir şey değildir. Yani, bir a
dam doğduğu dakikadan öldüğü 
dakikaya kadar, mütemadiyen dalga 
neşreder. Ruh dediğmiz bu dalgala
rın bir araya gelmesidir. 

lbrahim Tevfiğe göre, hafıza, 
insanların neşrettikleri dalgalan, 
tekrar istedikleri zaman, yine o kıl· 

4 
t 

So\·yet Rusyanm 

cak şu vardır ki bu yeni ve kapalı 
cephe belki ayni zamanda yine Ce -
nevrede dağılacaktır. Bundan sonra 
Akdeniz devletlerinin ne şekilde top
lanacakları, kimin Ankaraya en iyi 
dost olacağı ve kimin kendi batın 
için Boğazları kapattırabileceği ıre1 
li değildir. Yalnız şu kadar malum
dur: Şarki Akdenizde kimin menfa
ati varsa Boğazlardan geçiş işinin 
tanzimi üzerinde muayyen bir nüfuz 
icra edebilmek için bundan sonra 
Ankaranın bütün isteklerine ehem
miyet vermelidir.,. 

Akdeniz paktı 

Bütün bu meselenin en şayanı dik
kat tarafı şudur: Yüz senedenberi 
ilk defa olmak üzere Türkiye, lngil
tere ve Rusya tamamen anlaşmışlar 
ve bunu da, Şarki Akdenizde elli ce
miyet azasının itirazına rağmen ver
diği karardan geri dönmiyecek ka • 
dar kuvvetli bir devlet meydana gel
diği için yapmağa mecbur olmuşlar
dır. Bu suretle Boğazların hayatın
da bir safha sona ermiş, bir yenisi 
başlamıştır. Çünkü Montrö'deki mü 
zakerat ltalyaya karşı kuvvetli bir 
cephe damga1UU taşımaktadır. An -

Deut"he Allgemeine Zeitung 
Türk projeainin bütün maddelerini 
gö:sden geçirdiltten •onra ltalya'nın 
ltonleranaa iıtirak ermediiini hatır
lıyor ue diyor iti: 

"Şimdilik ltalyan efkan umumiye
sine göre lngilterenin Fransa ve di
ğer beş Akdeniz devletipin iştirakile 
ltalyaya karşı imzaladığı ve Eden'in 
devamını temin eylediği Kanunuev
vel paktı, tamamen Ualyan aleyh
darı bir mahiyet alarak devam ede
cektir. Çünkü Türkiyeye asken tah
didat koyan İngiliz politikası bugün 
tamamen değişmiştir. Mesela eğer 
Türkiye bozağları ve Limnos ile Te-

lbrahim 

dan antenler vasıtasile kendilerine 
çekmeleri demektir. 

Vücutteki kılların anten vazifesi 
görmeleri, yalnız insanlarda değil· 
dir. Hayvanlar da tıpkı böyledir. Me 
sela, kediler üzerinde, ben uzun tet
kikat yaptım. Birkaç kediyi yaka
layıp bıyıklarını kestim. Neticede 
gördüm ki, bıyıkları kesilen kediler, 
eski hassasiyetlerini kaybediyorlar. 
Art.ık eskisi gibi koku alamaz olu
yorlar. Şu halde, kedilerde ve diğer 
birçok hayvanlarda yalnız birer süs
ten ibaret sandığımız bıyıkların, çok 
mühim vazifeleri olduğuna inanmak 
lazım geliyor. Karanlıkta, bir kedi· 
nin sırtını okşadmızsa, elinizin altın
daki tüylerin birer elektrik batarya· 
sı gibi kıvılcımlar neşrettiğini de 
mutlaka görmüşsünüzdür. 

Bu kıvılcımların birer verici an
tenden çıkan neşir şuaları olduğuna 
şüphe var mı? 

lbrahim Tevfik, yanımda çok kaJ
madı. Yen\ keşfinin .. ana hatlarını 
böyle kısaca anlattıktan sonra, çıktı 
gitti. 
Şimdi aynada, bıyıksız dudakları

ma ve kılsız çeneme bakarken 
kendimi neye benzetiyorum, bilir mi
siniz? Anten tellerinden en mühim 
kısımları koparılmış bir radyo ma
kinesine... Eğer lbrahim Tevfiğin 
dalgadan bahseden dalgalı sözleri, 
bir gün gelip doğru olursa, anteni 
tamamlamak için, korkanın, hepi
miz sakal ve bıyık bırakmağa mec
bur olacağız! ... 

Salihaddin GUNGOR 

bir lıarp gemis! 

ncdos limanlarını kendiliğinden tah
kim etmeği düşünmeseydi ltalyanm 
Leros ve Dodekanez'deki harp liman 
!arına karşı Marmarada bir üssü hah 
ri kurmak isteyen lngilterenin ısra
rı karşısında kalacaktı. Ancak İngil
tere Türkiyeye uzun zaman için 
tavizatta bulunmıyacak ve şimdiki 
muvafakatinin yerine ileride Akde -
niz paktını kabul ettirecektir.,, 

Macarlar ve muahedelerin 
yeniden tetlcilci meselesi 

Peştede çıkan Pester Ltoyed,Mont 
rö konferansının Habeş meselesi ve 
ya Ren ihtilif1 kadar mlihim bir bey 
nelmilel mesele olmamakla beraber 
çok enteresan bir politiko-jürist da
va olduğunu teslim ediyor. Ancak 
konferansın revisionist bir mahiyet 
taşıdığında ısrar ederek diyor ki: 

Temps gazetesinin çok haklı su
rette işaret ettiği gibi konferans, bir 
muahedenin ilk de.fa olarak barış yol 
larile tashih edilmesi itibarile ehem
miyetlidir. Bunun ise çok hususi bir 
manası vardır: Zira şayet bir mua
hedeyi müzakere etmek suretile ta
dil kabil olursa o saman "revision 
harp demektir'' nazariyesi tımıamen, 
yıkılacaktır.,, 
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EKONOMi 
Buğday .. 

Suriye ve Filistine 
yeni ihracat başladı 
Buğday fiyatlan gün geçtikçe da

ha normal bir hale gelmektedir. A
dJl.Ilada yeni mahsulün birdenbire 3 
kuruşa. düşmesi, buğday tacirlerini 
endişeye düşürttü. Bilhassa elinde 
pahalı olarak tedarik edilmiş stok 
bulunan tacirler daha ziyade endişe 
etmişlerdi. Bu sene mahsulün çok 
olduğu hakkındaki haberlerin teey
yüt etmesi üzerine, müthiş bir suret
te bir fiyat dUşk:tinlüğü olacağından 
güphe edenler olmuştur. Halbuki or
tada şahıslar, ve ellerinde stok bu
lunduran tacirleri endişeye sevkede
cek bir piyasa. mevcut değildir. Zira
at Bankaıu henüz buğday piyasasın
da ne gibi bir .siyaset takip edeceği
ni de henüz tanzim etmemiştir. Ban
kanın muhtelif buğday mıntakaların
daki şubeleri rekolte hakkında haki
ki malf:ımat almağa çalışmaktadırlar. 
Ziraat Bankası rekolte hakkında kat 
f bir hükme varmadan evvel muba
yaata başlamıyaca.ktır. 
Diğer taraftan dış memleketlerden 

buğday almak için Ziraat Banka.sına 
müracaatler vaki olmaktadır. Banka, 
bu siparişler için de henüz piyasa
dan mal almamıştır. Alman firma -
larına geçen yıl mahsulUnden mal 
verilmektedir. Yunan firmaJarı da 
Trakyanm sert buğdaylarından iste
mektedir. Alman haberlere göre, 
Adanadan Suriye ve Filiııtine ihracat 
başlamıştır. 

Fındrk rekoltesi ne vaziyettedir? 

Yaabncı memleketlerde 

Açdacak sergilere dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz 

Şam panayırındaki Türk pavyonu
nun pek acele olarak tertip edilme
si, gazetelerde şikayetlere sebebiyet 
vermiştir. Bilhassa Suriyede çıkan 
türkçe Vahdet gazetesi, Türk pavyo
nununun, Türkiye ekonomisini bil -
hassa endüstri inkişafını temsil et
mekten mahrum bulunduğunu, pav
yonda sanayi mamulatı diye birkaç 
şişe likörle bjr iki deri parçasından 
başka bir şey teşhir edilmediğini yaz 
m1ştı. 

Şam panayırı, bize, dış memleket 
lerdeki sergilere daha fazla bir itina 
ile iştirak etmemizi hatırlatmıştır. 
Bu eski bir meseledir. Bu hadise yal
nız Şam panayırında olmamıştır. Bir 
kaç sene evvel Milano sergisinde açı
lan Türk pavyonunun da alelide 
Mahmutpaşa dükkanı mahiyetinde 
bir pavyon olduğu da gazetelere ak
setmişti. Hatta Milano Başkonsolo
su, serginin iyt tertip edilmediği hak 
kında alakadar makamlara birer ra
por bile vermişti. Görüyoruz ki bu 
gibi hadiseler arasıra tekerrlir et
mektedir. Biltlin bunlara meydan 
vermemek, beynelmilel sergilerdeki 
Türk pavyonlarını daha mükemmel 
bir hale koymak zamanı gelmi;,tir. 
Her şeyden evvel, beynelmilel sergi
lerde hangi malların ne şeraitle teş
hir edileceği, ve bu eergilere hangi 
ihracat tacirlerinin i şt i r a k e
deceği bir nizamname ile tasrih edil
melidir. Her önüne gelen ihracat ta
ciri, birkaç parça eşya alarak istedi
ği sergiye iştirak edebilir mi? Avru
pamn muhtelif yerlerinde açılan ser 
gilerde bazı komisyoncuların hatta 
Türkiye ile alakası olmıyan tacirle
rin bile, sergilerde Türkiye mamul&.-

tını teşhir ettikleri çok görülmüştür. 
Sergiler bugünkü manasile, yalnız ti
cari mahiyet arzeden bir müessese 
değlidir. Modern sergicilik ·bilhas -
sa propagandanın pek kuvvetli bir si
lah olduğu bu devirde daha geniş bir 
manayı taşımaktadır. Beynelıhilel 

bir sergideki Türk pavyonunu, yalnız 
birkaç ihracat maddesini gösteren 
bir pavyon olmaktan ziya<!e, Tilrki
yeyi, sergiyi gezenlere tanıtan bir 
propaganda meşheri olarak kabul et
mek lazımdır. Beynelmilel sergilere 
iştirak yalnız ticaret işi olmaktan 
çıktığına göre, dış memleketlerdeki 
sergilerle olan münasebetlerin sıkı 

bir surette devlet kontrolu altına a
lınmasından başka bir çare yoktur. 
Bu bir zaruret haline girmiştir. Dış 
memleketlerdeki sergilere iştirak me 
selesi kadar ,memleketimizde açılan 
yerli mallar sergilerini de murakabe 
etmek lazımdır. Şehrimizde, a.na
dolunun muhtelif yerlerinde sık sık 
yerli mallar sergisi açılmaktadır. Bu 
sergilerde bazılarının sergi şeraitini 
haiz olmadığını itiraf etmek lazım
dır. Iktısat Vekileti bir serginin a
çılması için ne gibi .şartların mevcut 
olduğunu yine bir nizamname ile tas 
rih etmelidir. Mesela: Sanayi birliği
ne veyahut herhangi bir teşekkille 
varidat temin etmek için, bir bahçe
de birkaç fabrikanın pavyon açarak 
etrafına da pastacı, dondurmacı, §e* 
kerlemeci gibi küçük pavyonların 

toplanmasına sergi evi ismi verebilir 
miyiz ? Bu mahiyette açılan sergiyi 
bir ecnebi ziyaret ettiği zaman, Tür
kiye ekonomisi ve endüstrisi hak
kında nasıl bir fikir edinebileceğini 
tahmin etmek kolaydır. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

--------~~~------------
Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karaktc· 

rinizi size söyliyelim ! 
San'atkar ruhlu, istikbalde, çalış

tığı, kabiliyetleri
ni inkişaf ettirdi· 
ği takdirde mu
vaffak olacak bir 
şahsiyet. Ahenk 
hissi vardır. Nis
betleri gözetir. iç
timai sahada ken-
dini gösterecek -
tir. Çok dUşUnme
si, seyahat etmesi 
ve okuması lazım
dır. 

Muhayyelesi ve* hisleri ile rahat
sız bulunan bir 
karakter. Ç o k 
muhteristir. Sev -
diğlni yalnız ken
Çline inhisar ettir
mek ister. Hoşlan- · 
madığı şeyleri ve 
kimseleri açıkça. 

tayin eder. Kendi
ne bağlı kimsele
rin hatıralarını: 

muhafaza eder. 
Neş'eli ve sevinçli 
~"manları vardır. R. o~arda 

Musikiye hassastır. 

* Gençliğin ve zamanımızın ıstırap-
larını hisseden bir 
karakter.·Inkişaf 
etmek istiyen fa
kat imkansızlık
larla karşılaşarak 
"yerinde sayan" 
ve manevi bir hu
zur bullllak için 
hayallere, fikirle -
re sığınan bir 
şahsiyet. Az konu
!}Ur. !çini yalnız 
samimi arkadaş -

C. Sayar Jarına açar. An-
nesine bağlidır. Musikiye karşı 

hassastır. Fakat musikinin özilnden 

eviş~Qr 
el)./V\e~ 

Karımı vermiyorlar ? 
S. Yanık imza.sile: 
"ıs yaşındayım. Lise mezwıuyum. 

A"'kerliğimi yaptım. 15 ya~mda gü
zel bir kızla sevişerek evlendim. Bir 
müddet ana ve babasrndan ayn ya
şadık. Fakat dünyamı bunıumdmı 
getirdiler. Beni ailemden alarak e
şimle yanlarında bulunmamı istedi
ler. 

Uzakça bir yerden ekmeğim çıktı. 
Gitmek uzerc iken babası beni alda
tarak kızım memleketine alıp götar
dil. Şimdi de bulunduğum yer uzak 
diye ve hastalığını bahl.ıne ederek ya 
nıma göndermiyorlar. "Sen burada 
bir iş bul.' diyorlar. Halbuki §imdi-
ki i.şim çok nıilkemmel, 60 lita net 
para alıyorum. Yanlarma gitsem i§ 
bulamazsam onlar da fakir olduğun
dan belki de aç ka"lacağız. 1 ş bulsam 

1 kaynanam cadaloz bizden daha gen9 

l 
nthlu. ııe haddinden fazla müsrif ııe 

1 
haddinden fazl,a huysuz, bir saat bi-
le yanında durmak istemiyorum. E
şim aııasından ufacık bile huy alma
mt.ş, pek mukte.sittir. Daha çocuk 
olduğu için ana ııe babasının sözle-
rine tapıyor. Beni de bu mantıksız 
tekliflere uydurmak için çalı§1yor. 

E§imi hadsiz, hesapsız seviyorum. 
O da beni aeviyor. Fakat yanıma 

gelmek istemeyişi, ana baba sözleri
ne fazla kıymet verişi, muhakkak on 
Zarın muhitinden ayrılmamaklığım 
için yalvarışları beni deh§etli şüphe
leııdiriyor. 

1 - Acaba orada bir sevdiği mi 
var 1 Bunu kendi!Jine hissettirdiğim 
vakit reddederek ağlıyor ve "Sevme· 
mi~ ol.sam seninle evlenir. mi idim" 
diyor. 

~ - Yoksa muhitinden ayrılma1c 
istemeyi§i ebeveynine olan itaatin -
den, koca hizmetini henüz bilmeme
sinden mi1 

Annesini de yamma. almaTc iste -
diğim halde bile hep "birlikte bu tek
lifim in de reddi beni verem edecek. 

.. ~,- ..... - ... 
Mektup gönderenlere 

Bize mektup gönderen sayım oku
yucularımızdan ~ok mühfmı. rica
mız var. 

1 - Yazıları 8ayfanın yaJ,nız bir 
tarafına yazmak, arkasına yazma
mak. 
~ - Mektupları mümklln olduğu 

takdirde makine ile, olmaz8a satır 
aralarını geniş bırakarak, okıtnaklı 
yazmağa çal~mak. 

Bu iki noktaya dikkat ettikleri ta1' 
dirde, hem bizim. i§imiz kolaylaşmı§ 
olur, hem de kendilerine daha çabuk 
cevap verebiliriz. • 
---~-Zevcenizin yaşının küçUk olması, 
onun ana ve babasının elinde oyun· 
cak olduğunu gösteriyor. Sizin yaşı· 
nız küçük amma, mektubunuzdan 
mantıki ve makul bir genç olduğu
nuzu anladık. Sa.km, işinizden ay • 
r11mayınız ve onların sözlerine kan· 
mayınız. Bugün de sizin aldığınız pa,. 
rayı bulabilmek için çalışan yüzle~ 
ce işsiz var. Her halde, tekrar edl· 
yoruz, zevcenize vakur ve ciddi bir 
mektup yazınız, serian gelmesini, ak
si takdirde mahkeme vasıta.sile getir .. 
teceğinizi söyleyiniz. 

* Bir müddet beldeyinlı 
Istanbudan H. H. E.imzaaile: 

Ticaret borsasında alakadar tacirle
rin merak ettiği mesele budur. Son 
günlerde Karadeniz fındık rekoltesi 
hakkında, hakikate uygun haberler 
almak kabil olmuştur. Giresun mın
takasmda mahsul vaziyeti iyidir, 
Trabzonda son dolulardan mahsul zi
yın görmüştür. Umumiyet itibarile 
mahsulün ge~en senekinin yarısı ka

darolacağı anlaşılniı§tır. 

B ORSA • ziyade ahengini sever. An<ı ba.baıJ.ırt bir tek çoa'l.lğu olmak, 
yııkardanberi yazdıklarıma bir ba. • 
hane o"labilir mi1 Eşimi fevkalli.de 
sevdiğimi biliyorlar 1 Oraya gitmi§ 
olsam büyük bir şehir, haydi~ bul
dum, ya sonu olmazsa! En mühim 
şeyleri düşünen yok. 

Ya§ım !6. Vatani vazifemden btt 
müddet evvel döndüm. Universitenin 
edebiyat şubesine devam eden 19 y~ 
ıarında bir kızla tamştım.Ben4 sevd' 
ğinden bah,sediyor. Birleşmemize d$ 
hiçbir mani olmadığını ileri 8Urerek 
evlenmemizi, hiç olmazsa ni§anlanın· 
oa serbest hareket edeceğimizi müte· 
madiyen söyleyip duruyor. Ben de o-
nu pek çok sev-mekle beraber biraz 
tecrübesiz buluyorum. Bazan olmıya
cak hareketlerile beni üzüyor. Onu 
bir ilkmektep talebesinden farksız ve 
çocuk buluyorıtm. Diğer ta.raftan a. 
ilemizdtm bir kız da. ho:p,ıma giatyor. 
Fakat onun hiçbir §eyden haberi yok. 
Birinci.sini daha çok seviyorum. Tav
rı hareketleri hoşuma gitmiyor. Be· 
ceriksiz görüyorum. Fransada tahsil
de iken ticaretin ayni sınıfında bera· 
ber bulunduğum bir arkada§'ımı dün 
gördüm. Orada iken çok gezmiş, her 
gün buluşmuş, fakat saminı.iyetimiz 
bir arkadaşlığı geçmemişti. Ona te
sadüfüm bütün tasavmırlarımı yıktı. 
Şimdi bir müessesede müdilr muavin 
liğ1 yapmaktayım. Bizim eski arka-
daşa izdivaç teklif etsem muhakkak 
reddetmiyeoektir. Bundan katiyen e· 
minim. Çünkü vaziyeti bunu ima e~i
yor. Bu ilçil arasında yapacağım in• 
tihapta bana yard'm etmey• kıymetıı 
gazetemden beklemek elbette hakkım 
dır. 

. ·--- . 
Tllıs .. O ... AIMllFllııs .. S~ 

Paralar 

27 IlAZIRAN CfillARTESJ 

Esh a m 
Patateslerin tiplere 
ayrılması düşünülüyor 

----

Patates tacirleri patateslerin tip
lere ayrılması için ticaret odasında 
bir toplantı yapacaklardır. Piyasada 
patates nevileri, pek basit bir euret
t.e ba.ş kelle, orta. mal, sıra. mal dlye 
bir tasnife tabi tutulmuştur. Patates 
tacirleri bu tasnifin bugUnkli ticaret 
prtlarma uygun olmadığına kani -
dirler. Tacirler patatesleri tiplere 
ayırmak lçin aralarında toplantı ya.p 
mak ihtiyacını duymuşlardır. 

Sterlin 625,-
1 Dolar 123,-

20 İsviçre fr. 814,-
20 Belçika f"an.ıı 80,-
20 Drahmi 21.-
20 Çek kuron 84.-
20 Ley 13,-
20 Dınar 48,-
Liret vesikalı 190.-
Florin 82.-
A vusturya ılllıı 22,-
Mark 28,-
Zloti 19,-
Pengo ?2,-
Leva Z2.-
Ycn 32.-
hveç lcu.ronu 31.-
Altm !:173,-
Ban.knot 245.--

Satı ı 

630,-
126,-
814,-
84,-
23,50 
88,
Hi,-
52.-

196,-
84,-
24,-
30,-
22,-
24.-
25.-
34.-
33,-

975,-
24~-

Ç elc l e r Geçenlerde elma tacirleri de elma
ların tiplere aynlm8.8I için ticaret o
dasında. bir toplantı yapmışlardı. Bu 
suretle ticaret oda.ısı, muhtelif zilm
relerl bir ara.ya toplamak suretile 
mallanmızın tiplere ayrılmasına. ve 
ıslahrna çalışma.ktadır. Muhtelif 
ztiınrelere men.sup tacirlerin arala - • 
rında toplantı yapılarak bu işle uğ
raşmaları ilerde l!!tandardlze işlerini 
daha kolaylıkla yapılmasına. bir ze
min hzırlıyacaktır. 

No. 67 

Ademle Havva 
O zaman: 
- Peki, bırak 1 
Demiştim. 

BUrhan CA.UID 

Tiksinir, iğrenir gibi= 
- Evet, dedi, bırakacağım. 
Onun hiçbir yalanım tutmam~-

tnn. Fakat bu meselede beni aldat
tığını gördüm. Bırakacağnn dedik
ten sonra onun daha .sık olarak mor
fine devam ettiğini hieeediyordum. 

Londra.' daki yeşil odasının esrarlı 
io§Iuğuna. gömüldüğü zamanlar da. 
her halde bu vasıtaya baş vuruyor
du. Kim bilir belki viskilere de af
;r.onlu bir ısey karıştırıyordu. 

Bunları düşündükçe Mery;'deıı a.Y,
nldığıma seviniyorum. 

Oh- Hakikat !cim.de bir ferahlık 
Yar. 

• 
SavoY, Otelde ilk gecem çok rahat 

geçti. 
Banyosu yanında., ferah bir oda. 

Telefonu da var. Oğle a.kşam yemek
lerini de iıteraem burada yiyece
fim. -

" Akea.m yediğim Y.emek hiç t.e f• 

Paris ü:.ı: erine 
lnriliz ü:.ı:erine 
Dolar 

Liret 
Betra 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoılovalı: 
Avuıturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

na değild.f. 

12,06 
630,-

0,79,45 

10,14,58 
4,72,15 
2,40,25 

63,15,82 
1,11,46 

1'),16,45 
4,19,37 
1,97,87 
3,08,90 
5,82,50 

Burası az çok işime de yakın. 
Biraz vlicudüm ve başını da din

lensin bakalım. 
Şu mevsimi atlatsak. Kış gelse, 

Kahire her halde neşelenecek. Şimdi 
çokları Lübnan ve lsviçreye gitmiş· 
ler. Mısırlılar eskisi kadar Istanbu-
1& rağbet etmiyorlar. Seviyorlar, hah 
sediyorlar. Hangi Mısırlı zenginle 
konuşsam bana hep Boğaziçinin ma
vi, serin sularından hasretle ba.hıet
tiler. Boğaziçi benim gibi onların da 
hayallerinde bir arzı mev'ut gibi ya
IJlıyor. 

o\ô 

Bugün lstanbuldan, Meralden tel
graf aldım. 

Bu telgraf, bana. acı bir haber ge
tirdi. 

Bu beni daima düşündüren bir l
kıbetti. Annemden sonra babamı da 
kaybetmek beni çok yaraladı. Çalı
şamadım. Bütün çocukluğum, gen~
Iiğim gözlerimin önüne geldi. Baba
mı annemden çok severdim. Benim 
için çok uğraşmıştı. Hayatının son 
günlerinde niçin yanında bulunma
dığıma da. üzüldüm. Burada hayatı
mı kazanmağa mecbur değildim. Oy
le iken zavallı babam sırf beni bir if 
eahibl görmti.f almak için Mmıra. yer 

lı Bankau MU.. 
" .. N 

.. ., Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. %100 
Sirk ethayrlye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoe 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merkez Bankaar 
Osmanlı Bankası Kaponııu:;e 
Sark Mer)le:.ı: Eczanesi 

ls f l lc r a z lar 

Türk Borcu I 
" .. ll 
,, ., III 

lstikraz1 dahili 
Erga.nl A. B. C. 
Sıvat Ernrum 1 .. " II . 

llS,-
11,90 
9,90 

24,60 
41,-
16.50 
18,75 

9,70 
12,50 
!1,35 

67,50 
28,-

4,40 

20,111,50 
19,50 
19,65 
96,-
95.-
97,75 
97,75 

M ıı ı r tahvlllerl 
1886 1 --1903 il 97,50 
1911 III , 92,-

Tahv ll 6t 

Rıhtmı Kuponsuz 
Anadolu l ve Il 

.. m 
Anadolu l.iüınessi.l 

leşmemde ısrar etmişti. 

98,50 
93,-

10,30 
42,85 
44,50 
51,23 

Muhakkak ki o, çok emek verdiği 
oğlu için dftşUndüklerlne kavuşmak 
zevkini tatarak öldU. Ne çare ki ben 
yanında bulunamadım. 

Meralden aldığım ikinci bir tel
grafta, kabilse bir hafta için olsun 
Istanbula gelmem doğru olacağı ha
ber veriliyordu. 

!çimde öyle bir yeis ve bıkkınlık 
var ki! 

Gece, direktörle telefonla konu~
tum.. 

Ne iyi kalpli adam. Ondaki ı,1eri 
teknik şefine bırakarak on beş glin 
için Ka.hireye geleceğini söyledi. 

Bu on beş günü ben de letanbulda 
geçirebileceğim. 

Fakat niçin gidiyorum bilmem ! 
Istanbulda bir Meralden başka 

kimim kaldı. Amıcam Izmirde ve ar
tık o hareketsiz bir insan. 

Alle işlerimiz çok karışık. 
Istanbuldakiler, eğer ba.,ka bir 

yerden h&ber almadılar!a, Hayali be 
nimle beraber biliyorlar. Mektuplar
da daima. üstü kapalı cevaplar veri
yorum. Meral her mektubunda Ha
yale sevgilerinden, selimlarmdan 
bahsediyor. Ben de ıa.nki o yanm:ıda 
imi' gibl cevap veriyorum. 

Simdi ne yapa.cağım. 

.. ~ 

Mücadeleyi seven, hayali kuvvetli 
bir karakter. Ha
diseleri olduğır.. gi
bi görmekten ise, 
tasavvur ettiği şe
kilde görmek is
ter. Kendini gös
termeği, hoşa git
meği sever. Teş -
vik görmezse meş 
galesinden soğur. 
Iddialan vardır, 

fakat izhardaiı 
çekinir. Tatlılıkla 

Poli$e müracaat edip ailemi getirt 
sem sevgilerimize halel gelecek. Mu
hitte de rezil olacağım. Daha doğ

; rusu bu §ekil gururuma dokunuyor. 

1
1 içinden çıkılmaz bir dert. Gece gün
ı düz dii§ilnceye daldım, ıssızlarda mü 
temadiyen ağlıyorum. Bu şatırlarım 

karışık bir otori- Yaşar 
te ta.rafından idare edilmesi ve dost 
muhitine dikkat, çok dikkat etmesi 
lazımdır. Sert sporlara ka.biliyetlerl 
vardır. Benlik kaygmıuna dUşmediği 
takdirde muvaffak olacakttr. 

Egelile rin deniz gezintisi 
Eğeli gençlerin tertip ettikleri de

n1z gezintisi dün büyük bir neşe için
de yapılmıştır. Sabahleyin erkenden 
tahsis edilen vapUrla Yalovaya gi -
den gençler, dönüşte adalara da uğ
rayarak gece geç vak.ite kadar eğlen 
mişler ve sonra Istanbula dönmlişler 
dir. Gezinti, parlak ve samimi ol -
muştur . 

O kadar yalnız kaldım ki! 
Bir taraftan babamı kaybediyo

rum. Bir yanda çocuğumun yüzünü 
görmekten mahrum yaşıyorum. 

Dir,ektör geldi. 
Nekadar olsa baba ,teessürlerim.e 

o kadar samimt alakadar oldu ki te
selli buldum. Beni evine götUrdü. Bu 
evin havası. hepsinin ayrı ayrı ve ha
kikaten sam.im! allkal'!ı kalbimi kap
layan ıztırapları sildi, yıltadı. 

!ki kız, candan sevgilerile beni öz 
kardeş gibi teselli ettiler. 

* İ!tanbuldayım. 
Meral ve kocası beni karşıladılar 
Niçin geldim sanki! 
Istanbul hiçbir zaman bana bu ka 

dar bozuk ve melankolik görUnmedi. 
Meral teessUrUmün farkında. .. Be

ni her halde fena görmüş olacak ki, 
açmağa, söyletmeğe çalışıyor. 
Köşke geldiğimiz zaman kendimi 

tutamadım. 
Gözlerim yaşardı. 
Ağladığımı pek az hatırlarım. Bu 

kendimi bildiğimdenberi ilk gözya
şım. Onlar bir haftadanberi hızlarını 
almışlar. Benim teessürümü belki de 
fazla buluyorlar. Meral yanımda bir 
gölge gibi. 

Kocası, çok nazik arkadaş. Er-

gözyaşlarile ıslandı. Olüp te kurtul
mak nerede ise en iyi çare o"lacak. 
Halimi kimseye açamıyorum. Ne ya
payıml" 

Meseleyi izam ediyorsunuz. Soğuk
kanlı olunuz. Ve şayet zevcenizi se
viyorsanız §Öyle hareket ediniz~ 

Kendisine bir mektup yazarak, o
na, yanınıza gelmesini, gelmediği 

takdirde mahkemeye milracaat ede
ceğinizi ciddt bir şekilde anlatınız. 

Zevcenizi seviyorsanız, bunu ya -
pmız dedim. Sevmiyorsanız da ken
disine bir daha ne mektup yazınız, 
ne de arayıp sorunuz. 

Birinci takdirde, o sizi seviyorsa 
derhal gelir. Eğer gelmezse, sizi sev
miyor demektir. Ve o zaman eiz de 
hakikati anlamış olursunuz, ona gö
re hattı hareketinizi tayin edersiniz. 

kekçe konuşuyor ve bana Meralden 
daha ziyade destek oluyor. 
KöşkUn içi berbat. 
Annemin emektar kalfaları, hiz

metçileri karanlık köşelerde birer 
mumya gibi bü.zülmtişler. 
Babamın odasına girmedim. 
Beni salona. oturttular. 
- Niçin çağırdınız, diye Merale 

çıkışıyorum. 

- Geldim işte, ne olacak? 
Meral beni bu kadar hırslı ve te

essürlU görmediği için ne ıöyliyece
ğini şaşırıyor. Kocası yanrmda. Bana 

. daima başka şeylerden bahsediyor 
En sinirime dokunan 'ey taziye et
mek ve taziyet edilmek ... Bir sevgili 
kaybedenlere onu hatırlatmak ka • 
dar manasız şey yok. • 

Uzak, yakm her tanıdık: 
- Başmız sağ ol!un. 
- Allah size ömUr versin. 
Diye kalO.belidanberi sakız gibi a.

ğızlarda çiğnenen llkırdılan tekrar 
etmek insanı mahvediyor. 

Meral beni iyi bildiği için yanıma 
kimseYı sokmuyor. 
Akşam, Meral yanımızdan ayrıl

dığı zaman kocası elimden tuttu: 
- Seni biraz Feneryoluna kadar 

götUreyim, dedi. Dolaf}alım. 
Bilmem neden bu çocuğun hali, la~ 

Acele etmeyiniz. Evvela, aileniz • 
den olan kızı bertaraf ediniz. Esasen 
kendisinin sizin meylinizden haber· 
dar olmaması bu i§e kafidir. 

Sonra, geriye kalan ikisi arasında. 
mukayeseler yapınız. Hangisi tabia
tınıza uygun, düşüncelerinize muva.. 
fık gelirse onu intihap edersiniz. 

Fakat birisinden birisine verilmiı 
olan sözünüz varsa bunu da nazarı 
dikkate almak mecburiyetindesiniz, 

Bırakınız, zam.an, size intihap hu· 
susunda yardım etsin. 

kırdıları ban& emniyet veriyor. 
Derhal kalktım. 
GUneş batmış, her taraf loş. 
Yaz sonunun Çiftehavuzlar, Fener 

yolu taraflarına. getirdiği yorgun, 
soluk hali bana çok dokunuyor. Ha· 
va. ağır ve tozludur. Ağaç dalları ar· 
tık gökyUzUne uzanmaktan uzanmış, 
bıkmış gibi çökmüştür. Yapraklar 
bütün yaz güneşinin ateşi ile renk· 
terini kaybetmişlerdir ve havada. te· 
neffüsü ağırlaştıran blr bulanıklık 
vardır. 

Bütün bu manzaralar, kögkler 
ve yollar hafızamdaki izlerlle can
lanıyor. 

Meralin kocası konu;ıuyor. 
Onun sesinde bile güvenilir tok bir 

ahenk var. Dinliyorum. 
Bu çocuk iyi blr arkada,. 
O kadar ki, bir ııaa.t sUreıı bu ge

zintiden köşke döndüğUmUz: zaına.n 
biraz evvelki benliğimden tamami• 
le uzaklaştım. 

Evet, onun dediği gibi, hayat ytl· 
rl\yor. 

Ha.yat yürüyor. 
Ben bu hükmU Almanya seyahft• 

timde vermiştim. Hayat yürüyor. 
Inea.nlar değişiyor. Her yaşıyaıı 
mahlUk için muayyen akıbet var. 

(Arkası '" rJ 
j 
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No. 181 Yazan: MITHA.T CEMAı,. 

Raşel beyaz sık dişlerinin tek çizgisile 
ne kadar güzel gülüyordu 

-- Ne daldın? 
l:>eai. Adnan, yUzJ,ine Zehra.nm is· 

kelet pamıakları dokunmll§ gibi ilr· 
petdi: 

- Hfç! 
Diye mrrıldandı. 
Moiz, Harbiyedeki konağını anla

tıyordu: "Kagirdi ama delikli tuğla· 
den yaptırmıştı. Rutubeti yoktu!" 

Adnan yavaş yavaş neş'eleniyor· 

du : Bu ınoiz, çok alaycı olmuştu; 
Harbiyedeki konağı için: 

- Fatihin kadirgalarını ~çlrdiği 
S'ercle yaptırdım. Arsayı tarihten al
dik; çoluk çocuk Osmanlı tarihinde 
oturuyoruz. 

:Diyordu. 
Otomobilden kahkahalarla indiler. 

Fakat Ad.nana birdenbire durgunluk 
geldi: Raşel neka.dar gUzeldi ! Sonra 
beyaz, sık dişlerinin tek çlzgislle he· 
kadar güz&! gillüyordu ! 

Adnan, bu konakta.il çıktıktan Y8. m&htemiyetle girdi. Moizin ka
IOnra, güzel gülen kadmı, ancak evi· mı hakkında maUimat edinmeğe 
ne danUp te Belkisi görilnce unuttu. m~mur edilnıiıtl. Toplathğı dediko • 

dan Adnanın ödü kopuyordu. Rıtşe
lin lekeli olmasına. Adnan muhtMtı : 
Süleyınandan duyduğu ~yl~te iftira, 
,haset demedi ; azm~tti. katar verdi, 
inandı. 

Fakat Adnan, bundan sonra koca· dulan Adnana fısıldıyordu : "Ra~elin 
il Viyanaya mk sık gidip gelen Ra- Viyanalı komisyoncu, Leh m.üteah • 
tel'in koeasız çaylarına beş kere git· hit, Alman mUhenrus üç dostu var· 
ti. Her çayda Adnan, kadınm yu. dt. Koca!t dl\ bu üç aşığı biliyordu. Ziyafet 
itinde gizli bir güzellik buluyor, ko· ÇUn.kü bu üç adam Moizin ii ortak· 
tasının aleyhinde söylenen şeylere lanydı. Ve Moiz her ge~. karı~ını Môit de Navata'iıın Hatbiyedelii 
trıandılı için Vicdan ata bı duyuyor· bu uç ade.tı\da.n binle 6vindo yalnız konağında bu ak'8,m ~el\enMnı ğibi 
du. Moizi Serkl Doryanda ilk gör- bıtakır, kendiıııi küÇük kll1pte gec~ kôt''kunç ziyafet va.t. Davetliler: It
dtiğü gün onun. aleyhinde kendliJi de yıtni!ıi'ıdan ~onra M bıih gazetelerini tihat ve Terakkinin iki nazırı, üç 
ne haksız §eyler düşünmüştü; kendi okUrmu~." meb'usu, bir ilim adatnı, bir de Ad-
de Moiz kelimes1ıü, &essi& iftira. et· Sill&yman bunla.n o kadar bitıı.taf nan. 
rnigti. Halbuki Mmiyettekl arkadaŞ· Msl~ söylüyordu ki bu hç a.,ık ırı.ut- Adnan Moizin konağında Şark ôda
la.ra BOrdu: "Moiz kendi kendini ya· laka doğruydu. Süleym&n bu derece sına girince şaşırdı. Hidayetin me -
ratan adamdır" diyorlardı. Yalnız tabii yüzl~ yalan eöyliyecek kadat zadmdan. ~ark od&Bını Môiz alınıştı! 
miıet&ntik &hçet A.dnıtna bazı şey- san'atkar değildi. (Adnan ayte sanı• Hidayetin konağında. bu --.rk ôdüı· 
ter fıeıldamıgtı: cıı.ıoiz daha 8ellnik· yordu) ve Adnan bu rivayetlere inan nı ilk gördüğü gece Moizin gözlerin
te avukatken sahte prova de furtu- dığı için - farkında olmıyarak _ de yanan hırsı Adnan düşilndU, Mo-
nalar yaparmıs ta hem aigôrla kum· memnundu. Yalnız bu 18.kırdilarm izden korktu. • 
panyalarmdan, hem malt kazaya uğ· doğru olmAinuı ihtimalini Adnana Fakat bu ~rk odası R8şelin elile 
nyan tüccardan para alırmış. Şimdi hatırlatan bir vak'a vardı: Moiz M:ek nekadar ~elleşmi~ti: R~nk dünya· 
Suriye ile altın ka~altçıtığı yapıyor- tebi Hukuktayken Edirnede kız kar· sı olmuştu. 
mut. Bugünlerde de Almanların it· E•ya Mp ayni o•ya idi; renk renk 
balat komisyoncusu olmuş ta gece deşi sevdiği bir Rum gencinin evine !i .,,.. 
uyurken bile eaatte altı yüz lira ka- kaçmıştı. Bu, MoJt on, on beş $ene gilleptanlar: famly dö tozlar, blö 

Bucıünkü Program 
lstanbuJ 

18: Kavaleri Ruıtikana (pllk) ; 19: Ha
berler; 19,15: Muhtelif plaklar ; 20 : Halk 
musikisi ; 20,30: Stüdyo orkestraları: 21,30: 
Son haberle.r. 

Saat 22 4eft ııonra Anadolu Ajıınsmm 
gazetelere fl'lal'ısus havadis ııervlsi verile
cektir 

Ankara 

12,30: Pltk yayımı ve ajan• haberleri; 
19,30: Çocuklara öiutler ; 19,50: Oda mu
sikisi (plak) ; 20,30 : Ajanı haberleri ; 20,40 
Hafif mürik. 

Budapeşt6 

20: Co\zbant: :!l: Konuımıtfar ; 21,30: 
Pik; 22. ~J : Haberler ; 23: Spor reportajı 
(Yiimıe). 

B~ 

18,15: Orkeııtra; 19: Haberler ; 19,15: 
Konıerirı devamı ; 20,20: ~omcı'ı halk ıar
kıları; 21 : Radyo orkdtrası; 22,05 : Şar
kılar; 22,45: Koro ile balıiliyka orlı:estra!iı 
23,20 : Konser nakli. 

Moskova 

11!1,0: Piyano konseri; 19, ıs : Operet pi
yesini nakil ; 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

Prag 

318'; Parktan nakil; 18,35: Yaz slı:eçi ; 
19,0!1; Konser nakli ; 20,05: Hafif musiki ; 
2Uô: Prag r•dyo orkestrası (Osvald 
.k:abaııta'nm idareııinde Brukner senfoniıi) 
24: Danı musikisi. 

Slnemaıa.r, Tiyatrolar 

• HALK Oi>ERET1 : Taksim bahçe 
slnı!e bu ııktam !aat 21 ,4~ de (Telli 
Turna) opereti. Pek yakmda (Rahmet 
Ef.) opereti. 

• TttRK ı (Trivoll Cambazhanesi) ve 
(Voronzorıarm E c:rarr). 

• TAN : (Tangolita) ve (Altln Zincir). 
• MEL'.ll:R : (Marahuana) ve (Aradıfım 

Kadın). 

• İPEK : (Buhran Bitti) ve (Bir Gece 
nin Skandali). 

• SÜMER : (Frrtmadan Sonra) ve (Ha 
yat Avcıları). 

• Yl1.Dtt : (Hayat KurbanUn) ve (Mi 
kinin Sen Saati). 

• ŞIK : (Singapur Konııınları) ve (Çıl 
gm Ku). 

• SARAY : (Monte Kıırlo Geceleri) ve 
(Güldüren Gözler). 

• FRANStZ : (Ptense11in Çılgınlıkları) 
ve (Fedilcr Ala}'ı) . 

• ALEMDAR : (Petetııbutc Geceleri) 
ve (Motı Sôkağ1 Cinayeti). 

• ÜSKÜDA R HALE : (Mumyalar Mü 
zesi. 

Seyahat dolayıgiyle ıthrimizd~ bıılu 
nan Italya Ruvayal ııkademisinden mükafat 
almış ve tanmmıo KLA VSONİST Bayan 
CORRADİNA MÔLA tarafından 30 Hazi 
ran 936 ialı gilnü 11at 21 de EVimlz salon 
larmda verilecek olan konsere Evimiz üye 
lelerinJ •e bUtUI\ yurdda,ıarı çağırırız. 
Çağm kartları Evimiz direktöründen alı 
nır. 

tanıyormuş ... " ve daha bir sürü laf.. evvel Moizin o kadar namusuna d°'" blanlar, san dö böfler... Kundakta CerTahpao• ba1tabeal ıu;93 
Ad f tl k ıbi d .ıı kunmun+u ki evlerind "lU ık cı bOğulınua gehzadeforin türbelerine Gureba hastanesi Veni bahçe 23017 nan cem ye n a n eyui,Moi 9" en ° ç mı!i ~ Haıelti kadmlar bastane•I 24553 

itin bu komisyonculuktan ne kadar gibi günlerce ağlamıştı. Şimdi o Mo- b~nziyen yeşil Edirne saiıdıklan... ze711ep Ki.mil haatane•i Oıküdar 60119 
az kazandığrnı bilmiyor muydu? Fa iz, Adn&nın Süleymandan duyduğu Kehlibar çubuk başlıkları ... U8tlliıde Kud1111 bastaneııi Cap; 22ı42 

O ~eyotlu ZUk11r baatanesJ 43341 kat tnustantik Behcet kimin aleylıiı'ı şeylere nasıl tahammuı ediyordu? ÇUncfi Selimin 8uzidil peıtevini bel GUlhanı ba1taneli GUlhane 20510 
de değildi? Bu adamı tanımamak Yokaa bu üç aşk, Adnanı Memnun teledi#i zıllüNultan 1ec6adeleri... Ha1dart>a" Nümun• haııtaneal 60101 
kazan ... tz. lnsanırt Behçeti tanıması · s d ~tfal h111tanesi $i$li 42426 ~ etmek i~m üleymanın uy urduğu Hattat Mahmut Cellletfüıin en kuv- Balmlröy Akıl hutanesı 16.60 
demek, insanın her glln bir einaye- yalancı sa.adetler miydi? vetH ya~mda yazdığı çifte bilyeler.. Şark OemiryoJlan Sirked 23079 
tinin malum olmaBı demekti! Beh· Ra,elin namuslu k&dın olmR!m _ 

1 
Ark ıı De9Iet Oemiry<ı.U.n Haydarpaoa 42145 

ceti bundan böyle soka.kta gömüye- itfaiye 'l'elefoJiJan 
cekti Zaten Adn&n • niçin gözlük =~===:=:ıı======:::!:::::===ıı==t====::!i:::!~3::2::!::=:~~,.,~==, ~·, ~,.~, "'ıe:t•'S!=--~'= .. ~~· :::::: _. _____ _ 
t.kıyordu? • ıntyop aeğilmiydi? Bon KAPALI ZARF USULIYLE EKSİLTME iLANI. ıetatıbw tu•i1Mi 24222 

Adıı ] .J kadıkö:V itfaiJesi 60020 
ra an geQen ecue $&lr Raifin, \'e$ilkö:r, Balr1rlri51. Btb1lkdete., 

kendisini on temmuzdan sonra hiç Maıı·ye vekaA letı•nden Uıldıdat ltf*l1eti 50525 11.ta'ltt&yan kaba adamın kUQUk ve &11ofI11 itfaiye•i 44640 
uzak evine gı·tmi•U. Fakat A .......... ı YlU:vilkada. R•ybeıi. !Jurtaı, Kmalı mm 

"t unaıu takıdal"1 içfrı telefon iütrilmdakl memura 
bu vefakarlığına Raif pişman etmiş 1 - Eksiltmeye konulan İş ''lzmitte yaprlacak kıtta- tarıp demek klfidir. 

ti: Moütn aleyhinde ağzını açrn.~. siye deposu inşaatıdır. Çabık sıhhi yardnn t.eşldtatı 
IJöZÜnü yummuş, neler söyl~ınernit-
ti : "beş cephede yUz binlerce TUrk 1ntaatın ke~if bedeli 29.934 lira 91 kuruitur. 
cocuğu, bu adamlar zengin oteun di· 2 - Bu işe aid şartnameler ve evtak ıunlatdır. ( 3) 
ye mi on dokuz yatında ölüyôrlıa- A - EkRiltme şartnamesi 
dı? "daha neler, neler... B - Mukavele Projesi 
tA~it :,uh~:~e1tr:;sı:~~·iy!: C- Nafıa ialeri şeraiti umumiye&i 
aız var!'' diye haykıracaktı. Zaten D - İnşaata dair fenni şartname 
ta istibdad devrinde, Moiz memleke- E - Ke~if cetveli, 
tin ıztirabma ağlarken, bu şair Ra F _Proje, 
!f Adnanın kulağına eğilir, Moizin 
göz yaflarJ için: .. inanma! bu Pıt· İ«teyenler bu eartnaıne v~ evrakı 1,5 lira bedel tnuka-
lantalar filminin ta,1arıd1r! " dem6Z bilinde Ankara'da Maliye Vekaleti kırtasiye Müdürlü
miydi? Zaten Raif göz ya'1Da inan- ğünden, İstanbulda Dolma bahçe Kırtasiye deposundan, 
mayan taş par~Hı değilmtydi? Na.- İzmit Defterdarlığından alabilirler. 
mu.u potıa,tıran, fazileti eaneın ya 3 --- Eksiltme 15-7-936 tarı'hı"nde CatQamba rrunu pan bu ,şair Raife Adnan a.rtik bun- v • 
dan sonra gitmiyecekti. Yalnız ıo- saat 1 S de Ankara Maliye vekaleti Kırtasiye Müdürlü· 
kakta. rast gelecekti. " kim bilir bu ğünde yapılacaktır. 
adam fı:in de neler dUşUnUyor!" di- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
yor, sonra karar veriyordu: " bu 
eöıl~r iftira, iftira, iftira idi ". 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2245, 12 

Fakat ilk günler Adnan da. Moiz lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
fçin füSyle dU&UnmUotU. Ancak Ad- vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. En aşağı sekiz 
nan o zaınıın Ra§elt görmemi§U. Mo· · · k 
izin aleyhinde dlleündUğU 1eylere gün evvel müracaatla Otuz bin lırah bir in~aatı yapabi-
"1imdi inannuyan Adnan başkaları- leceğine dair Nafıa Vıekaletinden vesika alması. 
nm iftiralarına nasıl kulak asardı? 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede ya
Raşelin kocası Moiz çalıekan, temiz zıh saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdür-
adamdı. Ama bizim memlekette o- · 
nun alın teri leke oluyordu. Bu i!ti· lüğüne getirilecek, Eksiltme komisyonu Reisliğine mak-
ralar ~Iışmadan ya§amak istiyen buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
bu memleketin, bu tembel Istanbulun mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
~kıtklarmdan her saadetin UstUne gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa
ba3uıa ııçrıyan çamurlardı. Adnan 
tonağmın yazı odasında tek batma tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
bunları düşlinürken SülelUlan oda- edilmez. (3624) 

Bu numaradan imdat otom<> 
bili iatttıir 44098 

&lllra.caat yerleri 

Oents 1ollan acenteSf Telefon 423&2 
Alro <Kııdtlr~• hılreleel\ 43732 

lstanbul l<omutanlığı Sa-ı 
tınalma Komisyonu ilônları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıt'atının senelik ihti
yacı olan 235,700 kilo sığır 
eti kapalı zarf usulile 
11-7-936 cumartesi gunu 
saat 11,30 da alınacaktır. 
Muhammen tutarı (82495) 
liradır. İlk teminatı 6188 li .. 
radır. Şartnamesi 250 kuruş 
mukabilinde verilir. Komis· 
yonumuzda her giln 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. (3549) 

Sıvacı Ahmet Usta kansı Pembe 
ile beraber kasabanın kenar mahall~
lerinden birinde oturur ve Mt sabah 
9aatin beşinde işinin başına koşar· 
ken, biraz uzaklaşıp arkasını döne
rek baktığı küçük beyaz ev, önünde 
hafif hafif yaprakları sallanan yem
yeşil asma1ıile içini derin bir ferah
lık ve zevkle ürpertirdi. Ak§&.m geç 
vakitlere kadar duvarların üzerinde 
çektıği eziyet, aralarım eıva ile dol
durarak, üstüste yerleştirdiği taşla
rın ellerini parçalaması, durmadan 
eğilip kalkmaktan bükülen omuzla -
rmda duyduğu sızı, hiçbir şey onu 
yıldırmaz, B<?nelerdir yapıların te
mel taşlermı atarak, duvarlar ıuva
yarak çalışır dururdu . ılısabada ev 
yaptıracak orta.halli kimseler işinin 
temi~liğinden, elinin çabukluğundan 
daima onu öbür ustalara tercih eder· 
diler. 

Ahmet Usta uzun boylu, omuzl~rı 
hafif eğilmiş, daha. genç Aytlabil!· 
cek yaşta bir adamdı ve karısı Pem
be eği!ır kocasının yfü:ti dondurduğu 
betonlar gibi eert hatlarla çevrili ol
masa, VUcuduna uygun8uz bir şekil
de çok uzun olan kollarının ucunda· 
ki kocaman elleri eıvalardan bir taş 
gibi nasırlaşarak, yüzilnde ok~tı.mak 
için gezerken Bert bir diken gibi bat
masa Ahmet Ustayı daha. çok seve
cekti. Buna rağmen yitıe de kocası
nın ho.r emrin~ kül ôl&cak kttdar Bil· 
dık görünUyordu. Sıvacının da gü
ne!f altında yanmaktan kavrulin\11' 
esmer yüzündeki kliçlik ela gözleri 
ne zaman Pembenin Uterine çevrilee 
garip bir J!)ıkla yanarak parlat, ka
rısına ancak Dirkaç şefkat kırıntısı 
sızdırarak, ' a8ıl bUyUk eevgiyi kalbi 
gibi gözlerinin de çok derinlerinde 
~aklardı. Pembe belki bu ısevglnih 
hiç te farkında değildi. Fazla dü
şlliııneği sevmlyen, pembe beyaz yU· 
Zünde dejma. uzun klrplklerile örte
rek Ahmet Ustadan ltaçırmağa ça
lıştığı ate11in bakı§lı, ufaktefek bir 
kadındı ve kocasına hürmetle karı· 
§tk bir minnet duyuyor, onun eabah 
erkenden kil~Uk evt için ğilneŞm al
tınıı , taşlarla elleri parçalanarak uğ· 
raşmağa ğittiğinl \'e hiçbir bayram 
kendieine kırmızı dallı basma entari
ler almağı ihmal etmediğini düı,Une
tek onu sevmesi l~ımgeldiğini an
lıyordu. Bütün bu isteğine tağtıien 
akşam geç vakit dönen Ahm~t Usta.. 
lş elbiselerini çıkarıp, temizlendikten 
sonra ne zaman; Pembenin kaltn sap
lı , geniş yayvan ağızlı küreklere 
benzettiği nasırlı, tllş gibi katı elle· 
rint uzat."3 genç kadın bu kollan., 
iğrenmeğe benziyen btr ürperti vtlcu. 
dunu dolaf}a.rak kUçUk bir toprak ta· 
neciği gibi düşerdi ve her f!labalı kU
çük earı tahtlllı odasının yer dö§(s
ğinde uyandığı :r.aman Alın'ıet Usta
nın çokt·.n gitmiş olduğunu görerek 
geniş, rahat bir nefesle göğsünü şişi
rir, sonra hemen yataktan fırlıyarak 
üstUnU giyer, pencer-clerl açıp bir 
ktt§ gibi türkUler !!Öyliyerek ortalığı 
toplamağa başlardı. O saatlerde so~ 
kakta.n geçenler çok olurdu ve yoldan 
geçen Jandarma Kara Mustafa.nm 
bakışları ne zaman Pembenin yeşil 
asmalarla ~evrlll penceresine değse, 
orada gördüğü ateşin bakışlı kadının 
küçUk pernbe yüzü delikanlıyı adeta 
sarsar, bu glizel kadın çehresi göz -
lerini fazla bir ışığa boğup kamaş
tımuş gibi yakıp, yağız esmer yUzU
nlin boyun damarları asabt darbeler
le vurmağa ba§lardı. Pembey~ doğ. 
ru yırtıcı bir kuş gibi ihtiraslı ma
nalarla dolu bakıelımnı kaldırdığı 
zaman genç ke.dınnı bir çigek kadar 
renkli dudaklarının mana veremedi
ği garip bir titreyişle aralandığını ve 
iki sıra parlak beyaz dişlerini g5ste· 
rerek gilltimsedlğlni görUr, bu gll
lümseyişin keekln, bayıltıcı bir ille; 
gibi yüreğine dolduğunu hissederek 
yoluna devam ederdi. lşte bu gü
lümsiyerek bakıımalar, ikl çift gö
zün blriblrint her sa.hah ihtiras ile 
kucakla.ma.11 kimsenin farkında ol
madan aylardanberi devam ediyor. 

Ahmet Usta Pembeyi sabah uykud& 
bıraktığı zaman onun dudaklarında 
çizilen güzel, mes'ut çizgiye kalbi 
çarparak seviniyor, akşam eve dön
düğü zaman genç kadının hafif göl· 
gelenen alnına, kendinden daima u· 
zun kirpiklerinin siperinde kaçırdığı 
güzel gözlerine hiçbir şey sezmiye -
rek, küçük ela gözlerinin derinlerin• 
sakladığı tükenmez sevgisini bOşalt
mak iııter gibi uzun uzun bakıyordu. 

Ahmet Ustanın yüzünün hiç gii· 
lümsemiyen taalaşmış hatlarına rağ· 
men Pembenin bir ilkbahar rüzgarı 
gibi tatlı türküleri, kocaman pembe 
bir gUIU hatırlatan güzel ta:te yüZ\i 
ile t~nge. ışığa boğduğu yeşil asm&· 
lı, küçük beyaz ev mahallede kendi
ne sevimli bir köşe aymnıştı. Büttin 
komşular Pembeyi pek sever, bege-
nlrlerdi. Ahmet Ustayı herkesten çe
kingen tavırları, yüzünün bir gün ol• 
sun gülünı8emek için açılmıyan sett 
hatları yUzilnden o kadar çalışkan, 
dUrilet olma8ma rağmen kimse eev· 
tniyor, Ona bir tUrlU ı!mamıyorlardı. 
Zaten mahalleli Pembeyi bir türlü btı 
çabk yilzJU, ç_irkin adama Jlyık bu· 
lamaz, aralıtrındt: "Yazık tazenin 
gtızelliğlne." diye, fu!llldaotıkları çok 
olurdu. Hele içlerinde Jandarma Ka• 
ra Muetafa. ervacıya biliıblitilh dU" • 
ma.ndı . Genç k&dmtn pencPreden gö
r- nüp her eabsh kUçUk manalı bir 
tebessümle kendisine bakması deli· 
kanlıya bUyilk timltler vermi§tr.Bil· 
tün bu UmitleH kara bir diken gibi 
yıkan , onun kocası değil miydi! !§Ut 
bunun için ~nç jandarma, sıvacıdan 
nefret ediyordu. 

• 
~abalı Mf\t beş vatdı. Ahmet Us .. 

ta. her ~manki gibi kllçilk evinin ka· 
pısım çekip dışarı çıktı. O gün vil· 
cudunda hafif bir kırgınlık hissecı1· 
yor, dizleri bilkUlrnek ister gibi tit• 
riyord11. Fakat muhakkaıt" tee gttın~ 
Bt lazımdı. BliyUk bit evin yapısın'l 
yeni b~latnı§lardı. Yolda giderken 
dilıünüyordu: Karısını uyurken bı
rakinıgtı. Pembenin dudaklanru çev 
reliyen m~'ut ~b~tlııi. yailakla.tm.t 
gölg~Iiyen uzun kirpiklerinin yilzüne 
verdiği çocukça ifade Ahmet Usta .. 
nın bUtiln y6rgunluğunuı hastalığı· 
uı unutturacak bir zevkle gözlerini 
doldurmuştu. Fakat 6 gün gayretine 
rağ'Iiıerı iU'ıcak öğl~ye kadar çe.h~bil· 
d.i. Baıtı gilneşin altında da ha f Ul& 
ateşlenmiş, gözkApaklrını yorgun bir 
kapanıştan korumak için çOk uğrao
mıştı. Nihayet dizlerini saran ince 
ağrılardan, arkaeında gezinen ür
pertilerden iyice hastalaıü:nilğa b:-..i!• 
tadığını anlayınca !:U\'ala matasmt, 
ke!'!erini, bUtün aletlerini doldurup 
omuıuna vurdu ve yapı 11ahiblne va
ziyeti anlatarak eve 6önmek üzere 
yola dUııtU. 

(Sonu ya.nn) 

Gö~menlerin +eıekk&rU 
Kars göçmenlerinden bir kısmı, 

Afyonkarahisarma iskan edilmişler· 
Clir. Bu göçmenlerden Selim ACargil, 
Bahri Karakôç, ,.~Veysi imzaları i· 
le aldığımız mektupta, kendilerine 
kar!Jı gösterilen kolaylıktan dôl&.yı 
göçmen lşlerlle mu,taıu bütün ma
kamlara teşekkUr edilmektedir. Her 
tUrlU ihtlyaçlarmın fazlaslle temin 
edildiğini ifade eden gö_çmenler, af· 
yon Ubayı ile Sağlık ve Sosyal yar .. 
dım direktörlük kltlbi Samiye &y· 
rıca teşekkUr etmektedirler. 

Taıla yarafamıı 
Zile. (Tan) - Mancı köyünden 

Veli oğlu Hasan ile llyas arasında 
çıkan atız kavga8mda blribirlerinl 
ta.fla yarıtlamışlardır. Kafa kemiği 
kınlan Hasan, Vlllyet hastanesinde 
tedaviye rağmen kurtarılamıyerak 
ölmüştür. 
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Is Kanununun sümul dairesi 
Kanun yciln1Z sanayi müesseselerine 
ve yalmz sanayi lıçilerine değil, 
bütün iı sahalarına tatbik edilir 

lSTANBUL TRAMVAY ŞI R KETi 
(1936 yıbmn 15 Haziranclu aonra) 

Pazardan başka günlerde Gidiş - Geliş programı 

• 

No 

10 

lı -..... """'- wa .,._. ehli,, olan ilÇiler ve yahud U8ta ba· 11 
telenle .._ ,.,.,_ ~. Ilı- plar ve atölye eefleri gibi itçilere 
t...ı VeW. it .. ...,. W. •• gelince bunlar hem bedenen, hem 
miiıliıü 6a /qımtc ın.. ~ fikren çahpnJardır. Yahm fikren 12 
INr imAname p.• 11tialiı. B• qM. çahpnlar için örnek olmak Usere si-

YOLLAR 

Şişli - Tünel 

T ünel - Şişli 

Şişli -· Beyazit 

Beyazit - Şişli 

H arbiye - Fatih 

UkbJJat 

5.40 

.... 
uo 

, .. 
uo 

Ani* 

~- , .. 
- 9.00 .... _" ... 

UM-il.OL 
ıuo-14.00 
6.IO- ._ 
uo-ıuo 

17.M-19.00 
IU0-14.GO 
uo- 7.10 
uo- 9.00 
t.00-17.30 

17.30- 11.00 

Dakika lonblq 

10 U..40 
6 

' • 10 14.0I 
14 21.15 
21 

' • Kot. 
u IUI 
7 
7 

' ~ lııifiiia it, .. ., iai.,. ;,p. ze bir mUeııe12nin um1Bll mtld1irti- Fatih • Harbiye feri .ıümör eltili • ~ tel- nil, hukuk mtlpvirlni ve yahud u- _______ ....;:___ _____________ _ 
.Uleri &eWili iPI ..,.,. a1ı70raa. mumt teknik pllnlannı yapan mn- 12 a Harbiye - Aksaray 

5.45 19.00-24.00 13 23.15 
6.40 6.40- 9.00 17 23.SO 

"- Memleketimllln ekcnomlk ve hendiaini gösterebilirim. iş kanunu 
80lyaP bayatmda ninmr w p.hpn bugün ieçi denince bedenen çalışan
UDMll'laım hü ft ftldfelerinl teılplt lan ve bir de bunlardan bqka hem 1 S 
etmek a.er.. glbrdmJf m.a 1f lla· bedenen hem fikren çahpnlan ele 
nUJiu, TOrk illlnJlbmm en mtuılm • almaktadJr. Münhamran ftkri çalı
eerlerinden biriclir. BGJie mtlhim bir IUlaı' lir itçi tarifinin içeriaine 16 
~ on.ya cımıe& lNman n1-.m almmıyarak bu kanundan hariç tu
altma aJmıt o1clula .a1aa tlzeriııde tuhaqtur. 

Aksaray - H arbiye 
T aksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 
Maçka - Beyazit 

limdlye kadar muayyen hlllrilm.ler Ancak §U ciheti de tebarüz et
tatbik edjlmif olmadığı ve ancak tirmek isterim ki, fikren çahpn 
~ kaııuııunun 111Dumt mahiyet.- yurddaşlarm hu~kunu her ne ka
teld bimıet akdi fuJmm hUktlmle- dar timdilik gene eskisi gibi borc;
riyle yapncbiJ clhetle yeni bir bu- lar kanunu hükümlerine tlbi kılı· 
ktık belgeli olan it kanunu hakkın· yona da bUtUıı öteki medeni mem

· Beyazit - Maçka 
16 a Şişli - Eminönü 

Depo 

Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 
Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

da umumr efklrm Jllılıt zanlara ve- leketlerde olduğu gibi bunlarm da ı 7 
ya iwblara bel bqWnam d<>lru gö- ti.bi olacaklan ahklml havi anıca 
rtllemez. Kanunun BUytlk Millet bir kanun çıkanlmaaı da derpiş edil· 
Meclfainee lrabulthıdenberi gazeteler- mektedir. Zaten medeni memleketler 1 7 a Mecidiyeköy-Eminönü 

Eminönü - Mecidiyek. le bunun hakkmda çıkan yazılan den bir c;oğunun bu gibi fikren çalı· 
dikkatle okuyoruz ve göiilyoruz ki pn)ar, "'mu.tahdemler" hakkmda 

19 ptek lranunun madde metinleri ve "'" kanunlan vardır. Bunun aklf. 
prek bu metinlerin ihtiva ettiii bil· ne olara kçalıpnlarm hepsini bir 
ldlmJere ait 19rh ve izahlar hemen araya getirmek suretiyle tek kanun 
battan 8.fftı &,nileeek derecede yan- ~!karmış devletler de görillilr. Zaten 
llfbr.,, · bir iı yerinde gl1nde ~ az 10 ilÇi 

Kurtuluş - Beyazit 

Beyazit - Kurtuluş 

19 a Şişli - Eminönü 
Depo 

.. 

Eminönü - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü 

lt ve itçiler bUrolu mOdUrtl bun- ç&J!fbrmak tarifinin teSbitine glder
daıı aonra muhtelif gazetelerde Çl· ken lktuıa.t Veklletinln kanunun 
kan kanun metinlerini ve gazetemiz- tathikatiyle mükellef olan memurla
de. lntifar eden bir yasıyı mevzuu n, bu bahlettiğim birinci m.addede-
babseıleiet demlftir ldc ki işçi tarifine dahil buJnnanJan 22 

_ Dk &ıoe lllJlU açıkça bilmek J&. ayıracaklardır. lhtlyaç g6rWıftesi 
aundır ki it kanunu ya1mz • halinde "bedenen ve fikren., tibiri
~ ve ~ una=. nin tüınul çevresine girecek olanlal'
Jerine tatbik edilecek olan bir kanun la, Yalmz, f"ıkreli .çahp>alan saretiy
drtildir. it kanunu, aanayl olsmı, le ta:nundan hariç tutulacak olanla- 2 3 
ticaret olsun, kllçll.k WUULt olswı btl- n gölteren bir nizamname dahi ya

Beşiktaş - Bebek 
Bebek - Eminönü 
Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

Ortaköy - Aksaray 
tUn il a1ıa1arma tatbik edlllr El pdmaaı memuldUr. Gerek kanunun 
rir ki bııunun tatbikine miYar : ~e~nlerini ve g_erek bunlara mttteal· 
tuJan "en u lO ifçi çahftJrmak lik ısahlan havı olarak gazetelerde 34 
aiyeti ı.a..a ..... .-1 bir · " va- çılmıJt olan ya.alanla bilha•ı bu 

' -~ ._ yerinde ta- beden ve fikir çaJlllJ'11' meeeleshıin 
~ etmit balumun... kanttmlıııakta olduğunu gördilk. 
· ~ b67lt ohmca '61& bu Jra. Verdiğim izahat bu ciheti aydmlat- 3 2 

muum devlet~ w yahud mıetır anıyorum. 
devletin herbancl ~ mretle tJllla.. Gene Taa,,..w-101a ...-.aaD
w Qlduia il ,.-lenne tattııik edil- lesinin sonlarında iş kanununun n
miYKttli· ai ı.a,_ tlc>ira -detil- çilncU 'lii&ddesincien balılolunarak 
dir. Bunun tam teraine it kanun-, bu pya bu kanunun yalnız o maddede 3 3 
8'181 it ,..ıertne llUll tatbik edi· sayılı ifyerlerine tatbik edileceği ne
llyora devlet mae-eterme de ay- ticeaine vanlıyor. Halbuki tıçUncU 
m tekilde tatbik edilecektir. lktı- maddede vam kanun.yalnız nelerden 
ad Vekiletinln ba-h~ dilflln· ibaret olduğunu saymlltJr. Sanayi~ 
eesi · devlet. milellelelerini hUIUBI 1erini böylece aynca Bayılıak Jimm. 
mile•eeelenn t!bl tutulacağı mWW- dır. CUnktı kanunun birçok hWrilm- 3 7 
letlyıet ve YUlfelerden hariç bırak- leri ve hUkllmlere müteallik Çlkan
mak 8U!"etiyle bUBUld mtlewelere lacak nizamnameler sanayi itlerine 
kartl devlet mtl•eıelerini ayn bir ait bqka p.rtlar ve uaulleri ve •· 
rejhntlen ~o.tefit tıJm•k defildir. nayl itlerinden bqka i§ler için ile 
ÇUa1dl, meiDJeketin ekonomik haya- gene bqka tilrltl ~ ve uaulleri 
tmda çaııpıa payı olan if yerleri- ınuhtevi bulunur. Ve mahza bu 11&

t 

nin remi ollmı, huaul olsun aynı bepledir ki bu maddede kanuna der 
rejiın altında lt1emeel DJ,elllleketin cwtihniftir Kaldı ki dördilncil mad 
aaeyal ve ekOnomlk inJripfı için bir de llçüncii m.ddede' sayılmam11 o
'fteibe di:J9 tutalmaktadır. Bu ba· lan bazı leleri de Iktiad Vekiletinln 
)mnden deYlet mtllı•Helerinde çalı- lüzum gördtlğll takdirde sanayi it-
11.D iHi1flrill de ~ kanununun ken- leri arasına katmak u.Wıiyetini tes 
~erine ~ haklardan ve pit ediyor. 
kendilerini mtlstemıa alma1anm ve . 
iİftİ'en lllfatiyle devletin, villyetin Şimdi kanunun tatbik edileceği 
belediJelerin ftJa mWhak bllclgelf lnerlerine miyar tutu1ac&k olan "en 
idarelerin dalıl pae it kanununun u 10 ifçi çalJftınnak,, k&Jdnu da bl 
tpennleN tahmil eylecQi 8R11 ru aydmlatayım : 
fiyetlerdea mJWeea• -~ ikinci maddenin A bendi: •'Bu Jra. 
ull ftl'tt -memelidir. nun mahi,etl itibariyle yolunda it-

Bundaa -.ra lf ve ifçDeıo btlroeu leyebilmesi linç gllnde en az 10 işçi 
mtldtlrtl 7ine ....... çıkan ya- cahlbrmayı icabettiren !eyerlerine 
ayı mem111 be'Nederek burada be- ve baralarda çahpn ltçilerle bunla
•d mad+mln yalım Dk flkraamm rm ipennlerine tatbik olunur." I· 
e1e aJmdliıaı w Jıbo hlldlm Of)ıranl· ...___._ ..... .._ _ _ ..... ~ itt...._....ıı 
dJtmı ~ demlf*k ki: ~ -W-.J'V&• Wl,J''VW u.nJ• 

Halbüi, IJdDci tıba .-..ıet ta... le yolunda ieJeyebllmeaf için demek 
~ ~ dqJruya ve11" 4o- 111 demektir ki bir ffyerinin kuru
~ ..,..._ il )Wlerlnde çalı- lut tanı, orada bulunan çaJıpna va
l&Dlardan ancak "idari . ,,_1_ lJ- lltalan ve o ffyerinde yapılan ilin 

tHSnı...v• g l8tilzam ... ,&; '-' ku ti, normal ,..,. ..,, ..... w ,.~ .. mtts- . e...,.. &ft6 vve 
tema tubaUfbu'. idari '9Uifelenlen vuiyette 10 kitinin alçlfbn}ınumı 
maada ilQl llfatiyle ta'ıpa ,bltan icap ettirmektedir. Kelel& bir triko
rarddaiJar, tıptı bir bu..S mGwe- taj atölyesi taaavvur ediniz ki 10 
-se Olduia gibi ba bnuna W>ldir- ilÇI için Jlvmgelen allt ve teeiatı 
lir. havidir. Ve gene meael& öyle bir ber 

nin koymq olduiu prt1arm ve mll
kellefiyetlerin tamım bulunma• de
mektir. Yokla ilÇi a)'1IJIDI beheme
hal ona doldurmak mecburiyeti va
rit görillemez. 

Zaten ildncl ~denin C fıkruı, 
bu ,.A bendinin tarifine dahil bulun· 
madıldan halde, mahiyetleri ve ell:o 
nomik dununlan itibariyle bu kanu
nun herhangi bir fuJmm veya bir 
hUlmıUnUn kendilerine tepım lbmı 
gelen lelerin bir niıamname ile tee
plt olunacağım da tasrih eylemek
tedir. 
Şu halde bir itin iktmadl durumu 

o itte çalıttmlan itçilerin 10 kiti ol· 
11181Dla bakJlmıyarak kanun htlkllm· 
terine tabi tutulmaamı icap ettiriyor 
a bu llUl'etle kanunun tatbik llLha· 
111, daha ziyade priifletllmit olur. 
Ve itte bu baJmndan dolayıdır Jd 
kendilerine mahlUll htHdlmlerl havi 
ayn bir kanuna tlbl tutulacak olan 
ve böyle bir kanunun projeleri tlze. 
rinde çahplmakta l>ulunan kllçtlk 
zanaatçılar ve sair eenaf dahi basan 
yaptıldan ltfn mahiyeti dolaymtyle 
eJlmfmeld it kanununun umumi hll· 
ldhnleri çerçeveli -dahiJine bir nizam 
name ile almabllirler. BugOnHlk ka-
nunun umumi mankı hakkında bir 
noktayı daha balı •tmek isterim ki 
o da, 8 lııcl maddede yuıb "lltlrebis 
if,, • "stıreıdi J.f" tabirleridir. SU· 

" !iÇi ..ratlJie,, tabirini JmDanm. ber l&lonu dütünUnb ki, içinde on 
• bnmmn ilci keDm•ndea m an- koltuk andalyuiyle on berberin ça
Jldflım da burada blru ~ açık bp.bileceği teeiat vardır. Demek 
p ortaya koJID&k clolru, ~. ki, bu ~leri JO]unda ifleyebilme-
~ bhincl maddeel: .. Bir id için mahiyeti itibariyle gtlnde en reblz it. mahiyeti itibarile ancak 30 

" 

t.00-17.SO 14 
17.30-19.00 14 

5.57 19.00-23.30 21 
7.15 7.15- 9.00 7 

7.35 17.30-lUO 7 
6.1' 6.15 - 7.30 11 

7.ao- 9.00 • t.00-17.30 9 
17.30- ıt.00 ' lt.00 - 21.00 15 

7AO 21.00 -14.GO 20 

1.10 e.ıı- f.11 15 1.-- ... ' L40 9a-1fM u 
lfM-11.M ' , .. 

us 1.11-uo • t.Ol-17.30 • 6.51 17.ao-aso • 
U5 MI- f.IO 11 , .. _ .... 11 
7.lf 17.ao-ıt.ıs n 
6.00 6.0D- , .. ıs , .. _ ... 1 

tM-17.10 • 17.30-11.00 • U5 ıuo-11.eo 15 
21.00-a.u 11 

6.05 6.05- , .. ıs 

7.JO- t.00 • us t.oo- 11.JO 13 
17.J0-20.45 • U7 

5.2S 
5.45 5.45- ,.., 15 

, .. 'r t.oo • 5.SS 9.oo-1uo 11- 12 
17.30 - lt.00 • ıt.oo- 1.00 20 

5.50 5.50- 1M 15 
7.30- t.00 10 
... -17.SO ıs 

us 17.JO-ll.OO • ltM-11.15 11 
uo ~ .... it .... ~., .. 14 

7.10 
11..IO-IUO 
1uo-11.ıa ıl 

J.15 
iM- , .. 

5.45- uo • 7.30-. ı.oo ' t.00-17.30 11 
1.17 l 7.SO - ıt.00 7 

11.00 - ıı.oo il 
11.00 - 14.41 ao 

5.25 
5.45 5.45- 7.30 10 

7.30- 9.00 7 
t.00-17.JO 10 

6.14 17.SO-.lt.OO • 11.00 - ıı.oo 15 
21.00 - 24.25 ao 

22.50 

19.10 

lt.30 
23.20 

14.0S 

us .... .. ... ... 
llM 

lt.U 
auo 

IS.Si 

MI 

20.45 

20.15 

3MO 

24.IO 

1.00 
20.50 

21.15 

IMO 

tul 

D.SS 

24.0S 

M.441 

11.25 

ls.55 

24.15 

ı, ·aank•ının kumbaralarını almakla 
yalnız para blrlktlrmlf olmaz, 

aynı zamanda: 

Taliinizl de denemiş 
olursunuz! 

ıı Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bitin kumbara Alllpl•rl-

ne aenecle 7 defa kur'a ~ 

20;000 Lira mük8fat 
ı verilmek

tedir. Bu iki Keşidenin her birinde &000 lira, şu 
şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100ıuzer 11radan7000 ,, 

rikumı ele abmL Burada faraza, 20 il 50 ellişer ,,1000 
günde 20 ifçl çahfbnlmaktadır. l'ab 

,, 
~:e;::,ın ~-;: ~ 17 5 ,, 10 onar ,,1750 ,, 
:ıalfçilaı:ı::.~:ıb: Ceman 207 kişiye 5000 
nn yirmi günde iflerini bltirmlf ol-

~~=~ ikişer bin liralıklar: etiği dokumacılık. dalma •Urilp giden = ::':.:~.= Diler bet k•tlclenln her birinde yal-
30 gttncıen az zaman sarfedilmJtıH, nız 1 klfiye iki bin llra verlllror. Bu 
bu; stıreladz bir l.tth'· Çlbı1dl ntte- k ld 1 h c b t, H 1 madiyen makinelerin montajı o fab eş e er er sene yU 8 az nan, 
rikadald iftigalln ewı değildir. B1r Temmuz, Eylll ve Blrlnd Klnun •Y· 
defalık olmUf ve bltmlttlr· 

ı., Kanununun diler htlktlmleri tarının Uk gGnlerl yapılmaktadır. 
hakkında da esaalar itibarile Ibmı· l .. 11111!1••-••ıılll•••••••ill•••••• .. 
gelen izahtan matbuatmııza her za- - -------- --------------- man vermeye hazır bulunuyoruz. 
Muhterem VeldBmfzln aynca kanun 
müzakeresi llJl'Ulllda Kamutayda 
beyan ettikleri gibi; it kanunu hU· 
kttmlerinin lfçller tarafmdan ve bO
tihı halk tarafından kolayca anlafl· 
labllmeai için gayet açık bir dille 
yazılm'f risaleler de çJkaracaim ve 

~ 
Kanun hllktlmlerlnln hukuki ba-

Jamdaıa fel'bJerl ve Dml MM1•n. g6-
re e8babı muclbelerl ve Detlcelai 
ise büyük ilmi kitaplarla tedvin olu
nabilir. BugUn için 1f kanunu hak· 
kmclaJd yanht ve ebik Defrlyatm ka 
nun ruhuna ve vam kanunun mak· 
aatlarma g6re umumi beJmnchn mtlc 
mel lalu baclur.., 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - 1~7-936 tarihinden Ma)'l9 937 sonuna kadar 
10,5 •11ik Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530-580 
talebe ile 120-140 müstahdeminin Sabah, öile, Aklanı 
yemekleri eski prtiıamede bir çok tadilit yapılmak su
retiyle yeniden eksiltmeye konmuetur. 

2 - İhale Ytikaek Enstitü binasında ihale Komisyo
nu tarafnıdan 13-7-936 pazartesi eünü saat 16 da yapı
lacafrtır. 

3 - Muhammen bedel 109051 lira olupmuvakbt te
minat teklif edileeek niiktar üzerinden yüzde 7 .5 dır. il aJidl dokJlll~ ~bir 18Ji8m u 10 ilÇl çalJftınnayı icab8ttirm it ctmtt devam eden lftir. Sllrekll it 
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4 - Daha fula izahat ve paraau prta••ini almak 
iat:eped1erin Eilatitü Daire Müdürlüiüne mlracaatlan. 

(15a.) (3631) 

. 
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lstanbul üniversitesi arttırma eksilt
me ve pazarlık komisyonundan : 

Muhammen Teminatı Saati 
Cinsi Mikdarı bedeli 

Lira 
Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. 15 
Maden ,. 865 ,, 1 7 .- 1103 L. 15.30 
Odun 1191 Çeki 2.40 215 L. 16 

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

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

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

Adana Belediye Reisliğinden: 
200 lira aylık ücretle Adana Belediye Mimarlığı mün

haldir. !steklilerin vesaikleriyle müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (3575) 
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lıtanbulda Tan gazeteıi airotta aeniıine. I 
Gazetenizin 23 Nisu 1986 ntah... İ 

1 -
1 smda yasılı şartlar dairesinde a.... 15 i_ 
- ya ka.rşı 1000 liralık elgort&lı abone kuruşluk _ 

_,. r..... • - .t·uılmak lstiyonım. Abonem.an bede- pul •e = 
~ ll gönderilmiştir. Sigorta mua.melesl- · llrwı ! 

Yüksek Ziraat Enstttüsü 
Rektörlüğünden: 

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

2 - İhale Enstitü binasında toplanan Konisyon 
tarafından 10-7-936 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) 

BETON MAMULATI 
KiRtMiTL~R· 

L~V~ALAQ vı DiR~KL!;'.R • 

ANADOLU 'iNtNTOLAQI T.A.~. 
TSLEı:ON: l<ADTAL 9 ,<51t.f) -

i nln yapılma!nm dUerlm. · 1 
=ı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım•ıııı•ıuı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

1 Deniz Levazım Satinalma komisyonu ilanları 1 

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

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

İsteklilerint 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, ,,. 
teklifi muhtevi mazrufları belli aiin ve saatten bir saat 
evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon baskanlığma 
vermeleri. ( 3 2 8 7 ) • • MM 

Cinsi Mıktan Tahmin Bd.Muvaldcat Eksiltme ~ün ve 
teminat saati 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Süt 10000 1000 00 7SOO 30Haziran936 11 
Yoğurt 10000 ) 

1 
• 

) 3700 00 277 50 30 Haziran 936 14 
Süt 20000) 

Deniz Talebe ve eratı için ylikllrda yazılı Üç kalem gı
da maddesi hizalarında yazılı a-ün ve saatlerde açık ek
siltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnameleri, her gün komisyondan paraw. verilir. 
İsteklilerin, yazılı muvakiat teminatlarını !stanbul 

Vilayeti tnuhasebeciliğine yatırarak mukabilinde ala
cakları makbuz veya banka .teminat mektupları ile ve 
belli gün ve 'saatlerde bulunan komisyonumuza müra
caatları. (3284) 4435 

Tahmin edilen bedeli 862·1ira olan· 12500 kilo muhte
lif yaş sebze 30 H~iran 936 tarihine. rastlayan Salt gü
nü saat 15 de açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız. verilir. 
!steklilerin 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 Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza müracaatları • . (3285) · «le 

Emniyet işleri Umum Müdürlü 
ğünden · 

1 - 9 3 6 senesinde zabita memurlarına yaptırılacak 
elbiseler için azı 12969,30 çoğu 13081 ,SO metre kurna$ 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ~ksiltmeğe konul
muştur. 

2 - Kuma§ın ·rengi koyu kurşuni olaca~ beher met
resinin bedeli muhammeni 5 00 kuruştur. 

3 - . Kumaşların ihalesi 13-7-936 pazartesi gül:lÜ saat 
15 de Ankarada Emniyet İşleri Umum M_üdürlüğünde 
teşekkül eden Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet 
6 ve 150 adet 3 numara pulluğun 6-7-936 Pazartesi gü
nü saat 15 de aC;ık eksiltmesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeğe gireeekler: Kumaılatm muhammen 
bedeli olan 65,407 lira 50 iuruı ii&erinden yüzdo yedi 
buçuk hesabile 4905 lira 55 kUrutlük muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 in· 
ci ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel~elerle birlikde t~if 
mektublannı ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona 

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 e-elmeleri. ( 1412) ( 3448) 

vemieleri .. 
5 - Kumaşların ihalesi"ne aid şartname Emniyet İş

leri Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan alı
nır. Fazla izahat almak ve şartnameyi ıörmek isteyen
lerin mezkur Komisvona müraçaatlar. (1458) (3530) 
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RADYOLll 

Çünkü 
Hergun Radyolinle fırça
lanan ağza, mikrob, diş 
ağrısı ve hastalık girmez 

Fakat 
Gonde iki defa Radyolin ile 
dişleri flrçalamak şarttır 

RIDIOLil 
Sıhhat, . güzellik, 
cazibe demektir 

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

altı benzin tankı yaptırıla

caktır. · 
2 - Bu işlerle meşğul o

lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malumat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek şartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkur Şubeye 
vermeleri. (36) (3459) 

4672 

CO'-< 
ZE TLI OLUR 
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SOMED BANK 

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
KUNDUQAlMINDA 
ADAYIN iZ 

~ERU nALLAD PAZADLAD 1 

KUPONLU ·VAD~Li · M~VDUAT 

HER· AYIN· 8iRiN01; ·PARANIN· J:9Ai Zi ·VE RjliR 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

Ademi iktidar 
ve 

Belgevşekli ğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
fafsilat: Posta kutusu 1255 

Hormobin 

.U70 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
C!LT VE ZUiınEVl 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 

Adres: Beyo~lo l4Jtiklal caddesı 

Rumeli Han No. 16 

Hergün öğleden sonra b:astala· 
nnı kabuJ eder. 

Telefon: 40153 

MOTORLU 
VASITALAR 

Mühendis : 
Adnan Halet Taşpmar 

Satış yeri : 
Istanbul: Kanaat Kitaphanesi 
Beyoğlu : Haşet Kitap Evi 

Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - UmumJ 
Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matba.actlık T. A. Ş. 

Basddığr yer: TAN Matbaas1 

• 

Dişiniz mi ağrıyor? 

Bir kaşe Gripin ahmzt 

Kırgınlığınız mı var? 
Bir kaşe Gri pin alınızl 

• 
1 
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Sizi, baş ve diş ağrılarından 

hemen ku.rtaran .bir halaskardır 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının sigortası 

G 0 V E N 
SERMAYESİ TAMAMEN TORK 
EN GÜVENİLEN SlGORTA Şl'.RKET1D1R. 

Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. 
Sigortalarınız için emniyetle ( G U V E N ) i hatırlayınız. 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasında. Tel. 44966. 

iktisat Vekaleti 
Maadin Genel Direktörlüğünden: 

Aydın Vilayetinin Nazilli kazasına bağlı Ortakçı nahi
yesinde kain olup şimalen, Demir tepeöen başlryarak 
Kara Kaya tepesine doğru hat, Sarkan Kara Kaya tepe .. 
sinden başlıyarak Geriz tepeden bil'murur çeşme sabit 
noktasına kırık hat, cenuben ve garben çeşme sabit nok-
tasından hudut başlangıcı olan demir tepeye doğru hat 
ile tahdit olunan 49, 131 hektar saha dahilindeki mekşu
fen hükumete aid bulunan Ortakcı namiyle maruf kap
lıca. 

1 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itiba
ren bir sene zarfında (25,000) lira sermaye ile bir Türk 
Şirketi teşkil edilerek imtiyaz hukuku bu Şirkete devre .. 
dilmek, 

2 - Hamam sularının kirlenmeğe maruz kalmamak 
üzere tedabir ittihazı, 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değişmesi imkanlarının 
temin it 

4 - Mevcut tesisattan şifai maksatlar için istifade 
edilen havuzlar ile diğer her türlü temizlik için kulla-
nılacak · havuzlan ayırmak, . 

5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına 
uygun bir şekilde yeniden yapmak, 

6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılan in
sLJ.a t malzemesinin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmi
yecek malzemeden intihap edilmesi, 

7 - Şirketin teşekkül tarihinden itibaren bir sene zar
fında vücude getirilecek tesisatın "birinci maddedeki 
izahata göre" ve yapılacak ameliyatın plan ve projeleri 
İktisat Vekaletine verilmek, 
. 8 - İkinci sene i~inde mecmuu (20,000) lira kryme
tınde muntazam banyo daireleri yaptırmak, 

9 - Bu teaJıhütlerin ifasını teminen Milli Bankalar .. 
dan birinin ( 18 7 5) liralık teminat mektubu verilmek, ' 

1 O - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira veril
mek. 

Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek 
taliplerin 6-8-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
on beşe kadar kapalı zarf usulile Ankarada İktisat Ve
kaleti Maadin Umum r.1~üdürlüğüne müracaat eyleme-
leri ilan olunur. (2650) 4057 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli Saraylar müstahdemleri için pazarlık sure

tile Yüz yirmi üç çift kundura yapdırılacaktır. 
2 - Pazarlığa girmek isteyenler Milli Saraylar Mü

dürlüğü kalemine müracaat ederek nümuneyi ve şartna
meyi görebilirler. 

3 - Pazarlık 1 Temmuz 936 Çarşamba günü saat on 
beşte Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğü binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat Kırk lira olup bu • paranın 
muayyen vakitten bir saat evveline ICadar Malsandığına 
yatırılmış ve makbuzunun pazarlık komisyonuna veril
miş olması lazımdır. ( 3 5 1 1 ) 
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