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ISTANBUL 

Kazanç vergisinde değişiklik 

Vergi mükelleflerin lehinde 
olmak üzere tadil ediliyor 

Bes yüz liradan aşağı taahhütlerden vergi kesilmiyecek, seyyar 
saflcılann ruhsat f ez keresi harcı 25 liradan l liraya indirilecek 
Ankara, 19 (Tan) - Sayinin ira

~ile geçinen seyyar satıcılarla bazı 
işçiler için kazanç vergisi kanunu -
ti.Un tesbit ettiği vergi nisbetlerini 
hafifleştirmek ve bazı müesseseleri 
tazyik eden kayıtlan kaldırarak tica
t"l vaziyette vergi bakımından teva
ti.ln ve birlik husule getirmek ve tah-
8ilat hususunda mükellefe daha ziya
de genişlik ve kolaylik temin etmek 
için kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ihtiyaç 
hasıl olmuştur. 

Bu maksatla finans bakanlığı tara 
frndan hazırlanan kanun IavihaBmı 
hükfı.met, önümüzdeki günlerde Ka -

. ~- 'flJ 
fJ.lf'l 

Dünkü idman şenlikleri büyük bir intizam ve muvaf fakiyetle yapıldı 

tnutayaverecektir. ı~ .lVl~'-TI~ ~~ ........ ıı•"'l,,-}~ri 
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temin için devlet daire ve müessese -
lerine ve devletçe alakalı bazı mües-ı 
Elese ve şirketlere karşı .t~a~ütte b~- JI lf.usso ]ı·nı· Joym adı m l ? 1 b ltlı y tlı lk. he 'D eea liD Da I!< lUlt o lYI o an dl g h1nanıarm kazanç vergısının taabhut 1 Vl ~ lı U~ • \ Y/ 
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tn;~~hüt mukavelesinin şümullü 01 Yakın Şarkta hakimiyetini İdman Bayramı dün 
tnası ha.sebile bu esasın tatbiki dev-

büyük muvaffakıyetle yaptldı 
i t b · k Atatürkün, milli mücadeleyi hazır e e bağlı ticari müesseselerin üytl v ı k 1 
b~r kısmından kazanç vergisi tevkifi yaymaga l! a ıcaca mış. Habecistanda lamak üzere Samsuna çıkışının 17 
tibi bir netice vermiştir. 3 ~ s inci yıldönümü, dün Üniversıtede 

liususi olan ticari müesseselere mal ,parlak bir törenle kutlulandJ. Yal-

tatanıar için böyle bir kayıt bulun- Edenin Cenevrede Fransa, Türkiye, İspanya Yu- ı·talyanlar bı·r ı·ngı·ı·ız nız memleketin kaderini değil, cihan 
!JnMıın ribetle devlet sermayesile iş- tarihinin seyrini değiştiren muaz -
~~•H:~ .. ıu."'~ıı ... ı.q.ı nanıstan, Yugoslavya murahhaslarıyla Aktle- zam bir hareketin baslangıcı olan bu 
lb.Uesseselerden daha pahalı mal al- hatırayı tes'it için bütün yüksek tah 

ltıak mecburiyetinde kalmışlardır. nizin emniyeti meselesini tetkik ettiği bildiriliyor zabı•t•ını· tevk·ıf ettı·ıer sil gençliği Üniversitenin konferans 
bevlete bağlı müesseselerle hususi salonunda toplanmış bulunuyordu. 

bıUesseselerin ticari vaziyetinde ha -
8~ olem bu müvazenesizliğin izı:ılesi i
tın taahhüt bedellerinden kazanç ver 
tiııi kesilen müesseselerin umumi ve 
~Ul?~k bütçesi daire ve müesseseıe:
e \11layet ve belediyelere hasrına lu
t~rn hasıl olmuş ve hangi nevi işlern taahhüt sayılamıyacağı tatbıka -
tlrnda birçok ihtilaf ve tereddütleri 
t a~et ettiğinden muhtelif takdir ve 
\>eıa~kilere yer bırakmamak üzere 
~~tgi bakımından taahhüdün tal'ifi 
hthetine gidildiği gibi, müteferrik mü 
~aaları kayda tabi tutmamak mak-
111 ıle tamamı beş yüz liradan aşağı 
'il an. taahhüt bedellerinden vergi ke
le tb.ıyeceği şeklinde bir had kabulü 

ap etmiştir. 
r 2 - Bundan 'başka kazanç vergi
~l?ıden istisna edilmiş bulunan teşvi
)6 118.nayi muafiyetine tabi müessese 
"r • t · 1 ,. arasına ım ıyaz ı 

Londra, 19 (Tan) - Nevs Kro
nikl'in yazdığına göre, İngiliz dışişler 
bakanı Cenevrede bulunduğu sırada, 
Akdenizin emniyeti meselesi etrafın
da Fransa, İspanya, Yugoslavya, Tür 
kiye ve Yunanistan murahhasları ile 
hususi bir mülakatta bulunmuşt•Lı·. 
Bu gazete bu mülakatların neticesin 
de neye karar verildiğini söyliye· 
cek vaziyette olmadığını bildirmekle 
beraber şunu kaydetmektedir: 

Anlaşıldığına göre bu devletler ara 
smda Uluslar Kurumu çerçevesi dahi 
!inde mütekabil muavenet pakt!an 
yapılacaktır. Bu vaziyet dahilinde 
Akdenizde bir mütecavize karşı müş 
tereken hareket olunacaktır. 
Habeşistanın ilhakını ilan etmiş o

lan Mussolininin Akdenizde de ve bil 
hassa yakın şarkta hakimiyetini yay
mağa çalışacağım yazmaktadır. 

lngiliz elçisinin Cibutiye 
yolladığı diplomatik 

çanta yolda kayboldu 
Londra, 19 (Tan) - Adisababada

ki lngiliz sefaretinden Cibutideki İn
giliz sefaretine gönderilen diplomatik 
bir korya çantası yolda kaybolmuş -
tur. lngiliz dış işler bakanlığı Adisa
babadaki elçisine bu işin süratle tah
kikini emretmi§tir. Kezalik Habeşis
tandaki İngiliz seyyar hastanesi kü
çük zabitlerinden Diredana Bonnerde 
İtalyan askeri makamları tarafından 
tevkif olunmuştur. 

MAKİNEDE 

l...ortdra, 19 (Tan) - Habe
~istanm i5letilmesi için ltal
yanlann Almanya ile yap
mak istedikleri ekonomik 
anlaşma etrafında Berlinde 
hararetli temaslar yapıl
maktadır. 6 kişiden mürek
J,ep bir Jtalyan heyeti Bf."r
linde bulunmaktadır. Bunla
rın başında bulunan Maç~"a. 
Habf."şistamn ekonomik i~lo
tilmesi i('in Hitlerle iki defa 
konm;muştur. 

Törene, tam saat on yedide, istik
lal marşile başlandı. Marştan sora 
kürsüye çıkan Mili Türk Talebe Bir
liği reisi,, ilk sözün İzmir Saylavı 

[Arkası 10 uncuda] 

İdman şenliklerine ait muh· 
telif resimler 7 inci sayfada 

• ••••••••••••••••••••••• 

Parti Kamutay 
grupu toplantısı 
Dışişler Bakanı Vekili dıı 

siyasayı izah etti 
Ankara, 19. (A.A.) - C. H. P. 

Kamutay grupu idare heyeti Başkan 
lığından : 

C. H. Partisi Kamutay grupu bu
gün öğleden sonra Dr. Cemal Tun
canın başkanlığında toplandı. 

1. - Dış işleri Bakanı vekili ŞUk· 
rü Saracoğlu genel siyasal durum 
hakkında Partiye izahat verdi. 

2.- Mahalli idareler komisyonu• 
nun hazırladığı raporun tetkikine de 
vam edildi. 

~ıı\ r k e t 1 e r d e d a h i 1 ol
' gu halde kanunda sarahat bulun
~ tb.asından dolayı bugüne kadar bu 
~et~etıer hakkında hükmün tatbiki ci 
\ llıe gidilmemiştir. Bu husus kanun 
~ tl'aptlan bir fıkra değişikliğıle tah-
a etnine alınmıştır. 

~! - Ecnebi memleketlerden gelen 
~ lltlerin verdikleri temsillerde bi
~~ı:ellerinden damga resmi gibi 
~ erle darülacize hissesi ayrıldık 
~ ~nra geriye kalan miktarın yüz
'1~ si, bugün kazanç vergisi olarak 
~ aktadır. Damga resmi yüzde 5 
~ ~ 2459 numaralı kanun mucibince 
)a~ let bedellerinden yüzde 10 da tay 
~~le resmi tahsil edilmekte ve şu su
~ ~alnız hazineye ait resim mikta
~ a e 65 şe çıkmaktadır. Bu ni::ıbe
~ \ fırhğı aşikar olduğundan yüzde 
~l!~tlı~nç vergisi yüzde 5 şe indiril-

Şimdilik Mısırın işgali mevzuu ba
his değildir. Fakat herhalde İtalya , 
Libya ile Habeşistan arasında bir şe
rit almak ve iki müstemlekesini biri
birine bağlamak istiyecektir. Leon Balumla karısı Fransa 

(Arkası 10 uncudal sosyalistleri kongresinde 

Geceki feci cinayet 

Bir köpek tarafından ısırıldığı ve 
kuduz iddiasından korktuğu için 
Bonner tedavi için Odene gitmekte 
idi. Evvela burada tevkif edilen za
trn İngiltere sefareti ateşemiliteri ol
duğu zannedilmişse de sonradan bu
nun doğ·nı olmadığı anl~rlmıştrr. 

lngiltere hükılmeti bu hususta !tal 
ya nezdinde teşebbüsatta bulunacak
tır. 

Yine senelerdenberi Harrarda bu -
lunan bir Fransız papaz Habeşistan
dan çıkarılmıştır. 

Dünkü spor hareketleri 

Atatürk spor bayramı dün 

canlı bir şekilde kutlulandı 

ı edır. 

~ f:~ ~ayyar hizmet erbabı günde
~ hi. s:;fi kazançlarının 12 misti 

tııar ~etabı olduğu halde seyyar satı 
~~ ışçiJer ve hamallardan gündelik 
~ç \1ııan kazançJannm 20 misli ka
~~:rgisi alınmaktadır. Sermaye 
:"<lu~ Parası bulunmıyan ve sainin 
~ç \1 ge~~en seyyar satıcılarla ka
. ~~ergısı kanununun 37 inci mad· 
~le "e ~ ~ıkrasına girmiyen sair a
('l ar ışçılerle seyyar san'at sahip
~ b~da bir fark bulunmadığın
~ arın da ayni nisbete tabi tu
~~d tnuhik görülmüş ve işçi ma
'~ e olan bütün mükellefler bir 

toplanarak vergi nisbetleri de 

[Arkası 10 uncuda] 

Bir bekçi kalbinden bıçaklandı 
bir kişi de hafifce yaralandı 

Vak'anm faili Remzi isminde bir şofördür 
Dün gece, saat yirmi üç buçukta 

Tarlabaşında feci bir cinayet ol
muştur.Biri bekçi olmak üzere iki ki
şi çok ağır surette yaralanmıştır. Ci
nayeti geceleyin haber alınca bir mu 
harririmizi hadisenin cereyan ettiğı 
yere gönderdik. Sözü arkadaşımıza 
bırakıyoruz: 

Saat yirmi dört ... Bütün Tarlabaşı 
semti ayakta ... Herkesin ağzında ci· 
nayet haberi dolaşıyor. Grup grup. 
dar sokakların içinde toplananlar, en 
ziyade vazife başında kalbine biçak 
yiyen bekçiye acıyorlar. Bilhassa, 
Tarlabaşının Tavla sokağı tam bir 
heyecan içindedir.Marifetini ve yapa
cağını yaptıktan sonra firar eden ka
til aranmaktadır. Fakat bütün ara -
malar, araştırmalar netice vermiyor. 

lrndadı srhhinin çan sesleri işitili -
yor. Kaldırımın üstünde polisler ara
sında ba gm bir halde yataıi zavallı 

bekçi güçlükle kendisinin kimin tara
fından vurulduğunu söylüyor. PoJis
ler,devriyeler not alıyorlar. Beyoğlu
aun büyük bir kalabalı~ı sokakla
ra döken, hemen herkesi Tavla soka
ğına çeken cinayet şöyle olmuştur! 

Tavla sokağında randevücü göz
lükü Ruhiye ünvanile tanınmış olan 
bir kadın vardır. Bu kadın, uzun se
nelerdenberi o civarda bulunmuş, 
şöhret kazanmıştır. Gözlüklü Ruhi
yenin kardeşi Ahmetli de tanımayan 
yok gibidir . 

Ahmet, gece yanma bir kadın al
mış, beraberce gezmeğe çıkmak is
temiştir. Tavla sokağında konuşa 
konuşa ilerliyen Ahmet, çıktığı ev
den henüz yirmi adım uzaklaşma
mışken karşıdan karanlıklar içeri
sinden birisinin kendilerine doğru 
gelmekte olduğunu farketmiş ve ya-

[Arkası 10 uncuda] 

Adisababadaki İtalyan mahafili se
faretlerdeki silahları bile toplamak 
istemişlerdir. Fakat İngiliz sefareti 
silahlarını vermekten imtina etmiştir. 

Gün aşırı 
··~············· Uzun yıllardanberi "Akbaba,, mec
muasındaki yazılarile tanınmış ve 
sevilmiş olan Yusuf Ziya ile Orhan 
Seyfi Tan yazı ailesin; girmişler
dir. 
(Gün aşrn) ba.5lığı altında bir gün 
Yusuf Ziyanın bir gün Orhan Sey
finin yazısı ('ıkacaktır. 
Bu yazdarda ~ünün vak'alannı, ce
reyanlannı, san'at düşüncelerini 
bulacalcsımz. 
Türk edebiyatmrn bu iki mümtaz 
('ehresi esasen okuyucuların daima 
lezzetle aradıklan bir cift imzadır. 
ince zeka ile yüksek bir san'atin 
birleşmesinden" doğacak bu fıkra
lan karilerimizin büyük bir haz ile 
takip edeceklerini umuyoruz. 

----- «:t:Ltft. ·-·- .... 

Kürek yarışlarında Galatasaray ve Beykoz iki

şer birincilik aldriar, 1934 - 1935 senesi B. 

takımları şampiyonluğunu Fenerbahçe kazandı 

Fenerbahçe 1935 senesi Tür kiye birincHiği şildini arıyor 
[Yazısı üçüncü sayfamızdaJ 
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HERGON BiR FIKRA 

Dlyorl~r ki 
Evet bütün tamdıklanın diyorlar ki: 

Aksaray soygunculuğu 

Mehmet hakkında 

tevkif karan verildi 

llkmekteplerde Bina ve arazi 

Bu yll ahnan Belediyede bu İS için 
neticeler, çok iyi b. k · k ld 

Ilk mekteplerin 935 - 936 tedris yı- ır omısyon uru u 
ima ait randimanları tesbit edilmeğe 
başlanılmıştır. 

Küçük Haberler 
• inhisarlar kadrosuna ilaveler -

inhisarlar umum müdürlüğü kadro
suna yeniden mühendis ve fen memu
ru alınacaktır. 

- l'ahu, sen ne tuhaf adamsın· dünya altüst oluyor, sen hiç oralı aeğilsin, 
koca bir kral memleketini bırakıp kaçarken sen tutm~ bize kirazla naf
talin arasında münasebetler arıyorsun, ltaıyada bütün podra fabrikalan 
"Afrikadaki insanlara "acaba ne renk podra yapsak daha çok satanz,, di
ye kafa patlatırken sen kurşun kalemini mi minareye benzeteybn yoksa 
mlnare~i mi kurşun kalemlne, yollu yazılar yazıyorsun, bir ~a etrafına 
bak, daha içtimai, siyasi, llıni •.• Canım bak, meseli. daha geçen gün adada 
beş metro boyunda bir balık tuttular. Bu balık nedir, nenin nesidir! Aca
ba bu balık, ne\•' inin en büyüğü mU yoksa en küçüğü mü! Bir parça uğ
raş, kitap kan$ır. Velhasll okuyuculara bir şeyler öğretmeğe ~alış, bu 
memJeketin öğretici yazılara ihtiyacı var, bu memJeketin çocukları: 

- Bana bir tek kelime öğret, sana canımı \'ereyim. 
diyen insanların soyundandır. 

* * • 
Ben de bUtUn tamdıklanma §U radyo hikiyesinl anlatıyorum: 

Aksarayda Nadire isminde bir ka
dıncağızın kollannı bağlıyarak, çek -
mecesindeki altın, mücevher ve buna 
benzer kıymetli zinet eşyalarını çalan 
hırsızlardan Mehmet, dün, adliyeye 
verilmiş ve Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesine çıkarılmıştır. 

Bugüne kadar alman neticelere gö
re, birinci sınıf talebeleri yüzde 77, 
ikinciler yüzde 80, üçüncüler yüzde 
85 ve dördüncüler yüzde 79-80 arası 

Bina ve arazi vergilerinin bir ha
zirandan itibaren belediyeye geçece
ği malumdur. Hazirandan sonra ma
liye ve belediye tahsil şubelerinin a
lacağı şekil hakkındaki hazırlıklar 
görülmüş, kadrolar tesbit edilmiş
tir. Bu kadroların şahıslandırılma
larma ait muamele de bu hafta sonla 
rmda bitirilecektir. 

Alınacak mühendislerin maaşları 
200 den 250 liraya ve fen memurları
nın da 100 den 150 ye kadar olacak· 
tır. Şimdilik 9 mühendis ve o miktar
da fen memuru alınacaktır. 

• Ziraat Bankasına borçlu olanlar 
- Zirai kredi kooperatiflerinin teşek 
külünden evvel, ziraat bankasından 

zirai yollar ve muhtelif sebeplerle 
borç para alanlardan, borçlarını, öde 
miyenlerin, borçlannm yüzde 3 faizle 
taksite bağlanmaları hakkında çıka
rılan kanuna rağmen birçok borçlula
nn taksitlerini ödemedikleri görül ,. 
müştür. 

muvaffak olmuşlardır. 
Amerikada radyonun bumunu sokmadığı apartıman hemen hemen 

)'okmuş. Bu yüzden hiçbir katında radyo bulunmıyan apartıman kiralan 
ötekilerine nisbeten korkunç surette pahalı I~. 

Mehmet, Hakim Reşidin sorguları
na verdiği cevapta, arkadaşları İsma
il ve Necati ile birlikte Nadirenin evi 
ne girdiklerini, kadının ellerini bağ -
ladıklannı sonra da sakladığı yerden 
mücevher ve altınları çıkararak kaç
tıklarını itiraf etmiş ve çaldıkları zi
net eşyası arasında 12 beşibiri.ik, 15 
altın lira, iki bilezikle Nadirenin kay
makam olan kocasından kalma bir ls
tikl9.l madalyası ele geçirdikleı ini an
latmıştır. Bunları Edirnekapı mezar
lığında Uç arkadaş arasında taksim 
ettiklerini söyliyen Mehmet, kendi 
hissesine düşenleri Necatinin ni~anlı 
sı Müzeyyenin bahçesine gömdUkleri 
ni ilave ederek demiştir ki: 

Beşinci sınıfların imtihanlarına bir 
haziranda başlanıp 12 de nihayet ve
rileceği cihetle henüz bu sınıflara ait 
randıman nisbeti kat'i olarak bilinme 
mektedir. Mamafih sene içindeki yok 
lamalara göre şehrimizdeki bütün ilk 
mekteplerin beşinci smıflannda oku
makta olan 6 bin küsur talebeden an
cak beş bin kUsuru mezun olabilecek

Belediye muhasebe mUdürlUğün· 
de kurulan bir komisyon, bu işin 
muhasebeye taallük eden hazırlıkla
rını görmektedir. 

Yani yirminci asnn allamesi kesilen radyoya daha şimdiden insan oğul
lanrun tahammülü kalmamış . 

Sür'at asrındayız 
Fıkra vardır, fıkracık vardır. Hi

kaye vardır, hikayecik vardır; nükte 
vardır. nüktecik vardır. 

Bir fransızca gazeteden olduğu gi
bi tercüme ettiğimiz aşağıdaki gibi 
bir fıkra ve bir nükteye her zaman 
tesadüf edilmez: 

Nankin - Şanghay arasında işliyen 
omnibüs treni Fö Yan garından Çi 
Pşü istikametine henüz hareket et
mişti ki makinist, rayların arasında 
gezinen bir inek gördü. Lokomotifin 
düdüğü korkuttuğu için inek koşma
ğa başladı, fakat hattan ayrılmadı. 
Tren onu takip etti. 

Kian Si'li bir yolcu kontTol memu
nınu çağırdı: 

- Kontrol memuru, dedi, inek ha-
la önümüzde koşuyor mu? 

- Evet, zarif vücudu ile bu fakir 
ısimendiferi şereflendiren lutufkar 
yolcu, şeytandan ilham alan inek da
lma önümüzdedir. 

- Şu saatte trenin sUrati neka-
dardır? .. 

- Normal sürat olan saatte yedi 
kilometredir, ey namusu mücessem. 

- Ya şeytani ineğin sürati nedir, 
ey bu müthiş şimendiferin esiri? 

- Saatte sekiz kilometre, ey asil 
~rolcu. 

- Al şu parayı. Bir ip al ve maki-
niste söyle de treni ineğe bağlasın. 

Meıhur sözdür 
Dün balıkhanede bulunup da de

nizden çıkarılan birkaç tonluk mahut 
canavarı seyredenlerden biri yanın
dakine heyecanlı heyecanlı anlatıyor
du: 

- Otuz senedir bu denizlerde do-
laşıyorum, böylesini görmedim. Mi -
desinden tam altmış çift torik çıkar
mışlar ... Şaka değil bu yahu, tam 
altmış çift ... Her torik ikişer kilo 
gelse, yalnız midesinden çıkan balık 
240 kilo eder ... Dile kolay bu yahu, 
tam altmış çift .. Hani tek tük meş
hur oburlar vardır, bir oturuşta bir 
kuzu devirirler, bir tepsi baklavayı 
silerler, süpürürler, işte meşhur o
burlar gibi bir canavar, tam altmış 
~ift... Balık mı, balıkhanemi bu belli 
değil, yalnız midesinden (sanki bfŞ· 

ka yerinden çıkarmış gibi) tam alt
mış çift torik çıkarmışlar, yutmakla 
değil saymakla tükenmez, altmış 

çift yahu... Ha... ne dersin? 
Her "altmış çift'' sözünde sakin 

eskin bıyık altından gülilmsiyen öte
ki, bu: 

- Ha, ne dersin? 
Sorusu üzerine kendisini tutama -

aı: 
- Yahu, ne tuhaf adamlarsınız, 

•iz ... Bir millet, kendisinden daha A
ciz bir memleketi yutar, şaşmazsı
nız, tabii görürsünüz, "elbet, onun 
tankı var, tayyaresi var, topu var, 
mitralyozu var, bombası var, gazı 
var. Onu yutacağı besbelliydi.,, der· 
siniz. Sonra birkaç bin kiloluk bir 
balık birkaç yüz kiloluk balık yut -
muş diye siz de kUçUk dilinizi yutar-
11ınız ! Meşhur sözdür: BUyUk balık 
küçUk balığı yutar. 

Uzaktan bunları dinliyen afili bir 
balıkçı bunlara yaklaştı: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınm 

Sorular 
- 18i0 - 18il Almanya - Fransa 

harbi ne netic~ler do~unnuştur? 
- Paratoner mucidi Franklen'in 

kaç" kard~i vardı? 
- Ganj nehrinin kaynağı nerede -

dir? 
- Gluk kimdir? 
- lstanbulda neşredilmi5 olan 11-

c.amela\'am ve Kinıyaessaade eserleri 
kimindir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Şimdiye kadar gelip geçen 

papaları" sayısı kaçtırt 
o - lk1 yüz altmış beş. 
S - Yunan esatirinde rüyalara 

karı~n ilah kimdit 
O - (Gece) ile (uyku) nun oğlu o-

lan Morfe. 
B - AZber Dürer kimdir t 
C - Meıthar Alman .,.ırL 
S - Kristo/ Kolomb nerede ölmiiş

tür 1 
O - ispanyada Valladolld kasaba

sında 
S - Meşhı(r ltalyan res.cıam ve 

hakkaklarından Botticcllinin ba§1ıca 
eserleri nelcrdir1 

C - Başlıca eıı1erleri birçok "mer
yem ana,, tablolarıdır. 
~ ........ 

- !ki taraf durma.dan blöf savu
ruyor. 

Bir başkası dedi ki: 
- Evet, siyaset umumiyetle blöf

tUr: Tıpkı pokerdeki blöfler gibi .. Ta 
ki karşı taraftaki o blöfü tut11ncaya 
kadar ... 

- Tutunca ne olur'! 
- Işte o zaman iş pokere benze • 

mekten çıkar ve harp başlar. 
Sulh taraftan ve poker meraklısı 

birisi can sıkıntısıyle söze karıştı. 
- Şu canım pokeri de berbat et

tiniz! 

Memnun olduli 
Erenköyündeki R. M. imzalı bir o

kuyucumuz "sevişmeler, evlenmeler,, 
sUtunumuza şu mektubu göndermiş: 

"Birkaç zaman evvel genç ve gü
zel bir kız tanıdım ve deli gibi sev
dim. Fakat ne ettiysem, ne yaptıy
sam bu samimi aşkıma mukabele 
görmedim. Çılgın bir hale gelmigtim. 
Ancak dün gazetenizin bilginizi yok
layınız başlıklı sorulan arasında er
kek kalbinin vasati 300 ve kadın 
kalbinin vasati 240 gram ağırlığında 
olduğunu okuyunca kadınların erkek 
!erden kalpsiz oluşlarına aklım erdi 
ve bu çılgınca agktan vazgeçtim. 
Çok, teşekkür ederim.,, 

"- Benim hisseme düşen altın ve 
beşi biryerdeler, Müzeyyenin l·ahr;e
sinde yapılan araştırmada meydana 
çıktığı için, elime bunlardan hiçbiri 
geçmedi. Necati ile tsmail, bana. ay
rılırken 30 kağıt lira vermişlerdi. Bu 
para ile de Çatalcaya kadar gidip 
geldim!,, 

Hakim Reşit, suçlu Mehmedin tev
kifine karar vermiştir. Mehmedin ar
kadaşları zabıtaca aranmaktadır. Bu 
gllnlerde, onların da ele geçirilmeleri 
muhtemeldir. 

~Aledive 

Buz tevzii işi yine bir 
mütaahhide verilecek 

Belediye şehir dahilindeki buz tev
zi ve nakli işini yine bir müteahhide 
vermeğe karar vermiştir. Bu maksat 
la bir müzayede açıltnışftr. B'u ıtY.m 
yirmi birinde daimi enCilirien t'lnifm
dan ihalesi yapılacaktır. 

Belediye. bu işi müteahhide beş se 
ne müddetle verecektir. 

• BUyUk fırtınada şehir içinde dev
rilen ağaçlar semt semt bir araya top 
!atılarak belediyece sattırılmaktadır. 
Bu cümleden olarak Karacaahmette 
devrilen servilerde 2500 olarak tesbit 
edilmiş ve bunlar saWığa çıkarılnuş -
tır. 

• Şehir meclisi Tepebaşmdaki Asrt 
sinemanın kiraya verilmesine karar 
vermişti. Makamın arzusile verilen bu 
karar, bu binanın bir tegrinievvelden 
itibaren şehir tiyatrosu emrine tah
sis edilmesinden ileri geliyordu. Çün
kü şehir tiyatrosu gelecek sene ikiye 
ayrılacak, piyes ve operet kısrmlan 

ayrı ayn oyniyacaktır. Ancak beledi
ye teşrinievvele kadar bu binanın bo§ 
kalmasını doğru bulmamıştır.Bu iti
barla, bir hazirandan bir teerinievve
le kadar olmak üzere dört ay için ki
raya verilecektir. 

Buğday yolsuzluğu 

evrakı vilayete geldi 
Ziraat Bankası !stanbul şubesi es

ki müdürü Ahsen ile diğer allkadar 
memurlar hakkındaki buğday tahki· 
kat dosyalan dün bir sandık içinde 
vilayete gelmiştir. iZraat VekA.letin
den gönderilen sandık, vilayet idare 
heyeti tarafından açılını§ ve tetkika
başlanmıştır. 

Bu mektubu "Sevişmeler, evlen -
meler,, sUtunumuzdan ziyade buraya 
yakıştırdığımız için okuyucumuzdan 
özür dileriz. 

Dosyaların tetkiki ancak bir ayda 
bitirilebilecek, ondan sonra idare 
heyeti alakadar hakkında karar ve
recektir. 

Afiı ihtilafı halledildi 

tir. 

Deniz canavarı bugün 
de teshir edilecek 
Pazar günU sedef adası açıklarında 

yakalanan büyUk deniz canavarı, dün 
balıkhanede Türk Hava Kurumu men 
faatine teşhir olunmuştur. Ancak, 
balık dün kokmağa başladığından da 
ha fazla dayanması için ilaçlanmıştır. 
Canavar, Uç ortak tarafından satın 

alınmıştır. Bu hayvanın, balık nevile 
rinden hangisine ait olduğu hakkın
da tamamen ilmi bir tetkik henüz ya
pılmamışsa da, bunun köpek balıkla
n cinsinden olduğu muhakkaktır. Bo
yu, ağzı, dişleri, gözleri ve yüzgeçleri 
bunun, (Dikburun-Harharyas) deni
len neviden olduğunu göstermektedir. 

Balık , bugün de teşhir edilecek, ya
nn öğleden sonra Taksimdeki Rum 
kilisesi bahçesine kaldınlacak, müte
akip gUnlerde de Kadıköyünde teş

hir olunacaktır. Dün, canavarı iki bin 
den fazla meraklı seyretmiştir. 

Bomba tahkikatı 

Bina ve arazi vergilerinin beledi
yeye geçmesi Uzerine belediye mu
hasebesinin zaten yüklü olan işleri 
bir kat haha çoğalacağı için 936 
bUtçesile ihdası kabul edilen yeni 
muhasebe müdür muavinliğine he
nUz kimse tayin edilmemiştir. Ev
velce, bu muavinliğe varidat müdü
rü Orhan veya muvazene müdürü 
Cemalden birinin getirilmesi dUşü
nülmUştUr. Fakat, bu şubelere ait 
işlere halel gelmemek için bundan 
vaz geçildiği ve levazım müdürü 
Mahmudun muavinliğe tayin oluna
cağı söylenmektedir. 

Şehir mütahassısı 
Prust dün geldi 

• Türkkuşu filmi gösteriliyor -
Türk hava kurumu umumi merkezi 
tarafından hazırlatılan Tilrkkuşu iıl
mi her akşam saat 19 buçuktan iti
baren Eminönü Halkevi salonunda 
yüksek mektep ve lise Webelerine 
gösterilmeğe başlanmıştır. Filmin 
gösterilmesine pazar gününe kadar 
tievam edilecektir. 

•Muamele vergisinin tahııdl şekll
Sanayi birliği, muamele vergisinin 
gümrükten alınması için hilkıinıet nel 
dinde teşebbüsatta bulunmuştu. Alı
nan bir haberde iktisat vekaleti mua
mele vergisinin almış tarzı hakkında 
birlik tarafından yapılan teklifi kabul 
etmiştir. Sanayi birliği reisi Vasıf nı\1 
amele vergisi meselesini takip etmek 
üzere dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. 

• Yerli mallar sergisi için - Bll 
Istanbulun müstakbel planını ya- sene yerli mallar sergisinin nerede a· 

pacak olan Prust, dün sabah şehri- çılacağına dair henüz bir karar veril· 
mize gelmiştir. Prust, dün akşam ü- memiştir. Sanayi birliği idare heyeti 
zeri belediyede vali ve belediye reisi Taksim bahçesinde, Taksim stadyo
Muhiddin Üstündağ ile bir müddet munda tetkikat yapmış, bu iki yerdeJI 
görüşmüştür. Bu görüşmelere bu- hangisinin yerli mallar sergl•inin !!.Çıl 
glln de devam edilebileceği zanne- masına müsait olup olmadığı hakkın'" 
dilmektedir. da bir karar verememiştir. 

Prust, şehrimizde bir ay kalacak, Sanayi birliği idare heyeti bu itd 
tetkikatta bulunacaktır. Şehir planı yer hakkında fabrikatörlerin fikriııl 
ancak iki senede ikmal edilebilecek· soracaktır. Gelecek cevaplara göre, 
tir. sergi için bir yer tayin edilecektir. 

MUtahassıs, yakında Ankaraya • Haydarpaşa ha~tanesi kıUnik1e-
lridPr.Plctir -tlın --nJla~~~~MePıuITR+flı.~ Mi~&irk 

Fransız Elçisi Hastane 250 yataklıaır. Ve halen 150 
Galatadaki Türk Gregoryen kilise Cümhurreisimize itimatnamesini hasta yatmaktadır. Ayrıca çocuk bıt• 

sinin bodrumunda bulunan bomba takdim etmek Uzere Ankaraya gitmiş kımı için 20 yataklık bir kısım ilA\'f 
hakkında tahkikat devam etmekte - olan yeni Fransız büyük elçisi Ponsot, edilmiştir. 
dir. Mütehassıslar tarafından Uzerin- cuma günü tstanbula dönerek Parise • lnglliz ıı1efiri Ankaradan geldi--' 
de tetkikat yapılan bomba, bugUn tek hareket edecektir. ttimatnamesini vermek Uzere AnJcıt• 
rar polise gönderilecektir. Bomba hak Ponsot, kısa bir zaman içinde Pa- raya giden Ingiliz büyük elçisi stt 
kındaki resmt tahkikat raporu henüz riste işlerini bitirerek tekrar şehrimi Percy Lorain, diln, elçilik katibi SO" 
tamamlanmamıştır. ze dönecektir. kerle beraber şehrimize dönmUştUt· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____.,. 

Sağlık Bakanlığı müracaatı kabul etti 

İnebolu 

İmralı 

kazası 

adasına 

köylerin den 54 aile 
iskan edilecekler 

--- --- -- --- -- -- --- ~<rrvtflla-' a.n.swr-'4>.a.>~- - - - 1 
Ne Dersin!!; 

Unkapanı Köprüsii 
ne olacak? 

Eğer denildiği gibi Gazi kÖ~ 
bitinceye kadar bu köprü ya?.• rUO.
caksa, o civar halkı yeni kop fll' 

j inşa müddeti olan en az Uç sene ~ 
fında oralardan çekilip gider dl ~ 
lar. Bu li.f mübaliga da olsa al 

Yenı inşa edilen göçmen evlerinden bir kaçı 

lnebolu kazasına bağlı köylerden neticesinde bu 54 ailenin balıkçılık ve 
Nekreze köyü ahalisinden 54 aile, sağ ziraat yapmak üzere Imralı adasında 
tık bakanlığına müracaat ederek, ken isklnlannı tasvip etmi§tir. Kendileri
dilerinin tmralı adasına yerleştirilı_ne ne, hükumet tarafından, ev yapılmak 
lerinl istemişlerdir. B~nlaı:n mU - üzere arsa ve ziraat için ki.fi miktar 
racaatları~~ sebep, .kendı k?ylerin - da arazi verilecek ve hükUınetin gös-
de, yerlerının darlıgı dolayısıle çalış- • . . . 
ma imkanını bulamamalarıdır. terecegı plA.n dairesınde kendı mas • 

bir hakikat ihtiva etmektedir. s-Jl~ 
Evvelce de yazdığımız gibi rU ıJ1 

iki yakasının yalmz bir tek kÖ~· .-;..ı. 
bağlanması gerek şehrin mil~ 
gerek yangın ve saire gibi hid-..
de bir ta.raftan öte tarafa ~ 
imkanlarının nakli, gerekse "'
kolaylığı noktasından doğrusu ~ 
terviç edlllr şey değildir. zateP ~ 

Şirketi Hayriyenin köprünün Sağlık Bakanlığı, yaptığı tetkikat raflarile evlerini yapacaklardır. 

diye Unkapam köprqsü yertn;uşUJI • 
olmak üzere bir nakU çaresi p~ 
mekte ldl Bu arada araba \1ıJ 0ııı' 
nakliyat ta batıra gebnlştl. o. aut'!: 

Limandaki kaıa tahkikatı Dekoıler de geldi 

- Doğru söylUyorsun afabey, bU
yük balık kUçUk balığı yutar ama, 
bUyUk balığın tepesinde de açık göz 
bir balıkçı bulunursa, (canavan gös
tererek) !ate bunun gibi zokaY.J ,Y.U -
tar! 

Okuyucumuz bize "çok, çok teşek
kür ettiğine" göre hayatından mem
nun olduğu anlaşılıyor. Biz de çok, 
çoıf memnun olduk: Fakat yalnız 
"çılgınca" kelimesiyle vasıflandırdı
ğı bir aşktan vazgeçtiği için değil, 
bize de nUkteli bir fıkra kazandırmış 
olduğu için! 

ltalyan sefiri geldi 

kendisine ait kısımları üzerine yap
tırdığı hususi yerlere koyduğu a

fişler yüzünden belediye ile bu şir -
ket arasında çıkan ihtilaf ahiren 
mahkemeye intikal etmeksizin hal
ledilebilecek bir safhaya girmiştir. 

Şirket bir tanesi mUstesna olmak 
Uzere mUddetleri bittiği cihetle di
ğer afişleri kaldırmıştır. Geri kalan 
bir ilanın da bir senelik mukavele 
müddeti önümüzdeki ay bidayetle
rinde bitmektedir. Şirket bu illnm 
sahibile de mukaveleyi tecdid etmi
yecektir. 

Ortaköy önünde çarpışan lzmit ve 
Ilgaz vapurları hakkında, dUn liman 
reisliği tarafından tahkikata başlan
mıştır. Anlaşıldığına göre, lzmlr tile
bi, denizyolları idaresi için yüklediği 
kömürleri boşaltmak Uzere, ayni ida
renin Ortaköydeki deposu önUne ya
nll§mak Uzere manevra yaparken, 

DUyunu umumiye taksitlerinin 
yaruıınm malla ödenmesine dair o
lan itillfnamenin tatbiki esaslarmı 
görüfmek üzere düyunu umumiye 
idare meclisi reisi Delozier dUn 
şehrimize gelmif ve akşam Ankara
ya gitmiştir. 

dı. Ukln ihtiyaç olduğu ye~:C.ı~ 
yor. Ne mühendis, ne de ~Aetıt or 
sal&hiyet sahibi birisiyiz· ~~ 
tlyacı ve halkın sıkıntısını g ıar o!!'; 
yiz. Bunu da biz lstanbullu rÇ .,...., 

na alakadarlara yazmayı bO ""' 

~nkapam köprüsü JstaPbol: , 
rem lhtlyaçlarmdandır • B11t 

lföf'ün sonu 
DUn bir mecliste siyasetten ve son 

gUnlerin hadiselerinden bahaedi~ 
lardı. Birisi dedi kit 

Romada toplanan Faşist yüksek 
mecllsine ı,tırak etmek üzere mem
leketine gitmiş olan İtalyan elçisi 
Karlo Galli, dUn fehrimize dönmUf
tUr. 

sulann ve akıntının tesirile, orada de nm, lzmirde Kırzade vapur acenta
mirli bulunan Dgaz vapuruna tosla - sının malıdır. Kazaya ait zarar ve zi 
Dlll ve her iki gemi de hafifçe yara - yanın mal sahipleri arasında IUlhan 
1&11IDJ1tır. Dgu vapunı Basri kapta- halledileceği bildirilmektedir, 

beklenilemez. f 
Biz böyle düşllnllyoral • 11111 

Siz ne dert -~ ,.,. ..... 
•• 

r:: 
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Yardımcı muallim usulü 
uzatılacak 

Dünkü spor hareketleri 

Atatürk spor bayramı dün 
canlı bir sekilde kutlulandı Spor ve politika .. 

iki yıl daha 
Muallim ihtiyacını karıılamak için Kültür Bakanlığı 

tedbirler alıyor, iki kanun liyihası hazırlandı 

~ 
/7,,ı~r. 

Ateşle barut ne ise, sporla politika 
1 odur. Ve 111a1m1 •umaym ki, bunan 

Od&I beraber gider. Gider gibi görll -
nllr, birisi yolmaa gider, öteki cttme 
gider. Onun için sporu spor için ya
pu memleketler o• kat'lyyen poll
tlka ~ ve zaten normal 

' çabtma De en bttyök spor randUMD• 
.., alan memleketler de onlardır. Buııla-

:Ankara, 19 (Tan) - Orta talıail mam1111 y(lzllnden, herhangi bir aebep rm a..md.a lnglltereyl, Amerikayı, 
llıeiteplerinde yardımcı muallim ça- le mtlnhal bulunan mua1Um1ikler, ut lsveçl, Fenlbdlyayı göpilmösti ~ 
b§tmlmasI haklmıdaki kanunun blrln it bulununcaya kadar gerek mevcut re gere sayablllriL Ukln ltalyayı, 
c:i maddesinde yazılı müddetin iki 11e- muallimler arasından, gerek hariçten Almanyayı eayamayn. Çünkl spor 
ile uzablm1111na dair kWtUr bakanlıtJ tayin edilen vekillerle idare edilmek cehdi zoralddlr. Kendi haline blrakd-
bir kanun llyiham hazırlam!fUr. Or- te lae de; barem kanununun ıs ilııcll sa o memleket o nadmwu veremez. 
ta tedrisat müeueeelerinin devamlı maddesi iıılı1W eden memuriyetlerde Bagönldl neticeleri almak için edl-
bıkipfı karpsmda birçok mekteplere vekil istihdamı halinde verilecek ve- len himmetler, gtiniln birinde ekslllr-

tubeler Dlve etmek ve lUzumlu yer- kil maapnm müddetini azami alb ay Ankarada yen·ı b·ır J ~~~k~~~~~?-bnolurekslllşe. Spor 
lerde yeniden mektep açmak :a.nıre- olarak teebit etmekte olduğu için bu 1934 -1935 seneti B takımları f&mplyonluiu kazanan --~ u.u11 lllMl'CM9U. 

ti hlml olduğundan bu mekteplerde madde htlkmtbıt tevfikan birçok ve- Fenerbahçe ta-kımı o sorald .,eldDe sporluktan çıkıp (biz 

)'udmıcı muallim ça1ı9tmımaaı usu- killerin vazifelerine alb ay geçince lf • ı k met - lel'Vlee) halbd alır. Amatörleri 
IUntın iki yıl daha devamım temln a- nillayet vermek mecburiyeti hisıl ol- go yerı yapı aca Atattlrk spor gtınü mtınuebetile, şilt,kupa ve madalyelerle dlplomala- loflmtu (sporca beyeeam) yerine 
rureti hiaıl olm\lltur. ma.ktadJr. dtın, f81ırimlzde çok canlı spor hare- rm tevzii töreni yapıldı. MtıWat alan maddi ve ma.evt faydalar ve on1ann 

Muallim ihtiyacım kartılamak için Bugün mekteplerde birçok ders • Ankara, 19 (Tan) - Yeni Ankara, ketleri yapılmıştır. Sabah saat 9 da lan sırasile yazıyoruz: lllllllllldald hlmnet ~kaim olur. 
kWtUr bakanlığınca muhtelif tedbir. ıer veklletle idare edilmektedir. Ba gU7.el stadyom ve ipodromlle pek ya- Güne, kulübünde toplanan müttefik Futbol birincilikleri : Bu faydalar elmlllp hatlar gevşe_ 
ler aJmmaıkta iae de bu tedbirlerden rem kanununun m~r maddesi ted kında dtınyanm ileri gelen spor eehir- kulüp m~aaları, spor bayramı 1932-1933 mmtaka birinciliği Beşik ylnee de spora Deri götönıoek yedne 
Dıtiyaçla mütenasip neticeler a.Jmm• riaatm en hararetli devresi olan mart lerl arasına kstılmaya namzettir. Şeb mtlnuebeWe büyüklere tazim tel- taş klübtl kuvvet olarak elde (spor heyecuu)n
• zamana bağlı olduğundan öntknüz- ayı bqmdan itibaren mekteplerimiz- rin büyük ekslklerlnd~ biri olan grafı çek~e~ ve kalabalık bir 1933-1934 mmtaka birinciliği Fe- dan ve amatörlere hu (iç aleti) in
deki yıllarda mekteplerde derslerin de deralerln bot Jralmuma 18bep tef- golf yerinin temini için de çalışılmak sporcu kafilesinin iftiraldle Taksim nerbahçe kulübü. ılea a.şka şey kalma.L Bu da herkM
&çık kalmam1111 için bu llylhanm ha- kil etmektedir. Bu vaziyeti gözönflne tadır. Golf yerine malik ohnanm en i.bidc.~e çelenk koymUflardır. 1933-1934 ikinci küme birinciliği te bnlanur cevher deifldlr. Balonu 
llrlanmuma li1zum görUlmilftur. alan kWtilr bakanlığı m1ln.hal mual- büyük m\ttkWltI arazinin golf mimar Burada yapılan meruimi mütea- Eyüp idman kuHl'bU aten zoraki teldi tatbike hacet bl-

M.. il 1 111 llld limliklerde iıltihdam edilecek vekille- lan tarafJndaD intihap edilmesi zaru- kip, Iatanbul bölgesi bisiklet ajanlığı 1933-1934 UçUncll küme birinciliği mu. 
~ •• a mua m ere re verilecek maq ve ücretlerin bu al retidir. Bu mimarlar sayılı denecek tarafmdan tertip edilen bisiklet mü- Karagllmriik lrulübU Aım yakanda saydıtnn dört mem-
J vei.Slef ede•ler b ay kaydlnden s haziran l938 tart- kadar azdır. Son zamanlarda bu mU- sabakalarm~ geçllmlftir. 1933-1934 birinci ldlme B takımla- lekette spor yapularla öt.ekllerdekl 

hbra, 19 (Tan) _ Kanuni prt.. hine kadar bir kanun llyihuı hazır- tebu8l81al'dan . b~in Ankaraya gel- Şehir dahilinde yanşa seyrllsefer n Galatasaray kulübü. spor yapanlar arumda fark varch:r. 
lan ha.ta klft derecede muallim bulun ıamıetır • med, yer ~klermde bulunup bir nizamnamesi mini olduğunhan, 1933-193' ikinci kt1me B talrımları Ne denlne densin sporaa klAslk m&-

Almanya ile 
ticaretimiz 

l icra Vekilleri 
Heyeti toplandt 

plln vermesı temin olunm\lltur. Bu sporcular mtlaabakaya Mecidiye )ıö- Kasunpaşa kulübü nuı kano tok, m1ı pek ve eebl dola 
gelecek mütehassıam ikinci bir mezi- yünden baflamak üzere lbide önün- 1933-1934 birinci ktlme genç ta1rım olanlarm vtteadttnll Jıareket ettirmek 
yeti Portekizde aylarca kurak iklim- den hep birlikte ve gösteri halinde tar Beşiktaş lrulübU. ve ayni amanda lltlf bir de heyeeaa 
de yetifiı' çayırlar hakkında tetkikler hareket etmltlerdlr. Not: Bu takım iki devrelik ilkte duymak için yaptıp .,eydlr. Bayi• a.
d~ ~~unmuş olDlUldır. Ankara ildi- Mecidiye köyü, Jatinye, Bentler bir tek gol yemeden p.mpiyon olmq elam her yerde balwmu. BalWU18 da 
mı ıçın en az su lhtlya.cı olan tohum yollle tekrar Kefeli köy, Istlnye ve tur. • olar. llalhald 8por lllfJdenl dünya-

.Ankara, 19. (A.A.) - icra vekil- lan tayin etmesi de kendisinden bek- Mecidiye köy olmak üzere 52 kilo- 1934-1935 tllt blrlnclllği Betiktal lllll mtlbrem t.ealılrlerlnden biri ba.-
lerl heyeti bugün Başvekil l.smet 1- lenmektedlr. metre üzerinde tertip olunan ve se- klübfl. llae glrmlttlr. Onu ~ bll'\'Ok mem
nöntıntın retaliği altmda toplanarak Mütehaum, burada spor kurumu- kiz müsabıkın iftlrak ettiği bu mu- 1934-1935 mmtaka birinciliği Fe- )fıketler bana tmfaada ~k yetişti
muhtelif itler üzerinde görilşmelerde nun misaf"ıri olacak ve ziraat bakanlı kavemet y&rlfl zevkli olmut ve bl- nerbahçe kulübtı. · rlr 111.t sonld tartlar yaratarak ye-
bulunmuş ve bu itlere ait karı:ırlar ğı da aynca kendislnln lht: ..... ~flll rlncl ile ikinci arasmda çok heye- 1934-1935 ikinci kihne blrincllljf tlttbwye çabftıldanndaadır ki, it 

&ıkara, 19 (A. A.) _Alman tı- vermittlr. istifade edecektirl canlı bir çekifme halinde devam et- Anadolu kultlbtl. (Ml'Vlee) tekllne girer. 
taret heyeti murahhularlyle bir mı,tlr. Neticede, SUleymaniyeden 1934-1935 üçttnetl ktlme blrlnclllll Bir de ltalya ve Almanya ıfbl sl-

Hazırlanan vesikalar 
dün imza edildi 

lnilddettenberl yapılmakta olan mtı- l11net lnönü Hava Tapu ve kadastro Abdullah birinci, ufak bir farkla Ga- Fener Yılmaz kultlbO )'Mİ akidelere nar.aran hill emin bir 
lakereler muvaffaldyetle neticelen- latuara.ydan lluhain ikinci, Fener- 1934-19M birinci kUme B takmıla- latlkrar elde etti~ tüpheH olan yer -
lbit olduğundan haarlanan vesika- Kurumuna 1,000 Rra ymlmazdan Anaatu Uçiint-UJUğtl ta- " blrlncilifl ıı:enerbahçe kulübü. lerde dellkanhbk ilemlni bu sfy .. i ee-
lar buglln eaat 18 de B.ariclye Ve- d• k •• 

1
.. •• k-.1 zan~ 1934-1935 bırincl ldlme genç talrım reyanlanlan makta ve f!11nf1P tnt ahD-

~ Tlrldye namma Hariciye f.h,.rrD •ffller ıre tor Uğü nufOSU . tan birinciliği Galatasaray kulUbU. mek için spor işlerinin az c:ok <F.tatl-
=u 'C.itlll .yuKrU o:>aracogm ve '••erba6se J 1933-1934 mmtaka birinciliği Fe - se) edilmesi de o rejimlerin emnlvet-
~ Kya namma btlytık elçi S. E. Ankara, 19, ~A.A.)- -ı'llrk Hava Ankara l9 (Tan) Ta _.a__ hhdw•roy O ~ f:aktmı. lerl IC!abrdır. Btltöll bu memlf'kf"tler 

on eller ile heyeti murabba• ret- Kurumu Genel Merkezinden • ' - pu ~ V U'Mlllda Fransa rhest 
lf doktor Wucher taratmdan ima Tllrk • tro umum direktörltlğU. merkes fen Spor hareketlerine öğleden sonra oleybol blrl•cllllrlerl ldUI olan bir _;:. Oradr.oor ~• 
eclllın.ittlr. vatandqlarmm aylıkların- heyetile kadastro ve tahdit he tleri Taksim stadında devam edilmi§tir 1934-1935 mmtaka blrlnclliğl Gala-

1 
· R r.nnr kltlp 

Bu mtlnuebetle Hariciye Veklletl dan hav~ tehlikesi iç~ ayırdıktan mUstahdemleri barem kanunu~ 1934-1935 senesinde berabere puvan~ tasaray talrımr lerlacle her alddeye emen"",: •"'"mlar 
laratmdan qaiıdaki tebliğ ne,redll- yüzde ikinin vergi halıne konulması- lerlnln tatbildn dair lan llylh la müaavi vaziyette olan Galata.cm.ray Aynca atletism, blaiklet ve deniz = = lllyul .;..=...; d •P.ld zlhn~ na rafmen, Batbakan ismet Inönü muta e 0 a Ka- Fenerbahçe B taımnıan 0 aenenhı y&rlllarmda birinci, ikinci ve üçtlncll- spor .,..., e vardır. 

Tnrktye ile Alman arumda ti- taahhüt ettikleri üye aidab olarak . Y ruznameeine aJmmlfbr. Bu tamplyonlufu için karp 'k&l'flY& gel· Ulk kazanan sporculara da madalye :- banlar federuyonlann hUnye-
eart mübadelelerin v!" tediyat mua- 936 yJlı için bin lira teberru etmif- llyiha, ~uniyet keabettiii takdirde diler. Bu müaabakaya 0 sene yapdaıı ve diplomalar verllmlttlr. Atletizmde t: spor pyealnde blrl~lrler. 
lllelelerinin t8.Dzimi huswsunha An- lerdlr. Burçlarında her zaman milli yeni tefkillt dolaymlle tapu kıammda birinci talmnlar maçında oynamamIJ en fazla madalye alan birinci derece Ş ki "=okuyup o~nlvo 
kara.dıl, aon h a f t a 

1 
a r lçlııde davalarm bayrafı dalgalanan 11&1'811- mevcut memurlardan ~ ti indiril • oyuncular girebileceği için takımlar de Galatasaray ikinci derecede Fe • ~lif~ etmel rl ~Ren) havallsl

~ olan müzakereler 27 mayıs mu TUrt kaleei l.smet lnönUne,Tllrk mekte buna mukabil kadutro kısmm şimdiki birinci takım oyunculann- nerbahçe, bisiklette birinci derecede :lyatlarma ~ ~k n.:h::ın~m-
193o ticaret muahedeain~ ve efY8 Bava Kurumu yürekten fl1kp,yı1armı da 179 memur artmaktadır dan blrkaçmı ilıtiva ediyordu: Stlleymaniye ikinci derecede Fener tada bellrmlt : ~ ; • 
lllilbadelesi ne tediyat muamelem sunar. Bu fark azami miktara ·göre 1 Fenerbahçe: HUsamettln, SedRt, Yılmaz, denizcilikte birinci derecede IOlly&llstlerln .:Ucıar cere!':im 0 

~ 
lıakım;dald 15 nisan 1935 tarlh1l ., kadro 0 up Fazıl, Enis, Angilidis, Ahmet Fikret Galatasaray ikinci derecede Beykor m e ~ 
ı--ototoıa miltemim mukaveleler im- Muglada bir idam husul n';ı tamamen tatbiki halind~ Semih, Liltti, Şeref Şevki ' ' llçtlncll derecede Feııem"""~ -norcu- :..,~== wya-

~ :':" maym 1938 da neticelen· llufla, 19. (A.A.) - Bir man,.. m....:Ut :!':.".!::.... Llylb&1ı:, ekil 
11 

Galata.ara~: s..ı~. Bekir, Suplıi, ~ olmllflanhr. muı.:.. :ı;::..,hına!ıırıer. ~Al~ 
-.uıuttll'· tabaildarmm &dine seçerek devlete , -3"' göre, b- ehmet •. Fahır, Hicn, ~fak, Bülent, ICurei yarııları yalmada mevkii iktidara ~ldenJlr. 
:..,~dl gtlmrllk tarifesinde buı ta- alt parayı almü lrutlyle tahalldan nunun ~ iyet.e ıtnti'1 tarihte it ba- Sallhattm, Hqim, Fethı teklinde çık Taksimde futt>ol ve bisiklet mtlsa- Şu halde Fransızlarm Berlln ollmpl-
...._b ve mtltemmimab ihtiva eden yarallJUl ve yanmdıkl k~ öl- fDlda veJ& açıkta• bulunan memu.rlar mıtlardı. bakalan yapılırken Iatanbul deniz a- yadına lıftlrald için lkrmttelen para-
~ muahede 20 mayıs 1936 tarı- dtlnn llallanm GuaUer koyllnden dan acls ve kabiliyetsizlikleri dolayı- tık devre rUzgAr altına Fenerliler janlıjı tarafmdan Bebek koyu ile A- YI htudbnetla vennemesl ihtimali var 
"llllclea itibaren mer'iyete girmekte- ftunıan otlu Ali bu abah uilm11- eil.e,vUcutlarmdan 18tifade edllemlye- dtltW. Galatasaray rilzgi.nn yardnul nadoluhiaar arasmda kürek mUaaba- dır 
illr. tır. cetl anlatılanlar tuflyeye tibl tutu- ~derhal hllrimiyeti aldığından lde- kalan yapılllllfbr. a;.. t!IOrarwm böyle bir ~ c.1-
~'~e kontenjan alsteml ve lacaJdardir. n tek kale h~inde oynadı. Fakat, sa Beykoz, Galatasaray, Gtlnet ve Fe mu. Böyle bir IJ9yln oım.ı da Berlln 

~yada döviz rejimi hU8W1unda laglffereye dl•• gemfler Gla k fopla-.L. m~~;.r;: f:Q;~~ray nerbahçe kltlplerlnln ı.tlrak ettiği bu oBmplyatlarmdu hiçbir şey ebllt-
~bll lthallt menfaatlerini tan· Loadra, 19. (A.A.) - CebeulUtta- S OY DTimcl f&D88IZ oyunlle ilk devrevt her :-'~ 111Uaabakalar mevsimin ilk y&rlfl ol- llMlL Fabt dllnyada FnMa aleyhine 
k... eden munzam protokol makab- rfk'dan blldlrilcllitne göre Furlows ..:. k raf aıfır Sifira beraberllkl bitlrdı ta muma rağmen çok muntazam cere- bir (dar dhnlvet) kanaati dofurur 
~ ~ olmak üzere 1 mayıs 1936 tayyare pmlal ve Sturdy torpido ... Ce heyetimiz ter e • yan etmie ve Galatuaray - Beykoz ki. mnldl iktidara bentb gehnif yelli 
--ıııJJıden itibaren 30 nlaan 1937 t& muhribi dUD derhal Inglltereye ha- İkinci devred rUzgl.n 1 h ikisi de birincilik allDJllardu'. bir parti bana kat'tyyen istemez. 7.a-
llldııe kadar t berdir - reket için emir almJ§lardır. Ankara, 19 (Tan) - Glaakovda Fenerlil vazl :ıe haki e llne alan Kaanılan dereceleri yaZ"'O"'". ten Jl'ransa lllJOr tefldlltl bir memle-
~ mu e • Ve gayri toplanacak olan ulQ!ar llOByeteldne da, Gal er '1' m 0 dul11.t11a 1 çifte Jdlaik te,Jmeler: ket iti olan nonm muhtellf slyul 

~ =tle temdit edilmek Makclo•alcl ılyaHth• müzaheret llOSyetesi umumi heye- 9Uurlu :=.=danrnz::r;en~.:;,~ ~ :ı; == ~ mevldlne -P ılt-
'l'tırk. Alman. ticaret mUbaclele- tamam•• geklllyor lllU 7 tinden ~kiye müzaheret eoeyeteai- ~ daha kuvvetli bulunm1111ndan m Bey:oz ~e\41wlne r:. ..=-:.:-: 

'-' ı...a_ '--"- Londra 19 (AA) _ Eüi ..._._ nl temsil edecek heyetimls fU sat- evredeki san kırmızı hlklmiyeti 11 çifte klbik tekne, .__.__ Berlbl olhn..h..-'-· _. .. b-.~ "'IM611U& mer'lyette bulunan ' · ....- !ardan mtltefekldlhlr· kadar ezici değil •• Hatıl Galatasara • • ·~ ... .., .... _ ııı;noe-
i;._~ler umumiyetle lpka olun- bakan Mat Dcmakl Ueddlııctonda Denizli mebun Nedp Ali Küçtıka, ym hesaplı oyunu ve forvet hattında 1 

Beykos oelderdlr. Nitekim ... ollmplyatlar-

ı;;: .. IDCak - -- ekono- ~bir nutukta pek J'l.lımda 1- Onla ....,- Alıma nı- Tolqı6z, bu oene blrhıel takımda yer alan O)'Ul1 :Jı =••ra ;!:" .:;:' ~ ~-hıldtatnıa uydurulm~ Um ahuma dömneBi muhtemel ol- Qanakkale mebuau Şllkrtl, Unlverai- cularm bulunmam zaman, zaman Fe n çifte futalar~ .... mlDI talmnlan ~ gön evvel -.Al-
~ t..ılyeJer ,tmdlJe ıı..i.r ol· ...,_ lılldlrııılidr. Ba .._t 111- te - ~ CemD Blloen, "":: ıı::::· 1 Bey- . 'lnıle lılr - ,..._.., ... ~ 
.1.:· libl Japılacaktır Fer, murat Jual mahfillerde alAb UJl.lldınml- Merkes BanJryı idare mecllat azam tebJlk rihıglra raimen n Galatuaray 18llp lelmlileıdlr 
~&elince, bu humi,. buı .....,: tır. ÇUnldl Mak l>onaldm pek yakın- Retat. man:1 m=:!8m b=d:t' bir sa m Fenerbahçe • • 1. FELEK 
~ derpif edi1mittir da ll,...ı ha,.ıtuı Mıınamen çekile- yakahyan kU tık Fikret ~ f lUk klbik tekneler · 
~ • oep sannedllmekt.ed. Zo•t•lcl• ocaiı Etlbanka rlltle Hicriyi çatlatarak ~a ~: ı Galatasaray 

... alıtaacla Fabrlkatir- clevrecllllyor kan kalecinin mildahaleslne rağmen :it. ~koı ACAÇ M 
!er tNY yapıyorlar Parhte lnılcılan• Aüan. 19 (Tan) - Yon ııı...ı = bir 9Ul'Ull& ..., llchertlllerl 11u.aııa:ıarc1uı _ Gaıataııa- Talebe-~~urp~Inzı~~N 
~= (Tan) - Jç büaııJıinıa mltlql -ııedllcll - .ıt bulunan Zoııguldaktakl 8 ~113/l ~ birinci Jdlme B ta. ray denizcilik fUbeol tarafından Bey. 

1 

telgrafa göre Trikala, !dayan, Parla 19 (A.A.) _ kbıta, Action numaralı Jdhnllr ocağmm tem.at ve lüntı aıa:Vi~::;-..::.1;:!:~~ tozlulara çay ziyafeti verllmle ve gn. ~mı:;:::=.~~~= 
~ ~ ve Kardiclade hUkillnet Françalae enatltUatlntln dün akfam demirbqlanm teabit ve bedelinin tak galibiyeti ellerinden kaçırmamak Ga- nün. ıu sporlan lmnm ~mimi bir kar- cı Nyıımıa kadar elinde kalan 
~~ !:!: arasında yevmiye Majcity aalonlarmda yapmak taaav· dlrlnden sonra yan hl8Ml8infn Etlban latuaray beraberliği temin etmek l- :1"' haVllll içinde nihayet bulmUf- iadeleri paruu: olarak mektep 

da yaplan itilitı vurunda bulundup mitingi menet- b devrolunmuı Bakanlar Beyetinoe çfıı aarfettikleri gayretlere rafmen • talebesine dağrtacaktir. Birinci 
k...~"'°9t ,:ı ::ı etmemlfler miftlr. Salonlarm clvannda ufak te- kabul edilmlttlr. netice deiifmed<11 oyun Fenerbahçe- ICaragiimriife oyaaaaa 1ayrdan altmcı sayıya kadar CA-
:~. m grev J&pmlf· fek ban hldiHler olmUf ve bul 

1 
J Dba ı.o galibiyetile nihayetlendi. m•gfar tac;> ı param almak istlyen 

kimWer tevkif edilmlttlr. Mevkuf- Kit• Haberler l•pa ve madalyelerl• Eminanu Halkevl spor kolu tarafm mektep talebMlntn -en aeatı or-

hıılar Hltlere bir iılas ::...:,:.tlddet _,.. - 1ı1ra- • Anbn. 11 <'l'uıl - tç Bmm teni ••raıl•I ~9 
- ııpor ....,...... 1ç1n ıı.. ~:-=ı-sa:-"~ 

......_. Yeriyorlar · ::' Kaya, cltln sabah l8hrimim l'utbol maçım mtlteakip TUrbpor ::..ı;: .::~ !° 1~==;:: aonra Ankara caddesinde ftetit 
~--. .__. 18. (A.A.) _ Nagoya el- M .. ılkada tNY • =. 19 (Tan) Bal kurumu genel eekreteri Ntzamettln pılmJltır. Halk tarafmdan bUyUk te- Efendi banmda Ataç mecmuası 
.._.,~'!:.=- ııe,..tı.AI· lleJıailto, 19 (A. A.) - llebllta nı malırabtm tolıUI ..;i. ...:- ~'.:~ bl!lgMI bqlwıı P'e ..ıınratıa lıarfdanan opor mlbmıhako- ldarehaneolne ge1me.ı ve hllvi· 

, Ritler'e tak- devlet demlryollannda umum! bir laca.ima dair cUmrUk ve ~ Un ulul Bqaranm. 19 mayıs ıO- lan heyecanlı olmQftur. Sokonl-~ yet varatam göstermesi k&fidir. 
ibre JaY.met11 bir kdlç grev patlak vermtetlr. l50 bin fimea.- ba1ranltlı allkadarlara bir tamim ı&ı ~ylevtn:!1 bakkm~ı::etll birer biye futt>ol takmılan tarafından ya- :;t ı!: ıs::::= = 

" dJfer amelell, lflerlnl lılraJamflardır. clermiftlr. le -'--''- '-~":!:!* !..., __ ~4:'".: pılan maç 2-3 Fethiye kultlbtl tarafm '---ı...... ...__._. ı•=-.tno. 
~.,- AMIAI" ... -~ wau daa lrepnıllllJlbr. ~~-İİ--.İİİiıİ.,._.İİİİİİ&İl.i!!;MlllU;;--., __ , 
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No. 188 

Bu hadise 
filen işgal 

Ziya ŞAICIR 

ile istanbul şehri 
edilmiş oluyordu 

Köprüdeki İngiliz nö&etçileri, kuv 
vetli Fransız milfrezeleriyle tebdıl 

edilmiş; kurulan mitralyozlann nam
lulan, Eminönü meydanına çevril -
mişti. Köprü - Boğaziçi - Kadıköy -
Adalar ve, Haliç seferleri derhal ta
til edilmişti. Sirkeci - Bakırköy ara
sında işliyen trenlerin durdurulması 
için de emir verilmişti. 

Cadde ve sokaklardaki halk bir
den bire seyrelmişti. Hıristiyanlann 

coğu dükkanlarını ve mağazalarını 

kapıyarak kavuştukları saadetin ne
ticesini beklemek için - evlerine çe
kilmişlerdi. Fakat Türkler çehrele
rini karartan matemi bir gölgenin 
htiznU içinde derin bir tevekkülle 
akıbetlerine intizar etmektelerdi. 

Sabahtanberi en heyecanlı daki
kalar geçiren, zavallı telgraf me
murları idi. Hemen her büyük hadi
se ve harekette, memleket ve mille
te karşı faydalı hizmetlerle hayatla
rını tehlikeye atmaktan çekinmiyen 
hamiyetli Türk telgrafçılan~ işgal 
başlar başlamaz, derhal resmi v11.zi
felerine bitam vermişler ; vicdani 
vazifelerinin ifasına girişmişlerdi. 

Merkez telgraf memurlarından 
(Manastırlı Hamdi bey } (1), hemen 
Ankara merkezini almış, Mustafa 
Ktmal paşanın hususi telgraf maki
nesine yol açtırmış; facianın başlan 
gıcmı şöylece anlatmıştı: 

Deraliye 
16 - 3 - 336 

Ankarada Mustafa Kemal paşa 
Hazretlerine 

Bu sabah, Şehzadebaşındaki mızı
ka karakolunu, İngilizler basıp ora
daki askerlerle lngilizler musademP. 
ederek neticede şimdi tstanbulu iş
gal altına alıyorlar. Berayı malumat 
maruzdur. 

Manastırlı 

Hamdi 
Mustafa Kemal paşa, bu telgrafı 

alır almaz, makine başında istizaha 
girişmişti. Manastırlı Hamdi bey, şu 
malfımatı vermişti: 

(Bizim emniyetli bir arkadaşımız 
\'ar ki; yalnız o değil; herkes; yanı 
her gelen söylüyor. Şimdi de Harbi
yenin işgalini haber aldık. (2). Hat
ta Beyoğlu telgrafhanesinin önünde 
liıgiliz askerleri olduğu, fakat tel -
grafhanenin işgal edilip edilmiyece -
ği meçhuldür. 

Bu esnada,Harbiye nezareti telgraf 
hanesi memurlarından (Ali bey) a
raya girmiş; o da oradaki vaziyeti 
11u suretle bildirmişti: 

(Sabah, lngilizler basarak altı kişi 
§ehit ve on beş kadar da mecruh ol
du. Şimdi Ingiliz askerleri dolaşıyor. 
Şimdi ise, Ingiliz askerleri nezarete 
giriyorlar. işte içeri giriyorlar. Ne
zaret kapısına. Teli kes!. lngilizler 
buradadır.) 

Bu telgrafın, ne derin bir heyecan 
ve asabiyetle çekildiği aşikar idi. 

Birçok noktalan müphem olan bu 
telgrafı gene Manastırlı Hamdi be"y 
şöylece bir dereceye kadar izah eyle
mişti. 

(Paşa Hazretleri. 
Harbiye telgrafhanesini de Ingiliz 

bahriye askeri işgal edip teli kat'et
tiği gibi, bir taraftan Tophaneyi iş
gal ediyorlar. Bir taraftan, zırhlı

lardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet 
vahamet kespediyor efendim. Sabah
ki müsademede 6 şehit, 15 mecruhu-

ler arasında vukubulmuştu ? .. Bu iki 
hamiyetli memurun kalbi o kadar de 
rin ve acı bir heyecan içindeydi ki, 
mühim olan bu cihetleri düşünecek 
halde değillerdi .. Tekrar vukubulan 
istizaha, Hamdi bey gene perişan bir 
ifadeyle şu cevabı vermişti: (Sabah
ki, bizim asker uykudayken, Ingiliz 
bahriye efradı karakola gelip işgal 
etmekteyken, askerimiz uykudan şaş 
kın kalkınca müsademeye başlanılı
yor. Neticede bizden altı şehit, on 
beş mecruh olup bunun üzerine za -
ten melanetlerini tasavvur etmiş ki, 
hemen zırhlıları rıhtıma yanaştırıp 
Beyoğlu cihetini ve Tophaneyi işgal 
edip bir taraftan harbiye nezaretini 
işgal etmişler. Hatta şimdi, ne Top
hane ve ne de Harbiye telgrafhane
sini bulmak kabil olmuyor. Şimdi de 
haber almış olduğuma nazaran De
rinceye kadar tevessü ediyormuş.) 

Birkaç dakika sonra ... 
(işte, Beyoğlu telgrafhanesi de, 

yok. Orasını da işgal ettiler, galiba. 
Allah muhafaza buyursun, burasını 
da işgal etmesinler.) 

Gene birkaç dakika sonra ... 
(lşte, Beyoğlu telgraf memurları, 

müdürleri de geldiler. Kovmuşlar. 

Bir saate kadar burası da işgal olu
nacaktır. Şimdi haber aldım, efen -
dim.) 

Mustafa Kemal paşa, lstanbuldan 
bu acı haberi alır almaz, Anadolu
daki bütün kumandanları vaziyetten 
telgrafla haberdar etmişti. Şimdi de 
ayni mealde yazılan telgrafın derhal 
Edirnedeki birinci kolordu kumanda
nı Cafer Tayyar beye çekilme.sini 
emretmişti. Elan makine başında 
sebat eden Manastırlı Hamdi bey, 
bu vazifeyi de ifa ettikten sonra, 
Mustafa Kemal paşanın sorduğu: 

(Meb'usan için bir haber aldınız 
mı? .. Meb'usan telgrafhane.si işliyor 
mu? ... ) 

Sualine şu cevabı vermişti. 
(Evet. Yapıyor. 14 üncü kolordu 

kumandanı hazır. Pap. istiyordu. 
Verelim mi?) 

munlar, Hamdi beyin son sözleri 
idi. Muhabere.birdenbire kesilvermiş
ti. Çünkü, sa.at tam 12 yi çeyrek ge
çe bir Ingiliz Hintli müfrezesi mer
kez postahanesinin kapısından gir
miş; doğruca muhabere dairesine 
dalarak bütün makinelrin faaliyeti -
ne hitam vermişti. 

Bu sırada Harbiye nezaretinde 
gene birtakım hazin hadisat cereyan 
etmekteydi. O civardaki bazı silahsız 
Türk neferleri Ingiliz müfrezeleri ta
rafından Süleymaniye camiinin av-
1 usuna sevkedilmişlerdi. Avlu kapı
larına, lngiliz bahriye efradından 
birer mangalık nöbetçi postalan di
kilmişti... Harbiye nezaretine amut 
olan bütün yollara, bUtün sokaklara 
Hintli müfrezeleriyle makinelitilfek -
ler yerleştirilmişti. Bu müfrezelerin 
yanlarında da muhtelif uzunlukta 
merdivenler görülmekteydi. Gfıya, 

harbiye nezaretinin iç tarafından 

bir mukavemet vuku bulursa, du
varlardan ve pencerelerden aşmak 

için bunlardan istifade edilecekti. 
Dairenin etrafında birer takım 

kuvvetinde lngiliz süvarileriyle, miğ
ferli ve süngülü bahriyeliler devriye 
geziyorlar; köşe başlarındaki bahri
ye işaretçi efradı; yangın kulesinde
ki işaretçi neferle - kol harekeUeri
le - muhabere ediyorlardı. 

muz vardır. Paşa hazretleri; emri Harbiye nezareti meydanında, de
devletlerine muntazırım.. 16 Mart rin ve hazin bir sükut hüküm sürü-
336. Hamdi yordu. Yangın kulesinin dibinde beş 

Müsademe nerede olmuttu?. Kim-

(1) Bu hamiyetli ntm reamini çok ara
dık bulamadık. 

(2) Harbiye Nezareti. 

on sivil memur arasında, birkaç za
bit görünüyordu. Bunların önünde ve 
arkasında nöbetçiler geziyordu. 

( Arkaaı var) 

-- Muallim ve Talebelerin Nazarı Dikkatine:-~ 
Alakadarların talebi üzerine yarınki Perşembe günU saat 16 1/2 da 

Yalnız muallim ve talebelere mahsus olarak 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Profesör Z A T i S U n G U R 

tarafından pek müntahab bir programla bir matine verilecektir. 

Spirtizm - Manyatizm ve hokkabazlık 
Umumi dilhuliye 50 - Paradi 20 ve localar 200 kuruş 

, ' Pangaltı T A N sinemasında 21 Mayıs Perşembe günü akşamı 

NAŞ DGECES 
NAŞlD - HALlDE ve ARKADAŞLARI 

ATI ALAN OSKODARI GEÇTi 
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TAN 
~bone ve ilan •artlan: 

Turkı:v~ ıc;ıo Dı$ıın ıc;ır 

Lira K Lira K 

Bir aylık 1 so 
3 • 4 - 8 -
8 .. 7 50 14 -
1 nllık l4 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Ylllık Altı aylık 

1700 900 

OA.n için rıancılık Şirketlerint' 
mllracaat edilmelidir. 

KUçUk llAnlar doğnıdao doğ 
r-uya idaremizre .ılınabılir. 

KUçllk ılA.nlarm 5 satırlığl biı 
iefahk 30 kuruştur . 5 satırdar 
Fazlası için satır başına 5 kunıı
~lınrr Bir defadan fazla için ye 
ıcOndan % 10 kunıı, indirilir. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

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

INGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Sultan Ahmet Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : Ester ve Sara tara
fından Beyoğlunda Şahkulu mahalle
sinde Değirmen sokağında 14 numa
ralı hanede oturan Aleksandır Lüiçi 
Belülini aleyhine Erenköyünde his
sedarı bulundukları hanelere Yüz 
lira hakkında mevzu ipoteğin fekki 
davası üzerine müddeialeyhe gönde
rilen dava arzuhali ikametgahının 
meçhuliyeti şerhi verilerek bilatebliğ 
iade kılınmış ve bermucibi talep ila
nen tebliğat icrasına karar veril
mekle tebliğatı olveçhile ilanen ya
pıldığı halde yövmü muahekeme o
larak tayin edilen 15-5-936 tarihli 
mahkeme celsesinde isbatı ·vücut et
mediğinden müddeialeyh hakkında 
gıyap kararı ittihaz ve müddeiler ve
kili müdayene senedini ibraz eyle
mesi Uzerine hacız ve ipotek kaydı
nm tapudan sorulmasına ve gıyap 

kararının da eski karar dairesinde ila 
nen tebliğine karar verllerek mah
keme 19 Haziran 936 tarihli cuma 
gUnil saat on buçuğa talik edilmekle 
müddeialeyhin ilan tarihinden itiba
ren 5 gUn zarfında itiraz etmediği ve 
tayin edilen gün ve saatte mahkeme
ye bizzat gelmediği veyahut tarafın
dan bir vekil göndermediği taktirde 
giyabmda muhakemeye devam ve 
son karar verileceği tebliğ makamı
na kaim olmak Uzere ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
'>AHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan ba,ka günlerde (2,30 
dan 6) va İstanbul Divanvolu (104) 
veni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te· 

k telefon 21044. 

. 
MEMLEKET MANZARALARINDAN : Bandırma iskelesi 

, __ M_E_M_L _E _K _E _T T_E_"_T_A_N_,,_I 
Bir kadın arkadaşını ve 
çocuğunu boğmak istedi 
Konya, (Tan) - Orta mC8cit mahallesinde oturan Huriye isminde bir 

kadın, bir kıskançlık meselesinden, Fatma adındaki arkadaşını kıra gö
türmüş. Orada boğazını sıkarak öldürmek istemiştir. Fatma baygın bir 
halde yere serildikten sonra Huriye, eve koşmuş, Fatmanm çocuğunu ala
rak zavallı yavruyu topraklık camiinin yanındaki kuyuya atmış ve boğ
muştur. Huriye, ertesi sabah, kırda 'bıraktığı Fatmanm kendisi için bir 
tehlike olacağını hatırlıyarak ilk cana.varlığı irtikap ettiği yere gitmiş yan 
baygın bir halde bulunan Fatmayı diğer metruk bir kuyuya atmıştır. 

Bir tesadüf eseri olarak polis Fatmayı düştüğü kuyudan çıkarmış ve, 
tedavi altına aldırmıştır. Katil Huriye yakalanmıştır. Canavar kadın, iş
lediği cinayeti bütün teferrüatile itiraf etmiştir. 

Siirdde yeni yol inşaatı 
Siirt, (Tan) - Evvelce pek dar bir halde bulunan caddeler yapılmI§br. 

Yeni açılan cadde,800 metro uzunlukta ve 15 metro genişliktedir. Yolun 
400 metroluk yarı kısmı çarşı içindedir. Burada iki taraflı modern ve ayni 
biçimde mağazalar, yaptırılmakta~ır. 

Vilayetin hariçle olan münau betlerini temin edecek YOl ve Jl&elerde 
kalmıştır. Eruh kazasına yapılan 56 kilometroluk yol, medeni vasaitin gi-

Kükürtlü su ve 
kaphcalar 

Siirt, (Tan), - Vilayet merkezi
ne 15 kilometre uzak olan Boton su
yu kenannda kükürtlü su menba • 
larr vardır. Yeni yıkanma yerleri 
yapılan ve sıcaklığı 30 dereceden • 
yukarı olmayan bu kaplıcaya rağ
bet, son günlerde çok artmıştır. 

Eruhun Fındık nahiyesinde ve 
Büyük Diclenin kenarında Hüşla 
kaplıcasının da bu sene çok fazla zi
yaretciye kavuşacağı anlaşılmakta• 
dır. Sıcaklığı 50-60 derece olan ve 
çok şöhret bulan bu kaplıcaya bir 
çok yerlerden kafileler gelmektedir· 
Kaplıcanın daha modem teslsaUa 
işletilmesi çareleri araşdınlmakta
dır. Cizre ve Siirt halkının kaplıca 
ihtiyacını tatmin etmek için Sımak 
yolunun Cizreye kadar uzatılması 

" dip gelmesine pek müsaittir. Eruhdan Şırnak kazasına kadar olan 48 kilo 
metroluk yolun inşaatı bitirilmi§tir. Mersin kad1nlarının 

T arsusta eski devirlerden kalma yaptıkları toplan+• 
Mersin (Tan) - Mersin kadınlatf 

kanalizasyon tesisatı bulundu Tilrk Ha~ Kurumunda bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantryı kurum bat' 

r 

Tarsusun g örünüşü 

Tarsus, (Tan) - Bir tesadüf ne- sinin §ehrin muhtelif semtlerine doğ
ticesi meydana çıkarılan Romalılar- nı uzandığı anla§Ilmaktadır. Ana la
dan kalma kanalizsyon kollannm a- ğım bulunduktan sonra bir mütehas-

sıs getirtilerek bu kanallardan aza
raştrnlmasına devam edilmektedir. mt istifade çareleri araştırılacaktır. 
Henüz ana kol bulunmamıştır. Bu - Bu maksatla belediye bütçesine tah
nunla beraber kanalizasyon şebeke • slsat ili.ve edilmiştir. 

BU YAZ iN EN BOY OK HAD l SES l 

1 Haziranda BURSA şehrinde 

"ÇELiK PALAS,, 
Otelinin Açılmasıdır. 

Modern bir otel, terualı bahçeler, banyolu odalar, aynca 
epiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyolan ve hamam tesisatı için temin ettiği ÇELlK SU 

romatizma, siyatik, karaciğer, böbrek ve daha bir çok hastalıkların 
en güzel devasıdır. 

HER TORLO FENNi TESISA T-Masör ve Masöz 
Otel ANKARA PALAS Şirketi tarafından işletilecek ve Viyanadan 

gelen stx FUNNY FELLOWS Orkestrası gündUz ve gece müş

terilerimizi eğlendirecektir. 
Banyo - Kahvealtı - Yemekler ve oda birlikde 4, 5, 6 liradır. 

kanı açmış, hava tehlikesinden kO" 
nıınak yolunda kısa bir söylev ver
miştir. Başkanın söylevi, kadınları • 

İ mız tarafından hararetle karşıia.nııırf 
j yapılan fevkalade içtima sonundf 
• hava kurumuna yardımcısı kadınlar 
l ve neşriyat komiteleri eeçil~l§Ü~ 

1
1 Komiteler, azası arasında i3 böltııll 
yapmıştır. 

Karısını balta ile 
öldüren adam 

Trabzon, (Tan) - Çömlekçi _. .. 

halle.sinde oturan hamal Mehmet, ~ 
kançlıkla, kansı Gülnazm nzeriD .. 
saldırmış, eline geçirdiği balta ile 1'& 
dının beynini patlatmıştır. Katil ~ 
kalanmıştır. 

Çanakkalede Pehlivan Giİ" 
retleri hazırlanıyor 

Çanakkale Şefkat Yuvasınaaııu;n• 
Çanakkalede 24 mayısta ~ 

pehlivan güreşi yapılacaktır· ~· 
60, ba3 altma 30 lira k.on~n,1~ .. l cSJ
UnlU pehlivanlanmızm ıı~ 
leriz. 

Yeni yatı mekteplerl ti!' 
"d bil Konya, (Tan) - Yenı en ıttebi •• 

nahiyelerde otuz beş yatı ıne nııııttJS'' 
çılacaktır. Hazırlıklara batla 

Küc;lk Haberler ~ 

• Pozanti, (Tan) - QörUletl :at tP-1 

üzerine Pozanti orman ın~aJll:uı~ 
muru Muzafferin vazifesıne _.ıs 
verilmiştir. uaı~"':. 

• Kütahya, (Tan) - ~ : ıoPl .... 
merkez kooperatifi fevkalad ~tl 
tı .. ını yapmıı,tır. İçtimada ~~l~ıf· 
fin bir senelik hesapları ~oı\lş"rı• 
ve heyeti idare raporu 0 . tıb&JC ~ 
Kooperatif, yeni kanuna ın be~ 
rannı vererek yeni idare 

••••••••••••••••••••••••• .. seçmiştir. 
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Gilrı~ş - Dil J 

Yazan: H. G. Wells - 25- Çcvıren: Nuri Mahmut 

Cabal'ı dört muhafız aşağıya götürürlerken Strong 
metresini koluna taktı, hususi dair !;~e ~~r~i 

Abdülhak Şinasi Hisar 
Kültürleri ileri <lünya memleketle

rinde "tabi,, denilen bir mahlük \'ar
dır ki, müellif kadar, belki de ondan 
fazla o memlelrntin edebiyatını ya
par. "Tabi,, bu memleketlerde yalnız 
mekteı, kitaptan, masraftan amatör
ler tarafından Wmİn edilen roman \'e 
şür mecmuaları basmakla iktifa et
mez, piyasa ile müna ebetleri olnu
yan kıymetleri görür, onları bulur, 
eserlerini basar, bu kıymet henüz ba
sılacak eser yapmamışsa, ona eser 
;\·aptınr, tüceari tabirile "sipariş,, e
der. - istediğin gibi teli.kki edebilir· 

lin cevabını verdi. 
Simon Burton da bir şey söyliye

eek oldu, fakat sükutu muhafazayı 
tercih ederek Roksananın liflarma 
kulak kabarttı: 

- Nereden geliyorsunuz, daha 
aöylemediniz. 

Cabal diğerlerine ehemmiyet ver
ıniyerek doğrudan doğruya ona hi -
tap etti: 

- Bir gün evvel Basradaki umu
ıni karargahtan havalandınt. Gece -
yi Marsilyada bir hangarda geçir
dim. Yavaş yavaş bütün Akdeniz ve 
havalisinde asayişi temin ediyor, ti
carete yol açıyoruz. Birkaç yüz ta • 
ne tayyaremiz var. Fakat daha bir
çok inşa etmekteyiz. Çalışan fabıi -
kalanınız var. Buralara kadar vazi
yeti tetkik için uçtum: 

Derebeyi söze karıştı: 
- Burada asayiş berkemaldir. Si

!in temin etmenize ihtiyaç yok. Te
şekkilr ederiz. Bu bir müstakil ve 
harpçi devlettir. 

- İşte bu mesele hakkında görüş
lnemiz icap eder. 

- Biz böyle boş şeylerle münaka
pya tenezzW etmeyiz. 

- Biz ise müstakil harpçi devlet
lerden pek hoşlanmıyoruz. 

- Ne yapalım! 
- Bu devletlere nihayet verece-

fİz ! 
- Bu harp demektir! .. 
- Nasıl tefsir ederseniz edin. 

kaamafih gaybubetim çok geçme -
den arkadaşlarımın merakını mucip 
olacaktır. Bu taraflarda olduğumu 
bildikleri için gelip anyacaklardır. 

Derebeyi gözlerini açarak: 
- Beliti seni bulamıya.ca.klar, 
deui. 
Cabal omuzlarını silkti: 
- .::ı zı JJuuı"cuuu.r ya, KaIL 
- Beni hazır bulacaklar. Şimdi 

\rt.ziyetin ne olduğunu biliyoruz. A
lın bu adamı ve hapsedin. i tiraz ede
cek olursa baıım dayağı. Burton i -
'ittin mi? 

Hapset! 
Ayağa kalkıp kolunu Roksanaya 

tızattı. Cabali dört muhafız aşağıya 
götürürken Strong ve metresi husu
Bi dairelerine girdiler. 
kapıyı kapatır kapatmaz Roka& -

tıa Besini yükseltti: 
- Bu yaptığın budalalıkl 
- Budalalık mı? 

11
.:- Evet budalalık. Derhal bir a
--mı hapsedip kendine düşman et -
l:l:ıek budalalık değil de nedir, ya? 

- Fakat ilk tehdidi savuran o i
~ Ben mukabele etmekten b~ka 
hır şey yapmadım. Bu harbe, benim 
:a~?iıne nihayet verelim diyen, o 

egu miydi? 
L - Öyle diyorsun ama, işin içinde 
"9 olduğunun farkında değilsin .. 

- Ne işi olacak. Bir pilot parçası 

Bizde bu çeşit bir "tabi,, olsaydı, 
muhakkak ki, Ab<liilhak Şinasi llisa
rın eserlerini, onun sandıklar içinde 

j ve~·a hir ~·azıhnnenin çekmesinde ya
'tan hazinelerini alır, o kıymeti yayar, 
bizleri istifade ettirirdi. 

Muhtelif mecmualarda ve nadiren 
ı;azete slitunlanncla ~ördUC;üm, ara
clrğnn yazılarile, hen, Abdülhak Şi
nasi Hisarm biiviik bir muharrir, bir 
entellektiiel olduğuna inanıyorum. 

Strong hiddetten titriyordu. Yumruğunu masaya vurdu 

Temelleri şarkta olan ,.e yabancı 

diyarlam gittilme oralan hayrete ,.e 
\'ecde düsiirerek en yüksek mertebe
'ı>r elde ettihien sonra, uzun bir se
mhn.tc çıkmış çok sevgili hir yolCU;\,I 
,ac;ıl biraz da yabancılıkla karşılar
.ak öyle bir yabancılıkla hasretini 
cluvcluğumnz A \TUpai kültiire bilmem 
bizim memlekette Ahıliilhak Şina i 
lli ar lmıfar salıip olanlann sayısı iki 
elin ııarmaklarmdaki sa~,~'J geçer 
mi? 

Bitirirhen, Ahdiilhak Şina ·i Hisa
nn son çıkan "Ağa~ •• mecmuasında 
"edebiyata. dair küçiik notlar,, rodan 
·u parçalan alıyorum: 

bana öyle muamele etsin ha! 
- Hayır, asabileşip adama fena 

muamele ettin. 
- Ben asabileşmedim, sadece kim 

olduğumu göstermek istedim. 
- Hayır, Rudolf. Sana kaç defn 

söyledim. Asabileşme! 
- Bugün benden pek memnun ol

mamışa benziyorsun Roksana. 
- Tabii memnun olmam. Böyle 

zıpırcasına hareketler biribirini ta -
kip ederse otoritenin zayıfhyacağı 
şüphesizdir. Haysiyet ve vakarını 
kaybediyorsun. 

- Roksana doğru söyle, neye 
kızdın? 

- Gördüm. Hepsini gördüm. Baş
makinistin Gordonun kansından 
gözlerini ayıramıyordun. Fakat bu
nıı PhPmmivet vermivonım. artık 
alı,tım. Yalnız düşünüyorum, pilo-
ta karşı akıllıca hareket ettin mi et
medin mi? 

- Fakat Roksana düşün, başka 
ne yapabilirdim ki? 

- Düşünmeğe ihtiyaç yok ki. O 
kadar basit. Senelerdenberi bu eli· 
mize düşen ilk hakiki tayyareci. Sen 
tayyarelerinin tamir edilmesini isti
yorsun. Bu adam neler yapmazdı ki. 
Zaten Gordon'dan bu işi becerip be
ceremiyeceğinden daima şüphe edi
yordum. Güzel, hoş bir adam ama 
acaba usta bir makinist mi? Sadece 
ne yaptığını bilmeden onunla bu -
nunla uf.raşıyor. Sonra ~a o kadar 
beğendiğin karısı ile gönW eğlendi -
riyor. Hakikaten usta ve kabiliyetli 
bir adam şimdiye kadar hiç olmazsa 
Uç dört tayyare uc;urmuş olurdu. 

- Yani senin düşüncene göre ye
ni gelen bu yabancı Gordon'un mu
vaffak olamadığı şeyi itmam için 
kullanılabilirdi. Oyle mi ?Tayyare -
lerimi ona teslim etmemi teklif edi
yorsun. Bunun iyi bir fikir olduğu-

na kani isen şaşarım aklına. 
- Niçin? Ben teslim et demedim. 

Onu ikna edebilir, nezaret altında ça
Jışqrabilirdin. 

- Nezaret! Bu kabaklar ona ne
zaret edebilirler mi hiç? Hepsini al
datırdı. 

- Seni de aldatamazdı ya. Alda
tacak olursa tayyaresini saklar, di
ğerleri gelmeden onu asardın. Fakat 
seni aldatmıvacak olursa. 

- Hayır, r beni aldatmıyacak. 
Roksana Strongun boynuna sa

rıldı ve gülerek ilave etti: 
- Peki öyle ise. Kadife bir eldi

ven içinde demirden bir el göstere • 
ceksin değil mi? Ona fena muamele 
edip hapsetınenin bir faydası olma
dığım anladın değil mi? 

Fakat Caba! Strong'u pek sinir -
ıendırmı tı. O kadar k191 ıçındt: ma
ruz kaldığı fena muameleyi derebeyi 
bir türlü affctınek istemiyordu. 

- Hayır, dedi. Sana bu işte hak 
veremem. Anlamıyorum. Anlamıyor 
sun vesselam! Fırsat geldi. Beni 
çılgın zannetıne. Şimdi sana aklım
da olanı anlatacağım. 

Simon Burton bu arada içeri gir
di ve köşeye sinerek dinlemeğe ko
yuldu. Strong ellerini arkasında ki
lıtlemiş, sert adımlarla odayı arşm
lıyarak anlatıyordu: 

- Bu yabancının sözlerinin beni 
hayrete düşürdüğünü zannetmeyin. 
Böyle bir şey bekliyordum. 

Roksana ve Burtonun yüzleri hay
retle parladı, alaka ile nazarlannı 
derebeyinin üzerinde temerküz ettir
diler. 

Strong devam etti: 
- Evet böyle bir şey olduğundan 

haberdardım. Bir taraflarda hava 
kuvvetlerinin tekamill ettirildiğini 
işitmiştim. 

(Arkası \'ar) 

Pek giizel kadınlar, yanlanndaki
ni çirkin gösterir. Pek zeki bir ada
mın yanında diğerleri ahmak görii
nür. iyi bir terzinin esvabı yanında, 
ötekilerin bayağılığı sırıtır. Kilçilk 
muharrirler de, yiiksek yazıcılara, 
eserlerinin yanında kendilerininki
nin adiliği meydana çıktığı için dü§
manı oluyorla.r. 

* 
Bazılanm1z milli veya umumi kül

türden o kadar mahrum kalnıı§lar 
ki, en eski bfr cehalet ananesine te
baiyet ettiklerini bile bilmiyerek, 
san'ate dü§manlık ediyorlar. 

* 
Edcbfuatta :hiç lcimseyc benzeme-

mek bir gayedir. Lakin buntın da bir 
şeye benzememek gibi bir tehlikesi 
var ! 

Bu, kendisinin de dediği gibi "kü
!;ük notlar,, Abdülhak Şinasi Hisann 
hassasiyeti, şi'riyeti, 'iis'ati, muhay
yilesinin kudreU, ~öriişlcrinin ve bi
ze ,·erişlerinin kuvveti hakkında k

0 

~iik bir fikir vermekle iktifa etmiyor. 
Bir "tiı.bi,, olmasını nekııdar ister

diın. 

Filcref ADIL 

Yunan kabinesinde yeni 
değişiklik 

Atina, 19 (Tan) - istifa eden 
adliye bakanmm yerine iç bakan 
Logotetis, iç bakanlığına mUtekait 
miralay Skilnkokis, Makedonya u
mum valiliğine muaveneti içtimaiye 
bakanlığı eski katibi umumisi Sfer
kianakis tayin edilmişler ve dün baş 
bakan Metaksas hazır bulunduğu 
halde kralın huzurunda tahlif edil
mişlerdir. 

1 
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Teorisine göre Türk dilindeki 
Ek • Zamirlerin analizi 

x 
SiNİZ 

İsim ve sıfatlardan hUkUm mana
siyle yapılan sözlere ve fiillerin ka
tışık sıygalarına gelen (siniz) mü
rekkep ek - zamin, (sin) mü
rekkep ek - zamirine (iz) getirile
rek yapılmıştır. İsim ve sıfatlara 
mülkiyet ve izafet manasiyle ve fiil
lerin ana sıygalariyle düz sıygalanna 
ikinci şahsın cem'i anlamiyle katı
lan (iniz) mürekkep ek - zamiri de 
bunun baştan (s) si düşmüş bir 
şekli mahiyetindedir. 

(Siniz) ek - zamiri iki türlü ana
liz edilebilir: 

1. Ek olarak; 
Il. Kök anlamından ek haline gel

miş olarak. 
1. Ek olarak (siniz) in ilk görü

nüşte etimolojik şekli şudur: 
(1) (2) (2) 

1. (is + in + iz) 
Buradaki elemanların her üc;ü de, 

saha anlamı veren ek kategorilerine 
dahildir: 

(1) ls: Oldukça uzak bir saha ifa
de eder. 

(2) ln: En yakın muhiti, bitişik 
sahayı gösterir. 

(3) lz: En uzak sahaya delalet e
der. 

Bu Uç saha ekini şöyle birleştire
biliriz: 

"(Ego) ya (s) gibi oldukça uzak .. 
"sahada bulunan bir slipe (ego)" 
"nun yakın muhitine kadar gelerek" 
"ana süjenin karşısında. (n) mmta-" 
"kasında bulunuyor: (Sen =sin):" 
"sonra bu süjenin kendisinden c;ok" 
"uzak (z) mmtakasrnda bulunan" 
"diğer süjeler de onunla birleşiyor:" 
"(siniz)." 

Mesela "gelirsiniz, çalışkansınız, 

iyisiniz ... " dediğimiz zaman, "gelir, 
çalışkan, iyi" kelimelerine katılan 
bu "siniz" ek - zamirinin (is + in= 
isin = sin) kısmı, doğrudan doğru
ya ikinci şahsın mxfrcdini göster· 
mektedir • "Gelirsin, çalışkansın, i
~isin" gibi. Muhatabın birden fazla 
oldu~unu gösteren sondaki (iz) eki
dir. Bunun çokluğa dcl3.leti de, -
(biz) ve (siz) şahıs zamirlerinde ve 
(iz) ve (iniz) ek • zamirlerinde ol
duğu gibi - süjeye uzak sahadaki baş 
ka süjclerc de hükmü yaymak yolu 
iledir. 

Not: 1 - Fransız fiil tasriflerin
dc de bu ikinci cemi şahsa delalet 
eden ek (z) veya (s) konsonlariyle 
teşekkül etmektedir. Mesela "vous 
avez, vous donnez, vous recevez. 
vous finissez, vous rende,z ... " şekil
lerinde sondaki (ez) - ler; "vous 
etes, vous faitcs, vous finissates ... " 
şekillerinde de sondaki (es) ler, bu 
şahsı göstermektedir. Semantik rol 
bakımından (z) ile (s) bir olduğu
na göre. fransız tasrifinin elemanla
riyle Türk tasrifinin elemanlan hep 
aynı olduğunda şUphe edilemez. 

Il. Kök anlamından ek haline 
gelmiş olarak (siniz) ek - zamiri 
doğrudan doğruya (siz) şahıs zami
rinden başka bir şey değildir. Eski 
metinlerde mesela (gelirsiniz) yeri
ne (gelirsiz), (iyisiniz) yerine (iyi-

siz) denildiği çoktur. (Ruhi) nin 
meşhur (Terkibi bend) ının: 

Dedim ne sayassız, ne alursuz. ne 
verirsiz 

K'asla dilinizde ne nebi var, ne hot 
Allah 

beytindeki (sayarsız, alursuz, verir
siz) sözleri hep (sayarsınız, alırsı
nız, verirsiniz) yerindedır 

Bu halde görülilyor ki, nasıl: 
gelirim = gelir + men (ben) 
gelirsin = gelir + sen 
geliriz =gelir + m.iz (biz) 

demek ise: 
gelirsiniz de = gelir +.siz 

demektir. 
Bu takdirde (siniz) in - yukarda 

ek olarak, olduğu . gibi gösterdiği -
miz - etimolojik şekli, 

(1) (2) (3) 
il. (is + iğ + iz) 

yolunda düzeltilmek lazımgelir. Bu
rada: 

(1) ls: Ana süje veya objeye ol
dukça uzak bir sahayı gösterir. 

(2) lğ: (nğ) mürekkep konso
nundan tahallUI eden ve sonradan 
( n) sesini alan süje gösterici ele
mandır. 

(3) lz: Bu süjenin daha uzak sa
haya kadar yayıldığını, yani (s) 
mmtakasındaki bir süjeye (zl mm
takasındaki başka süjelerin de ka
tıldığını anlatır. 

(Siniz< şeklinde ikinci konson o
lan (n) nin bir Cnğ) konsonunun ta
hallUlUnden doğmuş olduğunu oku
yup yazmamış Anadolu halkının 
söyleyişinde de bu (n) nin genizden 
söylenmesi açıkça ortaya koyar. Me
sela (gelirsiniz l telaffuzu, bu söyle
yişte (gcJUrsUnüz) kılığına girmek
tedir ki bu tabii söyleyiş tamaiyle 
yukarki etimolojik şekil ile uyuş
maktadır. 

Not: 2. - Ortadaki bu (iğ =- in) 
elemanı tamamiyle düşerek kelime 
asıl şeklini bulur ki o da (siz) den 
ibarettir. 

Not: 3. - Baştaki (is) elemanı 

da (s = ğ) formülü ile (ğ) ye çev
rilebilir. Ortadaki (in) yerine bu 
baştaki eleman düşerse - dünkü ya
zımızda analizi yapılmış olan - (i
niz) ek - zamiri ortaya çıkar. 

Bu takdirde kelimenin etimolojik 
şekli: 

(1) (2) (3) 
III. (iğ + in + iz) 

olur ki burada da: 
(1) lğ: (Ego) yu, yani ana süje 

veya objeyi gösteren ana köktür. 
(2) ln: Bu ana süje veya objenin 

en yakın muhitinde. karşısındn bu
lunan bir süjeye delalet eder. 

(3) lz: Ana süje veya objenin kar
şısında bu süjenin - yani muhata
bın - bir tek olmayıp geniş bir sa -
hada ortakları <ıa bulunduğunu an -
latan ektir. 

lşte (eviniz) ve (geldiniz) kelime
lerinde (siz) şahıs zamiri böyle bir 
değişme ile (iniz) ek • zamiri halin
de görülmektedir. 

KRALIN MÜCEVHERLERi • 27 Edqar Wallace'in Resimli romanı 
Not: 4. - Bu on şekildeki (n) ler 

de yine (nğ) den tahallül etmiş ge
niz (n) lcridir: (eviniz) ve (geldi
niz) sözlerinin (eviğilz) ve (geldü
ğüz) kılıklarını alabilmesi bundan -
dır. Bu (n) ler de (ğ) ye tahavvül 
edince, etimolojik şekil, doğrudan 

doğruya bir 
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(1) (2) 
iV. (iğ+ iz) 

halinde de gösterilebilir. 
Bu son şekil ikinci şahıs cemi ek 

zamirinin birinci şahıs cemi ek - za
miri olan (iniz = iz) ile karışması 
tehlikesini gösterdiğinden dolayıdır 
ki düz ıuygalann birinci şahıs cemi 
ek - zamirlerinde (z = k) formUIU 
ile (geldik) ve (gelsek) şekilleri 

meydan almıştır. 
Bu analizler gerek izafet ve mUl

kiyet ve gerek hüküm manalarında
ki Türk ek - zamirlerinin doğrudan 
doğruya şahıs gösteren sözlerden 
çıkarak ek halini almış olduğunu 
g-östcrrnektedir. Yani: 

im = men (ben) 
in, sin =sen 
iğ, siğ =o 
imiz, ik, iz = biz. 
iniz, siniz = siz 

olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu ek zamirlerinin doğuşunu gös

teren şekil ile izahını da yarın yaza
cağız. 

t. N. D iLMEN 
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Avusfuryadaki kahine meselesi 
Reiimin esasında hiçbir tebeddül yoktur, yalnız 
şimdi iki diktatör yerine bir d iktatör vardır 

Şuşnigle Starhemberg arasındaki ihtilaf 
Heimderlerin lağvından çıkmıştır 

Sağda: Viyanada bir geçit resmi, solda yeni kura efradı elbise alıyorlar 

Times'den: 
Avusturyada Starhemberg ile 

Şuşnig arasındaki ihtilaf Şuşni
gin tam bir galebesiyle neticelendi. 
Prens Ştarhemberg sadece kabine -
deki mevkiini kaybetmiş değil, ayni 
zamanda memlekette icrai faaliyet 
etmesine müsaade edilen yegane fır
kanın, vatanperverler cephesinin 
başkanlığından da uzaklaştırılmış • 
tır. 

Starhembergin mevkii Şuşnig ta
rafından işgal edilmiş olup başbakan 
hem eski mevkiini muhafaza ediyor, 
hem de partinin başkanı oluyor ki, 
bu onu rakipsiz kılıyor demektir. 
Bu değişikliğe karşılık olarak fa
şistlerin husumetlerini celbctmemek 
için faşistlerin aleyhtar olduktan i
ki bakan istifa ettirilmiş ve yerlerine 
başkaları tayin edilmiştir. Fakat hü
kumetin umumi karakteri değişmiş 
değildir. Yalnız şimdi iki diktatör 
yerine bir diktatörü vardır. Bunun 
ne gibi değişikliklere yol açacağı 
henüz tebarUz etmemiştir. Şimdilik 
rıe iç, ne de dış siyasada hiçbir ta -
havvUle intizar edilmemektedir. 

iyi saklanmıı bir sır 
Şuşnigin kabinede değişiklik ya

pıp bütün idareyi eline alması için, 
kurduğu plan iyi muhafaza edilmiş
tir. Değişikliğin vukubulduğu gü -
nün sabahı bile Avusturyalılar ga
zetelerini açtıktan zaman bir şey 
görememişlerdi. Şuşnig ile Star
hl' rg arasındaki ortaklığın bitti
ğiı . ıma edecek tek bir satır bile 
yoktu. 1934 senesi temmuzunda Dol
fussun katli ile başlıyan idarenin sü
I -P gideceği zann'ediliyordu. 

Ancak öğleye doğru ikinci tabılar 
C!ramatik değişiklikten halkı ha -
berdar ediyorlardı. 

Bundan daha birkaç hafta evvel 
kabinenin diğer erkanına ihtarlarda 
bulunan ve Heimverin ancak kendi 
ölüsü üzerinden geçykten sonra si
lahsızlanacağını ilan eden prensin 
istifasını gezintiler veya tehditler 
takip etmedi. 

Prens Starhembergin sıhhati mü
kemmeldir ve elan İtalya ile A vus
turya arasındaki maçta hazır bu -
lunmak üzere Romada bulunmakta
dır. 

Heimverler silahlarından 
fecrit ediliyorlar 

Heimverler silahlannı yakında 
teslime mecbur olacaklardır. Yal -
nız içlerinden seçilen ufak bir kıs -
mm silah taşımalarına müsaade edi
lecektir. Fakat milis kuvvetini teş
kil edecek olan bunlar Starhember
gin kumandası altında olmayıp va
tanperverler cephesi yeni lideri olan 
Şuşnigin kumandasında bulunacak
lardır. 

Böylece Heimverler sili.hsızlandı -
nldıktan sonra AYWSt.,.ada 1927 
aenesindeııberi mfllrlm bir rol oyna
m~ olan hususi ordular sistemi ni -
hayete ermiş olacaktır. 

Prens Ştarhembergin istif asma 
mUncer olan esaslı fikir ihtilafı pren 
sin Heimveri silahsızlandırmak iste
memesi ve Şuşnigin ise bu "husu-
11i" orduyu tutacak ve iaşe edecek 
parayı bulmayı reddetmesi idi. 

Viyana ve eyaletlerde sükun hU
kümferınadır. Viyanadaki Heimver 
mahfelleri eyaletlerdeki Heimver
lerin kargaşalıklar çıkardıklarmı 
zanendiyorlardı. Fakat bunun aslı 
olmadığı çabucak meydana çıktı. 
Eyaletlerdeki heimverler ise Viya -
nada kargaşalık çıkmasına intizar 
etmekte idiler. 

Doktor Şuşnig binbaşı Feyi ge
cen Ukteşrinde istifaya davet ettiği 

ni kuvvetler tarafından takviye e - ı Maamafih Valdeneggin arkadaşı 
dilmiş, .garnizonlar ihdas eı:uımişti. Ştarhembergi Mussoliniye gönderi -
Halbukı bu sefer bu tedbırlerden len telgraf meselesinde müdafaa et
hiçbirine başvurulmuş değildir. mek için çekildiği de varit ihtimal-

Yalnız birkaç hafta evvel ilrtiya- ler haricinde değildir. 
ti tedbir alınmıştı. Bazı eyalet şe - • • •• • 
birlerinin garnizonları heimverlerin Mussolınıye gonderılen 
kargaşalık çıkarmalan ihtimaline telgraf 
karşı bu suretle Heimverlein garni- Bu telgrafı resmi mahafil Prens 
zon kuvvetleri ile sıkı bir mtinase - Starhembergin başbakan muavini sı
bet tesis etmiş olmaları mahzuru - fatiyle değil Heimvcr lideri sıfatı 
nun önüne geçilmişti. ile göndermiş olduğunu iddia et-

Şuşnig aleyhine pazar giinil bir melttedir. Esasen telgrafın muhtevi
sokak gösterisi yapan Heimverlerin yatı buna delil addedilmektedir. 
önderlerin atılmış olmasını protes - Heimverler müteaddit defalar de -
to makamında hiçbir harekette bu- mokrasi aleyhinde olduklarını açık 
lunmamışlardır. açık göstermişlerdir. Fakat ne de ol-

Prens Starhembergin başbakanlık sa ecnebi diplomatları kabul eden 
muavinliği ve vatanpen·erler cephesi dış bakanı bunların telgraf aleyhin
liderliği mevkilerini kaybetmiş ol - de protestolarına maruz kalmıştır. 
masına rağmen kabinede Heimvere Protestolar Şuşnigin Starhemberg i
mensup birkaç bakan vardır ve res- le çift elden idareye nihayet vermesi 
men ifade edildiği veçhile bunlar hususunda son sebep olmuştur. 
mevkilerini ~tarhembergin "müsaa- Bidayettenbcri iki kişi tarafından 
desivle" muhafaza etmektedirler. idare edilen rejimin bu değişikliğini 

Yani bu Ştarhemberg istediği tak- siyasi çevenler rejimin tarihi bir in
dirde bu adamların kabineden ayrıl- kişafı addetmektedirler. Eski siste • 
masmı emredebilir demektir. Maa - min büyük meselelerin hallinde bir 
mafih doktor ŞU§lligin bu bakan- engel olmadığı iddia edilm~klc bora
ları kendi arzusuna rametmekte ber teferrtiatJarda birçok mi.ışkülle
gUçlük çekmiyeceği zannedilmekte- re yol açtığı ve bu suretle bir tahav-
dir. vül icap ettirdiği zannedilmektedir. 

Dışişleri bakanı. Heimvere mensup Bundan sonra Şuşnigin tek elle 
Baron Berger - Valdenegğte istifa idaresi altında gerek iç, gerekse dış 
etmiştir. Buna sebep olarak Şuşni- siyasada bir vahdet elde edilmiş ola
gin dışişleri bakanlığını kendi idare cağı temin edilmektedir. Heimvere 
etmek arzusu gösterilmektedir. Çün mensup bakanların kabinede el'an 
idi Şuşnig bu bakanlık siyasetinde mevki işgal etmekte oldukları naza
Heimver nüfuzunun kullanılışından n itibara alınırsa rejimde esas de
müteaddit defalar şikayet etmiştir. ğişmemi~tir. 

Kız.tay bebek 

Kızılaylar ve Kızılhaçlarm iştira
kile milli elbiseler giydirilmiş Bebek 
- Kukla -sergisi idare heyeti teknik 
mütehassısı ve yardımcı komitelerin 
de iştirakile akşam kız sanat mekte
binde toplanarak serginin 8 ağus
tosta Kermes vesilesile Taksim bah· 
çesinde açılması, halktan arzu eden
lerin sergiye iştirak etmeleri ve mü· 
sabakada kazananlara mükafatlar 

Arıidük Otto 
evleniyor mu ? 

Roma, 19 (A. A.) - Yan resmi 
mahafil, Arşidük Otto de Habsbur
gun prenses Marie de Savoie, ile ev
leneceğine dair ecnebi memleketler
de ortaya çıkanlmış olan şayialan 
tekzip etmektedir. 

Beck Belgrada geliyor 
Varşova 19 (A.A.) - Beck, bu 

ayın yirmisinde Belgrad'ı resmen 
. ktir. 

• • 
sergısı heyeti 

\•erilmesi kararlaştmlmış, heyet a
rasında iş bölümü yapılarak, jüri, 
tezyinat, ve sair kol ve komiteler 
seçimi yapılmıştır. 

Sergi hakkında tafsil at için ve 
sergiye iştirak edecekler bebeklerini 
28 temmuza kadar Istanbul - Eminö
ntinde Kızılay cemiyetinde sergi 
komitesine göndereceklerdir. 

Söğütlüçeıme istasyonu 
bugün açıhyor 

Halkın talel:Si ve alakadar makam
ların teşebbüsü üzerine devlet demir
yollan idaresi Kızıltoprakla Haydar 
p89a arasında bir istasyon ihdas edil 
mesinl kabul etmiştir. SöğUtlüçeşme
de yeniden yapılan bu istasyonun bu
günden itibaren açılacağı ve Banliyö 
trenlerinin . giderken ve dönerken bu 
istasyonda da durmaya başlıyacakla
n devlet demiryollan idaresinden ali. 
kadar yerlere bildi.rilmiştir. 

SAGLIK 
HERGUN BiR ROPORTAJ 

OGOTLERI 
Kaç t ürlü aşk vardır? 

Adliye doktoru Enver, 
dikkate değer 

habralarım anlatıyor: 
Büyük adamların da, büyük ola -

mıyanlar gibi, fani olduklarına her 
vakit acırım. Ama. büyük filozof 
Eflatunun ölmüş olduğuna hiçbir 

Kör bir adam, karnına bıçak sokularak öldürülmüştü ..• 

Biz gittiğimiz zaman bıçak hala karnında duruyordu. 

vakit geçen günkü kadar acımamış- Adliye hekimi Enver önüne ge
tım. Bende birdenbire uyanan bu tirilen cılız bir çocuğu, inceden in
acıya sebep okuyucularımın birinden ceye muayene ettikten sonra; yüzü-
gelen bir mektup oldu. nü buruşturarak, annesine döndü: 

Bu sayın okuyucu - ilkbahar - Siz, bu çocuğu biraz gıdasız 
mevsimi içinde bulunduğumuzdan o- bırakmışsınız! lyi besliyeceksiniz; 
lacak - benden "Kaç türlü a ş k on gün sonra, yeniden göreceğim ... 
vardır?" diye soruyor. O büyük fi- dedi. 
lozof şimdi sağ olsaydı benim işim Annesi, elinden tutarak çocuğu dı
nekadar kolaylaşırdı. Adresini tah- şarı çıkardı. Kapı önünde bir sürü 
kik eder, öğrenir, okuyucuma bildi- hasta daha bekliyordu. Enver, bun
rerek sualini ona yazmasını rica lann hepsine, birer birer bakacak, ra 
ederdim. Bunu yapmak mümkün o- ~rlannı yazacaktı. Başını kaşımak 
Iamadığı için benim işim güçleşiyor, ıçın dahi vakti yoktu. 
hem de nekadar! Ne zamandanberi, onu söyletmek 
Aşk denilen şey, yeryüzündeki istiyordum. Enver, her defasında be

bütün denizlere sığmıyacak kadar ni atlatıyordu. Fakat buğün ayak 
çok sayıda edebiyat kitaplarını dol- diredim ve tatlı taraf·ndan aç~ak: Adliye doktoru Enver 
durmuş. Bu kitapların herbiri az - Kim bilir, dedim, hekimlik ha-
çok ayn çeşitte bir aşkı tahlil et- yatınızda, acı tatlı ne hatıralarınız tam, ayak yolunun taşını kaldırtıp 
miş. Bunların herbirini okuyarak vardır? Enverin neşeli bir saati idi: içeri gireceğim sırada, gr..zete fotoğ 
bir fikir edinmek, sonra kaç türlü - Dur, dedi, sana anlatayım.. rafçıları etrafımı almazlar mı? Böyle 
aşk bulunduğunu kısaca haber ver- Ac11iye hekimliğimde en büyük he- gülilnç bir kıyafetle karilerin karşı
mek nekadar gilç iş! Sayın okuyu- yecanı, bir tramvay kazasına kur- sına çıkmak tabii, hoşa gider birşey 
cumun bana yazdığı şey adeta: ban olan genç bir SiirtI çocuğu gör- değildi. Yalvara yakara fotoğraf al-

- Dünyadaki denizlerin hepsinin düğüm zaman tattım. Şimdi, senesini mamalarını temin ettim. Fakat, çek 
içerilerine gir, hepsinin sularını tah- hatırlamıyorum. Bir giin; Saraçhane tiğim yürek çarpıntısını hiç sorma
m et, sonra bu tahlilin neticesine başına cele çağırdılr. Vaka mahaline yın! .. 
göre yeniden bir terkip yap; fakat yetiştiğim zaman, feci bir sahne ile Edirne kapıda, bir vak'a var .. diye 
öyle bir terkip ki, bütün denizlerde- karşılaştım: Belden aşağısı kesilmiş haber verdiler. gittik. O gün hapis
ki suyun hulasası olsun! k ü ç ü k bir çocuk, bağırsak- haneden çıkmış bir azılı katil, ser-

Demek gibi. Eflatun, bildiğiniz lan param parça, yolun üstünde best kalışını kutlulamak için arka· 
"Ziyaret" kitabını yazdıktan sonra yatıyor ve ölüm halinde olduğu hal- daşlanna bir ziyafet çekiyor. Fakat 
hiç kimse böyle bir işe girişmeğe ce- de : bu arada hiç yoktan bir hiddete ka· 
saret edememiş. Elbette ben de ce- _ Ana... Ana! .. Diye haykınyor pılarak bir polis memurunu öldürü
saret edemem. Bununla beraber sa- d yor. Ne dersiniz, herif bir gün bile u. 
yın okuyucunun sualini cevapsız bı- Yavrucuğu hemen karakola kal- evinde yatmak kısmet değilmiş. Ha· 
rakmak pek ayıp olacak. Onun için, dırttım, oradan bir otomobille ecza- pishaneden çıkması ile oraya girme
edebiyat denilen o sınırsız denizin neye gönderecektim.Fakat çocuk,bi- si bir oldu. 
içine girmeden, aşkın şekillerini ak- raz sonra öldil.Zaten,o zamana kadar Adliye hekimliğimin korkulu bir 
lımm erdiği kadar ayırmağa çalışa- nasıl olup da yaşadığına şaşılırdı. lki hatırası da şudur: 
cağım. ye bölünmüş bir çocuğun, iztırapla- Vahdettinin doktoru Reşat paşa-

Benim ilk önce aklıma gelen aşk nn en feciini çektiği sırada anasını nm ölüsünü Sanremodan lstanbula 
şekli - okuyucumun belki hiç te imdada ç v b k d k dı 

agrrması ana ço o an getirmişlerdi. Veresesi, paşanın öl dil 
sormadığı - kan koca arasındaki Sahne, hiç gözümün önünden git-
aşktır. Buna o okuyucumla birlikte mez, bir giin de, Fındıklıda, iki gö- rülmüş ol~uğunu id~i~ edi~orlardı: 
belki siz de güldünüz. Meşhur hika- zü kör bir adam, kansının kardeşi Bunu tetkık etmek ıçın, Adlıyc hekı 
YedeJd Jj.z hoca blle.. _s.Ölrl~~"'-.l...µa.J!DJı;ı.ı~l!,._ ..lt___. lJ-..Jıı-aı.. __,__ -mlıı.in.muavenesiqP Ulzı..wı,.. Sl'Mter-
koca arasında aşk olmaz demış. larak öldürülmüştü. Eve gittiğimiz mişlerdi. Ceset geidigı gün bizde bu-

Bununla beraber benim aksine zaman, brçak, hali zavallı adamın lunduk. Paşanın ölüsü, kurşundan 
kanaatim vardır. Kan koca arasın- karnında idi. elimle çekip çıkardım. yapılmış bir tabut içinde idi. Tabu· 
da aşk, nadir olsa da, bulunabilir. Fakat katil mP.ydanda yoktu. Körün 

kansına sorduk. Kardeşini ele ver
Hem de en ziyade fikirlerile çalışan, mek için hakikati bizden gizledi, ka 

tun kapağını açarken elim, sivri bir 

kurşuna çarparak hafifçe sıyrıldı. 

ilkin ehemmiyet vermedim. Fakat aşkı sırf zihni ve yüksek bir duygu tilin çıkıp gittiğini söylüyordu. Biz
derecesine çıkaran adamlarda görü- de buna inandık. Müddeiumumi mu- aradan bir kaç saat geçince, kolum 
lür. Bunlar evlenirken aşkı belki avini ile, cinayetin işlendiği odada birden bire şişti. O kadarki, kangı• 

hatırlanna hiç getirmemişler. Ancak bir kanepe üstüne oturarak tahkikat ran oldum diye müthiş surette telaş 
maddi istirahatleri için kendilerine ile meşgul olduk. etmeğe başladım. Tamam bir hafta 
bir eş aramışlardır. Fakat zaman Aradan birkaç giln geçti. Katili müddetle gözüme uyku girmedi. Teh 

yakaladılar. Yaşının tayini için bi-
geçtikçe, fikir adamı kansına aşık ze gönderdiler. ilkeyi atlatıncaya kadar epice heye-
olur. Ondan da ayni suretle muka- Herife 0 gün böyle çabucak, nere can geçirdim. 
bele görürse dünyada en bahtiyar ye kaçtığını sordum. Enverin bana anlatabilecek kim 
aile fikir adamının ailesi olur. Ya -- Hiç bir yere kaçmadım! de-
ayni mukabeleyi göremez ve göre- dl. 
mediğini anlarsa? O zaman da dün· - Ya, neredeydin? 
yada en talihsiz erkek o fikir ada - - Sizin oturduğunuz kanepenin 
mıdır. altında! .. 

Böyle kan koca arasında aşkın Meğerse, biz içeri gtrlnce, katil 
misallerini - az olmakla beraber - kaçmak için vakit bulamamış, bizim 
bazı romanlarda da bulursunuz .. Bi- oturduğumuz kanepenin altına girip 
zim hekim kitaplarında yüksek bir saklanmış. Elind tetiği çekilmiş 
misali vardır: On altıncı asırda meş- brovnik tabancası ile, biz oradan gi
hur bekim Frene! kansı öldüğü va- dinceye kadar, beklemiş. Şayet, içi
kit acısına dayanamıyarak on iki gün mizden biri, azıcık kıpırdanacak ol
sonra ölmüştü. O zamanın hekimleri sa, tabancayı giimletecekmiş. Hiç far 
bunu ayıplamışlar: "Hekimlik insa- kında olmadan, ne müthiş bir kaza 
na filozofluk verir, filozofluk ise a- atlattığımızı, ancak o zaman anlaya 

bildik. cıya dayanmağı öğretir" demişlerdi. 
Fakat bu yakın zamanın en yüksek Gözünü kan bürüyen katil, diyor 

ki: fikir adamlarından Berthelot kansı-
nın ölümü üzerine birdenbire ölün
ce bUtiln dünya kan koca arasında 
aşk olabileceğine ve aşkın filozof -
luktan da üstün olduğuna inandı. 
Siz de, sayın okuyucum, aşkın bu 
en temiz, en güzel şekline şimdiye 
kadar inanmadmızsa bundan sonra 
inanınız. 

Lokman HEKiM 

Osmanh Bankası genel 
direktörü dün geldi 
Osmanlı Bankasının Paristeki ida

re merkezi genel direktörü Boissier, 
dün sabah oehrimize gelmiş ve akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Boissier, yeni bir istikraz verilme
si hususunda imzalanan mukavelena
menin tatbik sureti etrafında görüşe 
cektir. Direktör, Ereğli kömür şirke
ti imtiyazının hüktımete devri müza
kerelerile de meşgul olacaktır. 

- Herşeyi göze almıştım. İkinizi 
de çekip vuracaktım. Ne taliiniz var 
mışki, kanepenin altında gizlendiği
min farkına varmadınız! .. 

Bir gün de, Karagümri!kte polis 
karakolu karşısında bir eve gittik 
Kaçakçının biri, ayakyolunun içine 
bir rakı fabrikası yerleştirmiş, ora
da aylard?~beri, gizli gizli rakı çeki
yormuş. fakat bir gün, ocağa kömü 
rU fazlaca mı koymuş, ne olmuş, kö 
mür çarpması yüzünden öteki dün
yayı boylamış. Çağırdılar. Kalktım 

gittim. fakat. ölü, ayak yolunun al
tında idi. muayene etmek için aptes 
hanenin taşm.ı kale' -ıp, içeriye gir
mek llzmıdı. Sırtundaki elbise ile 
bu işi yapacak olsam üstüm başım 
berbat olacaktı. 

Evdeki kadınlardan birisi akıl öğ 
retti: 

- Benim gecelik elbisem var, bil 
mem giyermisiniz? dedi. İster iste
mez razı oldum. Ceketimin üzerine 
dantelilı kadın entarisini geçirdim. 

bilir daha ne meraklı hatıraları var 
dı. Fakat dışarda bekleyen hastala· 
n sabırsızlanmağa başlamışlardı. Na 
zik hekimi'l yanından istemeye iste 
meye ayrıldım. 

Salahaddin GUNGOS 

Adliye 

Veznedar Remzi 1 

seneye mahkum old11 
1550 küsur lirayı zimmetine geçir

mekten suçlu, Galata rüsumu bab• 
riye veznedarı Remzinin duruşma8' 
üçüncü ceza mahkemesinde bitiril
miş ve Remzi hakkınha karar veril· 
miştir. 

Geçen celsede iddia makamı, bit 
çok sebeplerden dolayı vezneda.J' 
Remzinin beraetini istemişti. 

Mahkeme, dün kararını bildirmiş· 
tir. Suçlu Remzi, bir sene ha_pse:; 
bir sene müddetle mem~rıyett.1_ mahrumiyet cezasına mahküm ed~ğt 
miştir. Aynca, zimmetine geçird1 1' 
1550 küsur lırayı da tazmin ed~e
ve muhakeme masraflarını 

yecektir. .. -re--
Remzi, mahkflm olduğunu 0~111• 

nince, teessüre kapılmış ve ag 
mağa başlamıştır. _ da 

•Lalelide, Genç Türk soka~Uf-
18 numarada oturan Istanbut ııı· 
tülilğU memurlarından 60 y~ş.la~UJl 
da Hasan Fehmi isminde bırt. ı.· 
evinde, şüpheli bir vaziyette ölil 0 

rak bulunmuştur. uıeı-
OlüsU, otopsi yapılmak · 

morga kaldmlmıştır. . aııJJS'" 
• Nuri isminde birinin d?kk çs.Jııo 

dan bir teneke zeytin yagı mali'" 
Mustafanm birinci sulh .ceza kart' 
kemesince 20 giln hapsuıe 
verilmiştir. 
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19 Mayıs Bayramı 

Dün Taksim stadında 19 Mayıs Bayramı kutlulanmıı ve iimnastik şenlikleri büyük muvaffakıyetle yapılmıştır. 
Bu sayfadaki resimlerde Taksim stadında geçit resmine iştirak eden kız ve erkek talebemizin muhtelif re· 
simlerini görüyorsunuz. Sporcular, dün Taksim Cümhuriyet ôbidesine giderek çelenkler koymuşlardır. 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Ticaret borsasında fındık, tiftik, 
yapağı üzerine hararetli muamele de· 
vam etmektedir. Son günlerde Alman 
firmaları tarafından yapılan talepler 
neticesinde fındık fiatleri 45 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Mamafih elde is· 
tok pek azalmıştır. 

Bu seneki mahsulün iyi olacağınıı 
dair haberler alınmaktadır. Şimdiye 
kadar fındık mahsulü, dolu ve donlar 
dan müteessir olmamıştır. Fakat fın
dık mahsulünün geçen seneki kadar 
bol olacağı ümit edilmelidir. Çünkü 
fındık mahsulü bir sene az ve diğer 
sene çok vermektedir. Bu da toplama 
usullerinden ileri gelmektedir. Fm • 
dık toplıyan amele, fındık dallarını 

hırpalamakta, hatta bazılarını da kır 
maktadır. Bu yüzden, ertesi sene az 
mahsul elde edilmektedir. 

Dünya altın isi ihsalatı 

1953 senesinde 948,840 
kilo altın istihsal edildi 

Dünya altın ıstihsalatı gittikçe art 
maktadır. Yapılan istatistiklere göre 
932 senesinde 757 bin 223 kilo altın 
istihsal edilmişti. Bu miktar, 933 se
nesinde 788 bin 553 kiloya, 934 sene
sinde 861 bin 590 kiloya çıkmıştır. 
935 senesinde ise altın istihsalatı 
daha ziyade artınış,948 bin 840 ki
loya kadar çıkmıştır. 

mmtakalarma yerleştirilmiştir. Bu -
rada az miktarda beyaz işçiler de var 
dır. Fakat zenci işçiler, beyazlara nis 
betle az para almaktadırlar.. Altm 
madenlerinde ölüm miktarı, diğer ma 
den mıntakalarındaki ölüm miktarı -
na nisbetle pek fazladır. lstatistikle
re göre amele mevcudu arasında ve
fiat miktan yüzde 11 - 12 kadardır. 
Bütün bunlara rağmen maden kum
panyalarında, maden mıntakalanna 
ihtiyaç nisbetinde işçi toplamak için 

BORSA · PIY ASA 
19 MAYIS SALI 

Para Borsası 

Allı 

Sterlin 619,-
1 Dolar 123.-

20 Fransız franıı 163,-
20 Belçika francı 80,-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 812,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 49,-
Liret vesikalı 190,-
Florln 82.51 
Avusturya ıilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yen 30,-
İsveç kuronu 30,-
Altm 970,-
Banknot 241,-

Çeiler 

•• taı 

625,-
126,-
166,-
84,-
23.-

820,-
88.-
16.-
51,50 

196.-
84.-
24,-
32,-
24.-
24.-
24,50 
34,-
33,-

972.-
243,-

evif~- r . 
ef)Neler 

Ya kızı 
Eskişehir N. K. imzasile: 

aldatırlarsa ? 
pacağımız i§in dü§üklükten ve irad8'" 
sizlikten ba§ka bir şey olmadığ1~• 
derhatır ederek son bir gayret g08" 
tererek bu yapılacak f enalığı11 dl 
önüne geçmeğe muvaffak oldum, <J' 
nu da unuttum. Şimdi ise bir 111~ 
aUime sevmeğe b~ladım. Kctıdisi"ş 
~kımı itirafa bir türlü cesaret eM" 
miyorum. Sebepleri şunlardır: 

1 - Kendisinin güzel oluşu, b6 " 
nim güzel olmamam. 

! - Benim maa§ım 35 lira, tabii 
onunki 50 Ziradan ~ağı değil. 

Tiftik satıştan eski hararetini mu
hafaza etmektedir. Keçi kılı üzerine 
yapılan siparişlere cevap vermek 
mümkün değildir. Çünkü piyasada ke 
çi kılı kalmamıştır. Son günlerde tif
tik üzerine Fransadan da talepler baş 
lamıştır. 

Dünya altın istihsalatında Cenubi 
Amerika birinci planda gelmektedir. 
935 senesinde Cenubi Afrika~a istih
sla edilen altın miktarı 335 bin kiloyu 
bulmuştur. 

-----büyük gayretler sarfetmektedirler. · 
Paris üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 

12,04 
628,-
0,79,25 

10,09,50 
4,68,60 

2,45 
63,86.20 

1,17,34 

"Bundan bir 3ene önce istikbalde 
kayınpederim olacak zat'la, al~ ve -
r~ için birdiğim bir bakkal dükkô.
nında kar§"l~tım. Otedenberi gerek 
bu bakkala ve gerek kayınpederime 
ve onların bana teveccühümüz faz"la
dır. O gün bakkalın bir 'latifesini 
hakikate çıkararak, evlenmek için 
sözleştik. Kız da ~e m~vafakat et
ti. O gündenberi içim bu kızın aşkı 
ile dolu, her an hayali gözümün ö
nünde dolaşıyor. Kız 15 ya§ındadır. 
Ben bir sene aonra aakere gitlece
ğim. Hul&a her iki mani karşısın
da ancak üç aene aonra evlenebile -
ceğiz. Ben kızı sevdiğim kadar kız 
da beni seviyor. Kızın birçok ha.re
ketl6ri bana bu hU8'U8ta kanaat veri
yor. Fakat, bir arkadqımın ba§ına 
gelenler beni korkutuyor. A.!kerde 
kalacağım müddet kızın gözü önün
den ayrılacağız. Bu müddet zarfın
da kızı iğfal ederler de benim bu. ha
yallerim rüyaya döner diye korku. -
yorum. Yaş düzeltme auretile bu
gün de evlenmemize imkô.n vardır. 
Ben ne yapayım1" 

3 - Mevkiinin yük8ek olmast· 
Bu. yüzden beni reddedeceğine :0-

hip o'larak cesaret edemiyorum. Br 
ni nerede görse kızanyor. Bana ,,_ 
evli kadın'lann tebel~ oldukwroıdl 
hikmetini ve bu muallimeye kar§' '-' 
şekilde, hareket edeceğimi bildirmB " 
nizi rica ederim." 

Kambiyo borsasında 
Kambiyo borsasındaki sükfınet de

vam etmektedir. Unitürk üzerine Pa
ris borsasından 240 frank kadar fi at 
gelmiştir. Mamafih Unitürk üzerinde 
birkaç gün evvelki hararet kalmamı9 
tır. Anadolu demiryollan obligasyon 
lan da 43 lira 70 kuruştur. Bu tahvil 
ler üzerine, son günlerde çok muame 
le olmaktadır. Yerli esham ve tah
vilat üzerinde ehemmiyetli bir fiat 
hareketi görülmemiştir. 

Altın istihsalatında ikinci dereceyi 
Sovyet Rusya teşkil etmektedir. Sov
yet Rusya bu mevkii son birkaç sene 
içinde elde etmiştir. 932 senesinde 61 
bin 900 kilo altrnistPısal eden Rusya 
932 senesinde istihsalatını 83 bin 100 
kiloya, 934 senesinde 132 bin 700 ki
loya çıkarml§tır. 935 senesinde elde 
edilen altın miktarı 175 bin 500 kilo
yu bulmaktadır. 

Kanada, altın istihsalatında üçün
cü dereceyi işgal etmektedir. Son iki 
sene içinde, Kanadada altın istihsa
li.tına ehemmiyet verilmektedir. 934 
senesinde Kanadada 92 bin 400 kilo 
altın çıkarılmıştı. 935 senesinde ise 
102 bin kilo altın istihsal edilmiştir. 

Birleşik Amerika hUkUınetlerinde 

934 senesinde 85 bin 400 kilo altın el 

Sanayi müfettişlikleri· de edilmiştir. 935 seneEıindeyse altın 
istihsalatı 96 · · 850 kiloyu bulm~-

Ingiliz Afrikasmrl" 250 bin ameleye 
ihtiyaç vardır. Halbuki 935 senesin
de ancak 232 bin amele bulunmuştu. 
Bunların Afrikada askeri kuvvetler 
tarafından maden mmtakasma zorla 
yerleştirilen zencilerden ibaretti. İn
gilizler, amele r.'işkülatma çare ol -
mak üzere, yazın kurak aylarda, işsiz 
kalan köylünün maden işlerinde çal11 
masını mecburi addetmi§lerdir. 

Üzüm piyasası 

Son haf ta siparişler 

nisbeten çoğaldı 
Ege mıntakası üzüm piyasasında 

son hafta içinde bir yenilik görülme
mi§tir. Müstehlik piyasalardaki stok-

nin lağvedileceği tur. Iann azalmış olmasından siparişlerin 
Avustralyada altm istihsalatı 935 nispeten çoğaldığı bildirilmektedir. 

söyleniyor senesinde 27 bin 850 kilodur. 934 se- Fiatlarda geçen haftaya nazaran bir 
iktisat Vekaletinin Istanbul ve lz- nesinde de 27 bin 600 kilo altın istih- değişiklik yoktur. Son fiatlar aşağı-

l ıirdeki sanayi mlifettişliklerini lağ- sal edilmiştir. da gösterilmiştir: 
vedeceği söylenmektedir. Sanayi er- Avustralyada altın istihsalitında 7 8,50-8.75 Kun11 
b b fabrikalara ait işler için, doğ- ehemmiyetli bir artış yoktur. Geçen 8 9 -9,25 
rı:d~ doğruya iktisat Vekaletine mü senelerde de ayni nisbette altın istih- 9 9,75- 10 

,, 

" t ed kl d. lktisat vekaletin sal edilmelrteycll 10 11,75-12,50 .. 
:caa lk~e er ır. ıl teşkil•t .. Meksikanm altın istihsalatı da 19 11 Fiat yoktur. 

e evve 1 sene yap an a uze- bin 300 kilodur. 934 senesinde 20 bin 12 fiat yoktur. 
rine Jstanbul ve İzmirdeki sanayi mü 560 kiloydu. Mevsim başlangıcından 5.5.936 ak-
dürlükleri lağvedilmiş, bunun yerine, . 

. • . . .. . Japonyada altın istihsalatı artmak şamına kadar lzmır borsasında satı-
bırkaç katıple bır muf ettişten ibaret . lan Uzilm miktarı 72 389 513 kilo _ 
bir kadro bırakılmıştı. Sanayi erbabı, ~r. 93~ senesmde . Japony~da 12 dur · · 
bu kadronun ortadan kalkması için, bm 500 kilo 933 senesmde 14 bın 650 · . 

• =.1 • u tt bul kilo altın çıkarılm11tır. 935 senesin - Hamburg kuru tlzUm pıyasası son 
lktısat Vck&Letme m racaa a u- . . . 

de Japonyanın altın istihsalitı 17 bin hafta içınde normal b1r durumda ın-
nacaktır. Bir fabrikatör diyor ki: 

- Istanbulda sanayi işlerile uğra
ean bir müfettişlik kalmıştı. Eğer bu 
da ortadan kalkacak olursa, en küçük 
işlerimiz için, Ankaraya kadar mas
raf yapmak mecburiyetinde kalaca -
ğız. Büyük fabrikalar için Ankarada 
iş takip etmek mühim bir mesele de
ğildir. Fakat küçük fabrikatörlerin 
en ufak işler için, İktisat Vek~etine 
kadar gitmeleri büyük bir masraftır,, 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 
sanayi erbabı muafiyet elde etmek ve 
yahut fabrikalara ait muamelatı ta • 
kip etmek için, vilayete müracaat ede 
cektir. Nitekim sanayi milfettişi bu -
lunmıyan vilayetlerde de, fabrikatör
ler bu gibi işler için, mahallin en bü
yük mülkiye memuruna müracaat et
mektedir. 

No. 28 

Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

Bu iltifatlar bizim ev sahibini kol· 
tukladıkça kadın daha neler ikram e
deceğini düşünüyor. Sıraslle yaptığı 
içkileri ortaya çıkarıyordu. Hayalle 
birkaç kere çok çok içmiştik. Fakat 
yine de o kadar sarhoş olacak kadar 
değil. Zaten içkiye dü~künlüğU.m yok. 
Fakat Aleksandr o kadar neşeli. Bi
zim ev sahibi de öyle hevesli ki. ya
rım saat içinde salonun havası deği
şiverdi. 

Geçen yıl pansiyonda bir de lehli 
arkadaş vardı. Pahalı geliyor diye 
bu sene çıktı. O olsaydı misafirleri 
başına bırakrp kaçabilirdim. 

Fakat şimdi buna imkan yok. 
Yavaşça ev sahibine işaret edip 

artık ileri gitmemesini, bu sırnatık 
misafirlerden beni kurtarmasını an
latmak istedim. Kadın oralarda de
ğil. 

Saat sekiz buçuğa kadar Alek
aandnn gevezeliği devam etti. Sıkıl
masalar yemeğe de kalacaklardı. A· 
lcksandr birdenbire saatine baktı ve 
yerinden fırladı: 

10 kiloya kadar yükselmişti. kişaf etmiştir. Bir hafta öncesine 
İngiliz Hindistanı, Kongo, Afrikanm nazaran piyasa daha sağlam sayıl -
altın istihsal sahili adı verilen mmta- maktadır. Bu sğlamlık dolayısiyle 
kalan, Kolombiya bütün bu memle- Izınir ihrcatçılan geçen haftaya kı
ketlerde waltm istihsali.tında yukarı- asen daha .. ksek fiatlarla teklifler 
da yazdıgımız memleketlerden sonra Y yu . . 
gelmektedir. Bu memleketlerin çıkar- de bulunmuşlardır. Son ıstenen fıat-
dığı altın miktarı 11 bin kiloyu bul- lar 100 kilo başına cif Hamburg ol
maktadır. mak üzere mukayeseli olarak şu su

Altın madenini çıkaranlar 
kimlerdir ? 

retledir: 
No. 7 Ekstrissima karaburun son 

hafta 14, geçen hafta 13,75 Türk li-
Cenubi Afrikadaki maden kumpan- N 8 K. k b h f 

al d · t•h al"t d bo- r~ ·. o. ıup ara urun son a -pany an, ma en ıs ı s a ın a a .. . 
ne işçi bulmakta müşkilat çekmekte- ta 14,50, geçen hafta 14,25 Türk Iı-
dirler. Buralarda en ziyade zenci ifÇi ı. ~ı, No. 9 Auslese karaburun son 
kullanılmaktadır. Cenubi Ingiliz Af. hafta 15, geçen hafta 14,50 Türk li
ri kasında, lngilizler, Zenci ameleyi rası, No. 10 Nec plus ultra son haf
daimi amele haline koymak için, on- ta 17, geçen hafta 16,25 Türk lirası, 
lan zorla ziraat sahasından ayırmış- 11 Ekselsior son hafta 20, geçen haf
lardır. Binlerce zenci köylüler, maden ta 19 Türk lirası. 

- Oh. Saat sekiz buçukta rande
vtım vardı. Orövuvar dostlarım. 

Ve şapkasını kapmasile ok gibi 
kapıdan fırlaması bir oldu. 

Alis te şaşırınıf, arkasından hay
kırıyordu: 

- Peki beni evime kim götüre
cek? 

Ev sahibi imdada yetifti: 
- Uzillmeyin matmazel. Mösyö 

Klmıran Burada! 
Bu akşam bizim ev sahibi kendi 

içkilenni ikraınla kanamadı. Benim 
hesabıma başkalarına hizmet te isti
yor. Alise o cevabı verdikten sonra 
bana dönüp: 

- Değil mi ya Mösyö Kamıran ! 
Dediği zaman bana tasdik etmek-

ten b&fka ne düşebilirdi. Ben de: 
- Değil mi ya! 
Dedim ve eordum: 
- Uzakta :muıınız matmazel? 
- Santral rue de marche. 
Kendimi tutamadım: 
- Vayy! Diye bu pek uzaklığı an· 

latmış oldum. 
En aşağı yirmi dakikalık yerdi. 

Gidip gelme muhakkak yanm saat. 
Maamafih taksi ile gidebilirdik. Ben 
bunu söylemeğe hazırlanırken bu 
akf&IJl bUtUn cömertliği tutan ev sa
hibi fimdiye kadar bir frenk evinde 

görmediğim teklifsizlikle: 
- Başka bir.şey yapanz Mösyö 

Klmıran, dedi. Saat sekiz buçuk. 
Matmazeli yemekten sonra götürür
sünüz. 

Çok şükür benim cevap vermeme 
lüzum kalmadı. Alla müdahale etti: 

- Pardon madam. Annem bek
ler. 

Artık bana kalkıp bu nazenlni evi
ne kadar götürmekten başka yapıla
cak iş kalmadı. 

Otomobilde giderken yanımdaki 

bu güzel mahlflku bir ejder gibi gö
rüyordum. Oyle geliyordu ki elime 
dokunsa, yüzüme baksa çarpılaca

ğım. Gözümün önünde Hayalin o 
mUstebzi bakışlan. Beni böyle bir 
otomobilde cidden itiraz edilmiyecek 
kadar gUzel bir kızla beraber gördü
ğilnü tasavvur ediyorum. Aman ya
rabbL 

Alla birçok gevezelikler ediyor. 
Evet ve hayırla cevap veriybrum. 
Nihayet termlnuslardan birine kadar 
gittik. Otomobil iki katlı bir evin 
önünde durdu. Burası daha ziyade 
timendiferciler mahallesi. Ev de 
kumpanya evi. 

Alisi kapıda bıraktım. Birçok 
teşekkür etti ve kendisini ziyaret 

Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya peı:et& 

Eılloın 

19,10.75 
4,24.-
1,96.94 
3,09,50 
5,80,67 

tı Bankası Mü. 87,50 
-' • N. 9.90 
1, 1, Hamiline 9.90 

Anadolu % 60 23,70 
.. %100 39,-

Slrlretihayn)'e IS.-
Tramvay 19,50 
Bomonti Nektar 7,75 
Terltos 12,40 
Aslan Çimento 10,45 
Merkez Banltas ı 65,50 
Osmanlı Bankası 26,SO 
Sark Merkes ltcsaneef 4,45 

lsfilcraılar 

Türk Borcu I Kupon kesik 
.. .. il .. .. 
.. " 111 " .. 

İstikrazı dahili Kupon kesilı: 
Erıam A. 8. C. 
Sıvas Erzurum 1 Kupcn kesik .. .. il 

21,85 
20,75 
20,85 
95,-
95,-
96,25 
96,25 

Kızı aldatacaklarmı ummuyoruz. 
Mademki kayınpederiniz olacak zat, 
sizi ve ailenizi tanıyor ve mademki 
bütün bu işler gönül nzası ile ol -
mu§ ve kız da seviyor, sizin için 
yapılacak şey, büyük bir huzuru 
kalp ile askerliğinizi yapıp sonra ev
lenmektir. Hem farzı muhal, şüphe 
ve endişeleriniz doğru çıksa bile, siz 
yokken kızı aldatsalar, evlendikten 
sonra da askere gidecek değil misi
niz, o zaman da aldatmazlar mı? 

Bu gibi endigeleri bırakınız. Eğer 
ummadığınız gey olacak bile olsa, 
hiç olmazsa, sizin nikahınız altında 
olmamış olur. 

Anlaşılan, sizde kadınlara kaı1' 
tesir eden bir cinsi cazibe var. r~· 
kat bunu evli kadınlara karşı isU
mal etmemekle doğru hareket edi • 
yorsunuz. Sesinizin gUzelliğindell 
bahsediyorsunuz. Kadınlar güzel _. 
se meraklıdırlar, sizin sesiniz de teJ• 
la yanık olmalı ki, onları musiki ya• 
rı ilahı olan Orfe gibi teshir ediyot' 
sunuz. Sevdiğiniz ve sizi görilD; 
kızaran muallimeye karşı da bu . 
hirli kuvvetinizi kullanınız. Bir ınil• 
nasebetini bularak, onun da bultıll • 
duğu mecliste şarkı söyleyiniz 1' 
manidar gazellerle aşkınızı anlatıııJS
Bunu ne ge~ilde yapacağlnızı öğ • 
renmek istiyorsanız sinemaya gid~ 
rek musikili filmlerde, güzel se 
aktörlerin, sevgililerine romanslst' 
söylerken nasıl vaziyetler takındı~· 
lannı tetkik ediniz, ve aynen o sıı• 
retle hareket ediniz. 

• 
• lir talebe seviyorum 

Mısır Tollyflferf 
d 

' 
ili • Aksaraydan F. N. imzasile: 

ıaae, -
ı 903 il K. kesilı: 88.50 
1911 W K. kesik 83 ~o 

-- Ka ın arın sevg Si "Universiteye devam eden bir ti' 
89,50 Adapazanndan M. I. imzasile: Le beyi seviyorum. Onu görditğÜ-

taJa-MJ4.t -
14.SO "!6 ya§ındayım. Hayatta birkaç zamanlar kıZartyorum. O da ~u1ı1' 

~~ı.,..nısnrna.,.j"t'"ı1t"'uıW=.""',...,IW.,.,.;;7.,.Şt'"ZU§-t""ilwııır". ;,,ç""omar-~ATl~wt"r.a;;;r:ı=·:r.ına vah yor ve gUtilm~ üyor. /il 
lt'ıhtun 
Anadolu 1 ve Il Kupcn kesik 

" ili 
Anadolu Mümessil 

10,35 
43,60 
47,50 
50,90 

Geviz piyasasında 
fazla muamele yok 

Istanbul ceviz piyasasında son gün 
lerde bazı işler yapılmakla beraber 
stokların azlığı dolayisile artık fazla 
muamele beklemektedir. Fiatler, iç 
cevizlerin 24 ve kabukluların ise 10 
kur~tur. 

Ege mıntakasında ceviz piyasasın
da geçen haftaya nazarin bir deği
şiklik olmamıştır. Stok bulunmadığı 
için hariçle olan işler kesilmiştir. Ye
ni mevsime kadar bu durumun de -
vam edeceği bildirilmektedir. 

Samsun nuntakası ceviz piyasasın
da mevsimin geçmiş olması ve stok 
bulunmaması yüzünden muamemeler 
çok azalmıştır. Yeni mevsime kadar 
Ujlerin inkişaf edeceği beklenmekte -
dir .Samsunda kabuklu cevizin kilosu 
7,50 - 8 kuruştur. 

Hamburg ceviz piyasasında geçen 
haftaya nazaran bir deği§iklik olma
dığı haber verilmektedir. 

edersem çok memnun kalacağmı 
söyledi. 
Baş belbmı bırakıp pansiyona 

döndüğüm zaman büyük bir yükten 
kurtulmuş gibiydim. l,taham kaç
mıştı. Biraz meyvadan bqka bir teY 
yiyemedim. Ertesi akfa.m Hayal gele
cekti. Ev lahibi madamm bir geveze
lik edip bu miaafirlerden bahsetmesin 
den koruyordum. Ona tenblh etmek 
te iflme gelmiyordu. 
Kadıncağız bu ziyareti o kadar 

tabii görüyordu ki! Yine de tabii 
ama bilmem neden bu kız beni ür
küttü. 

Hayali istasiyonda k&rflladığım 
zaman her halde rengim bozulmuttu. 
Bana: 

- Hasta mısm? 
Diye sordu. 
Bu sorutu beni daha ziyade kor

kuttu. Kan yüzüme çıktL Bir kaba
hatll gibi kekeledim: 

- Yok. Bir ,eyim yok ama biraz 
midem bozuktu. Belki •. Sana öyle mi 
geldi? 

Gözleri gözlerime dikildi. 
O baktıkça ben fenalaşıyordum. 

Dudaklanm li.pır lApır biribirine 
vurdu: 

- Gidelim haydi. 

hikmetine ermek ve hallini dilemek kat bir defa olsıln bana bir sôz ~ 
için size ricaya mecbur oldum. Gü- söylemedi. Nas1l edip te ona hislf 
zel olmadığım gibi 35 lira ~tan rimi bildireyim1" 
bafka bir evim bile yoktur. Yalnız Bir kadının, hele bir genç ~ 
seaim biTCJZ gü.ıeldir. Bundan iki bir erkeğe karşı hislerini bildirıneP 
.!ene eooel bir kocalı kadının beni henüz adet olmamıştır. Bunu ysP' 
çılgınca sevdiğini öğrendim ve ka- sanız bile, o erkek size fena bir tJr} 
dın tarafından bir çocuğunu. baba - verir. Lisanı halinizle o gence k-1! 
sına bırakarak benimle kaçmak tek- duyduklannızı bile ifade etrner 
lifile karŞ1la§tım. ilk defa bu tekli- fazladır. Vaziyeti zamana bırak~ 
fi pek abes gördüm, fakat gençlik hislerinizi daha iyi saklamasını ~ 
bu, sonra ben de mukabelede bu. - reniniz. Hem bu yaşta geçici olJ!1 ~ 
ıundum.- Bir sene ae~tik, aonra kuvvetli olan bir hisle kendıtı 
meaelenin oohametini aezerek baf ka tehlikeye atmayıiıız. 
memlekete gittim. Tabii §imdi onu * 
unuttum. Bundan altı ay eooel, yi- Yanlı§ bir ıey yapmayın•• 
ne böyle bir evli kadın karŞ1ma çık-
tı. Benim için bayıldı. Ayıldı, haa- Adanadan Kemal Şahin'e: 
ta oldu, elinden onu görmemek su- Sizinle arasında bu kadar r1, 
retile kurtttldıtm. Uç yıl eooel ayni farkı olan bir kadının hareketl~ 
hal yine başıma geldi. Bu da 9~ka, size gösterdiği alkayı yanlış t t>lı' 
kendiai güzel. Beni sevdiğinden bah- etmiş olmıyasınız? Belki sadece ııet°' 
.<Jederek nurtopu gibi güzel bir ço • dostluk eseridir. Bununla ber1l U' 
cuğunu benim için feda edeceğini kendisine gayet samimi ve sarib , 
söyledi. Ben de bu kadına kar§' çıl- larak, sizin hakkınızda ne dUşiltJ dl' 
gınca bir aevgi duymağa bafladım. düklerini sorunuz. Evlenmek niye t>lt 
Kendi.!ini görmediğim zaman çok de olduğunuzu ~u hususta size~
fena oluyordum. Gözlerim adeta bir söyliyeceği olup olmadığını söY1~6' 
ihtiyaç hiaaediyordu. Bu çılgınlık - niz. Alacağınız cevaplar, her b t/f' 
'lar araaında benim namU8U mücea - size müspet veya menfi bir fikit 
semliği aeverliğim aklıma geldi, ya- recektir. """""' 

Sesini çıkarmadan otomobile bin
di. 

Şimdi bqka ,eylerden konuşarak, 
geceyi, dünü ve daha evvelki günü 
nasıl g~irdiğimi 10ruyor. Fakat ar
tık kendime geldim. Tablllettim. 

Eve geldiğim zaman Madam Han
riyet henüz sokaktan gelmemifti. la
tiyordum ki bu gece hiç gözükmesin. 
Yemeğe kadar Hayali m~gul ettim. 
Derslerime dair sorduğu ,eylere mü
kemmel cevaplar verdim. 
Hatınma geldi: 
- lster misin yemeği dıprda yl

yeliın, dedim. Değftikllk olur. 
Teklifimi sevinçle kabul etti. Kim 

bilir ne dütünüyordu. Belki de be
nim bu arzumun arkasında b l r 
mabat sezmitti. Meseli. benim gi
deceğimiz yerde bir illfiğim olması 
falan gibi. 

Acele çıktık. Aruıra yine kendial 
ile yeınek yediğimiz lokantalardan 
birine gittik. 
Artık açılmıftım. 
Bana öyle geliyordu ki Hayal etra

fımır.daki masalan, lokantaya girip 
çıkanlan bu akşam daha hususi bir 
kontroldan geçiriyor. Fakat o kadar 

rahatım ki serbestçe konuşuyorıl: 
Şakal&fıyorum. Hattl onu da nef 
lendirmek için şarap lçirdinı· ;t' 

Yemekten sonra bir sinemaya 
memizi söyledim. 

Onu da kabul etti. ,., 
Biz eve dönünclye kadar e'I/ 

bibi her halde yatlJllf bulunurd; 
Hayal bana gazetelerde gö 

bir sinema lli.nmdan ba}ısedi~ 
ki omuzuma dokunan bir el atf1tP 
mi oynattı. Başımı çevirince 1' 
da Aleksandn gördüm. .,ı 

- Mon,er Kamıran, diyordıl· 
raz evvel Alisi gördüm San• 
tqekkUr ediyor O gece evine 1' 
otomobille götUrmU,sUıı tr 

qer o dakikada beyniıne b di 
le inip beni yamyum etaeY 

acıyı duymazdım ; 
Kafam bir harlı tırma gir:: il 

yandı. Omuzlarım va~oz Y~ 
yaasıldı. Gözkapaklanm yu 
mit gibi ezildi ve düştU. dı 

0 
~ 

UstUmde bir siWı oisaY 
kada kal"flllldaki bu sarho!~ ... 
teblllrdim. Ben bu ezik, bi"" 
bocalarken o ili.ve etti: _,.J 

[Ark881 
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No. 92 Yazan: MITHAT CEMAL 

Adnan birdenbire mes'ut olanların faziletlerile : 
''telaş etme Macide. seni mesut edeceğim" diyordu 
Maksadım lzınir filandı. Taif 

için irade çıkmış demek: Ehemmiye
ti yok ... Gitsin bakalım... Sonra ls
tanbula getiririz.Bana bak Sacit! Sa 
tnih paşanın bir yahudisi vardı hani? 
Adı neydi kuzum 1 Hani paşanın ko
llağmda kadınlara çocuk düşürten 
ilaçlar satardı .. 

Hidayetin ağzıyle sorduğu şeyi 
~dnan gözleriyle soruyordu. 

Samih paşanın damadı sefaret 
tnüsteşarı Nailin karısJle Sacidden 
olan çocuğu da bu yahudinin fitilleri 
dUşürtmüştü. Naile kızdıkça Sacit 
bunu Hidayete anlatırdı. 

Sacit bu vakayı hatırlayıp güle -
l'ek yahudinin adresini söyledi: "Ka
l>ISJ muskalı ev!,, diyordu. (1) 

Adnan Hidayetin konağından, ge
te dönerken yahudinin adresine o ka
dar seviniyordu ki, dövdüğü için 
)dacldeye acımağa başlamıştı. 

Ertesi sabah Balattan cebinde Sa
!'Isabır fitilleriyle Sofulardaki eve 
koştu; fakat Macide dünkü Macide 
değildi; çocuğa kıyamıyordu, Adna- Sonra durdu, eli dudağında, daldı. 
ha yalvarıyordu: "Senih efendi ya - Sürpühi - Artık sevin, ne düşü-
kmda ölecekti, Macide Adnana vara- nüyorsun? 
~ktı. Ölünceye kadar onun olacaktı, Macide - Hayır, karnnn büyüme
~~ız onun!_ Çocuğu beraber yetiş- ye başlıyacak ... Onu nasıl gizliyece-
tireceklerdi; aile saadetinin ... ., ğiz? 

fazla ortada duruyor zannederek ö
nüne iğiyor,sonra koynunda kaybol
du san~rak yukarıya kaldırıyor.son
ra çok dik bulup yana çarpıtıyor.her 
zamanki kafasını bugün bir türlü bu
lamıyordu. 

Adnan, bütün vücudu ile Macide- Sürpühi: (Arkası var) 
ilin gözlerine bakarak: - " Onun da bir kolayını bulaca-

- "Sen benimle eğleniyorsun gali- ğız; Allah büyük!,, dedi. Sonra neye 
ba ?,, dedi, ve bunu, dün Macidenin güvendiğini 'anlattı: "Karnige sora
ilaçlarını koparırken çıkan sesiyle rız . ., 

[B'"uLMACAMIZ_I 

haykırdı. Kadın, sesten korktu: 
- "öyle mi 1 Peki Adnan!,, dedi,ka
l>anan göz kapaklarında yaşları biri
lcerek fitilleri Adnanm elinden aldı. 

O akşam Sofulardaki eve tekrar ge 
~ Adnan Macideyi yatakta bulun
~ sevıncindcn çıldırdı; :ve Macide, 
UşUrdüğü çocuğa ağlamaya başla -

~nca Adnan birdenbire mesut olan
tın o andaki faziletleriyle: 
- " Sen üzülme Macide; ben seni 

bahtiyar edeceğim, göreceksin . ., Di-
~r, kurtulan namusunun saadeti i
Sınde kadını yüzünden, geceliğinden, 

Fıkaralılc maslcaralılc ! 

Nihayet Sakallı Vasfide satacak 
şey kalmadı. Ev karısınındı; sattır
mıyordu. 

Fıkaralık üst üste dört ağzı olan 
kuyudur. lnsan evveli mUlkünü sa-
tar; bu, kuyunun birinci ağzıdır. 

Sonra malını satar, bu da ikinci u -
çurumdur. Daha sonra borç eder ve 
en sonra dolandınr; bunlar da ku -

~organından öpüyordu. yunun üçüncü, dördüncü karanlığı-
'--Adnan odadan çıkarken Macide dır. Fakat sefaletin bunlardan başka SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
'<lryoladan halsiz bir seşle sordu: en son uçurumu gelir ki dolandırmak AŞAGI : 

- Gene geleceksin değil mi.? kudretinin insanda bitmesidir. 1-Bostan (3). Yemin (3). Nota 
ı., Adnan. o gu··ne kadar Macı'den1·n lşte Sakallı Vasfi sefaletin bu be- <2

> · 
"4! 2 - Nota (2). Büyu"k (3). 

ç duymadığı bi rsesle: şinci numarasında çırpınıyordu. So-Tab '" 3-Meyan (3). Nota (3). Bir hece 
~i ~~dm Ad h fular mahallesinde dolandırabileceği (2 ). 

~ . • . . . • . ~anm er zaman- dükkan ve komşu kalmamıştı • 4 - Nota (2). Içine mektup konur 
sesını ışıtmek ıçın sordu: 

- Ne vakit? O bu cuma Mısırlı prens Hasana ( 4). 
~ .\_dnan birw~yler mmldandı. Ve ne giderken, da~a çok dalgın tınnanı - 5-Tekdir (4). Bir hece (2) Nota 
hı~t gelecegı anlaşılamadı. Macide- yordu. Prensın huzurunda arzuhal <

2
> · 

'""ll nı hzu 1 k d d K 6 - Bir denizimiz (3). Nota (2). 
~ . a n gözleri kapının boş çer- o ara ur u. azazede gemi gibi o- 7 _Kocasız kalan kadın (3 ). Ra-

eaınde kalını~ • turdu. Zaten kapıdan girerken misa--
Sokakta Adnan bol nefes aldı: firinin halini prens hiç beğenme _ bıt edatı (2) · Beygir (2). 
~h- Bir daha Sofulardaki bu evin mişti; bugün sebebini bilmiyerek 8-Trabzonlu (3). Nota (2). Yap-
::unden geçmiyecek.. Fakat şaşı _ prensin, sakallı Vasfidcn içi sıkılı- mak (3). 
ı...!'du. Feliketten nekadar kolay kur yordu. . . 9-Ab (2). Lakin (3). Köpek (2). 
~lllllJ. Sak 11 v-~ b Ik 10-Birrenk (3). Bağışlama (2). 
\>a UŞtu? ~nun hazan böyle talii .. . .. ~ ı ~d ır ara ı. h~fif_ hafif La.hım (2). 
.... ~~· Ve _talı~li adam seviniyor, at- oksuruyordu. Prens: mısafır l~kır:Iı 11 _Lakırdı (3 ). Ced (3). Uzak 
'ah gı fe~aketi bu neşenin içinde, ! d .. e c ek .. sa?.d• ... ~~kat mısafır nidası (2). 
) lleleştirmek, romanlaştırmak isti- oksurmek ıçın oksurmuştü. Bir ara-
~· ku~tulduğu belaya sahne seyir- hk ~akallı Vasfiyi artık gidecek zan- DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 
b· gibı ariyet heyecanla bakmakta netti; prens Hasan aldandığını gör- 1 - Gece (4). San (4). 
~} ac:r lezzet buluyor, kendini (Ko- dü. Vas~i •. sandalyesine daha iyi o- 2 - Ekin (4). Riayet (6). 
~i . l?ln (Mücrim) adlı romanınında tunnak ıçın kımıldamıştı. 3 - Ciciga (5). 
~;1lli nıahktım eden hakimin yerine Niha~et WVasfi lakırdı söyledi. Fa- 4 - Enin (4). Maraz (5). 
~~or, oğlunu bilmeyerek kanuna k~t. sesı agzından başka birinin sesi 5 - En (2). At (2). 
"an n ve~ babanın edebiyatlı vic- gıbı ~ı~ı1oı:au. B~w· yabancı seda, 6 - Tramvay (7). Ek (2). 
tar ~bı ıle sokakta keyfinden ko- k~ndısının ıstemdıgı şeyleri söyler 7 _ Yakın (5). 

/\. tibı yürüyordu. dıye korktu, gene sustu; ve o susu - g _Safra (5). 

'~~ .felaketin içinde çocuk yor'. p17ns susuyordu. . . 9 - Ay (2). At (2). Islak (5). 
'°ı:ı kiiçüimUş, ve zail olduktan Şımdı de, Sakallı Vasfının, kafası 10 - Re (2). En (ı). Asi (3) 
bi ~ o felaket onu bir oyuncak gi- omuzunda bir mesele oldu: Başını 11 _ ıtr (3). Ok (2) Ikiz (4). 

~lendiriyordu. ========================= 
~ :Ulardaki evin bir bqka odası
~~~ı aralığından bqmı uzatan 
llul"uıı 1 Bokak kapısının kapandığını 
~"ı:ı:ı.a :a Macidenin odasına koştu; 
' sgr dudağında: 

1tiı:ı g U~! dedi; adımlarını azaltmak 
~t'ttıa~~l§l:terek ve iki kolunu açık 
~~~Ye . a1:JYle havaya dayıyarak pen 
tİhi ~ı~tıyatıa gitti; sokakta koşar 
l!~dağı ruyen Adnana bakarak dilini 
~liyle: IUn ucunda oynatıp Macideye 

~U'; ~alk!,, diye işaret etti; işa
\a Atacid nıa Çağırdı. 
~ l)Q}a:' etıi, beyaz, çıplak ayaklan 
~terli:· kenarından havada uça -
' arıcas ız ı>encereye k~u; Adn.a-

bire ~ seyrettikten sonra bir
......__ vUrpUhiye sarıldı; öptü: 

~1) )(._______ 

'ir t t!ı~~·~b nhudi evlerinin kapıla
~ıııı 1 . enen bir 'ey vardır lı:i ufak 

tuıde bir duadat. 

DiKKAT! 
Lokantalarda, gazinolarda ve sinemalarda menba su şişelerinin 

garsonlar tarafından açılmasına müsaade etmeyiniz. Şigıelere başka 

sula~. ~?l~uru~orlar ve kolayca parmakla açılabilecek kullanılmış 
k.~psu.lu şışe agızlarına takıyorlar. Halbuki hakiki Menba sulan kap
sullerı anahtarsız açılması kabil değildir. 

Kocataş, Taşdelen ve Hünkar 
Suları idaresi 

Borsa ve Osmanh Bankası 
miserl iğinden : 

Ko-

T rabzon Elektrik Türk Anonim Şirketine aid hisse se
nedleri Maliye Vekaletinin iş'arı üzerine Borsa Kotun
dan çıkarılmıştır. ( 2 7 5 1) 

FAYDALI lr Müphem ' 
\..Hikayelerden ı 

BiRAN DDD _J 
BiLGiLER 

Bugünkü Procıram 
lstanbul 

18,- Opera musı"lı:isi (plak). 19,- Ha
berler. 19,15 Hafif musiki ve sican musiki
si (plik). 20,- Halk dans havaları (plak). 
20,30 Stüdyo orkestraları. 21,30 Son haber
ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
guetclere mahsus havadis servisi verile
cektir. 
Ankara: 

12,30 Plak yaynnı ve Ajans haberleri. 
19,30 Tayyareci konuşuyor, 19,50 Hafif 
Plak yayımı, 20.10 Karpiç Şehir lokanta
sından nakil. 20.30 Ajans haberleri 20ı40 
Karpiç Şehir lokantasından nakil. 
BUKREŞ 

18,15: Plak: 19,15: Muhtelif milletlerin 
şarkdarından: 21,30: Beethoven'in Kreu -
zer sonatı; 22,05: Şarkılar; 22,45: Küçük 
radyo orkestrası; 24: Gece konseri. 
VARŞOVA 

18,20: Keman konseri - Muhtelif: 21: 
Hafif musiki; 22: Şopen'in eserlerinden 
konser; 22,55: Şarkılar; 23,45: Dans musi
kiıi. 

ViYANA 

20,30: Johann Vilhelm Ganglberger'in 
60 mcı doğum ydı dönıimü münasebetile 
konser; 22: Büyük musiki salonundan na
kil; 23,10: Caz; 24,05: Hafif musiki; ı: 
Viyana musikisi. 
RUDAPEŞTE 

19,15: Piyano refakatile keman konseri; 
20,20: Plik; 21,20: Bertin filarmonisi 
(Dohnanyi'nin idaresinde (Bach. Dohnan
yi, Vaıner, Beethoven); 23,10: Çingene 
musikisi; 24,10: Caz. 

MOSKOVA 

Mademki kim olduğunuzu bilmiyo
rum, zevkleriniz, tercihleriniz hak
kında bir fikrim yok, size ipsiz, sap
sız bir hikaye anlatacağım . Sahi ol
duğunu bilmiyorum, fakat ya.şanmış 
olduğuna eminim. 

Bazan öyle zamanlar olur ki insan
da pek yakında büyük bir hadisenin 
olacağı vehmi doğar. lşte o zaman· 
lar size sokulmak kabil değildir. Si
zi seven kadının, bakışlarında alda
tıcı parlayışlar görür, lakırdılarında 
yalancılık sezersiniz. Bütün hareket
lerinin altında sizden sakladığı bir 
şey vardır, hiçbir şey, hatta dizleri
nize oturması bile sizi bu kanaattan 
vazgeçiremez; dünya bir cehennem 
ve hayat hıyanetten ibarettir. Asa
bi bir mizacın ağır perdesi arkasına 
çekilmekte ısrar ederiz. 

• 
Dolaşıyordum. Camekanlarda "No-

el baba" vardı. Gözlerim pamuk sa
kalında pırıldayan naftalin kristalle
rine her tesadüf ettikçe, soğuk bir 
duşun kırbacı sırtımda şaklıyor, 

tramvayların dönemeçlerde çıkar
dıkları hırçın gıcırtıları arıyordum. 
(Çivi çiviyi söker.) 
Oğle oldu. Çocuklar mekteplerden 

fırladılar; sokaklar doldu. Seyrüse
fer bir an durdu. .Mektepte başladık· 
lan bir kavgayı sokakta halletmek 
için döğüşen iki çocuk az kalsın 
bir otomobil altında kalıyordu. Son
ra sükunet. 

Çocuklar oyuncakçı mağazalarının 
önlerinde toplanmışlar, itişiyorlar. 

bunınlannı camekanlara yapıştıra
rak, ellerinin terslerile taze nefesle
rinin yaptığı buğuları silerek, par-

18,0: Dinleyicilerin istediklerine ıöre ; 
20: Konser; 22: Yabancı dillerle neşriyat. makları ağızlarında, kurşun askerle-

ri, tahta atlan seyrediyorlardı. 
Kısa Dalgalar 

Berlln 
Çal11ma uıtlerf: Saat 10.45 - 14.20 : 

ı 74 m •e 31, 45 m Saat 1500 - 18.35: 
st.38 m.. Saat 19 - ıs.s5: 2s. 49 m. n 
49 8<. m.. 
Londra 

Ca.qma aaatlerf: 10 - 12,20 ı 25,53 m 
•• 31, 55 m Saat ıs - 15.45 : 16. 86 m 
"e ıı.., 82 m.. Saat 16 - 18 : Go1terileo 
~•talardan ikiıi. 19.82 m.. 25. 29 m. o 
31. 55 m.. 

S ııt lıı1,l5 - 23.30 : O~uerilen 2 •eya 
L po•ta 19. 6t' m.. 25. SS m~ Sl. 55 •e 49 
10 m.. 
~lnt1malar. Tiyatrolar 

Bu kümelerin arkalarına birçok 
da adam birikmiş, küçük başların 
Üzerlerinden onlarda seyrediyorlar. 
Bunlar fakir aile babalan, uşaklar, 
işsizler ve yan kesicilerdi. 

IstikHi.l caddesinin sol tarafını ta
kip ediyordum. Büyük motörlü oto
mobiller yürüyüşUmlin aksi istika
mette gidiyorlardı. Bir fizik hadisesi 
karşısında olmakhğıma rağmen, oto
mobillerin süratleri aleyhine yürü
mek beni yoruyordu.Geri döndüm.Mi 
haniki cereyanı takibe başaldım.Onü 
me bir kahve çıktı, girecektim, bir 

• TEPEBA$1 ANFİ TİYATROSU : kadın so~uldu. Şişman ve yaşlı~ bir 
Bu akşam saat 20,30 da (Bir Kavuk kadın. Bır zarf uzattı: aldım. Hıç de 
Devrildi). tarihi komedi 4 perde. Ya- beni hayrete düşürmiyen bir soğuk-
zan Müsahip zade Celil. kanlılıkla açtım. Çü'nkü or nlu-

• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 21 de w · • . y gu 
Pr. Zati Suncur. Manyatizma. Spıri- gum onları ızhara manı oluyordu. 
tizma, F:'~iti.zm ve tımoti.zma numa· Zarftan, ağzında mavi mektup ta
raları. Bırıncı progr~m bır mliddet şıyan beyaz bir güvercin başlıklı bir 
daha devam edecektır. • w k l · d b'l d' W• • • 

• TAN : (Seven Kadın). Cumartesi: kagıt ÇI tı .• çın e 1 me ıgım bır lı-
(Roberta). sanda asabı bir kadın eliyle karalan-

• MELEK : Yarm akşam (Broadvay mış tanımadığım bir yazı vardı. Bir 
Melodi) ve (Monte Kristo). hizmetçi yahut bir sütnineye benzi-

• ELHAMRA: (Aşktan Kaçılma:ı:). Ya- k d b. k · 
şam (Adalar Şarkısı) ve (Sevda Ge- yen a m, ır aç adım ılerde dur-
cesi). muştu. Eliyle kendisini takip etme-

• İPEK : (Sarışın Karmen), cumadan mi işaret etti, ve muvafakatimi bile 
~~ ~tibaren (Klo·Klo) ve (Kaplan almadan yürümeğe başladı. O aralık 

• SA~A y : (Zevk Gecesi). za~tan bir k~~u yüksel~eseydi onu 
• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su- takıpte tereddut edecektım. 

zan Banyoda). Yokuş aşağı inmeğe başladık. Ka-
• ~İLLİ : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö· dm önden gidiyor, bir top çeken at-

lum Kasırıası). l w l 'b' • HİLAL (K.. .k '-) arın sagrı arı gı ı kalın bacaklarda : onı smar& ve Arslan· . 
tar AdasL nıhayetlenen kalçaları inip kalkıyor, 

• AZAK : (Spor ve Gençlik), (Melo), hazan ona yaklaştıkça daha ziyade 
(Surüsüne Bereket). büyüyordu. Vücudu, hakikatte yoku-

• KADIKÖY SÜREYYA: (Aşk Bando- şa mail olmasına rağmen, tazyikı 
su). . • 

• ÜSKÜDAR HALE: (Kafeste A
5
k). nes~mıyde amut durmak için havaya, 

genye ayanıyordu. Tıpkı suda kırıl-
l>avetler. Toplantılar -..... mış değnek gibi. Yan sokaklardan 

Eminönü Halke.inden : birisine saptık. Çok karanlık ve pis 
C 22.5.936 Cuma günü saat 18 de Evimizin sokaklardı; güneşin zevalde olması-

aialoilundaki Merkez salonunda Profe- na rağmen, aralık kapılı, içlerinden 
sör Dr. Kazım İsmail tarafından (İzmirli tahtakurusu kokusunun permanga· 
Dr. Mustafa Enver merhumun hayatı) 
hakkında bir konferans verilecektir. Kon· natla mahlulleştiği bir koku neşre-
ferans herkese açıktır. ien evlerin alt katlarında, rütubetli 
Hastane Telefonlan ve küflü karanlıkları delmeğe çalı

şan sarımtrak ziyalı, üstleri terbiye
siz sineklerin pisliklerile noktalanmış 
ampuller yanıyordu. 

Cerrahpap bHtaocat 21693 
Gureba baatancaı Yenibahce 23017 
Haaeki kadınlar baataneai 24553 
Zeynep KlmiJ luıataoeaı Oıkadar 60179 
Kadın baataneaı Çapa 22142 
Beyotla ZükOr bHtaneal 43341 
Glllhane bHtaneai Gülhane 20510 
Ha1darpap Nümane bHt&nesl 60ı07 
Etfal baıtanesi Sitli 42426 
Balı:rrköy Alı:ıl lıaatane.ı 16.&0 
Sark Derniryo11an Sirkeci 23079 
Devlet OemiryoUan Ha1clarııap 42145 

itfaiye Telefonlan 

Bir köşeye atılmış yemek artıkları 
sıcak bir midenin hasretini çekiyor
lardı.Fakat bunlar o kadar çürümüş 
ve kokmuşlardı ki, cinsleri en müte
hassıs baytarlar tarafından bile ta
yin edilemiyecek kadar kırma kö
pekler, başlarını hıçkırıklarla çevi
riyorlardı. 

Su birikintilerinin etrafına toplan
lıtanbuJ ltfaı1est 
Kadıköy lttalyest :02:~ mış, karınları şişmiş renkli pazen 

entarilerinin örtemediği bacaklar a
rasından birer barsak kırıntısı sar
kan erkek çocuklar, ot saçtan şa -
kaklarına yapışmış, çipil gözlü şaşı 
kız çocukların üstlerine çamurlar 
atıyorlardı. Kapı eşiklerinde haya
sız birer vaziyette çömelmiş,ellerile 
arasıra,sarkan memelerini kaldıra
rak dizlerindeki p i ç l e r i n i sal
hyan kadınlar, çocuklarının kırmızı, 
cerahatli yaralarla dolu yüzlerinde 
bir sene evvelki dostlarından birisi~ 
ne bir müşabehet arıyorlar; çatlak, 
tek heceli sesler, kelimelerle hırlaşı
yorlardı. 

Y ctilkö7. Bakrrkö7, Btırikdere. 
Ü•lı:üdar ltfainıi 80625 
Beyofla itfaiyesi 44640 
BüJ'iikada. He1bell. Sarpı, ltmalı mm 

tablan için telefon 1&Dtralmda.Jd memara 
nnrm ı!t'ml'l lı:Uiı!ir 

Bizim kadın, buralara alışık adım
larla yürüyordu.Nihayet bir bodrum 
kapısını işaret etti. Yüriidüm, kapıyı 
ittim. ünce iki aydmhk noktadan 

Fikret ADIL 

başka ôir şey göremedim. Bodrumu 
kalın, bayıltıcı bir duman kaplamış
tı. Ortada daha kalın bir duman sü
tunu beliriyordu, bir kobra yılanı de
nilebilirdi. 
Yavaş yavaş henüz kapamndığım 

kapıdan duman çıktı. Bakışsız gözlü 
simalar göründü. Kuyudan gelen bir 
ses: Safa geldiniz, kapıyı kapayınız, 
"dedi. Bu sözlerden ziyade sesin boş
luğu ve kuruluğu ile ipnotize olarak 
kapıyı kapadım. 

Burası küçUk ve dört köşe bir 
mahzendi. Duvarları takip eden pey
kelere blr sürü adamlar tünemişler, 
biribirlerine dayanıyorlar ve sıkışı

yorlardı. O kadar ki içlerinden biri
si kalksa, yahut komşusuna bir omuz 
vursa hepsi birden iskambil kağıtla
rı gibi devrilecek zannediliyordu. 

Bu mahzun yerde yalnız kırmızı 

fanilalı bir çırak ayakta duruyor, ve 
bütün bu mumyalara sıra ile elinde
ki "kabağı" veriyordu. Adamlar nar
gilcnın marpucunu - bu bir kamışt!· 
bir emzik işlihasiyle ağızlarına alı

yorlar ve o kadar derin bir nefes çe
kiyorlardı ki, içlerindeki dumanı çı-

1. .. rmak için sarfettikleri zamanda, 
uzun bir hasretten sonra birleşen 

iki genç ve tecrübesiz aşık birkaç de
fa kucaklaşabilirlerdi. 

Ayakta bp1·1·-·,...0um. Çırak sırası
nı bitirdikten sonra geldi, bir sandal
y getirdi, avucunu açarak bekledi. 
Ufak param olmadığı için bir lira 
uzattım. Gitti. Deminki nargile ile 
döndü. Once kendisi bir nefes çekti. 
Bana uzattı. Iğrenmemc rağmen ci
ğerlerimin bütün kuvetiyle çektim. 

Sonra ne oldu bilmiyorum. Yalnız 
genişlediğimi hissettim; göğsüm bü
yüdü, büyüdü. Gözlerim parlaklıkla
rını kaybettiler,kulaklarımda kalbim 
gümbürdemeğe başladı, alt çenem 
trak diye kuru bir sesle düştü, ve 
deniz tutuyor zannettim. Dumanlar 
~ittikçe ko~ıılaştı, toplandı, m~hul 
bir cereyanla sallandı, bir deniz kızı 
~ekline girdi: gözlerini, ağzını, saçla
rını sarahatle görüyordum, fakat 
başka tefernıatı seçemiyordum ... 
Sonra ... sonra hiç! 

* Mektubu kadına inde ettim. Aradı-
ğı adamın ben olmadığımı söyledim. 
ı~adın uzaklaş+ . Ben de kahveye gi
rip bir nargile ısmarladım. 

Fikref ADIL 

KOÇOK iLANLAR \ 

80 - 100 lira irad getiren piyasa
nın işlek yerinde dükkan veyahut 
Ayaspaşa, Cihangir. Kabasakal'da 
denizi gayet iyi gören ve önü kapan
mayacak kiğir bına arıyorum. Fia
tı, mevkii, geliri, vergisi hakkında 

tafsilatlı mektupla TAN gazetesinde 
lşıkbay rumuzuna müracaat. 

3666 

DO KTOR 

Kemaı N. imre 
ctLT VE ZÜHREVI 

HASTALIKLAR MÜTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu istiklal caddesi 
Rumeli Han No. 16 

HergUn öğleden sonra hastala· 
nnı kabul eder. 

Telefon: 40153 

ZA YI - 2982 Numerolu arabacı eh
liyetnamemi zayi ettim yenisini çıka
racağımdan hükmü yoktur. Kima 

Felek 
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19 Mayıs bayramı 
Atatürkün Samsuna ayak bastığı 
gün büyük heyecanla kutlulandı 

[Başı 1 incide] 
Mahmut Esat Bozkurtun olduğunu 
söyledi 

Mahmut Esat Bozkurt, alkışlar a
rasında kürsüye geldi. Hatip, asıl 
mevzua girmezden evvel, bir mukad 
dime olmak üzere, 19 Mayis 1919 
dan evvelki memleket vaziyetini an
lattı. Büyük savaşı takip eden gün
lerin feci havasını, memleketin düş
tüğü ümitsiz vaziyeti, hazan da ha
tıralarına müracaat ederek nakletti. 
Bu hatıralar arasında, Türk milleti
nin kanında yaşayan büyük kabili
yeti, bizzat şahit olduğu menkibele
re istinaden çok güzel anlatan hatip, 
alkışlarla zaman zaman kesilen hita
besini, Atatürkün Samsuna çıktığı 
günün hatırasına ıu şekilde getirdi: 

"Türk milleti yangınlar içinde, ya
ralarına taş basarak ayağa kalkmış
tı. Ortada mlletin yaralarına mer -
hem olcak bir baş, bir hükumet yok
tu Muztarip ve ümitsiz millet, kendi
sini mukadder tarihine götürecek ve 
dünya tarihinde bir devir açacak oğ
lunu bekliyordu. 

Nihayet "o" çıktı. 19 Mayıs 919 
da Samsuna ayak bastı. "O" Atatürk 
tü, kızıl saçlı zafer kartalıydı." 

Sıvas ve Erzurum kongrelerinden 
başhyarak milli mücadelemizin her 
safhasını anlatan Mahmut Esat Boz 
kurt, bu mücadelenin mukadder za
fere nasıl bağlandığını da izah ettik
ten sonra sözlerini şöyle bitirdi: 

"Atatürk önümüzde yürüyen, düş
miycn ve düşmiyecek olan bir bayrak 
tır. Bizim için bu bayrakla aşılamı· 
yacak mani olamaz. Büyük milleti
nin yürüyüşüne engel olmak isteyen
lern vay haine. 

Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. 
Bizim kimsenin toprağında gözümüz 
yoktur. Bütün bir dünya, bir Tür
kün yüzünün kanamasına değmez. 
Fakat toprağımzdan bir kaya par -
çası koparmaya gelenlerin başı, bil
tün milletin yekpare br kaya halinde 
birleşen azmi altında ezilelecektir." 
Mahmut Esat Bozkurttan sonra Pro 

fesör Ali Fuat ve Milli Türk Talebe 
Birliği başkanı söz alarak, 19 Mayı
sın hukuk ve gençlik bakımından bi
rer tahlilini yaptılar ve törene niha
yet cerildi. 

Yurtta ve Ankarada 

19 Mayıs Bayramı 
Ankara, 19. (A.A.) - Atatürk'ün 

Samsuna ilk ayak ba'stığı günün on
yedinci yıl dönümü bugün memleke
timizin her tarafında geniş ölçüde 
kutlanmıştır. 

Bu münasebetle bütün yurdda id
man şenlikleri ve Türk Spor Kuru
munun ve Hal'kevlerinin hazırladığı 
törenler yapılmıştır. 

JiMNASTiK 
Dokuzuncu jimnastik şenlikleri 

dün Taksim stadında parlak bir mu
vaffakıyetle yapıldı. Her sene, bir 
evvelkine nisbetle daha yüz ağarta • 
cak bir şekilde başarılan bu şenlik
lerin sonuncusu, denilebilir ki, bun
dan evvel yapılan sekzine organizas
yon, intizam ve güzellik bakımından 
çok daha faikti. 

Şenliklere on beş binden fazla se
yrci gelmişti. Taksim Stadı gibi giriş 
tertibatı çok iptidai olan bir yere, bu 
seyirci kütlesi, kabil olduğu kadar 
intizamla girdi ve çıktı.Kültür direk
törlüğünün zabıta ile birlikte aldığı 
tedbirler izdihamın önüne, bittabi 
imkan nisbetinde, geçti. 

Şenliklere saat on buçukta başla
nacağı ilin edilmişti. Buna rağmen 
sabahın sekizinden itibaren Stad dol 
maya başlamıştı. Dokuz buçukta ge
lenler oturmaya değil, ayakta dlH'a
cak yeri mUşkülatla bulabiliyorlardı. 

Stad tam onda, muhtelif liaeler -
den seçilen bir grup, Taksın cumhu
riyet anıtına güzel bir çelenk koydu
lar. Bu çelenk beyaz güllerden yapıl
mıştı ve tam ortada 

Dokuzuncu 
Jnınastik şenlikleri 

1936 
ibaresi kırmızı güllerle işlenmişti. 

On buçukta, şenliğe iştirak edecek 
talebeler stadyumda toplanınıf bulu
nuyorlardı Muallim Necatinin ku -
mandasile bu talebe hep ayağa kalk
tılar. İstiklal marşı, Yirmi bin kişi
nin itiraldle söylendi ve geçit resmi 
başladı. 

Evveli kızlar geçtiler. BUyUk bir 
intizam içinde geçen yannm anneleri 
uzun alkışlar ve derin bir sempatile 
karşılandılar. Hareketlerindeki bera 
berlik ve ahenk, bugün için itina ile 
hazırlandıklarını göstryorduı BUtUn 
mektepler biribirinden ayırd edilmi
yecek yüksek bir intizam derecesile, 

Samsundaki şenlik ve 

fener alayları 
Samsun, 19 (Tan) - Büyük ön

der Kamil Atatürk'ün milli müca
deleyi hazırlamak üzere Sams~na a
yak basdıklan ve Türk ilk başladı
ğı tarihi günün yıldönümü münase
betile coşkun tezahürat yapılmıf, 
hazırlanan programa göre bu büyük 
törene bütün Samsunlular iştirak 
etmişlerdir. 

Atatürk gününü yaşamak ve ya
fatmak için daha sabahın çok erken 
saatlerinde Atatürk anıtının etrafını 
çevreleyen, caddeleri dolduran halk 
bu suretle şefine bağlılığını bir kere 
daha izhar etmiştir. Şehirdeki bütün 
forum ve resmi müesseselerin ha
zırladıkları çelenkler abideye konul
muş, gençliğin akşama kadar bu de
ğerli kurtuluş ve devrim gününü 
kutlulamıştır. Gece şenlikler yapıl

mıştır. Büyük fener alayı tertip o
lunmuş, mektepli. genç, ihtiyar. 
memur herkes alaya katılmıştır. 

Halkevinde temsiller verilmiştir. 
Saat yirmi birden sonra belediyenin 
hazırladığı şükran balosu, sabaha 
kadar hevam etmiştir. 

Kız ve erkek okulların iştirakiyle 
Ankarada yarış alanında yapılan ve 
Kamutay Başkanı Abdülhalik Renda 
ile Başbakan lsmet InönU, Bakanlar, 
Saylavlar, kor diplomatik de hazır 
bulundukları idman şenlikleri çok 
güzel geçmiş ve şenliklere iştirak 
etmiş olan genç mekteplilerin idman 
harakitı sık sık sürekli alkışlar ve 
takdirlerle karşılanmıştır. Şenlikle
re iştirak etmiş olan okullar bundan 
sonra başta müzika ve önlerinde bay
raklar olduğu halde zafer anıdına gi
derek tezahüratta bulunmuşlar, anı
ta çelenkler koymuşlardır. 

öğleden sonra da Ankara Spor 
bölgesi klüpleri mensupları toplu 
bir halde ve önlerinde müzikalarla 
zafer anıtına giderek ayni suretle te
zahüratta bulunmuşlar ve anıda çe
lenldtr koymu,lardır. 

Mensup bulundukları spor şubele
rine ait üniformaları taşıyan spor
cularımız bu tezahüratın sonunda 
şehrimizin başlıca caddelerinden geç
mişler ve yollarda biriken halk ta
rafından alkışlanmışlardır. 

ldman şenlikleri dolayisiyle spor 
klüpleri namına ayrılmış olan bir 
heyet Kamutay başkanına, Başbakan 
Ismet Inönüne, Cumuriyet Halk Par
tisine gençiliğin saygı ve tazimlerini 
arzetmiştir. Gece Halkevinde yapılan 
toplantıda büyük güniln manasını 

anlatan nutuklar söylenmiş iki piyes 
temsil edilmiştir. 

ŞENLiKLERi 
ayni takdiri topladılar. 

Kızları erkek talebe takip etti. A
deti birer genç erkek olmuş bu tale
beler, bUtUn adaleleri çok gü7.el işlen 
miş vilcutlarile, memleketin yarınını 
yüklenecek bir iktidarı teşhir ediyor 
lardı. Uzun ve tükenmiyen alkışlar 
bu geçişin devam ettiği zaman uzun
luğunca heyacanını kaybetmedi ve 
halk, birbirine durmadan çarpan el
lerin sancısını duyınıyacak kadar de
rin bir hattın içnde, genç neslin bu 
intizamını, adeta içer gibi seyretti. 

Geçit resminden sonra, sıra idman 
hareketlerine gelmişti. Evvela genç 
kızlar ortaya geldiler. 
Kumandayı muallim MUbeccel Na 

mık veriyordu. 
Yanm saatı dolduran bu hareketi 

ve onun bedü intizamını anlamak, 
anlatmak kadar güçtür. Genç kızlar, 
tek bir vücut halinde, şaşmadan şa
şırmadan kumandaya itaat ettiler. 

İki bine yaklaşan bir talebe kütle
sinin, sanki bir manevell ile mil~ 
harrik.miş gibi, falsosuz ve hatasız 
hareket etmeleri görülecek şeydi. E
gilen ve bUkUlen vilcutlerdeki elastik 
kadar, belki ondan ziyade, bu geniş 
kütledeki ahenk ve beraberlik seyir
cileri süreükliyordu. 

Son kumanda ve onu takip eden 
ç,özillüş, duyulmadan geçen yanm sa 
atın verdiği heyecanı yeniden çoştur 
du ve stadyum, dakikalarca aksini 
kaybetmiyen alkışlarla inledi. 

Erkekler meydana çıktılar. Beyaz, 
bembeyaz elbiseleri altında kuvvetli 
adaleleri kabaran bu gençlik kUtle
si, kız arkadaşlarından geri kalmı • 
yan bir intizamla, bu intizama erkek 
liğin enerjsni de katarak kumanda -
ya uydular. On beş bin kşii duyduğu 
heyecanla yorulmadan, durmayan al 
kışlada onlan da seyrett ve selim
ladı. 

Saat tam on ikide dokuzuncu id-

TAN :-r====================== 20-5-936 

Kazanç vergisinde 
-

Eski Yunan Başbakanı 

Çaldarisin cenazesi 
törenle kaldırddı 

Atina, 19 (A.A.) - Yunanistan, 
eski Başbakan Çaldarise muazzam 
bir milli cenaze mera.simi yapmıştır. 
Bütün resmi ve hususi binalar ma
tem bayrakları çekmişler ve birçok 
evlerin b a 1 k o n 1 a r ı n a ve 
mağazaların camekanlarına da si
yah tüller gerilmiştir. Alayın geçece
ği yollara asker dizilmiş ve bunun ar
kasına da kalabalık bir halk kitlesı hı 
rikmişti. 

Resmi merasim kilisede başlamış
tır. Yapılan ayinde kral ve bütün sa
raş erkanı, başbakan ve bakanlar, el
çiler ve elçilikler erkanı hazır bulun
muşlardır. Ayinden sonra kral kilise 
den ayrılmadan evvel Çaldarisin ta· 
butu önünde hürmetle eğilmiştir. 

t'abut, Elen bayrağ'ına sarılı olarak 
bir top araba.sına konulmuştur. Ta
butun kordonlarını dahiliye baltanı 
Stilakakis, üç general, bir AmiraJ ve 
halk partisinden de ilç kişi tutuyor
du. Tabutun arkasından kralın baş 

yaveri hükümet erkanı bütün askeri 
ve mülki rüesa, papaslar, elçiler ve 
saire yürüyordu. Alay bu şekilde me· 
zarlığa kadar gitmiş ve orada son ra 
simeden sonra dağılmıştır. 

Çaldarisin ölümü dolayısile bütün 
gazeteler, müteveffanın çok yüksek 
bir devlet adamı ve ayni zamar.dn 
çok namuslu bir insan olduğunu itti
fakla kaydeylemektedirler. 

Mussolini doymadı mı? 
{Başı 1 incide l 

Roma 19 (Tan) - Sinyor Gaydıı 
Giornale d'ltalia gazetesinde diyor 
ki: 

- Akdenizdc Italya tarafından 

değiştirilmiş bir şey yoktur. Bunu 
iddia eden isbat eder. Asıl lngilte
re vaziyetini değiştirmiş ve Akde
nizin hakimiyetini eline almağa ça
lışmıştır. 

Bizim Arnavutlukla olan mUnase
batımıza gelince bu yeni bir şey de
fülrlir. 10 ~ı>nPrlPn beri devam ed"r, 
Arnavutlukla ilk dostluk muahede
miz 27 teşrinievvel 1926 da imzalan· 
mıştır. 

lngilterenin Akdenizdeki vaziyeti
ne gelince. o, Cebelüttarıkı ve Sü
veyşi tutarak adeta Akdcnizin jan
.:ıqrnıası halinP ıre1rnic::tir. Frsını:ıa. 

Türkiye ve Yunanistanla Akdeniz 
icin anlaşma vapmıshr. lngilterenin 
bu hareketi daima ltalyan aleyhtarı· 
dır. 

Ingiltercnin Akdcnizdeki vaziyeti 
bir tehlikedir. ltalya lngiltere tara
fınıi:ı n vanılan harel<Ptleri ehemmi
yetle tetkik eylemektedir. 

* 
Zecri tedbirler 

Londra, 19 (A.A.) - Havas mu
habirinin haber aldı~ma göre Millet
ler Cemi•, tinin ülküsüne ve varlığı
na halel getirmeksizin, ltalyaya kar
şı ittihaz edilen zecri tedbirlerden vaz 
geçmenin yolunu bulmak üzere lngil 
tere yakında devletlerle istişareye 
g-irişecekmiş. Bu evrensel mahiyette
'<i istişareye başlamak için lngilte
renin yeni Fransız kabinesinin te
şekklilünü beklediği, siyasi mahafil
de zannedilmektedir. 

Ziya Paıanın ölüm 
yll dönümü 

Adana, (Tan) - Edebiyat tari· 
himizde adı saygı ile anılan şair Zi
ya Paşanın 56 ıncı ölüm yıldönilmil 
milnasebetile bUyük bir tören yapıl
mıştır. Halkevi ayrıca bir program 
hRzniAmış. verilen bir konferansta 
Ziya Paşanın hayat ve eserlerinden 
bahsedilmiştir. 

Filistinde vaziyet 
Kudüs 19 ( A. A.) - Bir yahudi 

daha öldürülmüştür. Cumartesi gU
nUndenberi öldürülen kimselerin ye
,. ... ,,u bese cıkmıştır. 

Demiryolunu himaye etmek için 
hususi tedbirler alınmıştır. 

Kudüs - Hayfa yolunda otomo
bil ve arabalar kafile halinde git
mekte ve bu .kafilelerin önünde ve 
arkasında asker yüklü kamyonlar 
bulunmaktadır. 

KudUs • Yafa yolunda askerler 
devriye gezmektedirler. 

man ı,enlikleri bitmişti. 
Karaden1ıl11er 81rl1ğ1n1n 
dün gecelcf eğlentisi 

Karadenizliler birliği tarafından 
tertip edilen gece eğlentisi, dün aQlın
ParkoteJ salonlarında kalabalık bb 
davetli kUtlesinin iştirakile yaptlnlıa· 
tır. Toplantı, sabaha kadar sürmtle, 
mlllt oyunlar oynanmıe ve muhtelü 
eğlenceler tertip edilmiştir. 

Geceki feci cinayet 
~----------------~~----------

1 i r bekçi kalbinden bıçaklandı 
bir kişi de haf ifce yaralandı 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
nındakl kadına vaziyeti haber ver- Ve bunu söyler söylemez bıçağını za
miştir. Yaklşan adam, Ahmedi öte· vallı bekçinin göğsünün sol tarafına 
denberi takip eden ve onun son za· kalbinin üzerine saplamı~. Biçağın 
manlar<la beraber düşüp kalktıgı ka girl§i o kadar ani olmuştur ki, lbra
dına göz koyan şoför Remzidir. E- him hemen yere serilmiş ve kanlar 
sasen Remzi, her gün, her saat Ah- içinde yayılmıştır. 
mede çatmak ve hırsını tatmin et- Halkın: "Tutun!., sesleri içinde or 
mek için bahaneler aramaktadır. tadan kaybolan Remzi, meçhul bir is-

Birbirine dilşman olan Ahmet, tikamete kaçmış, dUdUk sesine yeti
Remzi ile biraz ileride loşca bir kö- şen polisler, bekçiler bu mahalle ara
şede karşı karşıya gelince, Ah- sı kavga.sının iki baygın ağır yaralısı 
met şüphelenerek sormuştur. 
"- Ne istiyorsun?,, nı bulmuşlardır. lbrahim Osman ken-
Remzi, evveli bu suale cevap ver - disini kimin vurduğunu soranlara an

memiş, aldırmıyor görünmek istemiş cak Remzi ismini vermiş ve ifade ve
tir. Bundan cesaret alan Ahmet, kar remiyecek halde olduğunu anlatmış
şısındakine çıkışmış, esasen kabına sı tır. Vak'a.dan sıhhi imdat otomobili 
ğamıyan Remzi de onun kadının ya- haberdar edilmiş, otomobil derhal ye 
nmda takındığı bu kabadayca hare tişerek yaralı Ahmetle ağır yaralı ve 
ketlere kızmıştır. Birdenbire Remzi- hayatı ümitsiz bekçi lbrahim Osmanı 
nin çektiği kama, alaca karanlıkta Beyoğlu erkek hastanesine kaldırmış 
parlayınca Ahmet korkmuş, kadm tir. 
kaçmış ve aklına bütün kötUJUkleri Bellçinin yarası derin ve 8 santim 
koyan Remzi de taarruzlarına başla- kadardır. Hadiseden sonra her an bi
mıştır. Kavga UZUD sürmemiş, Ahme raz daha ağırlaşmış ve sıhhati tehli
din imdat istemesine vakit kalmadan keli bir durum almıya başlamıştır. 
gözleri kanla dolan adam, rakibinin Uk suallere Ahmette şu cevabı ver
üstüne atılmıştır. Ufak bir haykırma miştir: 

dan sonra zavallı Ahmet derhal yere .. _Yanımdaki kadını almak iste_ 
serilmiş, Remzinin biçağı kasığına gir il Be d er. ni bu yUzden vurdular.,. 
miştir. 

Bu esnada, yüksek konuşma, çekiş Ahmedin yarası hafiftir. Ibra-
me ve nihayet haykırmaları ve inil - bimin yarası çok tehlikeli görUl
tileri duyanlar, oraya doğru koşuş - müştür. Alikadarlann söylediğine 
maya başlamış, bunların arasında göre, bıçak bekçinin kalbine de do
KaJyoncu bekçisi 35 numaralı lbra . kunmuştur. Eğer, Ibrahlıiıin ağır 
hinı Osman da düdüğünü çalarak. po vaziyeti bugün de devam edecek o
lisleri çağırarak hızla gelmiştir. lb - !ursa, bir ameliyat yapılması zaru. 
rahim, evvela Remziye yaklaşmış. ri görülmektedir. Sabaha karşı has
kendisini yakalamak, elindeki silahı taneden verilen malfımata göre 
almak istemiştir. Fakat Rem- bekçi, dalgın ve bitap bir halde yat
zi, Ibrahimin üzerine saldırmış ve: maktadır. Çok kan kaybetmiştir. Bu 
"- Sen ne karışıyorsun? Demiştir. itibarla yaşaması ihtimali şüpheli-

Sen kim oluyorsun?,, dir. 

Adisababada Rodos Adasında 

Habeşler boyuna Yunan Konsolosluğu 
kurşuna diziliyor önünde nümayisler 

Roma, 1~ (A.'l\.~ - ~ tmlha• 
fil Adisababadaki birçok yağmacıla
rın kurşuna dizilmiş olduklan haberi
ni teyit etmektedir. Bu mahafil, idam 
edilenlerin miktarını birkaç yUze ka
dar çıkaran ecnebt haberlerini müba-
18.galı bulmaktadırlar. 

Yine bu mahafil, Habeşistandaki 
bazı Italyan mevzilerine salgın has
talıklar hüküm sürmekte ve bu mev
zilere karşı tecavüzler yapılmakta ol 
duğu suretindeki haberleri de tekzi -
betmektedirler. Ayni mahafil, motör 
lil kuvvetlerin henüz işgal edilmem~ 
olan mıntakalarm girmesi ameliyesi
nin hiçbir yerde hiçbir mukavemete 
maruz kalmaksızın icra edilmekte ol
duğunu tasrih etmektedirler. 

Dumdum meselesi 

Londradaki ltalyan 
atasemiliterinin 

değişeceği söyleniyor 
[lngiJizlerin Habeşistana dumdum 

kurşunu verdiklerine dair ltalya ta-

Prolya gazetesi yazıyor: 
Rodos Yunan konsolosluğuna ka~ 

şı vaki olan hadise hakkında bilvası
ta aşağıdaki haberleri aldık: 

ltalyanlann Adisababaya girdik • 
leri haberi alındığı gUn faşist ve ya
hudilerden mürekkep oldukça kala
balık bir kütle Yunan konsoli.tosu
nun önünde gürültüler yaparak 
konsolostan binaya ltalyan bayrağı 
çekilmesini istemiştir. 

Kommlos bu gUrUltücU kalabalı

ğın taleplerini reddetmiş, nümayiş • 
ciler de konsolosu tehdit ederek git
mişlerdir. Yunan konsolosu bu hl
diseyi Rodos umum valisine bildir
miş vali hahiseden dolayı müteessif 
olduğunu ve fakat bir daha bu gibi 
hadiselere meydan verilmemek üze
re konsoloshaneye asker göndere
ceğini söylemiştir. 

Hadisenin ertesi gUn Karabinyer
lerin konsolosluktan ayrıldığı gö

rülünce yine gürilltü yapan bir ta
kım nümayişçiler konsolosluğun du
varlanna Musolininin resmini yapma 
ğa te~bbila etmlf ve konsolosun 
mllracaati üzerine vali tekrar mU
dahale etmiş ve nümayişçiler uzak· 
laştınlmışlardrr. 

rafmdao Uluslar Kurumuna verilen ----------~--
şikayetin geri alınmasına rağmen E- cektir.Rivayete göre albay Copez bir 
den evvelki gün Avam Kama1'881Jlda çok vesikalan tahrif etmiştir. Bun -
iuhat vermiş, ve bunun Jtaıyanlar dan başka, bazı saylavlar ltalyan a-

teşemiliterinin vaziyeti hakkında stı
tarafmdan çevrilen bir manevra ol~u- aller soracaklardır. Bu saylavlann 
ğunu anlatmıftı. Bu beyanata göre kanaatine göre, lngilterenin bu ate
lngUtere Uahfıtlstana dumdum ~11 şenin değiştirilmesini ltalyadan iste
no vermemiş fakat bir dalavere u.., mest llmngelmektedir. 
Copez isminde bir adam Habeş sefiri Itaıy&n ateşemiliteri hakkında da 
doktor MaretenJn elinden dumdum birtakım istizah takrirleri verilmeei 
kurşunu verfleceğ'.ne dair bir mektup beklenilmektedir. Mahafil, bu ateşe. 
alarak bunu ltalyan matbuatında n~ militeri değiştirmesini ttalya hükQ • 
retmiştir. metinden istemenin muvafık olduğu 

Dün bu dedlkodulu meseleye dalı rnütaleasmdadırlar. 
şu telgra.flan aldık: l Diğer taraftan hükumet, Ingiliz ta 
Parlômento bu 1ıle meıgul haMından olan albay Copezl memle

ket haricine çıkaramaz. Fakat hUkQ-
ol uyo r metin mumaileyhln İngiltere aleyhln-

Londra, 19 (A.A.) - Avam Kama deki hareketlerine bir nihayet ver · 
rası, lngiliz firmalarmm Habeşista - mek çaresini bulması llzımgelmekte 
na dumdum kurşunları eattığma dair olduğu ileri silrUlmektedlr. 
olan Italyan ithamlamım menşeleri • 
hakkında Eden tarafından verilen lza Gerı ~elcecelcfer mi '1 
batı memnuniyetle karşılamıştır. Ma- Roma, 19 (A.A.) - iyi malftmat 
mafih parlamentonun bu meseleyi ta almakta olan mahafil, Roma htlktl -
kibetmek niyetinde olduğu söylenmek metinin Londradald ltalyan sefaret&· 
tedir. Londradaki ltalyan büyük el· nesi erkan ve memurlarından bazı. 
çiliğinin oynadığı rol ve şüpheli tavır lamıı dumdum kurşunlan hakkında 
!ar takınan albay Copez lle olan mü- Eden tarafından yapılan if§aat Uze
nasebetleri meselesi hakkında tetki- rine geri çekmesini muhtemel görme 
katta bulunmsaı hUkfunetten istenile mektedirler. 

değişiklik 
Ba~ı birincide 

12 misilden 10 misle indirilmiştir. 
5 - Kazanç kanununda mevcut 

hükme göre resen ve ikmalen tarhiya 
tın itiraz komisyonu kararlle tabak· 
kuk etmesi beklenmeksizin tarhm teb 
liği tarihinden itibaren bir ay tçind• 
birinci taksit tahsil edilmektedir. ver 
ginin tahakkuku beklenmeden ilk tak 
sitinin alınmasının milkellefler tçio 
müşkülatı mucip olduğu anlaşıldığıd 
dan verginin resen ve ikmalen itiraJ 
merciinden geçtikten sonra tahsili 
cihetine gidilmeBi, ancak, gerek reseJI 
ve gerek ikmalen yapılan tarhlard• 
verginin tahsilini tehlikeye dUşUrebi· 
lecek bir vaziyet görülilrse itiraz ko
misyonu kararile mUkellefin menkul 
ve gayri menkul mallan Uzerine haeiJ 
konulabilmesi esasının kabulU muvı• 
fık görülmUştilr. 

6 - Kazanç kanununda mururU 
zaman başlangıcı verginin tahakktl~ 
ettirildiği mali senenin sonu olarak 
gösterilmektedir. Verginin tahakktJ• 
ku tarhtan sonra olmasına göre bd 
,ekil mururu zamanın başlangıcmı gt 
riye atmakta ve mururu zamanı uzat 
maktadır. Bunun içindir ki, munıtU 
zaman verginin tahakkuk ettiği seıı• 
sonunda başlamak lazımgeleceğindell 
madde hUkmünUn tavzihi icap etııılf 
tir. 

7 - Noter vazifesini gören adllyt 
memurlarmdan noterler gıl>i alının•• 
ta olan 25 lira ruhsat tezkeresi hard 
bir liraya indirilmiştir. 

8 - Gayri menkul mal alıp sataJI" 
lar hakkında kanunda bir mükellef 
hükmü bulunmadığı ve resmi dairelet 
den mada müesseselere taahhütte bd 
lunan müteahhitler için de bir teklil 
şekli tayinine IUzum olduğu ciheti• 
bu hususta kanun maddelerine ilave
ler yapılmıştır. Ayni şehir içinde tici 
rethanenin değiştirilmesi, işi bırakil' 
yeniden işe başlamak hilkmünde s~· 
yılamıyacaktır. Bu noktayı tavzıll 
maksadile kanuna bir fıkra eklendil' 
~bi hesap mütehassısı kullanılan yet 
terde mektum vergiler hakkında ma
liye müfettişi ve varidat kontrolör ~ 
kontrol memurlarının da tetkikat va• 
na.bilmesini temin için kanuna bit 
fıkra ilAve edilmiştir. -'t 

9 - Serbest meslekler erbabına ., 
olan kazanç vergisi kanunu mucibi~ 
ce maktu vergiler hakkında me!'lle 

• "'e f'd bc!cdl1e1cı Lıtnıfıd 
dan ;erilecek ·kararlar ihtisas met' 
cilerinden sadlr olduiu cihetle. bu~ 
!ara ne hazinenin ne de mUkellefle 
rin itiraz edememeai muhakkak ot•• 
cağı düşUnUlerek bu husustaki ka~ 
1arm kat'i olacağına dair kanuna b 
hUkUm ilavesi tuzumlu görUlmUştUt· 

10 - Merkezleri TUrkiyede bul~ 
nan anonim, komandit, limitet ve J,t 
zanç dağrtan kooperatif ~rketıer 
bunların ışubeleri için kazanç kan~ 
tarmda teklif zararı tayin edilrn~ 
~nden bunlarm mükellefiyeti ~~ 
sunda mUşkUlata düşillmekteydı. ' , 
ketler gibi beyannameBi mUkellefl8ff 
rin mühim blr zUmresinln vergi ~ 
zuu haricınde bırakılması mevzuu bit 
solamıyacağrndan bu mükelleflere~ 
teklif tarzı tayini lUzumlu görUle , 
bunlarm ticaret ve san'at nevneı;,t 
den hangisOe meşgul iseler o Ue fi 
ve san'at için tayin olunan mflrtat , 
nisbetler Uzerinden vergiye tlbi O:, 
caklarma dair kanuna bir yeni b , 
kUm ili.vesi teklif olunmuştur. ~ 
dan bqka eeas kanunun kudl ~ 
linde olan bu mükellefiyet şe fi 
1935 vergilerine de tatbiki tabii fi' 
zaruri bulunduğu cihetle frkraY9, 
le alt olan bu hükmUn 1935 sen .,
de teşmilini tazammun eden t>it 

yrt eklenmi§tir. ~ 
11 - Fazla işçi kullanan ınU~ 

terin mUfredataız, muhtasar ~ 
verebilme.si hakkında kazanç~ 
kanununda mevcut hUkUm ~ 
muvazene ve hava kuvvetıertıı• Jllf: 
dnn vergileri kanunlarmda bu;'eJJ,f 
dığmdan kazanç kanununun trı~ 
ler için kabul ettiği kolaylık 
blnnetice akim kalmakta idL bof 

Bu vaziyeti islah için muh~ 
dro verebilmek hususundaki rrı Jc1I": 
ntn buhran, muvazene ve ha~~ 
vetlerine yardım vergilerine de pıııff • 
ıt için llyihaya bir madde ekle 
tir. ,,.rtı"' 

12 - Maddt hataların bet kSl1,,ısJ 
rslabma lmkln vermek u~rel nırı_.
$\1 hWnnllıı Ulvesi de teklif 0 u 
tadır: b ve ti; 

"Maddi hatalar, gerek tar . ~t • 
hakkuk safhasında, gerek yerg'l Ur'cJ' 
ileştikten sonra, mUkellefiD ;lf .,ed
atı Uzerine veya tetkik ve te al fP' ' 
ceslnde mahallin en bUyUk trı it·• , ,.. 
munınun tasvlbile dUzeltUebll rrıel,ı•· 

13 - 1925 takvim yılı rrıua ,,_.,. 
iizerinden tarh edilip mururtl Jılldt; 
ihtilifından dolayı tahsili tee - .
den kazanç vergilerinin tel' t il"' 

layihaya ili.ve edilen muv~ 
madde ile teklif olunmakt8dlt· 
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SÜMER BANK 
Umum Müdiirlü§ünden: 

• 
Bankamızca teaiaine bqlanan demir ve çelik fabri-

kalarında vazife deruhde etmek üzere ihtiaaa sahibi 
olmak için ecnebi memleketlerinde ataj görmek mak
aadiyle on T elmişe Hohşule veya mümasil mektepler 
mezunu makine, metallür ji, Maden ve elektrik Mühen
dialeri ile on telaıuki.im mezunu aeçilecektir. 

Bu mühendia ve telmiaiyenlerin askerliklerini yap
Dllf olmalan, reami veya huauai müeaseaelere kartı, 
staja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça
lışmaaına mani olacak tekilde hizmet taahhütleri ol
mamaaı, aıhhatlarmm demir ve çelik fabrikalarının 
her hangi bir şubesinde çalışmaaına müsait olması 
lazımdır. Namzetlere atajlan eanaaında müaait tahsi
sat verilecektir. 

Yukarıki şartlan haiz olupta ataja gitmek iateyenle
rin aşağıda yazılı veaaiki (Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğü, Ankara) adreaine (M.E.) remziyle gönder
meleri İcab eder. 

VESAiK: 

1.- T ercümei hal 
2.- Diploma aureti ve imtihanlara ait notlar 
3.- Varaa bonaervialer. 

4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu vesaik üçer nuaha ve makine ile yazılmış ola

caktır. 
En geç Haziran 1936 sonuna kadar müracaat edi

lecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: / 

11 Nisan 936 tarihinden itibaren mevkii meriyete ko
nulan 4281 sayılı (Tütün eksperleri nizamnamesi) nin 
ahkamı dahilinde Tütün Ticarethanelerinde veya serbest 
Eksperlik işlerinde çalışan ihtisas sahibi kimseler altı ay 
içinde ehliyetname almak mecburiyetinde olduklarından 
İstanbul, Samsun ve İzmir'de Temmuz iptidasında te
§ekkül edecek imtihan heyetlerince tetkik edilmek üzere 
Yedlerindeki vesaiki şimdiden İstanbulda İnhisarlar U-
mum Müdürlüğüne bir arzuhal ile tevdi etmeleri ve aksi 
takdirde bu müddeti geçirenlerin bu işlerde çalışamıya-

BETON ~AMULATI 

ANADOLU 'iMENTOLAQI T.A..Ş . 
TELEFON : l<AQTAL 9 CS4.9) 

Nafıa Bakanhğından: 
1 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 

Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme Komisyonu odasında 
200000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozot kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve mukavele projesi On lira mukabilinde 
bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Temmuz 9 3 6 Çar

şamba günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdür
lüğüne vermeleri lazımdır. (1030) (2613) 

3671 

3639 

Sigortası -

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cctk1an ilan olunur. · ------------------------· 1 
--~----~---------------------------------G&nderilecek vesikalar şunlardır : 

l - :rvıektep şahadetname veya tasdiknamesi -
2 - Tercümeihal varakası ve hüviyet cüzdanı dörder 

lded fotoğraf. 
3 - Hüsnühal varakası 
4 - Eksperlik yaptıkları müddeti ve gördükleri işleri 

?tıübeyyin olarak çalıştıkları müesseselerden alacakları 
~esika. (2456) 

Sartname ve listesi mucibince 38 kalem elektrik mal
~enıesi pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 
26-5-936 Sah günü saat 15 de yüzde 7,5 güvenme para
larile birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonuna müracaatları. ( 2 712) 

ıııı......_ 

-

Siimer Bank 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamızca teaiaine başlanan demir ve çelik fabri
lcalannda telmiker olarak iatihdam edilmek ve tahsil" 
ettirilmek üzere ecnebi memleketlerine gönderilmek 
İçin 25 sanat mektebi mezunu aeçilecektir. 

h-~~ ~etl~rin tahaile gitmelerine ~e avdetlerinde 
-aılka hizmetınde çalıımaluma manı olacak tekilde 
~~mi -:'eya huauai bir müeaaeaeye kartı hizmet taah-
Utlen olmamaaı ve aakeri hizmetlerini yapmış olup 

•ıJıhi vaziyetlerinin demir ve çelik fabrikaları bütün 
tubelerinde çalııabilmelel'ine müaait olmaaı lazımdır. 
• 'Yukarıdaki evaafı haiz olupta Banka hesabına tah

:~e ait~ek iateyenl~r~n aşağıda yazılı veaai~ en geç 
""Hazıran 1936 tarıhıne kadar (M.E.) remzıyle (Sü:er Bank Umum Müdürlüğü, Ankara) adresine gön-

ertneleri İcab eder. 
VESiKALAR: 

1.- Hal tercümeai 
2.- Mektep tahadetnameai 
~·- Çaht tığı yerlerden bonaervialeri 
S ·- Sıhhat raporv 
·- Fotograf 

~u veaikr.1ar üçer nuaha ve makine ile yazılmıt ola-

~~ .... ~--................................... ...I 

-----·· 

Muhamme~ bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton 
hurda bakır 19 Haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da ! ; 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında arttırmaya ı 
konulmuştur. • 

" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta 
abone kuponu 

No ...• Tarih : 20 / 5 / 1936 

1 

1 

1 

1 

Bu işe girmek isteyenlerin 2565 liralık muvakkat te- 1 
minat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme- 1 
leri lazımdır. ı 

Şartnameler beheri 170 kuruşa Ankara ve Haydarpa-

- -- ··-

Adı. baba adı 

soy adı 
il 

ı ı Doğduğu yer ve yıl ! 

-- - ·- -·· -·· - ~=--------

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

şa veznelerinde satılmaktadır. ( 2 7 1 9) 1 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 

çalıştırılmak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak-
tır. 

Mühendis: 

1 - Makine, Maden ve Nafıa Mühendisi olmak üzere 
dokuz Mühendis alınacaktır. 

2 - Taliplerb diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 1 

ı ı 

lşt ve gücU 
ıı 

1 

1 
Adresı 

Bedeni bır sakat· 
lığı var mıdır, var 1 

1 
ıse nPdir' 

' 

Nekadar zaman 
!~in abone olduğu 

4 - Memur olabilmek için lazımgelen evsaf ve vesaikı 
haiz bulunmaları şarttır 

Fen Memurları: 1 

1 - N af ıya Fen Mektebinden veya buna muadil .A·v- I 

Bu kuponıı dercedılecelı vazılıu cayeı okun .. ııtı vu.ı1m1ııı olmıUıdu. 1 
lstanhulda Tan ~zetesl !ilgorta servisine. : 
Gazet : nirln 28 Nisan 19:i6 nüKhasında yaz:ıh şartlar dairesinde ~ 

kazaya karşı 1000 lirahk sigortab abone yazılmak istiyorum. Abone- : 
man bedeli gönderilmiştir. Sigorta muamelesinlo yapdmasmı dile· ! 

:: : rim. 

rupa fen mektebinden mezun olmak. 
2 -Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe gör

müş olmak şarttır. 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi

lecekleri maha~le göre 15 O - 2 5 O lira arasında ve fen 
memurlarına 100 - 150 lira arasında ücret verilecek-
tir. 

Taliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olama
dığı takdirde yazı ile Galata Ömer Ahit han üçüncii kat-
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdür
lüğiine müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

Samsun Halkevi Proje müsabaka 
müddetinin uzatılması 

Samsun C. H. P. Başkanlığından: 
30 Mayıs 936 günü biteceği evvelce ilan edilen Sam

sun Halkevi A van projesi müddeti bir çok taraflardan 
vaki olan müracaat üzerine Haziranın onuna kadar uza
tılmıştır. Projelerin postaya verildiği tarih teslim günü 
olarak kabul edilecektir. ( 2 7 5 4) 

1 

1 Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapışhnlacak ve imza pu- ~ 
= lun üzerine atılacaktır. : 

~ı••rııı•ııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•~ 

Gümrük Muhafaza Genel 
komutanlığı lstanbul satınalma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza örğütü için 40 ton meşe kö
mürünün 21-5-936 perşembe günü saat 11 de nazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1200 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı Komisyondadır. Görülebilir. 
4 -- İstekliler yüzde 7 ,5 teminat olarak 90 liralık 

vezne maKbuzu veya Banka mektuplariyle birlikte Ko
misyona gelemeleri. ( 2 7 3 2) 

~728 



H ASAN 
Ozlü Unlarına Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet -Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır 

Arpa - Bezelye - Yulaf - Mercimek -
irmik - Çavdar - Badem - Türlü özlü unları 
Çocuklannıza yediriniz. İstediklerini ve sevdikle rini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. 
Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınızı neş'eli, sıhhatli, tom
bul,kanlı canlı olurlar.Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ UNLAR1LE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemek-
lerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Dai
ma tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız 

ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİK KAT. 

HASAN DEPOSU : ANKARA. tRTANRTJL, 

RADYOLiN 
Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu gUzel çehreyi aydınlatan gilneş, 

şüpheaiz, inci dişlerdir. Likin o diş

lere ean veren de, ıtıpheaiz, "RAD

YOLIN" dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede

bilirsiniz. Fakat bunun için 

şart günde iki defa 

RADYOLiN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

TOPRAK ve D E Nl Z AVCILARI 
Pendikte deniz kenarında, İstasyona 2 kilometro mesafede bağ, bahçe, 

tarla, garaj ve sa.irei havi 5 odalı köşk acele satılıktır. Beyoğlunda Tünel 
meydanında Nerkis sokak 4 No. da Corciye müracaat. Tel. 44036. 

3674 

lstanbul G. Satış işleri müdürlü§ünden: 

SELCl...JK 
Kız Sanat Mektebi 

ATÖLYELERi 
M.K.N Ağırlığı Değeri Eşyanın Cinsi Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mUteki.mil derecelerine 

- varan bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk aahipleri için bir 
173L.95 K. Pamuk Kolluk eksikliktir. 5286/334 

5282/330 
71. 

136. 
Kilo 

" 
68.00 Mukavva tak- Okulun atelyelerine sipariş edUen dikişlerin yalnız zaruri muraflan alı-

5281/329 180. 

5271/319 41. 

" 

" 

vım. 

1620.00 İpekli yün ku
maş. 

164.00 Cilalı masa 
saati. 

758 16.500 G. 198.00 Mürekkep esans. 
585 100.00 460.00 Yün mensucat. 
Yukarıda yazılı eşya 25-5-936 G. saat 14 te satış mü

dürlüğiinde ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve sairelerile mü
dürlüğümüze gelmeleri ilan olunur. ( 2691) 

ISTANBUL BELE DiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Edirnekapıda Sulukule caddesinde 28 N. lı ku-
leizemin 12 0,90 
Kadıköyünde Gazipaşa mahallesinde Tepe soka-
ğında bir kat üç odalı ev 60 4,50 
Cağaloğlunda Zecrikaaım mahallesinde Hadım 
Hasan paşa medresesinin 1 N. lı odası 24 1,80 
Yukarıda semti bir senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı olan 

mahaller 937 veya 938-939 senesi mayıs sonuna kadar ayn ayn kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ihale gününde giren bulunma
mış olduğundan artırma 25 Mayıs 936 pazartesi gününe uzadılmıştır. 
Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyen
ler hizalarmda göeterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber yukaıda yazılı günde saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (2764) 

mr ve yekiina yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bl.r kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını lfttfen bir defa okuyunuz. 

Hasrr şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 .. 
Keten elbiseler 556 .. 
YünlU etekler 317 .. 
ipekli blflzlar 195 .. 
Çocuk elbiseleri 46 .. 
Yapma çiçekler 25 .. 
sutyenler 39 .. 
Onlük ve başlıklar 45 
Kombinezonlar 145 .. 
Külot •'bUyUklere., 95 ,, 

Külot "küçUklere,, 27 .. " 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi milsabakumm dikil ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört Ura gibi cUz'I bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 3467 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekaletce müteahhitlere verilecek ehliyet vesikası hak· 

kındaki talimatname resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 
3297 sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Alakadaranın şimdiden aid olduğu dairelere müracaat
la beyanname almaları. (1005) (2547) 

Sa!Ubı. Mahmut ::KH'.IJAllıl - Umumı Netrıyatı taare ec:teıı: ~ ı:iA.J.J.M 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. Ş. - Buddığl yer: TAN Matbaam 

Şifa 

GR • 
1 

20 - 5-936 ---

Asabi ağnlar belki geçici ~ 
lerdir, Uikin, in.'tana dünyayı zin· 
dan ettiği gibi işinden, gücü• 
den de alıkoyar ve 1u.ıyatırıı 

zehir eder. Halbuki bir ka.§6 

Bütün ağrılan en kısa zamamla 

giderir ve istira1u.ıtinizi, 1u.ıyt1r 

tınızın intizamını temin eder· 

p • 
1 N 

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır 

Şehrimizin tanınmış bilyUk kundura mağazası ___ .. 

N. A M i R A L i S 
Saym mU§terilerine, ayakkabı aldıklannda sağlamlığı ve şıklığı 

teminatlı olan ve her hususta memnuniyetlerini temin eden 

HUSUSi c i rt s 
Kundura almalarını tavsiyeyi kendisine vazife aaY1l'-· 

i stiklal Caddesi No. 367 

-------------------------------------~ ,•- ÇEL TiK HAAMArt MAKirtASI 
Mükemmel lokomobili ile satılıktır. İsteklilerin 1negöl'de 

mütehassısı Turana müracaatları. 

Ademi iktidar 
VE 

8.EL0EVŞEKLi~iNE 
KARŞI 

I 

iHT i YARLIÖI 
YOK ~D~R 
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