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İtalyan İngiliz görüşmeleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

evvel 
' 

iki taraf Konseyden 
anlaşmak· çareleri arıyor 

ita/ya, 15 hazirana kadar zecrf tedbirler 
kaidırılmazsa Uiusiar kurumundan çekilecek 

Londra, 31 (Tan) - lyi maliı· 
inat almakta olan mahafil, Grandi
nin· Eden'e yapmış olduğu ziyaretin 
İngilizlerle İtalyanlar arasında ya • 
kında yapılacak mUzakerelcrin ilk 
ınerhalesini teşkil etmekte olduğu • 
nu beyan etmektedir. Her iki taraf 
da 15 Hazirandan evvel İngilizlerle 
ltalyanlann daha iyi bir surette an
laBmalarının acil bir zaruret olduğu 
tıu kabul ve teslim etmektedir. Sun
day Dispatch, diyor ki: Baldvin ile 
tden Milletler Cemiyetine müzahe· 
tet siyasetini terketmeksizin ftalya
~ cemiyet dahilinde tutmak te
•ebbUsünde bulunmuşlardır. Harici-
3'e Nezareti mütehassısları ile yapı· 
lac:ak istişarelerde Pantkot tatilleri 
biter bitmez başlanılacaktır. 

ltalya Dış işleri ınii <ıt~şarı Suviç - Romadaki lngiliz elçisi Erik Dnıın
nıond - Londradaki ltalyan elçisi Grandi 

rı geldiğini beyan etmektedir: 
1 - Romanın BUyiik Britanya ile 

bir mukarenet vücude getirmek ar-

nin hemen içtimaa çağmlmnsı için 
Arjantinin müracaatta bulunması, 

3 - Fransız kabinesi teşekkülü 

Leh • Litvanya 
hududunda 
bir hadise 

Silahlar atıldı bir 

Litvanyalı yaralandı 
Varşova, 31. (A.A.) - Leh ajansı 

bildiriyor: Suvalki yakinindeki Bur
niskide Lehistan - Litvanya hudu
dunda bir hadise vuku bulmuştur. 

Litvanyali bir giimriik memuru 
Lehistan toprağına geçmiş ve hudut 
karakolunun çavuşu tarafından ya
pılan ihtara karşı rövolverine sarıl
-nıştır. "Bunun Uzerine çavuş kendisi
ni miidafa için iki el silah afmış ve 
Li~vanyahyı• yaralamıştır. Bununla 
~craber Litvanyah kenıii toprağına 
"tadar gid<'bilmiş ve orada düşmiiş-
tlir. · 

Suvalki alakadar makamları Lit
\'anya makamları nezdınde prot.es
toda bulunmuşlardır. 

l ord Loyd'in beyanatı 

lngiltere · Türkiye 
dostluğu çok eskidir 

Diğer taraftan siyasi mahafil, dip 
lomasi 8.lemindeki inkişafların şim· 
di faal bir safhaya girmiş olduğunu 
\'e bunun aşağıdaki sebeplerden ile-

zusunu izhar etmiş olması, 
2 - Milletler Cemiyeti asam151esi· 

anının yaklaşmış olması, Umumi harpte bu dostluğun 
[Arkası 10 uncuda] 

BulCJaristanda 

Türk· Bulgar cemiyeti 
bir toplantl yaph 

lu toplantı Türkiye ile 
dostluk bağlarının 

takviyesine yardım etti 
So!ya, 31. (A.A.) - Sofya Türk
lgar cemiyeti bu sabah tecim oda
salonunda bir toplantı yapmıştır. 

Oplantıda dış bakanlığı sekreteri 
elçi Nikolef ile Türkiye orta 

çisi Berkez ve elçilik memurları, 
Ulgaristanm yeni Ankara elçisi a

lıp Ankaraya gitmek üzere olan To
or Kristof, dış bakanlığı siyasal iş· 
. t şubesi direktörü Neikof, Direk
t, Sarafof, matbuat direktörü Ba-
hanof, Türkiye dostu bir çok Türk 
e Bulgar şahsiyetler ve Cemiyet a

hazır bulunmuşlardır. 
Cemiyetin başkanı Profesör Petko 
Yanof, kültlir ve siyasal sahada

! hilyük Türk-Bulgar münasebetleri 
uzun uzadıya teşrih ettikten son
iki memleket ~rumdaki menfaat
t'aberliğini kaydetmiş ve komşu 
dost iki ulusu birbirine bağlayan 
lan daha ziyade sıkıştırmak için 

prtlarm mevcut olduğunu bil 
ittir. 

&undan 10nra Cemiyetin ikinci 
kanı Dimitre Pandof söz alarak, 
ırtlrkiyenin kooperatif tarım ve 
ai hakkında izahat vermiştir. 
iki hatib de Türk-Bulgar dost
için hararetli temennilerde bu

nıutlardır. 

~miyet nutuklardan sonra itti
"18. apğıdaki karar suretini kabul 

'ı: : .. 
'l'Urk ulusu ve onun Cumuriyeti-

ktiıtUrel ve B01yal ve ekonomik 
müaalemetperver mlinasebet

ve i§ beraberliğinin hararetli 
dan olan biz Bulgar vatandaş-

'l'Urkiyedeki dostlarımıza sa.mimi 
anmızı gönderir ve kendilerini 

i amaç için semereli bir surette 
iyette bulunmaya davet ederiz.,, 

Almanyada 

ittercllerle imparatorluk 
lledanının arası açlldı 
lldra, 31 (Tan) - Berlinden 

. tı malümata göre, Nasyonal Sos 
Iıınıe eski imparatorluk ailesinin 
ı fena halde açılmıştır. Hohen

L • Hanedanı şimdiye kadar Hit
e1Uk<lmetile daima iyi müna.sebat 
. e ediyor ve Hitlercilerin günün 

de Alma.nyada devleti bu hlne-
\'ercekleri zannolunuyordu. Hal 

1Lthndi Nasyonal Sosyalizm böyle J 
h1._~•Hn mevcut olmadığım kat'i 
-atU& blldirmlftlr. 

Devlet demiryolları ve limanları 
idaresinin dokuzuncu ytldönümü 

Dokuz sene evvel yollarımız 13 7 8 kilometre iken 

bugün bu yollar 6000 kilometreye yaklaşmıştır 

Bugün, Devlet Demiryolları ve li· 
nıanları idaresinin dokuzuncu kuru
luş yıldönümüdilr. Türkiye Cümhu
riyetinin doğurduğu Türk demiryol
culuğu 23 Mayıs 927 tarih ve 1042 
numaralı kanunla ayni senenin 1 
Haziranından itibaren umumi mü
dürlük namı altında işe başlamıştır 
Garantili imtiyazlarla ve yalnız k"n
di menfantlerini koruyan şirk<'tler
dPn kurtanhp devletleştirilen demir 
yollanmızın 9 sene gibi kısa bir v.a
ınanda Türk mühendisi. işçisi ve 
Türk idarecisi elinde erdiği muvaffa 
kıyetin yurd için ne kadar cok ve
rimli rıldıı~unıı söylemek zaittir. 

Devlet Demiryolları idaresi 1 Ha
ziran 1927 de işe başladığı zaman 
işlettiği hatlann uzunluğu 1378 kilo
metreden ibaretti. 

Dolcuı sene i~inde 
kazanılan hatlar 

Bir sene sonra. yani 1928·dc yeni 
yapılmakta olan hatlarımıza (Anka
ra - Kayseri ı. (Kütahya - Tavşanlı) 
(Samsun • Zile) kısımlarilc (Erzu-

Nafia Bakanı Ali Çetinkaya 1 ArkRsı 3 ıı"lrıitl'll 

Filisfinde kan ve ateş 

Arap CJrevcileri bir beyanname 
neşrederek muhtemel hadiselerin 
mes'uliyetini lngilizlere yüklüyorlar 

lngiliz polisleri Arapların UstUnde siHih arıyorıar 

J Yazısı J() uncu savfada 1 

bozulmasında belki de 
lnı:ilterenin hai·ası vardı 

Lord Lloyd 

İngiliz Lordlar Kamarası azasın
dan Lord J..oyd, dUn, Perapalas ote
linde bir arkadaşımızı kabul ederek 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Hindistanda bulunan oğlumu 
karşılamak tizcre Tiirkiyeye geldiği· 
mi haber alan hükumetim, şehriniz
de bulunan lnJ?iliz mekteplerinin va 
ziyetiyle dC' alakadar olmamı bildir
di. Buraya gelir gelmez biiyük el<:i· 
mizle birlikte lstanbuldaki iki İngi· 
liz mektebinin vaziyetile alakadar 
olduk. Bu mektepler filhakika bazı 
zorluklar karşısında bulunuyorlarsa 
da, bu zorluklar' tamamen maddi 
mahiyettedirler. Yoksa Türk hükii· 
metinin ecnebi mekteplere karşı tR· 
kip ettiği hattı harekete hiç bir di
yeceğimiz yoktur. Hatta şunu da 
söyleyim ki Ingilterede olsa ayni 
siyaseti tatbik edecektir. Memleketi
nizde Cümurrcisiniz Atatürk tara
fından kabul edilmek şerefine nail 
oldum. İkinci defa nail olduğum bu 
şeref miinasebetilc kendilerini şaya
nı hayret derecede eskisinden daha 
~enç hıılduğumu söyliyebilirim.,. 

- Tiirk - İngiliz milnasebatı hak 
kında fil<rinizi sorabilir miyiz. 
"- Ben eskiden beri Türk - İn· 

giliz teşriki mesaisini müdafaa eden 
lerdenim. Hadiscle'r de bu kanaatımı 

[Arkası 10 uncuaıı ı 

Boğazlar konferansı 

Yunanistan Türk tezini 
'iddetle müdafaa edecek 

Atina, 31 (Tan) - Yunan hüküme 
ti buradaki Türkiye elçisi Ruşen Eş· 
ref vasıtasile haziranın 22 sinde Bo· 
ğazlarm tahkimini müzakere etmek 
üzere Montröde toplanacak konfe -
ransa resmen davet edilmiştir. 

Bütün siyasi mahfellerde Yunanis
tanın bu kt>nferansta Türkiye tezini 
şiddetli bir surette müdafaa edeceği 
muhakkak savılmaktadır. 

Okuyucularımızı 
1000 Lftraya 

. \; 

r, ~igorta Edivoruz 

Fransanın deniz kuvveti 

Fransız filosu eşi olmıyan 
model bir filo oluyor 

Yeni Fransız tayyareleri ecnebi memleketlerin 
l 

tayyarelerinden hiçbir veçhile geri kalmıyor 

Fransız filosundan bir kısım Vencdik limanında 

Brest, 31 ( A.A.) - Pietri, dün ye ! 
nı deniz mektebinin açılması mera
simi münasebetile bir nutuk söyle· 
miş ve bu nutkunda Fransız filosu
nun inşaatından bahsetmiştir. 

Pietri. demiştir ki: 
Milli donanmaya 130 cüzütam'a 

mal olmuş olan büyük harbin fer~a
smda cümhuriyet. on iki sene zar
Emda yeniden kendi ihtiyaçlarına te 
kabül edecek bir filo meydnnn ge· 
tirmiştir. Yalnız zırhlı kuvvetlerinin 
arttırılması kalmıştı. Hükumet ha -
rimlerinin yekunu J 25,000 tona ba
liğ olan dört kuvvetli zırhlı vc yeni 
baştan tamir ve ıslah edilmiş bulu
nan "Lorrainc" ler serisi ile birlik· 
te keyfiyet bakımından istisnai bir 
hattı harp filosu teşkil ed<'rck bu su 
rı>tlc• pek yakında müteveffa Lcygu-

TArlu•eı ' 

\AAKtNEDE 

Pietrl 

Leon Blum silCihsız 

bir sulh istiyor 
Paris, 31 (Tan) - Leon Blum bu 

gün Sosyalist konğresinde mühim bir 
nutuk söylemiştir. lstikbalin Başve
kili bu nutkunu biltassa dahili mese 
lelere hasretmiş ve sonra da demi§· 
tir ki: 

- Fransanın istediği sulh tam ve 
gayri kabili taksim bir sulhtür. Biz 
silahsız sulh istiyoruz. Biz yapılan i§ 
!eri tam yapmağa taraftarız. 

Kongre Leon Bluma ittifakla iti -
mat beyan etmiştir. 

[Bu hususta diğer tafsilat üçüm~ü 
sayfamızdadır.] 

Spor hareketleırn 

Finlandiyalı güreşçileri 

üçe karşı dörtle yendik 

Altınordu ikinci küme şampiyonu oldu Beşiktaş 

lstanbulspor bir bire berabere kaldılar 
• 

Dünkü maçın galıplerınden Nuri hasmını altına alıyor 

Günlerdenbcri beklenen Fenlandi· ı Müsabaka saati yaklaştığı halde trl
ya güreşçileri nihayet dün Romanya bUnlerdeki seyirci mlkdarı pek az. 
vapurile şehrimize gelerek ilk müsa- 'Balkan milsabakalannda mahşeri 
bakalarını Taksim stadında yaptılar. [Ar -ı 7 incide] 
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GONAŞIRI 

K.e>rI1..1.şı:rıak ! 
Kalababk Wr yerde ko11111anlan dinleylaiz. 'Yahudice, rakamlarla ka

nşık uzun bir pazarlık dilidir. Rumca, daklkalan blrlblriıle bağlayan 

cllmlrlerle saatleri dotdarur. Ji'ransızea, nefes gtbl dudaklardan ek'iil
mez. Almanca ve İngilizce, bu umumi lisan konserinde, sesini lşlttireıı 
Ud canlı ilettlr .• 

Ve biz, bu dD mMn.r1e1af• dalgm üale)icllerlyb ! 
Hangi muada eller pkakta, haagi kottukta göster afukta n hangi 

insanda dudaklar .kllltte ise, bWDlz ki, onlar bbıılendlr. 
Ttlrkge, llentb 11......- llwa alamadı. Umumi yerlerde, dlllmb, emri 

tek heceli §lkayetler halinde kulaklara çarpıyor: 
- Ah .••• 
-Of .... 
Ara sıra kelime halinde duyuluyor: 
- liabve ... 
-Çay._ 
Fakat, cümle haline geldiği pek nadirdir. 
Konqmuyorua. .. lçimbden biri, tarihten bir yaprak mçap oa bet dakika, 

reçmft asırların masalını anlatsa, derhal kulaktan kulağa fısdtdar bafb-
1or: 

- IUmcllr ba sat! .. Tarih profeeörl mi!-
Dbya lllyaeeıtlnba mnami çe1m'J8ia1 ip. bir görtifle anlatan bir ..ıa.. 

ma meraklı ıöderle baloyoru: 
- FAld veldllenlea biri mlf- Barldye eaelbnenladell bir saylav ım!

Yoba Mflr mlf •• 
Avra,.._. payltalatlana Wmlerbd clofn bUea at, aaeak aoinfya 

hoeuldır. • 
Nlfotoa uarlyfllll, lmtlhaa kapwant ~ atlarkm mtalmM 
~~. 

Edelllyat, plrlen --- ili& - bir •tblerdlr. • 
BDglldsllila ba pmeensb bodramaada ..... ..... .... tatahnuf-
Blrbç Kiba evvel, JMe& :Me Meıle maarif biltp.I ........ eclDirkm, 

mektepleıbaisla Hı~ "hdM. 
Çok dejll, mMteplerlmb, .... ·-.... bir wD 1ıııtlıttlnla, kiti! 

YUSUF ZIYA 

GU 

tAN 1-6-936 
.,... 

ElektriksiHk Kızılay haftası Sağlık evleri Küçük Haberler 

Ehi 
• 

1 
• Adliye sarayı pllnı - lstanbul 

iyetnamesi o mıyan Hafta bugünden Mekteplere b·ıı·ıs·ık emniyet direktörlilğü binasının ya • nında yapılacak olan adliye saraymm 

t.es·ıs'!\ı yapamıya· cak itibaren başllyor olanlar kaldırılacak ~~!~~:!11Ş~~~·~~:~~~ ~~n~~~ 
Ol Kızılay haftası bugün başlıyor. Haf saya konacaktır. 

Son zamanlar~a sık ~ık görülen taya ait hu:ırlıklar b.~tirilmiştir. Ha- Bundan sonra yaptırılacak olan sağ g; :ıım::ı=-:u~:ı~t~rp bire: 
yangınlardan çogunun muesseseler ve zırlanan programa gore, bu akşam- lık müesseselerinin mektep ve fabri-
ikametgihlardaki elektrik tesisatının dan itibaren radyo neşriyatı yapıla - ı.- ı k d ı. rul yetin y~nn şehrimize gelmesi beklen· 

bo kl 
- da il . ld" -· l l cakt1r Devam edecek olan 7 .. . . aaıar ya ın a "'u maması yolunda mektedır. Heyet lst&nbul mimarlar 

zu ugun n erı ge ıgı an aşı - · gun ıçm- tedbirler alınmaktadır Bale b blrl"ğinin · afirt ı mıştır Y angmla.nn önüne geçmek de sıra ile radyoda doktor Şükrü Ha- . . · n, . u va- 1 mıs o acak ve tayin e-
. · N.af V kil t" el ktr·k u·gı· · tak- zrm "Kızılaym yardunlan d kt zıyette, yanı mektep ve fabrıkalara dilen mihmandar mimarlar vasıtasi· 
ıçm ıa e e ı e ı ç ı " • o or b"t" "k ı hh t ·· ı · · ı · · yit eden bir karar vermiştir.Bu kara- operatör Kazım lsmail "savaşta Kı- ~ ~ı 0 ~ sı ak.;ııuessese en şım - e ş~hrımızın mu~telif yerleri gezile-
ra öre elektrik ilik bir ihtisas işi zılay,, , doktor Arif Hikmet "Sulhta dıki yerlennden dırıl~c:'"ktır. Ka - cektır .. Bulgar mımarlarmm Anka • 

g • . ç Kı 
1 

• rarlaştırılan esaslar dahilmde sıhhat raya gıtmeleri de muhtemeldir 
olmuştur. Tesısat yapmakta ve elek- zı ay,, , doktor Salım Ahmet, dok - müdürlüğü bu gibi binalan te bit t- . · 
trik üzerinde vukuf ve ehliyeti görül tor Fahrettin Kerim "Kızılay hafta - ktedi Sureti umumiyed d~ e • Paraşüt kalesi lntaatr - TUrk 
miyenlerin çalışmalarına meyda,n ve- sı,, mevzulu müsahabeler yapacak me ri ryum ve hastane .~panğ- Hava Kurumu tarafından yaptınla • 
rilmiyecektir. Vekaletin karan, ehli- ~e Halkevle~ ~aş~anı Agi.h Sırn da ~;·~~ın sokaklar içi:d~ ~ul8:n: cak olan paraşüt ~esinin ~ultanah· 
yetnamesi olmıyanların çalıştırılma . k Kı~ılay vle ıçtımaı yklarddiı~,. mevzulu ması da doğru görülmemektedir. An- :ektkınmedydil~~a üdrUlıkilmek ıstenmetiai 
masıru amir bulmakla beraber,etaah- on erans ar verece er r. cak bütün bu nakiller ve bul k a a erı s en teklif esu i • 
hütlere g!rişerek üzerine tesisat alan Sinemalarda halkın Kı~~ya Uye yerİerin satm almmast bir bü:a:e- barile ~.a~adar makamlarca da mu
lar hakkmda da bazı kayıtlan taşı · kaydolunmala.nnı tetvik edicı yazılar selesi olduğu için ite tahsisatm yetti vafık gorUlmUştu.r. tn,aata temmua 
ma.ktadır. Bundan sonra herhangibir gösterilecek minarelere,ıura ile, mah- ği ni.sbette en z~ri olan yerlerden ayı içinde bl.flanacaktır. 
elektrik .. tesisa~ı yapma~ d~ruhde yalar kurdurulacaktır. bqlanacaktır. Sıhhat Veki.letine ait • Rumeli kavatm& elektrik - Ru
eden _muteah_hıtler de ehlıyetsız. olan Hafta içinde ara ile iki defa tayya- olduğu halde bu mahzur yüzUnden meli kavağma verilecek elektrik için 
lara ış ~ermıyecekle~ ve 0 tesısatm relerle halka Kızılaya yardıma kot • tahliye edilecek dispanserler, sıhhat devam etmekte bulunan tesisat bitiril 
boEhzuklı· ugundan

1
. ~es ul

1 
olacakklar~: malannı anlatan vecizeler arttınla- teşkil&tmm diğer hizmetlerine tahsis miştir. Cereyan bugUnlerde verile • 

ıyetname ı tesısatçı ann arar ı edilecektir. cektir. 
lifma hareket ettikleri görülürse ilk calrtır. Sigara paketlerine vecizeler • . . 
defa tesçil edilecekler, tekerrüründe yapıştırılınıf bulunacaktır. Mektepler ~dlya elç~I - ~ gi1n evvel 
ihliyetnameleri istirdat olunacaktır. de söylevler verilecektir. Kızılay Ku- l lyoloil enıtltiisi §ehrin_ıı~ ~en Finlind~~anm Anka· 
Ehliyetnamesizlerin yapmış oldukla- rumu muhtelif btlyük mağazalarla Universite tarafından Sfileymani • r~ elçısı _Onnı ~alas ~ugun Ankaraya 
" tesisata cereyan verilmiyecektir. anla§mUJtır. Birçok bUyük mağazala- yede yaptınlan biyoloji enstittlsil • gıdecektır. ~çı, ayn~ ~anda Buda

nn vitrinlerine temsili tablolar kona- nün inşaatı tama.men bitirilmiş ve da peşte ve Vıyana elçısı bulunmakta .. 
-L• 1 i • +· i caktır. Bez üzerine yazılmış vecizeler hiıt tefrişatı tamamlanmıştır. EnstitU dır. _ 

Türk h .. ım er cemıye ın n şehrin en işlek yerlerinde asılı olacak yeni ders yılından itibaren açılacak - Trakya mımarlılı - Degerll ml-
dh kü toplant111 ve Kızılay üyelerinin mağazalarile ev- tır. marlanmızdan Mazhar Altan Trakr 

TUrk Hekimleri o.tluk ve Teavün leri tezyin ve tenvir edilecektir. ya umum müfettişliği nafıa fen mil• 
cemiyeti ayiık içtimamı dün saat on- Teşkilat dahilindeki kaza, nahiye rine mensup bayanlar, kendi mınta - şavir muavinliğine tayin edilmiftir. 
da Doktor Neşet Osmanın başkanlığı ve mahalle şubeleri binalarında pro - kalan dahilinde yardımlan tesbit e
altmda Etibba Odasında yapmıştır. paganda mahiyetinde gösteriler, söy- decekler ve halkı üye olmaya çağıra-

Güreı miNIHıiaları•da ........_....,.. n.............,. levler tertip edilecektir. ca.k.l~. Muntazam bir program da 
içtimada bazı mühim kararlar veril- Kızılaya dair beyannameler şubele- hilinde yapılacak olan bu çalışmanın, 

Dtlnkil Türkiye - Finliediya gilref Bilginizi YoklaytnlZ miştir. Cemiyet lzasmdan olupta ö • re gönderilmiş ve afişler muhtelif Şişlide 8-10 bin liralık bir yardnh te-

inhisar kadrosu 
tatbik ediliyor 

müaa.bakalarmda en btlyiik kazancı- ten meslektaşlardan doktor Ahmet yerlere utınlmıftır. min edeceği muhakkak sayılmakta -
mız Flnllndiyalı gllrefc;ilerin hariku- Sorula r Hamdi ile doktor Sadık Nazifin aile- Kurum teşkilatı kaza, nahiye ve ma dır. inhisarlar idaresinin yeni kadrod 
18.de spotmenliğiııi görüp t&mmak ol-

1 
. yardım sandığından 684 der li halle ,ubeleri üyeleri, mmtakalarm • Şitli Kızılay Kurumu, önUmtu.deki tasdik ve ~ebliğ olunm~ştur. KadrO 

du. . - Geyser nedir! enne ecekt1r So anlard Ana- da dolaşarak Kızılaya üye kaydi işile seneye geniş bir programla çıkmak - bugünden .ıtibaren tatbik edilecektir• 
Galibıyet ve mağKabiyet taraflan _ - Guaevilerln llaltuaatı hangi ra veril · n ~ 8 

• meşgul olacaklardır. tadır. Bu programın tatbiki, o civar Yeni kadroda bilhassa taşra mi• 
na gelince, sporda bu tarallan pek tarihte• hangi tarihe lllrmötttlrf dolunun lJlıWk yerle~den cemıyete Kızıl13 Şişli nahiye ocağı da bu se- halkınm göstereceği ali.kaya bağlı bu dürlüklerl arasında mühim değişik .-
aramayız. Fakat orpnizuyoıı cihe- - Avrupa Ue Anlerika .,....c1a yuılm&k için vlki teklifler muvafık ne faaliyetini genişletmiştir. General lunmaktadır. likler yapıI.mıttır. Münhallere de, fll
tin~ aıfırdan bir ild numara yflk - ilk telcnf kabloeu banlt tarlbte k• ıörWmtlt ve mtlracaatlerin dilek- Cevadın eti Müşerrefin başkanlığı al Bu sabah saat yedide, Şişli mektep velce yapılan imtahanlarda kuanall
ıektik. Bun~ Y~ ~ lnllmuttar w ba llJI llaql pml ~ leri kabul edilmiftir. Cemiyet daha tındaki heyet, Kızılay haftası başla- lerine mensup yavrular elliye yakın lar tayin edilmiş ve bir kısım mtılh&-
davetiye v~~den ileri ~i - IDl!Pn'f • ...ıı flldMe çahfabihnek için Ana- madan evvel, sinema, gueteler, rad- otomobille abideye gidecekler ve bir k~t memurlBl'! ~erkeze naklolunmu.f 
yor sanılmasın. Çünkü çoktanben, pa - Aynom nedir. d 

1 
d ki btltün d kt 

1 
b" t . YG ve elektrikli ilanlarla halin bu mev çelenk koyacaklardır. Bu yovnılar, tur. Açık kalan bazı m~muAyetlll' 

ra vererek müsabakaları seyretmek - Bir günlük çocuk yinnl dört sa- ~ u 8 • 
0 or. ara ır ~ zu- ~trafında hazırlamıfbr. ~ ondan sonra prktlar ııı;yllyerek ao - için de temmuzdi. bir imtihan ~'P.!t 

ldetlerimfz arasına girdi. Bundan da atte llekadaı' süt emer! gonderecelrtir. Bu taminide cemıyetm BugUn Şişlinin en tanmmıf ailele- kaklarda dolaıacaklardır. cakbr. 

memnunuz. Çünkü tenkit ettiğimiz Dünlru.· soruları• cevaplan çalıpn& f8lcilleri yazılacak ve doktor· --
zaman hem bedava giriyorlar, hem larm cemi,,U girmeleri lüzumu bildi-
de tenkit ediyorlar diyorlardı. 8 - Naftalin kim ve ne zaman rilmit olacalrtır. 

Bir Türkiye - F'Bıllndiya gfiret mü keşfetti 1 
eabakası böyle tertip edilmez. Bir O - 1820 de maden kömtl.rii kat -
Türkiye - Finlandiya müsabaka.ama ranmı lapkmnm ısıtarak naftallni Is 
bu kadar az seyirci gelmez. Bütün dtlıı tl.hul eden Gardendlr. 
yanm en iyi gilretçileri olan Finli.n • 8 - N apoleon Bonapart dakikaat 

Poliste 
lir ıoculc kaleden 

diyalılar etrafında bu kadar az ali.ka dakika.nna ne zaman ölmilftüt 1 
uyandırılmaz. Bunlar, hep organizas C - 1821 yıh mayılllDID beşinci aıaCJv 1 yuvarlandı 
yon acemilikleri neticesidir. sttntt ak§UD saat altıya on bir dakika 
Eğer organizasyonu içeri bir tek kala • Dün Edinaekapı dı9ında, kaleleriB 

bedavacı sokmadan yapmak zannedi- 8 - "Demir k.afalııkurşun kalpli,, civarında ailece eğlenmekte olan ha-
yonak yalnız bu klfi değildir. ıözünü kim kimin için !öylemiftir 1 mal Stlleymanm oğlu on üç yqında-

Danlmasmlar, gUcemnesinler, da • C - Krastls'lln bu llÖZÖ Neron hak ki Mustafa bir kalenin tlzerine çık -
ha iyi olmasını istediğimiz için yazı- kmdadır. Dllf, dolaşmaya başlamıştır. Çocuk, 

8 - Niyagara §eldlelerinin muhar- bir aralık koşarken müvazeneeini 
rik kuooeti nedir 1 kaybetmie ve 8 metro yükseklikte o-yonız. 

Türk Okutma Kuru~u kongresi 

Darüşşafakanın yeni 
106,912 lira olarak 

sene bütçesi 
te sbit edildi 

__,.._._. ................ _..._...._ ... TJ. ' 

Ne dersiniz . 
Güzel örnek f iri yuva C-On yedi mllyon beygir kuvveti lan kaleden qağıya yuvarlanmıştır. 

8 - Hindutandaki Mil3lüman n ...... dan .. dün"" b" k y 
Dlln -·-+•lerde Galatasaraylılar ~ ve wcu un ırço er -&......,..... Prenalerita et1 yükaeği w et1 itibarlı- lerinden yaralanan Must.af a hemen Bava Kurmnunaa memlekette ,,,. 

yurdunun bir tebliği vardı. Bu tebli- 11 llangiaidir ' hutaııeye kaldırılınıştır. Od&"' içinde -..ha. nr1rı.-u ~ 
te göre Galatuaray mektebinde pi- c _ BaydaraW m.m.. " ..,......,.&- _...,. ..,. 
lA.v yendikten aonra. "miistakbel yu • ...,.. - - - - - - - - - - - _ _ Miiıterl yizinden kavga IMma dikkat ettbab mlf KarmD; tll 
va,, ziyaret edilecekti. Bazılan, Gala- 4>~~vaıur . çtlkten ve tekten bafbyarak ._. 
ta.saray ve Güntt ldilplerinln blrlet - Fikir lröıeıl Eytlp Sul~da oturan Salih ile zaman içinde oldukça pnlt bir~ 
mest mevzubahs oldufu d b Galatada Kadirler ydkuşunda oturan kllit kurdu. Büyük 'riJAyetlerde ~ 
.. müst&kbel yuva,, yı Güne:~ü:ünü~ 121 - K~y~en tüccar ~lemez. S!i!eyman .sım otellerine müşteri cel Tttrkkutu mtleeıe11Ml açtı. M~ 
!ıruenilerdeld binam ~ 

1 
(Herhangı bır zarar neşeyı kaybet- bı metıelesmden kavgaya tutU1JmU1Jlar kıyet, nekad&r aDntlaMA yeridir•.,. 

Halbuki plllvd ut z:nne m •· tirlr) dır. Kavga esnasında Süleyman Sım tllnWerelıı: f&ll'lan, pliala gtldtile8 ~ 
Galatuaraylmm ~at':na ve::e 1: 122 - BaWar şahsidir. BUBtalı ç~ ile Salibi karnı;ndan ya.ra- llba ayni netleeyl vereeeğtlade 
.. mtlsta.kbel yuva,, , GalatuarayWa _ (Her koyun bacağından asılır) lamıt, ~ te ~-u~ bır yumruk- etmemek li.mndır. _ ........;.,,llE 

rm almaia ni,etJendilderi bqk& bir 123 - Hafif yük 1lZllll olda _......,._ la Sırrmm ön ditlerını kırmıştır. Suç Çoğumu, tuanar ettlibnbl ~ 
bin dır B 1 ' Y' ..-· lular yakaJanmıtlardır. .-a · una rağmen Galatasaraylı- qır. Binlerce memleket çocuf unu yett,tiren DarO,.afaka yeni itlerin muhakbk paraya r._ • 
lardan bir tmmı kastedilea binaya, (Ufak bir israf tekeniir edene büt 800 Hra11nı çalnuı vakkıf oldutunu llUUI', ~ ~ 
bir kısmı da Gtlnet klübllne gitmifler- çeyi bozar) . En eski bir hayır mttessesemis olan larla beraber 106912 Ura olarak ıe. rar, ~ ite _,.. ..,...--:, 
dir. 124 _ Duqun au kadar fena BU Cerrah~ cadd~d~ fırıncılık Darüşşafakayı idare eden Türk okut- bit olunmuetur. Bu miktar geçense - aram. Halbuki, para • ..... ,!"' 

Bu fani dlbı:pıda _._ 1ılr tek )'U ,oktur. yapan Nun, dün polise murac~t.ede ma kurumu, eenelik umumi heyet top neJd blltçeclen 59lO lira fazladır. Ko- "in yarmmdan ful .... ,... ..... 
vaya ram ohlrkm b&1'e Dd ,._ '*" (81ml kbuelerdlll korkmalı) • rek fırının ~t odıl:1armildanb. bift~rmdle Iantıamı, dt1n öğleden aonra saat 14,30 nueıiıalar mumda Darlffafakayı hareket t.emln eder. -....11. 
d tl'Arlamat hlG te feaa 'bir 121 bulunan aekiz yt1z liras e ır ç e - da Darüttafakada yapllll§br mUtkW bir vulyete llObn bir meee- ~ .., 
;:_ 

1 
.., ol ta - K-Uudnwt MDWl•rm&k • mas küpe iki tabancasının fırmmda Toplantıyı açan idare mecİısi lza· leye de temu olunmUfbır. Bundan ~va Kurmnu, -6 

gerek IJldlr. ça.111&n Cemal tarafından çalındığını sından mlllt u.raylar müdtırll Halil bir müddet evvel Nudiye isimli bir yacı duyurarak c1erfn bir ...,_ • 
ICa• p ...:.-:;::. alap lıofa • _.,.... ııöyleınlftlr. Sııçlu yakalaıım11 ve tah Sezaiıılıı ııöalerlııden _.. rlyaRte 1ıqır ...,. tarafmdaıı mektebe hibe dJil lecrllbe De, munla ~ 

Tllrld19 • l'lnllndlya ıBnl .._. bunet ..::t.. -:O)abqt _.. kik&ta baf}anm11tır. avukat Ywnıf Müfit ve kltiplildere de edilen Olman Bey matbaam, DarUt- du, tala ett.L Kendllerbtdea -' 
bak&JarlJe olimpiyat hamWdan bat- us _ Harp .,. ..-... 111'111 • Kamyon çarph, ağır Dariltfafaka mUdtırtı Klml ile kim- plaka ldareıdııe pçtlkten eonra en çok faydalı muftffaloyet 3. " 
ladı. Oıhı:ek Utta da fatid ıutla • mu. d yağer Enver aeçllerek mtıakereye hiçbir klr temin etınemıı, DarUtta - beklenen btltla tetek)dUlel9 ö 
rile a,m hambkJara dnam edlleNk. (Harp, harp ..., ... mm1lamDbı . yarala11 1 baf}anmlf ve Dk o1&r&k idare mecU- faka btı•nden ele tahBlat aımı,- du. 111 

Bu anda .,. pek ,...,.... da Kadı- yapv) Ş~ıllde Bulgar caddesinde ~turan ıinJn, yıllık fuli,.tbıe alt olmak tır.Konuflll&larda mile11e11eye,klr ye Onun lclD. dljer ~ ... 
köyde bir.,..,,.... bnipl karalaeak. 12T - Kınfmüta.*=rk IJlıllr. Vuil, tramvay caddesinden gıderken re huırladıiı rapor okunmufbır. rlne arar ptlnn ba hibenin 9Ul memleket için en venmı:.::;;::.-

ı,ttttilmUe a&'e ba kampa oUm- ()lubftlDet ant llıQWıilllk • ~kadan plenkal~~J!mvyonil~ aadhtelemife Raporun bbllHlndm .,. idare~ ti etrafbca sMlllmtlt.,. reddine:: lemek baklanuscbr. il _..._.. • 
iyada gidecek blltln aporcalar alı - .._ rur olmak ı,ldlr) ııne marm U&&T--. as mu yamı, '-ianna umlle temlll .... 

~acalmuf. KadıkGytlnde Jrampn ku - 128 - ŞutJat yatmunı gtlln gibi- yerlerinden aftrea yaralanın1f ve hu Usiııln lbrumdan eonra ~=-lmt . görU.lememeıJtl. llae gire. eblklllderbnbıl ........ ~ 
ruıacağı yer bir mekteptir. kampta ya dlr. taneye bldmlmıftır. ma kurmamımı, DarUll•~ .,. 81Jndlye kadar DarQaafaka blltoe -~. t:am..aeme..-~ t 
tacak her sporcuya dört bet metro (Şubat yatmuru toprağa ~k fay- Tramvava atlamak Dartltllhbya vakfectilndt olan Dl- .mdm 20 bin Urabk mun•• bir tah pmldrta ilk prtaa p... ~ 
murabbaı bir yer 1bmı oldufwıa p dalıdır) · - w vanyolmıdald Oamu Bey matblı•• • llat alan matbeanm bimnır Jc1aı9i n8llllUUllalıym. 
re bu mektepte -bizim bildiğimize gG- 129 - BeklemeBini bilene her teY lıhrke11... nm ıaeDeJllr blqelerl teıtJdt ve bbal ne karar verllmlltlr. Biz böyle dlttball)'onlL f 
re _ ya ancak kırk kiti yatacaktır ve pmanında ıeıtr. Koca MUtttafa Paşada oturan Mı- olunmuftur. Bamlanan rapora aOre Bir hayli mUnüaıayı mucip olan ı..W ı 
yahut ta sporcular bu mektebe birer (Bekliyen derviş, muradına ermiş) gırdıç, Bahçekapıda hızla giden t DarOtpfalrum ,_ı lleD9 blltoeıri. 80 ba meeelenlıı kon1JIU)mumdan IOn - Sis ne .teri~ 
cuval gibi Ustilste istif edileceklerdir. 130 - Bezelyayı r.enginlerle, kira- vaya binmek istemiş, fakat muvaffak bin lira tahltstye umum mildilrltlflhı· ra hellap mUfettlti raporu okunmuf, ~·tts• ~ 

Ya olimpiyatlara gitmiyelim, ya • 11 fakirlerle yemeli. olmıyarak yuvarlanmıştır. Baımdan den, 15 bin lira evkaftan, 14400 r.er münhal bulunan bir idare meclisi i.za ~~ 
ht ta evvel& kamp Jnırmaamı öf • (Bezıelya turfanda iken, Jdru bol - yaralanan lıfııu'dıç hastaneye gön- lira da maarif ve maliye bakanlıkla- lığına tstanbul villyeti mektupçusu Mehmet Emin 11eÇilerek mOJIP:"'F 
renelim. Iqtılı llllWl iykUr). &nilıniftir. rmdan olmak t1Jıere yapılan yardım- Omwı Nuri, hesap mUfettitliğine, nihayet verilmiftlr, 
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c - Ayak ve bel kuvvetini birleşti

Sosyalist partisi toplan! ısında Yol vergisi rerek bu kuvveti kı1mç tutan kola Klaksonlar susunca ! 
vermektir. 

Kapitalizme 
çok şiddetli 

ve Faşizme karşı 
hücun, yaptılar 

Paris, 31. (A.A.) - Sosyalist par vaki karşısında boyun eymemek i
tisinin dün öğleden sonra yapmış ol- cap eder . ., 

Surayı Devletin tesbit 
ettiği mühim esaslar 

Tarihin en eski devirlerini bile da
ima Medeniyet ışığı ile aydınlatmış 
Türklerin madencilikte, ziraatte, sa
nayide, yazı işlerinde elde ettikleri 
ihtisas kadar, askerlik ve dolayısile 
sporda da mümtaz bir mevkie sahip 
olduklarını Çin membaları bize pek 
güzel göstermektedirler. 

Bu membalara göre o zaman he
nüz taş devrini yaşayan Çinliler kar 
~;ısında Türkler demir devrini idrak 
etmişlerdi. Silvari kuvvetlerile, bil
hassa bu kuvvetlerin kılıç kullan
maktaki maharetlerile Çinlilere dai
ma faik bulunuyordu. Lö Norman 
Manuel d'histoire de l'Orient namın· 
daki eserinde Şimalden gelen yüz 
ailenin bu kılınçlara sahip olarak gel 
diklerini yine bu membalara istinat 
ile yazmaktadır. 

Tonguz genci bunları tam mana
sile öğrendikten sonra, acemilikten 
ustalığa geçer. Bu surette de talim 
şekilleri başkallUJır. Yapılan bu usul
lere fenni bir noktadan bakıldığı 

takdirde, bunu yine fenni bir suret
te ifade etmek imkanı vardır. Ton
guzların babalarından görerek takıp 
ettikleri bu sul, fenni tabir ile tam 
(eksantrik) bir usuldür. Bundan 
maksat ta şudur: 

Belediyenin himmeti \'e şoförlerin 
hiddetile klfık onlnr susunca herkesi 
bir tasnclır aldı. 

- Yol orta ındao giden gafili ne 
ile ikaz edeceğiz?! Dl~·e. Bunu öyli
,·enleri de hemen yol ortasından gt • 
~len gafiller ara ına katabiliriz. Çün
kü ol Adem ki, gafildir, ona klnkson 
ne yapsın~! Eğer kHi.k onla gafil U· 

yandırmak 'miimklin olsa idi dünyayı 
bürii~·en gafletten )mdi eser kalmaz
dı. Neclcn elemişler: 

duğu toplantıda partinin sol cenah Bracke, harici meseleler için birer 
ınüntehası lideri Pivert, "Kapitalist hal sureti arayıp bulmak üzere bey
lerin irtikap ve irtişa fazihalannın nelmilel bir sosyalist konferansının 
bir timsali' 'olduğunu iddia ettiği toplanmağa çağırılması teklifinde bu 
Femand Bouisson'un intihap maz- lunmuştur. 
ıatasının red ve intihabının feshe- Kari Marx'ın torunu Jean Lon-
dilmesini istemiştir. guet, Lavalin "caniyane görtişmeleri., 

Bundan sonra Bracke, sosyalist ni şiddetle takbih etmiş ve Süveyş 
entemMyonali tarafından Hitleriz· kanalının kapatılmamış olmasına 
ıne karşı yapılması karar altına a- teessüf eylemiştir. 
lm.mı§ olan tedbirleri hatırlatmış ve SOflyalist kongresi, grev ilan et
entern8J!Oynalin Habeşistan mesele- miş olan maden ıınnayii amel~inin 
aindeki noktai nazarını halen de mu- bu hareketlerini iyi bulan bir sem
hafua etmekte olduğunu söylemiş· pati takririni kabul ettikten sonra 
tir. Bu noktai nazar, şudur: "Emri celse tatil edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve rmanları 
idaresinin dokuzuncu yddönümü 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
hım hattı) da katılarak bu mikdar 
2359 kilometreyi bulmuş, bundan 
sonra yol faaliyeti durmadan ilerle
nıiş, memlekete geniş ölçüde demir 
ağ kazandırılmıştır. 
1929 da Demiryollanmrz (Fevzipaşa 
Gölbaşı) kısmı da katılarak 2465 ki
lometreye yUkıııelmiıŞ, 1930 da (Kay
seri - Sivas), (Tavşanlı - Değirmi
aaz), (Filyoe - Bahkısık) ve (Zile
Kunduz) kısımları ile 2927 kilomet
reyi, 1931 de (Değirmisaz - Balıkı

~ık), (Gölbaşı - Malatya), (lrmak
Çankm) kısımlarının ilavesile 3303 
kilometreyi, 1932 de (Malatya - Fı
rat), (Kunduz • Kaim), (Kardeşge
diği - Niğde) krsrmlarmm bitmeei 
Ve (Mudanya - Bursa) dar hattının 
Batın alınma.sile 35M kilometreyi. 
1933 de (Fevzipaşa - Adana), (Niğ
c" ~ - BoğazköprU) kısımları tarr ~
lanrp ta, satın alman (Samsun -
Çarşamba) dar hattmm da eklenme 
Bile 3822 kilometreyi. 1934 de (Fırat 
?olçatı), (Yolçatı - Elaziz), (Bahke 
eir - Eskipazar) kısımlarının bitme
li, (İzmir • Kasaba ve temdidi hat
tının satın alınması suretile 477.6 ki
lometreyi; 

H. - 1935 de (Yolçatı - Diyarıbe
l-ir), (Eekipazar - Çankırı), (Siva& -
Tecer) kısımlan tamamlanrp Aydın 
battı da sa.tın alınarak 5M4 kilomet 
!'eyi bulmuştur. 

1936 yılı martında (Afyon - Ka
!'akuyu) iltisakiyle (Isparta Şube 
hattı) i,ıetmeye açılarak: dokuz yıl 
once Devlet Demiryollarmm işlet -
inekte olduğu hatların U7.Unluğu 
1378 iken 6000 kilometreye yaklaş
IXUf, bu suretle Milliyetçi, Halkçı, 
l>evletçi, I.Aik ve inkılapçı Türk 
Cümhuriyeil, Osmanlı lmparatorlu
iunun bir asırlık demiryolu tarihin
de yaptığmm dört mislinden fazla
ernı dokuz yıla sığdırmıştır. 

Nalcllyat vaziyeti 
1927 mali yılında Devlet Demiryol 

lıı.nmızda 4.834.967 yolcu taşınmış 
ve 1933 de bu yolcu sayısı 5.261.148 
iken gerek gidip gelme biletlerinde 
ve gerek halk ticaret ve aile biletle
rinde yapılan tenzilat ve kolaylıklar 
sayesinde 1934 mali yılında taşman 
yolcu adedi 8.~10.458 adedini bul -
muııtur. 

1935 mali yılı içinde taşıdığı yol
cu sayısı ise daha fazla artarak 
9.200.000 küsuru bulmustur. Bu ye
kunlardan, geçen sene Devlet De~ir 
)•ollarına katılan Aydın hattı hariç
tir. 

lımir - Kasaba ve 
temdidi hattı 

!ki sene evvel satın aldığımız bu 
hat Şirket elinde bulunduğu 933 se
nesi içinde ancak 1.278.512 yolcu 
taşımış iken satın alınıp kendimiz 
isletmive başladığımızın ilk senesi 
olan 1934 mali :yılı içinde. tarife ıs
lahatı sayesinde 2.6,16.446 yolcu ta
şımış, yani yolcu adedi bir yıl evvel
kine nisbetle yüzde 107 artmıştır. 

Aydın haltı 

Şirket elinde bulunduğu 1934 ma
li yılınm ilk 8 ayında ancak 226.977 

yolcu taşımışken, Devlet Demiryolla 
rına geçtiği 1935 mali yılının ayni 8 

ayın zarfında, 411.934 yolcu taşı -
mış, yolcu adedi bir yıl evvelkine 
nisbetle tam yüzde 81 e çıkmıştır. 

Eıya ve emtia nakliyatı 
1927 senesinde Devlet Demiryol -

lan, idari nakliyat hariç olmak üze
re, 918,790 ton eşya taşımıştır. Bu 

mikdar, yavaş yavaş çoğalmış, 1933 
de 1.210.650 tonu bulmuşken bilhlls· 
sa iki seneden berl tarifeler üzerin
de gösterilen kolaylık ve ucuzluk 
yüzünden 1934 mali senesinde bir -
den bir misli yükselerek 2.093.668 to 
na kadar çıkmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AN KARADA HAYAT 
····~························._. ................. . 

Paviyonda 
Ankara: 28 Mayıs 

Meveim IOnu. "Paviyon" yarın ka· 
Maruu kapıyor. ''Baş şehrin bu gü
ıeı eğlence yerinde, son akşam, bir 
büyUk devlet merkezinin bütün hu
au&yetıerl ve bütün tipleri var ... Ya 
t'1ıı , Ankaranm eğlence saatlerinin 
dıtrnda, atmosferine, burada uzun 
'eneler geçirmiş kadar alışan A.me· 
!ikalı artistler, bu m!nalı ,ehirden 
'rnıacaklar d~e bütün hünerlerini 
!tı.Uteaddit num&ralarla gösteriyor • 
lar ... 

Sigara dumanının ve renkli ışık • 
~ yarattıkları sisli bir hava 
içinde Ankara eğleniyor ... !şte bir 
lı:öŞede düyunu umumiyeciler, şam· 
l>&.nyalı ve şaraplı, sermayedarlara 
~kışır bir sofranın etrafında top • 
..ı.nınışlar. Öteki masada güzelliği-
~ bir tablo gibi kendi zevkine ve 
~YIUJına borçlu bir Fransız kadını ... 
.eride, heykel yüziyle filmlerin bi
~den fırlam~ bir sinema yıldızını, 
alıut birden kumaşlara bürünerek 
~~ eğlenceye kanşmı~ bir heykeli 
atırlatan bir İtalyan gUzeli... Ve 
~lonun her tarafında tuvaletlerinin 
I! tlşamı, tavırlarının sadeliği ve e
~larınm vckan ile gözil çeken An
' r-a kadınları ... Bildiği bir iki lisa-

1 bir arad a kullanarak, ha.zırlattı-

son akşam 
ğı buketleri artistlere sunacak fır
sat bulmak için; kalabalıkta bir da
ha bulması pek zor olan sandalyesi· 
ni bırakarak hep kapı ağzında bek
lemeye katlanan bir fedai genç ... 

Millet Meclisinde bütçe müzakere
lerinin coşkun ve girift havasında 
bir defa mebus, bir defa da gaze -
teci olarak s&~'I!ız intibalarla dol -
duktan sonra, başını dinlendirmek 
için masasında rind bezmlnin cemli
ğini yapan bir başmuharrir, beş al
tı gün evvel sattığı kumaşların biçi
lip dikildikten sonra rakstan bin bir 
mü.na alan Ylicutlarda güzelliğine do 
yamadan bakakalan bir mağaza sa
hibi, elinde tuttuğu Ajans sayfala-
rından 1nönünün nutkundaki canlı 
cümleleri ezberler gibi tekrarlayan 
bir muhabir, eşlerine, dostlarına bu 
coşkun geceden kUçUk demetler ha
linde birer kıt'a intiba gönderen 
genç bir şair, ortada dönen çiftleri 
hayran bir eda ile süzen bir diplo
mat ... 

Ankara eğleniyor. Sanki danseden 
lere bu hareket ahengini veren mu
siki değildir de, musiki bu aheng 
ve hareketi örnek alarak makaınla
nnı hemen buracıkta yaratıvermek
tedir. 

Amerikan barının köşesinde d u • 

VeNJ1nin asgart haddi 4 
azamisi 12 liradı r 

Ankara, 31 (Tan) - Yol mükel
lefiyeti kanununun yeni alacağı şek 
le dair hazırlanmış bulunan projeyi 
devlet şürası tetkik etmiş, ve proje 
hakkında bazı mtitalealar serdetmiş· 
tir. Şüra, yol vergisinin asgari had
dini 4, azami haddini de 12 lira ola
rak tesbit etmiştir. Yine şürada tan
zim edilmiş bir formUle göre de, se
nelik geliri 500 liraya kadar olan er
keklerden senede 4. 1200 liraya ka
dar olanla~dan 6, 3000 liraya kadar 
olanlardan 8, 5000 liraya kadar olan 
tardan 10. ve 5000 liradan fazla o
lanlardan ise 12 lira yol vergisi alın
ması teklif olunmaktadır. 

Yine Devlf't şurasının mütaleası
na göre, geliri olmayan kadınlarla 
geliri yekunu senede 300 liradan 
noksan olan kadınlnnn bu vergi ile 
mükellef! tutulmamaları, senelik ge 
liri yek\ınu 300 ve daha fazla olan 
yaşlan 18 (dahil) den 60 (dahil) e 
kadar olan kadınlardan ise senede 
dört lira yol ver~isi alınması muva
fık görülmektedir. 

Hükumet Milli şoseler inşasına ve 
yol ver~sine dair olan la)ihayı ya
kında Kamutaya \'erecektir. 

Olimpiyada hazırlık 

Ankarada 120 kilomet roluk 
güzel b ir yarış yapıldı 

Ankara, 31 (A.A.) - Olimpiyat 
hazırlıkları olarak bisiklet federas -
yonunun tertip ettiği 120 kilomet -
relik ikinci yarış ta bugün yapılmış 
ve tam bir muvaffakıyetle neticelen 
miştir. 
Yanşa giren Talat, Orhan, Eyüp, 

Kirkor, Kazımın yekdiğerine pek yn 
km olarak yarışı bu tertiple bitirdik 
lerini kaydettikten sonra bundan ba 
zı neticeler çıkarmak isteriz 

1 - Koşucularımızın ilk yarışta 
elde ettikleri 100 kilometrelik reko
ru 2 saat 46 dakika ve 43 saniye ol
duğu halde bugün, yarışın 100 kilo
metre Uzerindeki müddeti 2 saat 42 
dakika 51 saniyedir. Buna nazaran 
4 dakikaya yakın bir fark göze çarp 
maktadır. 

2 - Koşucularımız 120 kilometre
yi pek dinç ve taze bir halde bitir • 
mişlerdir. Buna nazaran önümüzde
ki iki ay zarfında sUratlerini daha 
çok arttıracaklarına intizar oluna -
bilir. 

3 - Fransızlann olimpiyat hazır
lığı olarak yaptıkları son yarış müd 
deti bugünkü 100 kilometre müdde
tinin hemen aynidir. 
Diğer taraftan koşucularımız Ro

manva turuna iştirak ettikleri va -
kit ~nlarla beraber koşmuş olan bir 
Fransız koşucusu bilahara Auto ga
zete!ine aynen şu sözleri söylemiş -
ti: 

"Bu büyUk yanşa giren bütün mil 
letler arasrnda4Fransızlarla koşabile 
cek yalnız Türkleri J!'Ördüm.,. 

Bu netice ile bu söz yanyana ge
tirilirse bisikletçilerimizin olimpiyat 
için iyi bir tarzda h~z~rlandıkl~rına 
ve kendilerinden. gahbıyet demıyo -
ruz. fakat iyi neticeler beklemek hak 
kımız olduğuna liUkmedebiliriz. 

Bugünkü 120 kilometrelik yarışın 
müddeti 3 saat 12 dakika ve 54 sani
yedir. 

Ankara • lstanbul telefon 
mükalemeleri 

Ankara - Istanbul telefon muhabe
releri adedi, farklı bir derecede, art
mıştır. Mart ayında 13144 görüşme 
yapılmış, hariç memleketlerle de 913 
muhabere olmuştur. Ankara - lstan
bul görüşmeleri, geçen senenin ayni 
ayına nazaran, 1409 mükaleme faz
ladır. 

Assena'ların beşyüz ailesinden 
inen Türkler, Altay dağlarında, sa
dece gelecekteki büyük imparatorlu
ğun temelini kurmak için kılınçlar 
imal ediyorlar, bu yaptıkları kılınç
lar ile de gençleri talim ve terbiye 
ediyorlardı. Bizans imparatoru Jps
tiyenin murahhasını Ektag'da kaoul 
eden Toman Han veya daha doğru 
bir tabir ile I1i - Han bu murah
hasa Türk gençlerinin kılınç oyun
larını ve süvari talimlerini göster
miş. Bizans sefiri bütün bunları bü
yük bir hayretle görmüştü. 

Yine bu zamanlarda, Çinden, Hin
distana haç için giden, Haci Hiy? • 
etsang, manastırlarda gördüğü tale 
belerin kumandanlarla talimler yap· 
tıklarım söylemektedir. 

Çin müverrihi Mato - an - lizden 
Khotan şehri tarihini tercüme eden 
Abel Remusat bu şehirdeki manas
tırlarda binlerce talebelerin bulun
duğunu, bunlann yemeğe bile ku -
mandalarla gittiklerini yazmaktadır. 
Yine Çin membalım, Türklerin her 
sabah kumandalarla kılmç oyunu oy 
nadıklarrnı da kaydederler. Demek 
oluyor ki Türklerde kılınç ve at on
ların ilk sporlarıdır. 

Bizim için bu ilk spor şekillerini 
tetkik edebilmek yollan vardır. Bu 
gün bile eski Türk hayatını muha· 
faza eden birçok kabileler mevcut
tur. lptidai an'anelcrini, dinlerine 
kadar muhafaza eden bu kabileler. 
TongU7:lar, Ostiyaklar, Yakutlar ve 
ilah ... Diğer halklarla en az ve hat
ta hiç münasebete girişmemiş gibi
dirler. 

Bunlar arasındaki terbiye mefhu
mu eline aldığı kıhncı, usulü daire
sinde kullanabilmek, ferdi, mızrağı
na sahip, hf\kim bir hale koyabilm~~ 
tir. Bunlarda bir kanaat vardır. Sıla 
hına iyi sahip olan bir adam cesur 
bir adamdır. Bir ihtiyar Tonguz ba· 
na aynen şu kelimeleri ~öylemiş~i: 
"Khç ve mızrağına sahıp ol~n . ın
san eline, diline. beline de sahıptır.,. 

Tonguzlardan başka elan dill~rin: 
de olduğu gibi hayatlannda da eskı 
Türklükten birçok izleri saklamış 
olan Kazaklar arasında dolaşmak da 
bize ilk Türk sporu hakkında ehem
miyetli fikirler ve bilgiler verebilir. 
Kazaklar arasında at ve kılmç din
den daha ziyade bir kıymete sahip 
olan iki varlıktır. Belki Allahın bile 
ismini bilmeyen bir Kazak, slivarili
ğin en ince hünerlerini bilen tam 
bir binicidir. Çocuk at üstünde do· 
ğar, yine bu at üstünde kılınç tuta
bilecek bir çağa geldiği zaman, kı -
lınç terbiyelerini almağa baı;ılar. Bun 
lar arasında pazar alışverişleri bile 
at üstünde yapılır. Koyun at üstün
de alınır, at üsti.inde satılır. Her 
genç demiri işlemesini bilmeli, kılın
cını kendi eliyle yapmalıdır. Bunu 
bilmiyen bir genç, bir nişanlı, bir 
kadın bulamaz. 
Şu halde spor Türklük arasında, 

ilk medeniyetle beraber başlamı,, 
Türkler tarafından demirin keşfi 
ve kılmcın yapılması ve işlenmesi 
Milli Türk sporunun ilk gününü vü
cude getirmiştir. 

Türklerin bu ilk sporlarını ne gi
bi nizamlarla yaptıklarını tayin et
mek biraz güç ise de, biz Türklerin 
en eksi kılıç idmanlarile. Tonguz
lann kılıç oyunları arasında bü
yilk benzeyiş ve yakınlık görmek, 
bunun ayni vatanda ayni anadan doğ 
duğuna ve ayni başlangıca sahip bu
lunduğuna şüphe bırakmaz. 

Tonguzlar arasında kılıç oyunla
rına esas şunlar vardır: 

1 - Kendisini, taarruz eden üç 
kuvvete karşı kolaylıkla müdafaa e
debilmek, 

2 - Taarruz eden dört veya beş 
kuvvete karşı da biraz zahmetle mü
bareze edebilmektir. 

Iştc bu sayededir ki Tonguzlar, 
ayı, domuz gibi vahşi hayvanların 
avlarına da teker teker giderler. ÇUn 
kil Tonguz mızrağa ve kılınca sahip 
tir. Tonguzlar arasında her ferdin 
kullanacağı kılıcın şekli de mühim 
bir mesele teşkil eder. Nasıl bizde 
elbise adamına göre ölçü ile yapılır
sa, onlarda da kılınç adamına göre 
ölçü ile yapılır. Çünkü herhangi fer
din kullanacağı kıhnç onun göğsü 
ve kollan ile mütenasip uzunlukta 
1:e genişlikte olmalıdır. Zira şekle 
uygun olan kılınç, kuvvetini beyhu
de vere sarfetmez. Ktlınç kuvveti -
nin w boş yere gitmemesine çalışmak, 
en mühim bir meseledir. Kılınç o -
muz gerisinden, yani kılınç kab1ası 
sol omuz Uzerine geldiği ve kılınç 
180 derece bir taarruz zaviyesine 
geçtiği vakit sallanırsa netice kafi
dir. Taarruza gecen hUcumcUnün 
kılıncı hedeften 22.5 derece~i gere
cek olursa, bu taarruz kendi aleyhi
ne neticelenmiş olur. Tonguzlarm 
tabiri veçhile sağ kol tam mUvnzi va 
ziyctten sağa doğru ayrıldığı tak
dirde artık kılmçta kuvvet kalma
mış hesap edilmelidir. 

Bu kılıç oyunlarında kalkan kul
lanma husus. acemi gençlere mah
su~tur. Ustalar kalkan kuHnnr:1ayı 

kendileri için bir zül addC'derler. 
Tonguzlarda slivariliğin bulunma

ması. iklim meselesidir. Çünkli bu 
yerlerde, (Tumuş) un şimalindeki 
İNarim) den itibaren at yaşayama 
maktadır. 

Kazaklardaki kıhn!I talimleri de 
e.}'Tljf'lf; .;f.onguzlarda~i gibi olduğu 
hal::le buna bir de cıilvarılik inzimnm 
etmiştir. At ve kılmç tek bir varlık 
gibi hc:sap olu:1mııst.ur. 

lyi bir süvarinin kıymeti bindiği 
beygirin iki ard ayağının nallannın 
yere vurduğu kuvveti kılıncmm ucu
na alabilmektedir. Onun için bunlar, 
aralarında, bir adamın süvariliğini 
methetmek istedikleri zaman; "atı
nın ard ayaklarından kılıncına kuv
vet aldı,. derler. 

Eski Türkler dinleri gibi, sporları
nı da tabiatin kanunlarından alarak 
vücude getirmişlerdir. Tabiatin TUrk 
ler üzerinde uyandırdığı bu hislere 
şu üç nokta memba vazifesini gös
terir: 

- Anlayana sivrisinek ~az gelir, 
nn:amıynna davul zuma az .. 

Bu bö)•ledir de :yine yol ortn mdan 
giden gafili dü)Unmeden geçeme.,·iz. 
7..aten bütün tedbirler, kanllnlar, nl • 
zamlar ve talimatlar yolunda giden, 
namuslu, akıllı ve terbi~·eli adamlar 
için dt>~il hunların zıtları içimlir. 

Madem ld, vol ortusındırn wden _ı:a 
fili kurtannni·a mccbunız. O halde 
ne yapalım? 

Çare 1 mr: Gafillerin )'Ol ortasın

dan gitmesini ya ak etmeli. Bu ted
bir ilk önC'e alda mülayim görünür de 
b!razıcık diişUnUnce tatbikattaki ~,.. 
liii1;ii hemen meydana ~ıkar. ( Biitnn 
işl~rlle böyll'dir ya!) ~n!illf'rin )·ol or· 
tasınclnn ~tmelcrini ya ak ederf';-rtz 
ama kim ~afilclir, kim wıfil değildir. 
Bunu nasıl ayırt edeceğiz?! 

Hiç ldmse: 
"- Ren ~nfilim ! D<'ml'!7~ .0nun için 

hnrkesi ~afil sayıp tedbiri ur 1ıın1a. 
lt'smll etmeden başka «;nre yok. Bun
da~ dohı)·ıclır ki. belccli,,·e i!e nyhaşrn 
elan itibnrt'n halkın yaya knldınmla
nndan ac:aj:tı lnme'iini yasak etmiş. 

Buna muhalif hnreket edenlerden ce
t:a alınaenkmı . Ben bu tedbire taraf-
tnnm. Yalnız hu )·asnkln beraber şu 

rasaklan fla koymalı: 

1 - l~aya kaldırımında kolkola 
gezmek yasaktır. 

2 - Yaya kaldınmımla sen·ar sa
tıciyla alış ,·eriş yasaktır. 

3 - Yaya kaldınmında durup hlri
le komıc;mnlı: ya aktır. 

4 - Ya~·n kalflırımıncla toplanıp 

mağaza ,-itrinl, ç,inemn arti ti seyret

mek yasakhr. 
ö - Ynrn knldırımıncla soldan git

mek ~nsnktır. 
Bunlar yasak edilmr.z de ;rnlmz rıv 

ra kaJdınmmdan inmek yasıtk OOtlir
~e, Reyoğlu caddesi gibi kalabalık yer 
lerde hele günün akşama doğnı mu

anen bir iki saatimle yürümek im -. . . 
kan haricine çıkar. 

Zira bizde bu sn~ dığım şe~·leri 

yapmak adeta bir kibarlık denecek 
kadar moda olınu .. tur. Bunlar kal -
karsa o zaman hepimizin i tediğimiz 
gibi doğnı yolun orta ındn yürüyen 

bir adama rast gelınel iz. 

8. FELEK 

1 - sema hadiseleri, . Maliye Vekale ti yeni 
2 - Hayvan kuvvetlen, j 
3 - Camit kuvvetler. bir emir Önderdi 
Eski Türkler tabiatten aldıkları CJ 

ilhama göre, ilk idman olan kılınç Bugünden itibaren, idarei hususiye 
hareketlerini şu üç şekilde ko.ideleş- ıerde çalışacak maliye memurlarının 
tirmişlerdir: kısmı azamına resmi tebligat yapıl-

a - Şimşek tarzı; mıştır. Evvelki gün, maliye vekbetin 
Sağ elde bulunan kılıncı sapan ta den yeni bir emir gelmiştir. Vekiilet, 

şı gibi kolun nihayet bazusundan çe henüz kendilerine tebligat yapılma -
\"İrirken, vücudün iki bacağı üzerin- yan memurlara iş'arı ahire kadar e
de durmaksızın müvazcne temin et- mir verilmemesini ve tebligatın şim
mek ve vücudun umumi heyetini sa- dilik durdurulmasını bildirmiştir. Va
pan taşının ipine benzeterek, kı- ziyet, bugi.in daha iyi anlaşılacak ve
lıncm ucuna sapan taşı vazifesini kaletin noktai nazarını öğrenmek ka 
gördUrmektir. bil olacaktır. 

b - Okyılanı vuruşlar. 
Türkler ok yılanının kuyruğunu 

yere basar basmaz,kafanın yerden al 
mı§ olduğu km·vet ve süratle her
hangi bir cisme çarptığını veya
hut onu delip geçtiğini ve yahut ta 
kendisinin parçalandığını görmüşler 
dir. Bundan ilham alarak, sağ vuruş 
ta sağ tabanın, sol vuruşta sol ta
banın pençelerine ok yılanının kuy 
ruk vazifesini, ve kılıcın ucuna da 
yılanın baş vazifesini gördürmeği 
kabul etmişlerdir. 

c - Kuru yan çarpma : Bu 
da kendi kuvvetinden da -

Yeni mali sene 
Yeni mali sene bugünden itibaren , 

başlıyor. Geçen seneye ait hesapla -
nn tesviyesi için dün tatil olmasına 
rağmen, birçok maliye şubelerinde 
çalışılmış, malmüdürlükleri defterler 
ve kayıtlar üzerindeki muamelelerini 
tamamlamışlardır. Bugi.in, yeni def
terler açılacak mutat mesaiye devam 
edilecektir. 

it. Peker'in 

iNKILAP 
DERSLERi daklar titriyor: 

- Muhakkak 
piyatlarda ... 

1 - El süratli aza, bacak kuvvet
li azadır. Eldeki sUrati ayağa verir
ken, ayaktan alınacak kuvveti ele 
vermek gerektir. 

Berlinde ve olim- 2 _ Vücutteki kuvvetlerin her 

ha büyük bir kuvvete rastgelindiği, 
zaman soldan,. sağa doğru çarpmak 
ve yırtıp geçmek ve bu hareketleri 
tekrar etmek suretile kendisine hü
cum edeni sersem etmektir. 

!şte bütün bunlar bu sporun sik
let mrckezi olan iki ayak üzerinde 
vilcudü buna uydurarak durmadan 
muvazene temin etmek suretile o -
lur. 

Ankara ve lstanbul Universitele
rlnde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları 
gözden geçirildih-ten onra., ULUS 
Ba ıme\•inde kitap halinde basıl· 
mışbr. 124 sayfa tutan eser, yal
nız basma ma rafı karşılığı ola
rak her yerele ON ınm ŞA sa
hhna.ktadır. 

Bu bir ku ru vait değil, bir karar, 
bir sözdür. Genç ve spor meraklISJ 
bir mebus zarif bir tavırla parmak
larını saçlarında dolaştırıyor. Bir 
yµ dum viski, son bir bakış, ve yav~· 
ça tekrar edilen : 

- Yakında Berllnde ve olimpiyat
larda! sözU. 

noktasından lüzumu kadar istifade 
etmek gerektir. 

Bu husus vUcut teşkili.tını bunla
ra Uçe taksim ettirtmiştir: 

a - lki kolun kuvvetini bir kola 
almağa uzun müddet çalışma, (bu 
ilk başlangıçtır). 

b - Belin kuvvetine iki kolun kuv 
vetini ili.ve etmek. 

Acemi bu oyunları öğrenip usta 
olduktan sonra, mübareze talimleri
ne başlar. Bunları da ayrı bir yazı
mızda izaha çalışacağız. Kemal GULER : ... ______ , ___ illi 

r 
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No. 149 Ziya ŞAKIR 

Padişah saray otomobillerinden 
birini Damal Feride göndermişti 

(Bu menfilerin hikayesi, çok hüz-1 binaen, her türlü maniadan azade 
ııaverdir. Bunların içinde mecruhla- bir halde; matlup olan gayeye doğ
rı vardı. Fakat birçokları; harp es- ru yavaş yavaş yürünecekti. 
nasında. pek tabii olaralt vazifeleri- • 
ni ifa edenlerden ibaretti. Bunların Sarayda tertip edilen programın 
bir kısmı bir iki Ermeni kadının diğer maddelerine gelince; onlar da 
lakırdısı, veya bir düşmanın tahriki 1 ·şu suretle tesbit edilmişti: 
ile derdest olunmuşlardı. Birkaçı da, lSadaret mevkiine gelecek olan 
yanlışlıkla tevkif olunmuştu. Damat 1'.,erit Paşa; blitün muhale-

( Bundan başka bu zevat. mevki - fet unsurları , sarayın etrafında bir
leriyle ve rütbeleriyle mütenasip ol- leştıı ecck. 
mıyan bir şekilde hapsedilmişler; [!tiliif Devletlerini hoşnut ede
hiçbir cürümle maznun olmadan... cek surette bir sulhname imza edc
ihal...) rek bu devletlerin - ve bilhassa ln-

Bu satırları yazan Mister Haron gilterenin - ebedi surette müzahe
Armstrong, mütareke senelerinde Ts retini temin eyliyecek. 
tanbulda İngiltere fevkalade komi - [Bu devletlerin müzahereti saye
serliği muavinliğinde ve ataşemili - sınde Anadoludaki milli mefkureyi 
terliğinde, müttefikin başkuman - ve bu mefkure etrafında toplanan 
danlığı erkanıharbiyesinde, jandar - kuvvetleri imha edecek. 
ma. müfettişliğinde b~lunan .ve her [Bunun için de - bir taraftan 
ha~ıka~ va~!~ olan .~ır z~ttır ... B.u Yunan ordusu, adım adım ilerler -
zatın soyledıgı şu so~ler: ~ı?gal fa:ı~ ken; diğer taraftan da - Anadolu
esınm en acı.klı hadısclerı~dı;-n bı:ı da - büyiik mikyasta isyanlar ve 
olan bu tevkıfat faslında hıçbır mil- ihtil1i.ller tertip edilecek.) 
balağaya kapılmadığımıza doğruca İ t b 1 b' d b. ld - · 
şehadet etmek suretiyle bizce çok . s an .u utn b ır en ıre a kıgıl sın-
k tta d nıış vazıye , u programın 0 ayca 
ıyBme r:k'fır.t t . . k h . tatbik edilebileceği hakkında. gerek 

u tev ı a ın esı~ı, .ço e emmı- padisaha ve gerek Damat Ferit Pa
yetli bir netice \•er~ıştı. Her şeyden şaya· büyük ümitler vermi ti D .. 
evvel, - başta padışah ve saray er- .. .. , ş · ll:n: 
k • l k .. artık fatanbul- en buyuk korku, meb usan meclısı 

danı 
0 ~la ~zere t- t ı'kala.rını ''a üzerinde temerküz etmekte idi. Bu-

a çevrı en sıynse en r n. - •• • ( ü . 
·ı h l'fl · eı· g<>çı·rmı'şti gun ıse, m zakerat1 tehır) kararı 

mı en mu a ı erın ıne "' · b' · · · ·· 
1 t b l 

. 
1 

n ayn:r.n veren me usların hcrbırı, bırer ko-
s an u ışga programını 1.: d - 1 · t' 

tatbik ve ikmal olunması, bu zeva- şeye agı ıvermış 1
• 

tın da İstanbuldan uzaklaştırılma- Meclis Reisi Celalettin Arif Bey, 
sı üzerine, padişah ile taraftarları ~~clise ?1emur Polis Ko~iseri Mü
derhal açıktan açığa harekete gel- nur Beyın y~r~ımı .sa!esınde. A~a
mişlerdi. Padişah, saray otomobil- doluya geçmışt.ı. Meb ~sl?rd~n bı~
lerinden birini Damat Ferit Paşa- ç?klan da aym yola duzlilmuş,lerdı. 
ya göndermiş; bu candan ve tabii ~o.ca ~ı.ndıklı sarayında. meb usa.n 
müttefikini sarava davet ederek aaıresının mevcudu: odacılar. bır 
uzun bir müzak.ercye girişmişti.... ik~ polis: hi~ miktar .. askerle. m;clis 
Sarayın en nüfuzlu şahsiyetlerinden reıs vekıl.~e:ı~den H~seyin . Kazıı:ı 
ve Vahdettinin akıl mUşavirlerin - Bey. A~ulazız M:~d~ Efe~dı .. ve Dı
den olan Hazinei Hassa Müdürü vanı Rıyaset Kalıbı Gumuşhane 
Umumisi' Refik ve padişahm kayın 'Me~'us~ Z~k.i Bc~e inhisar ei.."l'lişti. 
biraderi Zeki Beylerin de iştirak E!t- F 88!~Ye.tını tatıl ed?n· yalnız mec 
Uği bu müzakerenin esasını; bun - Jıı:ı degıldı. Kuvayı Mılliycye taraf · 

d 
. t k. edilecek progra _ tarlıkla tanınan bazr gazeteler de 

an sonra a ıp · tl t h. · ı rd' y 
t rti.b. t k'l tmişti neşrıya arını e ır etmış e ı. e-

mın e ı eş ı e · · ·· t · · k u B ogramın ilk maddesi kabi- nıgun gaze esının çı maması m · 
u prl . ·a· ' him bir hadise gibi telakki edilmiş-

ne mcse esı ı ı. . 
1 - Istanbulda: bütlin nüfuz ve tı. Hemen her tarafta: 

kudret, lngiliz silahlarına istinat et- - Yunus Nadi Bey, tevkif edil -
tikten; : miş. 

2 - İstanbul Kuvayı Milliyenin - Hayır .. Tevkif edilmiş değil: 
ocağı söndürüldükten; Anadoluya firar etmiş. 

3 - Hükumet işlerine karışan Diye. muhtelif rivayetler işitil -
(Meclisi Meb'usan) da (müzakera - mekte idi. 
tı tehir) namı altında garip bir ka- Halkı, derin bir sükun ve sükfıt 
rar vererek ortadan silindikten, istila etmişti. Şu anda koca tstan -
sonra, hiç şüphesiz ki Salih Pa- bul, baştanbaşa uyuşturucu bir 
şa kabinesi de kendi kendine yıkı- madde ile hisleri felce uğramış olan 
hp gidecek... Onun yerine Damat tek bir şahsa benzemekte idi. 
Ferit Paşa bir kabine teşkil edecek. Yalnıı:. bütiin e-özler Babıalive 
Padişah Vahdettin de, artık tam C('Vrilmişti. Alemdar ve emsali gibi 
manasile muradına erecekti. muhalif gazetelerin en acı küfürler 

Esasen Padişah Vahdettinin bü - ve hakaretler yağdırmasına rağmen, 
tün muradı, tek gaye üzerinde te- Salih Paı:1a Kabinesi. daha hala mev 
merküz etmekte idi. O da; meşru- kiini muhafaza etmekte ve bu da 
tiyeti ilga etmek, (kontrolsüz bir halka hayret vermekte idi. 
surette icrayı hükumet) eylemekti. İngilizler kendilerine mahsus olan 
Saltanat makamına geldiği günden (büyük kurnazlık siyaseti) ni tat -
itibaren bu gayesinin tahakkukuna bik etmişler; İstanbul halkına kafi 
birkaç defa teşebbüs etmiş ise de derecede dehşet verip sindirdikten 
her defasında Anadolunun ve Mus- sonra; işgal altına aldıkları yerleri 
tafa Kemal Paşanın müdahalesile, birer birer tahliye eylemişlerdi. Ve 
attığı adımları geri çekmek mecbu- bu hareketlerile de, güya Büyük 
riyetini hissetmişti... Fakat şimdi; Britanya Hükümetinin ciddıyet ve 
hadisat ona yardım etmiş; İngiliz - ulüvvü cenahını göstermek istemiş
lerin tstanbulu işgal suretile kabul lerdi... Fakat, 1stanbulun hassas hal 
ettikler\ (tarihi mes'uliyet) ona kının kalbine açılan yara o kadar 
büyük bir fırsat vermişti. büyük idi ki: onun acı ıstırabı, ko-
Şimdiye kadar Padişah Vahdet- !ay kolay dinmiyecekti. 

tinin en korktuğu şey; İstanbul f Arkası varl 
halkının isyanı, Mustafa Kemal Pa-
şa taraftarlarının ani bir hücumla r 
kendisini iskat etmesi ihtimali idi. 

TAN Şimdi ise, artık bu korku kalmamış
tı. İstanbulu filen işgal eden Ingi- ı 
lizler, bütün korkulacak unsurları • 
tstanbuldan uzaklaştırmışlar; ls- , ABONE VE iLAN ŞARTLAR ! · 
tanbulun raptı zaptını da çelik sün- ı 
guterin tehdidi ile emniyet altına 
almışlardı. Buna binaen artık bu 
koca lstanbul. yerinden kımıldıya - ı 
maz, en küçUk bir isyan ve ihtilal 
hareketinde bulunamazdı. ı 
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rine bir hücum ihtimaline gelince· • 
lstanbulu işgal eden Tngilizler, hic llin için flincılılr ~irketlenne mu 

• racaat edilmelidir. 
şüphesiz kı bunu da düşUnmek 1 
mecburiyetini hissedecekler; (BU · ı 
yük Britanya) nın gurur ve şevke
tini muhafaza etmek için. İstanbul 1 
ile Anadolu arasında, yıkılması Vf' 

aşılması tmkimr olmıyan bir mUda
fs R hattı tesis edeceklerdi. 

lşte bu suretle lstanbul: artık 

Küçilk ilanlar dofrudan doiruya 
ıdarcmizce almabilir. 

Küçilk illnlarm S ıattrhfı bir defa 
lık 30 lruruttur. S satırdan fazla11 için 
1atrr basma 5 lrurus almır. Bir defa 
dan fazla için yekOndan 3 10 kuru~ 
•ndirilir. 

Memleket harıcın• •İ•ortalı e hon• 

psdişah ile ta.raftarlan için tama- ..._ .. ___________ _, 

men emin bir hale gelmişti. Buna 

TAN ===========z==========::::r - - ı - 6 - 936 

Okuyucu 
Mektuplan 

Bir muhacirin dileğ i 

"Muhacirlik vaziyetim kan un ve 
mevzuat dairesinde tesbit edilerek 
Beyoğlunda Kamer Hatun mahalle -
sinde Enli yokuş sokağında 17 - 19 
numaralı ev, iskii.nıma tahsis edil -
miş ve 21 - 7 - 924 tal'ih vr 926 mı
maralı iskanı muhacirin emvali gay
rimenkule vesikası verilmiştir. Bunu 
müteakip ı - 6 - 932 tarih ve 3358 
dosya numarası ile d binanın mec
canen kat'i tapu sened:TJin itası İs
tanbul -1ilayetinden Beyoğlu tapu 
müdürliıgüne yazılmıştır. }.fübadil 
ve muhacirlere verilmiş olan emvali 
gavrime. kuleye hi<; bir taraftan mii
dahale,·e m~sağı kanuni olmadığı 
halde iskanımda ve tahtı işgalimdP 

bulunan mezkfır hnnedrm çıkarılarak 
meskensiz VP perisan bir halde hı -
rakılmış bulunuyorum. Bu yanlışlı -
ğın düzeltilerek evin tekrar teslimi 
hususunda alakadarların nazarı dik
kati!'li ceJbetmenizi rica ederim.,. 

MEMJ-<EKET MANZARALARINDAN Muğlanm görünüşü 

Beva.":ı': Sekbanbaşı mahallrsi 
A~a çeşme sokağı numara 2~1u
cip bey hanesinde Zafer. C_M E M L E K E T T E "TAN ,, 

1 
Bakırköy hastanesinde 
hastaları ziyaret günü 

Bakırköy hastırnesinciP hastaları 
ziyaret günü salıdır. Halbuki. cu -
martesi olursa memur, halk herkes 
görebilecektir ... 

Beyazıt okuyucularınıı?.dnn 
Hüseyin 

Cevaplarımıi 

• Dörtyolda davavekili Tahir Altı 
oka: 

"- İddia ettiğiniz meselelere gö
re yapacağınız şey, mahkemeye baş 
vurmaktır.,. 

• Uzunköprüde H. A. F. ye: 
"- İdaremize sarih ndresinizi bir 

Karasudan 

borularla 

Kastamoniye 
su getiriliyor 

Kastamonu,(Tan)- Ilimizde sular pek mebzuldür. Buna rağmen, yedi 
sekiz sene evvel kurulan elektrik motöril ihtiyacı karşılayamadığı gibi, 
su tevziatı da intizamla yapılamamaktadır. Bunu gözönünde tutan ilbay
lık. şehre iki saat mesafedeki Karasu çayından istifadeyi düşünmüştür. 

Yapılan tetkikler neticesinde buraya bir turbin konulması kararlaşmış, 
kanalları açılmağa başlanarak projeler bakanlığa gönderilmiştir. Yakın
da I<astamoninin bu derdi de halledi imiş olacaktır. 

Ereilide bir tren kazası 
m<'ktupla bildiriniz ... 

• Burgaz adasında 
maile: 

kömtircü ls- Konya Ereğlisi, (Tan) - Ereğli cıvannda feci bir tren kazası olmuş-
tur: 

"- Gazetede c;ıkan havadis do~
rudur. MaliY" Vekfüeti hu hıısusta 
lstanbula teblil!nt vapmıstır Bundan 
mal müdürlüklPrinin de mal\ımatı 
olmak lii:ı:ımgelir. Adalar nı:llnıiidür
lüffeürıe basvurarak izahat İ!'ıt('\'iniz ... 

• Konvada Ali Rıza Kapancı ve 
a rkadasların a: 

"- Verilen haber doğrudur. t\n
cak hunun tatbikattaki kat'i hiik
münU de öğ'renmck lazımdır. ~üta
lea ve endicıelerinizde haklı olmakla 
hPrJıhcr mııhıttıi emHık miifliirliiğüne 

milracaııt ederek vaziyeti ö~enirse
• ı i7. dı:tha f$!vdnh olur. Alakanıza te
sekktir ederra.,, 

v F " ' " ' ı:: c::: P ; v /\ T 

Yeni Adam 
126 ncı sayısı Gıktı. Tc;indeki\er 

lşmııil Hakkı. Mantıklar de(ıil olgu· 
lar. Kısa tetkikler. Colette. Balta<'ı
oğlu. Teleş. lsmail füıkkı. Bir öğret
mene cevarı. Dr. Tzze<lin Şadan. Aşk
la mücadele Joakin Maurin . t~pan -
yada da ÜC'. mcsil. H"nri füırhusse. 
Garlıa karsı grırk. F . nalsnr. Böc>e~
ler. E. Henriot. DostovPvski. A. G 
Bragaglia. Topluluk tivatrosu H. Ci
ritoğlu. on bin eğitmen bir arada. Pi 
crre Dominik, Dünya içinde İngilte
re. Aboneman adresi, İstanbul Yeni 
Adam. 

Yavrutürk 
Çocukları çok alakadar eden ve 

e(tlendiren bu sevimli çocuk gazete
si bugün çıktı. Meraklı hikayeler. 
faydalı yazılar ve güzel resimlerle 
güzel bilmece ve bulmacalarla dolu· 
dur. 100 paraya satılmaktadır. 

Moda Albümü müteaddit renkli 
sayf alan, seçme elbise modelleri. gü 
zelliğe. dikişe. elişine ve modaya ait 
yazılarla her kadını çok yakından a
lakadar etmektedir. 3 üncü haziran 
sayısı olgun ve dolgun mündericat
la çıkmıştır. 

Müessif irtihal 
Eski Nafia vekillerinden mUhen

lis Ahmet Muhtarın gşi SKF' şir
!<eti m\idürü Halidun Muhtarın ve A
merikan kız koleji muallimlerinden 
Sahire Muhtarın anneleri, Türkiy<' 
'NC'ft sanayii Türk Anonim Şirketi 

miidürü Sedat Ziyanın kayin \•alde· 
si Bayan Saniye Muhtar Allahın rah 
metine kavuşmuştur. Cenazesi bu· 
~n saat 11 de Ahmet Muhtarın E
renköyünde Etem Efendi caddesi 7 
numaralı evinden kaldırılarak Cadde 
bostanında Galip Paşa eamiinde na
mazı kılındıktan sonra Karacaahmet 
nıezarlığında ailesi makberesine def 
nedilecektir. Merhume, çok iyi kalp
li, hayrı sever münevver bir TUrk 
bayanı idi. Allah rahmet eylesin. 

Ereğliye 3 kilometro mesafede bir köylü rayların arasına uzanarak u
yurken uzaktan tren görünmüştür. Makinist, rayların arasında bir adam 
bulunduğunu ancak çok yakın bir mesafeden görebilmiştir. Treni derhal 
durdurmak kabil olamadığı gibi, gürültüden uyanıp kaçmak istiyen ço
ban da buna imkan bulamamıştır. Zavallı adamcn ız, bir saniye içinde 
parçalanarak ölmüştür. Hadise hakkında tahkikata ba§lanmıştır. Bu yüz
den Adana treni iki saat teehhürle gelebilmiştir. 

Sapancanın ımarı için bir şirket 
kararlaştı teşkil edilmesi 

Tenezzüh trenı 

lzmit, {Tan) - Sapancaya tenez
züh treni, önümüzdeki pazar günü 
başlıyacaktır. Bu iş i_sin Sapanca na
hiye müdüri.i ile. berediye reisi şeh
rimize gelerek vilayetle temasta bu
lunmuşlardır. 

Sapancada imar işi için büyük bir 
şirket kurulmaktadır. Devlet demir -
yolları, Izmit Hususi muhasebe, Tu
ring klüp, Sapanca ve Adapazarı be
lediyeleri. lzmit Halk bankasının iş
tirak ettiği sermayedarlar Sapanca-

Sapanca ıstasyonuncrt 

da büyük bir imar faaliyetine geçe -
ceklerdir. Buna vilayet umumi mec
lisi de 20 bin lira ile iştirak etmiş, 
bu suretle 120 bin lira bütçeli bir te
şekkiilün kurulması kararlaştırılmış
tır. Sapancanın en güzel bir sayfiye 
şehri olabilmesi için ayrıca bir plan 
da çizilecektir. Bu takdirde, Sapan
ca gölünde yer yer yazlık hamamlar 
la, yazı Sapancada geçirecek aileler 
için küçük, güzel köşkler yapt1rıln
caktır. 

Balıkesirde bir hırsız yakalandı 
Balıkesir, (Tanı - Palas Otelinde misafir kalan bir yabancının 120 li

rası, bir sabıkalı tarafından çalınmıştır. Zabıta Süleyman Asaf ismindeki 
bu sabıkalıyı, vak'adan bir buçuk saat sonra ilimize 25 kilometro mesafe
de bulunan Çandır köyü istasyonundan trene binerken yakalamağa mu
vaffak olmuştur. Paralar sahibine iade edilerek suçlu hakkında takibata 
başlanılmıştır. 

Edrmitte pehlivan cıüreıi 
Edrcmit.(Tan)- İdman yurdunun 

Parti kamun kurulu menfaatine ter
tip ettiği pehlivan giireşleri binlerce• 
meraklı seyirci önünde desteden baş 
altı nihayetine kadar ayni heyecanı 
muhafaza ederek cereyan etmiştir. 
, Başpehlivanl;ınn güreşi ise bu 
pehlivanların yekdiğerine denk ol -
maması yüzünden zevksiz geçmiştir. 

Sıvasta ~içek hastahijı 
Sıvas, ~Tan) - Sıvasta görtilen 

çiçek hastalığı üzerine sosyal yardım 
direktörlüğü tarafından okullarda ve 
şehirde çiçek aşısı yapılmaktadır. 

Bir carih tutuldu 
Edremit, (Tan) - tıçenin Güre 

köyünden Çeşmeci oğullarından Ba
sanı bir kır gezint isinde yaralıyarı 
ayni köyden Bekir oğlu Zeynel Üt: 

~ün firardan sonra şehir içerisindt: 
gezerken çarşı bekçisi Halil tarafın
dan yakalanmıştır. 

Bir otomobil kazası 
Antep, (Tan) - Şoför Fuadın i

daresindeki kamyon Battal köyü öğ
retmeni Nedim Tahtacının oğlu Cev 
deti çiğniyerek öldürmüştür. Şoför 
h11kkında takibat yapılmaktadır. 

Karakösede 
Hayvan hastabkları ile 

mücadele yaptlıyor 
Karaköse, {Tan) - Karaköse, ye

bayı bakarinin Iran sınırlarından 
Türkiyeye girerken ilk uğradığı yer
dir. Bu itibarla, baytari çalışma ba
kımından Karaköse, Türkiyenin eıı 
mühim bir mıntakasıdır. Hükfuneti -
miz, hastalığın önüne geçmek içiıı 
çok yerinde tedbirler almış, Türk • 
Iran sınırlan boyundaki mücadele • 
nin sıkıştırılmasını emretmiştir. 

Bu mıntakada mevcut bütün hay
vanat, yaylalara çıkarken ve 
oralardan dönerken senede iki 
defa muayeneye tabi tutulmaktadır. 
K 'ltine işlerine ıe baytari müca• 
delenin idari bütün umuruna azaınf 
bir itina sarfedilmektedir. Bütün na· 
hiyelerde küçük hayvan sağlık me -
murları vardır. Bu memurlar, her a"/ 
21 gün mıntakalan içinde bulunan 
köylerde kontrol ve muayeneler yap
maktadırlar. 

Köylüyü ve bütün hayvan besli -
~enleri en yakından alakadar ~~ 
bu hastalık, gösterilen dikkat ve ıtı• 
na karşısında bir tehlike ve afet ol· 
maktan çıkmıştır. 

Maamafih yapılan bir istatistiğe 
~iirc hayvan miktab, 1931 yılına nis
petle bu sene yüzde 65 nispetiJlC 
diişmüştür. Bu düşüşün hakiki se • 
bebi, ihracatın hayvan tcvellüdaUll• 
nazaran normal olmayışıdır. Köyler"' 
de damızlık tevziatı ve nahiyelerde 
uirer sifat istasyonu kurulmak uze . 
redir. Hasta hayvanlann kesilip ye
nilmesi şarbon hastalığının öniill8 

geçmek için alınması icap eden t~· 
birlerin en başında gelmektedir. V!· 
iayet baytar kadrosunda yalnız b1' 

direktör vardır. Bu yüzden hastallıı. 
görüldüğü zaman çok güçlük çekil • 
mektedir. Halkı hayvan yetiştirın~ 
teşvik için yakında yarışlar \'RTlı!!l. 
caktır. 

Erbaaya yerleıtirilen 
9öçmenler 

Erbaa, (Tan) - Romanya ve sııJ· 
~aristandan gelen 150 evlik göçnıe1' 
kafilesi ilçenir Destek, Haddadl, J30' 
raboy, köylerine misafireten yerld " 
tirilmişlerdir. Göçmenler için ı:rıet ~ 
, .k Karamuk, kırk Hamam köyle 
iskan ve tapu idaresinden naınlarıD• 
teffiz edilmi§tir. Göçmenlere bUJc1l· 
:r.et tarafından yeni evler yaptırıl~ • 
:aktır. Arazileri verimli ve geniŞ~: 
:erabcrlerinde hayvanlarım ve e!Jr 
'armı getirenler de vardır. 

----------------------..----Kücük HahP.r-ler 
• r P __.,,., 

· aı:rı•11' • lzmıt, (Tan) - Uzun z .. U· 
lanberi şehrimiz inhisarlar mudurl 
~ii başmuhasibi bulunan Tevfik,?.:; 
kırı inhisarlar müdürlüğüne teı-ı 1 

.ayin edilmiştir. J>İr 

• inhisarlar idaresi Gölcükte 1311 
~ubc açmak tasavvurunda.dır. ıı, 
maksatla evvelki gün Jnhisartar ll'1 
mit başmüdürü bay Fahri, ?d1'~11it 
3fücüğe giderek idareye elverişlı 
~ina aramıştır. ·ııit' 

• Bursa, (Tan) - Hafta ts~~ 
berberler için mecburi tutul ııııJ 
hakkında Bursa berberleri de ıc;. 
taya müracaatta bulunacaklard ıJsft 

• Sıvas, (Tan) - Lisede ·~1<il' 
gaz kursu büyük bir stlaka ııe 
Pdilmektedir. 

a;..& --.--
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:\'azan: Aleksandr Kerensıki No. 8 Tercüme eden: M. Rasim OZQEN 

imparatoriçeye yakın olan ve herkese meydan 
Yiribova! okuyan iki kişi kaldı; Rasputi nle 

lşte __ bu (Koko~vstofun tabiriyle} disinden sebebini sorduğumuz za - ı ınek için, harp esna·sında, Rasputi _ 
tam kürek mahkumu, ~Pal~ologça) ma~, n~~rların, çarın üzerindeki nin etrafını casuslarla, müşavirler • 
feh_vet~erest . !~ke, ~-valide ımpara - meş um nttfuzunu telin eylerdi. Çar- le kuşatmışlardı. 
orıçenın dedıgıne gore) karanlık a- ı la da,. bu yüzden araları açılır, du- Rasputin bütün entrikaların mih-:am, ~-9~1 · 1912 senelerinden itib~- rurdu . ., . . ~ veriydi. On~ın etrafında, yaln12 Al -
~.n. but~ Rusyanın mutlakıyet~~- . Rasputının evi, hari((ten, "!;ivil po- man muhiplerinin değil. hakiki Al _ 

kumdan ıle ortak yaşadı. Çarevıçın lısler tarafından nezaret altında bu- man ajanlarının da faaliyeti dönü • 
dev~~ _has~ığı, . imparatoriç_en~ lnnd.u.rulur ve muhafaza olunurdu. yordu. 
istenlı ıradesı ve ımparatoru bır a- Dahıhye nazırlığ·ım yapan her zat, Rasputinin harekatı "Milli müda
~:t ~a~~ ~e:iren anlaşılmaz U:~de - "Allah adamı" nın evinde, sarayda faanrn selameti namın~ ve büyük u-
ızlik .. bı_:ıbır~yle kaynaş~ı ~e dunya- cereyan ede~ ahval hakkında iyi mumi karargahın emriyle" istihba -
nın buyuk bır memleketının mukad- malum.at alabılmck maksadiyle çok rat islerinde mütehassıs bulunan bir 
deratmda 1:3:5putini, pek büyük b~r mühi~. ~damlar bulundururlardı. Rus ·zabiti tarafından takip olunu -
kudret sahibı !.aptı. ~arp başladıgı lhtılalın ferdasında, muvakkat hü- yordu. Bu zabit, Sokolofun yaptığı 
taman, onun hukfımetı kurulmuş bir kO.mı:t namına. benim teı;ıkil E"ttiğim tahkikat esnasmda su ifadede bu -
hal~eydi. Ke~dine mahsus olan bu "fevkal.ade tahkikat komisyonu., tundu: "Tarassutları~ ve Raspulin
kabme,, Çarskoye - Selodan, Alek - Rasputınle etrafındakiler ha.kkmda le olan tcmasl~rrm neticesinde, Al -
Bandra Feodorovnanın gözdesi ve cok garip ve çirkin vakıalar. hare - m~nların. istedikleri malfrmatr. f{izii 
en iyi dostu Anna Virubovanın "kü - ektler tesbit elti. Çariqe ile Virubo- teslültları s~yeı:!incle vr onun cvi.ndc 
çUk ev" inde hUkUm yürütüyordu. vanm etrafını, en anlayışsız nedim toplııdrklarrna siinhc dmivorum. Fa 

Madam Virubovayı, Jilyar, iyi bir ve nedimeler, en anlayışsız ve bcce- kat ı:urasım d; itiraf edeyim ki 
tetkik neticesinde, şöyle tasvir edi - riksiz nazırlar sarmıslardı. Bunlar c Rasnutini bir dliı;;man ajanı addctmi
Yor: dan başka, mutemetler arasında. en ye hakkım yoktur. Gerci. o. f.lman 

"Çariçe, önünde bütün şahsiyetle- bayağı dolandırıcılar ve ahlaksızlar muhil1'hi idi:. fakat sövl~di<Yi sC'vler. 
tinden tecerrüd, her şeyde kendile - da vardı. Ve bu kısmın ekserisi, Al- kendi düşüncc~inin mahsulil a ,.n.;ır:;. 
tini ona mezcedenlerden ve hiçbir man icı.tihbarat 1eşkilatı ile mümı~e- Qnlar. ontl"ı t<-!m:ı.r ctl""".,..'"Si içiJ1 

Şahsi kanaat ce irade göstermiycn - bette bulunuyordu. Almanlar, gavcle kdasına sokulmuş fikirlerdi. 
lerden hoşlanırdı. Bu gibi adamları, rine daha l<.estirme yoldan varabil - ı A 
kendisine sadakatle hizmet eder, 
kanaatinde idi. Madam Virubovanm 
onun nazarındaki mevkii, iste böyle 
bir esasa dayanıyordu. Bu dar fikir
li, az zeki, yaradılıştan iyi kalpli, pek 
geveze, hüsne tabi ve mistikti. Tah
flili yoktu; beyan .ettiği mütalealar 
Pek çocukçasına idi. Onun kendisi -
l'le mahsus düşünceleri yoktu ve yal
nız şahıslara alaka gösterirdi. Mü -
eerret fikirlere tamamiyle düşman

dı. Yalnız iyi insanlar ve fena in -
~anlar tanıyor .. İyileri dost, fenala -
l'ı: da düşman biliyordu. Anlayışsrz 

denecek kadar saftı. Onun kalbini 
kazanmak pek kolaydı. Kendinden 
aşağı halde bulunanların cemiyetle -
rinde bulunmaktan hoşlanırdı ve o
l'a.da istediği gibi gevezelik ederdi. 
~asputinle çok sıkı münasebetler 
tdame ediyordu . ., 

Matmazel Zanotti de şu sözleri 
lıÖylüyor: 

''Netice olarak söyliyebilirim ki, 
imparatoriçeye yakın, hiç kimsenin 
~eydan okuyamadığı iki kişi kaldı: 
~asputinle Virubova. Bunların ha
licindekilerin hepsi iytibardan düş
tnUşlerdi.,, 

"' Ye§İI adamla r 
.. l:ıasputinin hususi vükela heyeti 
b Çarskoye - Selo" (Çar sarayı) da .. 
ekleme odası, gece gündüz, iş, 

tnenfaat dilencileri ile dolup boşa -
~n "hususi saltanat sarayı,, da Sen 

etersburgda, Gorokovaya sokağın
da idi • Buraya, günde döt yüz kişi 
~e kadar varan her nevi ziyaretçi gi
l'er ve ~ıkardı. Bunların içinde bil -
~k memurlar ve piskoposlar, ban
~erler ve ceneraller, köylüler ve mu
lıkler, papaslar ve isimsiz serseri -
ter ve herkes vardı. "Mukaddes a -
<tanı" yemek odasında da, ç~lışma o
d.asmda da, daima, kadınlardan mü
t'ekkep maiyyetinin ortasında bulu
~~rdu. Rasputin, bazan aklına esti
t 1 zaman, bütün misafirlerini unu -
~r, bir arabaya atladığı gibi, ya] 
~ÜyUk bir lokantanm bir hususi ka
itıesinde, yahut en iğrenç sefahat
~aneıerden birinde geceyi geçirme -

e sarhoş olmxya koşardı. Bazan da 
parskoye - Selodan telefonla çağrı~ 
~tr, bütün keyfi, eğlencesi yarıda 
alırdı; o zaman, hatta çok fazla iç
~ş olsa bile, derhal ayılırdı. Anne 
d; {o, imparatoriçeye böyle der -

1
1) devlet işlerini müzakere etmek 

~in, yıldırım süratiyle saraya koşar-
. Prens Yusupof, tahkikat esna -

~1tı.da şu sö~leri söylemişti: 
, ''Evinde bulunduğum zamanları 
t~raydan telefonla çağrtldığmr çok 
b 0rd.Uın. Ben yerleşir ve avdetini 
~.klerdim. Böylece, bu davetlerin en 
~·Üşkül anlarda zuhur eden en mü
~~ devlet işleri hakkında reyine 
~ ltracaat olunmak üzere yapıldığını, 
'!tıendi ağzından veya şüphe bırak -
~ 1Ya~ delailin yardrmiyle öğrendim. 
, n buyük mes'uliyetleri yüklenen 
~ke.ri vazifelere, nezaretlerdeki me
t \lrıyetlere tayin olunanları intihap 
a reyi galip gelirdi.,, 
tf nu~un bunlara Rasputinin kızı 
il ab~rıyonanm şehadetini de ilave e-
e ıltriz: 
''il "k abamın, ekseriya, canını en çok 

ltoı an ı:ıey, nazırların kendisine, mu
. , .. ~ Vaziyet almaları ldl. Saraydan, 
~knı ve mgm avdet ederdi. Ken-

Galatasaray mezunları 

Dün 9ençlik günlerinin talebel~k 
havatın ı hevecanla vadef~Her 

Galatasaray nıezunra.rın ın topl antısına ,ıştirak ~.:ıan;er 

Çoban Mehrnet altı okka ediliyor 

Galatasaray lisesinin mezunları, 
her seneki an'anelerine sadık kala
rak, dün yine toplandılar ve bu ir· 
fan yurduna bağlılıklarım gösteren 
tezahürlerden sonra meşhur pilavla
rını yediler ve Taksim Cümhuriyet 
abidesine bir çelenk koydular, 

Mikdan beş yüze yaklaşan davet
liler saat ondan itibaren Galatasa
ray mezunları cemiyetinin merkezin 
de toplanmaya başlamışlardı. Bura
da mektebin tarihçesi etrafında bir 
konferans verildi ve saat on birde 
mektebe gi'dildi. 

Kafileye orada iltihak eden davet
lilerle, mektebin bUyük konferans 
salonu hıncahınç dolmuştu. Bu kala 
balık arasında mektebin yetiştirdiği 
ve yurda hediye ettiği birçok maruf 
simalar, memleket uğurunda ağartıl 
mış saçlar ve bükülmüş bellere meb 
zulen tesadüf ediliyordu. 

Kürsüye evvela Ercüment Ekrem 
Talu çıktı. Galatasaraym memleke
te, yurdun irfan ve yükselişine yap
tığı hizmetlerden, Galatasaray me -
zunlarmrn her sahada tam ve şuur
lu bir vatan çocuğu oluslarından 
bahsetti ve nutkunun son' kısmını 
Galatasaray - Güneş anlaşmasına 
hasrederek bu birleşmeyi peşinen 
takdis etti 

Abideye çelenk konuluyor 

Sonra toplantıda bulunmayan Ga 
latasaravlıların ve bu meyanda Iç 

NOTLAR 
Davul muharrir. 

Umumi harpte Anupada ve billıas
sa Fransada harbi ilahlaştıran, onu 
teşvik eden ve bu işi yaprnak için de 
harp ve ölüm tüccarlarından para a
lan bir smıf mulıarrir tliremişt 1. Bu 
mulıarrirlerin ekserisi, ahzıasker 

şubelerinden arta kalan zavallılardı 

ve bu clerecede lıarpçu oluşlarının se
bebini gafillere: 

- Vatan vazifemizi biz ele kale
mimizle ~örüyoruz, 

Diye izah ederel~. kirli ruhlarını 

gizlerneğe muvaffak oluyorlardı. A
sı1 ~;füsek civanmert ruhlu nıuhar -
rirlerin hensi ceph<'de idiler, c•·plıe ~~
risinde vatan tüccarlarının ve <lcs -
tancılarının <:evirdikleri mel'anet\ ·r -
le mcş~ul olamLyorlardı. eller ine ga
zete nadiren ~eçiyordu, kal"'rlarmda, 
cephe gerisindeki ~izli, s~l:at dii~m::ın
la.rdan biL-,bi.itün ba~'l<a, açık \ e ~aı;
lam, mert bir düşman \·anlı, onlarla 
meşg-uldüler .. 

Vaktaki lıa.r]l hitti, tr1>1iz ruhlu a
sil muharrirlerden geri' kain ·ilrnıer 
Dantenin cehennemden ı!ilmişii ~ibi 
dfüıdüler, yerlerini bu mııharrır!er 

tarafmdan iı:;~al t><lilmi~~ ·:;irerel.: on-
1-:ıra karı_:;ı duytlıık!n.rı hütiin kin ve 
n~fretlt-rini ~u tarife s'lr:«hn:1ah:la ik
tifa ettiler: "hourrcurs de eı•ünt•,, ra
ni kafa clolduranlar, ı;;i~irenler .. 

Ben buracla, bunlara da\'nl muhar
rir, cliyeceğim. 

Davul muharrir bir ali•;isMla•lan 
ibarettir. Fakat llynnfü·r:n'1l' daima 
herhangi bir mcnfa:t' c>n·li•·{'!-.İ olı:lu
~u için, ah;sis'.\:ln'nrı hHe tahrif eclPr
ler. Onlar için fi~dr _roktuı·, mt•ııfaat 
\'ardır. Hatta bu menfaat. }\r.>mlHeri -
nin g:tnıiycce~i muhaıdmk ohm bir 
harbe ral<;pıerini göncf PrtnC'k ,.e böy
le<'e meydanı bo~ lıulma.k i<.:in faali -
yettP bulunmak ıleı·ec•esine kadar yük 
selebilir. Fakat, niçin da\•ul muharri
ri tarife beyhur1e ı:alı~l'-~·un, lm. çok 
uzun sürer, bunu size bir misalle an
latayım: 

A:nerU.ana, hirtalnm talc:1e, eski 
muhariplerin zaman zaman ~·aptıkla
ı·ı uJ.m:ıyi';lcre imrcnrıi~l<'r, kendi a
ralarında, bu çe::;it nÜ'na~d.şler ic;in, 
bir cenıiyet yapma~·:.J lmrar \·ermiş
:er. Yalım:, l;u cemiyt-Hn vatan, m il -
let gilıi mukad·ks mcfhu·1ılar~a ala -
kası olmasnu istecl]kforiıl'lcn ona 
"müstak~;('I harpl ···in eski ,ıuh:ırip -
leri,, ismini vrrerel< he!7eri "\'e kütle -
vi hamalmte, tarifi iml<fuıs12 bir mi
>al getirmişlerclir. 

işte sa~M.m fikrin ancak. saj'.!;1am 
bir ''Ücııtta olcluğunu bir kere claha 
isbat etmiş olan davul muharrirler, 
anrak, "miistakbel harplerin eski mu 
h:ıri"pleri,, c·eıniyetinde · a7.a olabilirler, 
ve Jahıız onlarm namımı., giz)j menfa
atlerini ve kıs!{an~. habis rulılarmm 
zehirlerini dökebilirler. 

f;href .IDil 

Habe~idandan döne n 
7.ah•tlf~re mad,...hıa 

Roma, 31 (A.A.) - Bu sabah 
ı Centeollo tayyare meydanmda yapı
: lan bir merasim sırasmda Mussolini. 
. oğulları Bruno ile Vittorio'ya matbu 
~ at ve propaganda nazİrı Ciano, Fa
; şist partisinin sab1k umumi sekrete
; ri Farinacci'ye ve doğu Afrikası har 
j bine i~tirak etmiş olan diğer birçok 
tayyare zabitlerine askeri liyakat ma 
dalyası vermiştir. 

Habeşistanın inkişafını 
temin için hazırhk 

Roma, 31 (A.A.) - Habeşistanrn 

1 ekonomik inkişafı ile bu memlekete 
İtalyan çiftçileri ile ailelerinin yer
leştirilmesi işine tahsis edilmek üze
re 500 milyon liretlik bir kredi ka
bul edilmiştir. 

Yunan istanda mahkum 
e dilen gazeteciler 

Atina, 31 (Tan) - Selanikte çıkan 
Makedonya gazetesi müdürü yerli a
hali hakkında yazdığı bir makalesi 
dolayisile altı ay ve yine Se
lanikte çıkan Tahidromos gazetesi de 
muhacir aleyhine yazdığı bir maka-

; leden dolayı üç ay hapis cezalarına 
r mahkum edilmişlerdir. 

! Bakanı Şükrü Kayanın telgrafları o-
. kundu. • 
: Büylik Öndere, !smet lnönilne, 
. Kamutay Başkanına, Parti Genel 
1 Sekreterine ve Kültür Bakanına Ga 
ı latasaraylıların saygılarını bildiren 
1

1 

telgraflar alkışlarla tasvip edildi. 
En genç Galatasaray mezununun 

1 hitabesi de dinlendikle~ sonra mek-
1 tep gezildi ve meşhur trampetenin 
1 davetile yemek salonuna inildi. Her 
1 kes, mektep senelerindeki yerinde 
i oturmaya itina ediyordu. Gözlerde 
ı uzun bir hasretin araştırmaları var-
dı. Yemek, daha ziyade sükut için
de yenildi. En sonra bütün Galata
saraylıların iştirak ettiği bir kafile 
halinde Taksim Cümhuriyet Abide
sine gidildi ve bir qelenk konuldu. 

c--~~~~-n~ -J 
Güneş • Dil teorisi ile kelime tarihi ve 

tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

111 
Zigurat'ın &aşka bakım· 

dan analizi 

mekte haklı idiler. 
Halbuki esasen yüce dağla; tl)' 

arasında doğup büyümüş olan yay
la Trükelri göklere direklik eden bü 

Zigurat kelimesjni tek ve basit bir yük dağlar yanında ziguratlı tepe -
kelime olarak kabul ettiO-imiz tak - !eri küçük gördükleri için onların 
dirdc analizi yukardahl gibidiı'. yüksekliğini (. + s) ile anlatmış
Fakat bir de manasına ve en son !ardır. Nctckim çıkmak, 11ıkıntı, çı

imlasrna bakarak onu mürekkep ola- kın gibi az bir yükseklik ifade eden 
rak alırsak o zaman parçalamamız kelimelerde de (. + 11) elemanı Us -
lazımdır: tün tutulmnstur. Bütüil bunlar Türk 

(1) (2) (3) dilinin gövd~leşmekteki lojik düze -
Ziggurat = zig + gur + at · nini ve Türk jenüüııin mahsulü olan 
(1) Zig - kelimesinin anlamını ı Güneş - Dil teorisinin bu mükemmel 

yukarda öğrendik gök demektir. dile olan samimi intibakını beliğ bir 
Gök olduğu gibi yüksek ve sivri ma ş<"kilde anlatan delillerdir. 
nalarına da geliyor. Yine Sümercede Böylece zigurat ile sakarat'ın ay
b.ir "sig" şekli daha var ki o da ter- 111 manada olduğunu ve aynı şeyi. 
sıne olara~ <;ukur ve dolu manasına ifa.de ettiklerini anlamış bulunuyo -
gelmektedır. Bununl:ı. bir kelime ile ruz. 
iki zıt mana kastedildiği devirler bu
lunduğunu da hatırlatmak isterim. 

(2) Gur lceJi,..,,..gine gelince : onun 

Sakorat kelimesinin başka 
bakımdan analizi 

da manası; tesi!'I etmek verlcstirmek Ziguratta olduğu gibi sakaratta 
demektir. Yine Sümer~ede bir (ur, da kelimenin mürekkep olduğunu 
uru, uri) kelimesi var ki manaları düşünmek yerinde bir mülahaza o -
Deimele göre: toprak işlemek. temel !ur. O zaman "sakarat" kelimesini 
atmak, depo, antrepo. karargah, ko- "sak + ar + at" 
nak ve (urumu) biçimi ile de mabet. gföi üç par<;aya ay1rmz. Her üç ke -
kule yapmak ve imar etmek mana· limeyi de artık Sümer lehçesinde 
larmı verir. değil Türk lehçesinde mütalea ede-

(Ur,g-u) çepPçevre bir yer ifade e- ceğiz. 
d~r. (Uru) H. de Barenton'a göre şe- Sal< l<elimesi 
hir. kasaba. yer. temel. kaide: me -
zar demektir. Şu halde bu gur ile , Sak = Kaşgariye göre dağ sağn-
ilgisi kat'i olmnk gerektir. Çünkü: ı sr demektir. 

Gur - ur oldu<Yu mbi Netekim etimolojik tahlili de bize 
'"' h • 

Ur = uğ + ur'dur. Ve her ikisi o anlamı verir . .Analizi şudur: 
de yüksekliğin ve esasın tekarrürü (1) (2) <3) 
ve kuruluşu demektir. Türkqcmizde- Sak = ağ + as + ak 
ki kurmak fiilindeki (kur) unsuru <1 l A'± =- ana köktür. Yükse1dfk 
h ... ,,,,, ".mısıch~ ı GuT\ ,.:ı., n"ledir ifade eder. 

F. Lenormcnt eski Kaldee dilin- f2) As = oldukc:a uzak bir mesa-
de bir (Kur - sa) bulur ki tamami- feyi ve genişliği bildirir ektir. 
le dağ manasınadır. Yine Sümerce . (3) Ak =ana kök anlamını tem
de (gur) dönmek, dolaşmak ve çev- ı::~I eden süje veya objeyi gösterir ek· 

rilmek manalarına gelir. Aslında tır. 
(ağ + at) olması zaruri bulunan at Şu halde (ağ + as -1- ak) = (n.-

unsuruna gelince bunun esasen bir ~asak) = sak: 
kb'k ve bir kelime olduğnnu Allah, Mühim irtifalı bir obje elemek olur 
yüksek manaları verdiğini biliyoruz. ki herhangi bir tayin ve tahsis ya • 
Şu halde: pılmadan ve gelişigüzel dağ sağrTsı 

Zig - yüksek. ~ök. dağ, demektir. 
Gur - yapı, daP,-. makam, Uçüncü unsur olan (. + k) avnı 
At - tanrı. sahip. var:ıtan zamanda kelime anlamrnm ifaJe;ini 

olduğuna göre (zi~~rat) All::thrn yapan bir ek olduıhına göre (sak) 
yüksek yapnn. vahut tanrt c'laf!ı ve oldukı<a mühim bir yükseklik ifade
mcca:ı:i man::ı<'h olarrık ta g-ök rl!>ftl si olur. O zaman Türkr.emizdeki 
demrk olur. Siiitv11,,.,..e ve Akatcadn iyüksek) kelimesi ile olan birliği a-
da manası da bu idi. • . lana çdrnr. Ci.inkü Tii.rkçemizdc ~'ilk· 

:t. st>k kc>limcsinin für::;ck ve iivsek bi • 

Anadoludafd Sakaratların 
analizi 

Bizdeki Sakarat has i!'ımine gelin
ce onu önce tek bir kelime olarak 
analiz edelim. Her iki kelimenin 
Güneş - Dil teorisine göre etimolojik 
analizleri şunlardır: 

(1) (2) (3) (4) (5 
Zigurat =- iğ + iz ..ı- ig + ur -+ at 
Sakarat- ağ t ağ + ak-'-- ar + at 

Her iki kelime unsuru an:ısmda an 
lamı değiştirecek her hangi bir 
fark yoktur. Vokal farkı dikkate alı
nacak bir şey olmadığı gibi ikinci 
elemandaki (. + s) ve (. -+ z) far
kı da aynı saha içinde bir mes:ıfe u
zunluğu ve kısalığı göstermekten 
başka bir aykırılık anlatamaz. Esa· 
sen (ş, ş, e, ç, z) elemanları ana kök 
anlamrnı kendisinden uzaklara gö -
türmek rolünü yapmak bakımından 
aynr kıymeti haiz unsurlardır. 

Sümer lehçesindeki zigurat insan 
eli ile yapılmış ulu bir eserin adıdır. 
Ve onu yapanlar verebildikleri ytik
sekliğe hayran kaldıkları için irtifa
mm derecesini (. -1- z) ile ifade et-

cimlcri dr vardır ve hala yaşam.ak • 
tadrr. Etimolojik analizleri ıı;~: •Yer
<;ı><!e erdirecektir: 

Sak -= ağ ~ as + p'· 

TJgseg = üğ" -1 es e1
• 

Uvsek - - üv ...,_ es .+ ek 
Ü<; etimolojik şeklin üçünün de 

aynı kıymette unsurlar arzcttiğini 

görüyoruz. Bu sek ve sak kclim~le
rinde aynı zamanda yüksek kaya 
manası da vardrr. O zamanki ana -
lizincle ana kökün kuvvet ifade ede
ceği tabiidir. 

B. R. TANKUT 

(1) Altay ve Tanrı dağları gibi. 

Türkkuşu Bursa 
Şubesinin faaliyeti 

Bursa, (Tan) - Türkkuşu üyele
ri günden güne çoğalmaktadır. Açı
lış münasebetiyle planörlerle uçuş 
tecrübt>lcri yapılmış, 43 talebeye ilk 
ders verilmiştir. 

Kızılay 
binası 

Fatih 
dün 

şubesinin yeni 
merasimle açddı 

Kızılay kurumunun Fatih şubesi -
nin Park karşısmda yaptırdığı yeni 
binanın açılma föreni,Kızılay haftası 
münasebetile, dün sabah, saat onda 
yapılmıştır. Bu münasebetle, dün, 
Parkın karşısmdaki bulvara, içine 
bır yaralrya yardım eden bir hemşire 
tımsali bulunan bir çadır kurulmus
tur. Kalabalık bir halk kütlesi ön~
de merasime itfaiye bandosunun çal 
drğı İstiklal marşı ile başlanmış, bun 
dan sonra Halk Partisi Fatih Baş. 
kam Sırrı Enver ve Profesör Ziy::ı 
Cemal bir söylev vermişlerdir. Ziya 
Cemal söylevi sırasında, mektepli 
çocuklara dönerek Kızılaya bağlı 

kalıp kalmıyacaklarmı sormuş, hep 
bir ağızdan "evet!" cevabını almıs
tır. Bundan sonra Kızilaya ait ma~· 
zumeler okunmuş ve davetliler bi.i· 
fede ağırlanarak merasime son ve
rilmiştir. 
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FILiSTiNDE KAN VE A TES 
' ~ 

SilC.hh tethişçUer şehirleri, 

dağları kasıp kavuruyorlar 
Herkes tetik iistünde ... Çünkü hergün yeni 
ve kanlı bir hadisenin çıkacağı muhakkak 

Kudus, (26 Mayıs) 
Filistin bugün isyan müddetinin 
altıncı haftasına girmiş oluyor. A
raplar ile yahudiler arasında husu
metten doğan isyan yüzünden ka -
nuna riayetsizlik yavaş yavaş sal
gın halinde her tarafa yayılıyor. . 

Sahilde Hayfa ile Gazze ve dahıl
de Nazaret ile Kudus arasındaki bü
tün mıntaka tedricen isyan mınta -
kasma dahil olmıya başlıyor. 

SAGLIK _:_ .... ~ 
--·~ öGUTLERI 

' 

İki Nazlı Vitamin 
Birisi pek nazik olduğu ve pek ça

buk kaçtığı için nazlı olan C vitami
ni; öteki de tabiat içinde az bulun
duğu için nazlı olan D vitamini. 

C vitamini küçük bir hava cere
yanına tahammül edemez.bulunduğu 
yer biraz kalevi olunca hemen darı
lrr, yok olur. Hele sıcaklık hiç işi
ne gelmez, sütünüzü yetmiş dere-' 
ceye kadar ısıtınca onu artık bula
mazsınız. 

Bu kadar nazik olmakla beraber 
insana pek lüzümlu: bir insan on
dan mahrum kalınca hemeh şiddetli 
bir kansızlık gelir, damarların ke
narları bozulur, kan sızmaya başlar. 
Iskarbüt hastalığı yapar kemikler 
gevşer, vücut şişer. Mide ve barsak
lar bozulur, ishalin önü alınamaz. 
İnsan mikroplu hastalıklara pek ça
buk tutulur. Saçları dökülür, başı 
kabak gibi kalır. 

Buna Akdeniz vitamini de diyebi
lirsiniz. Çünkü Akdeniz kıyılarında 
yetişen limonlarda ve portakallard~ 
çok (50-100 ölçü) bulunur. Halbukı 
Hindistanda çıkan limonlar ondan 

SilahlI tedhişçiler dağlarda har vu 
rup harman savuruyor, rasgeldikle
ri İngiliz polis ve askerlerine ateş a
çıyorlar. Kıymetli ağa<;lar sökülü • 
yor, mahsul tahrip ediliyor. Telefon 
telgraf teleri, demiryolu işaretleri 

yerlerinden çıkarılıyor. . mahrum kalırlar. 
Yollarda umumi vesaiti nakliyeye 

ve devlet binalarına bombalar atılı
, yor. lsyana müdahale etmek için 
gönderilen polisler taşlanryorlar. ,,. 

Gazzede bir arap isyan grupunun 
telgraf telerini kesmesi, ve direkleri 
ni devirmesi üzerine ciddi bir durum 
başgösterdi. Bütün münakale kate -

dildi. ' 

Polis hücum ediyor, 
Gazzenin esas caddesi 
bloke ediliyor 

Gazzede bir grubu durdurmak i<;in 
lstiyen polisler taşa tutulunca ancak 
ateş açmakla kalabalığı dağrtabildi
ler. Fakat çok geçmeden Araplar 
tekrar toplandılar, hem de adetleri 
kat kat artmıs olarak ve esas cad -
deyi bloke ed~rek avazları çıktığr 
kadar haykırınağa koyuldular. Po -
lisin müteaddit hücumları sayesinde 
vaziyet teskin edilmekle beraber bi
naların üstünden atılan taşlar tara -
f mdan polislerin birçoğu yaralan -
mıştır. 

Bu esnada Gazzenin haricinde ha
kiki bir tedhiş devresi başlamıştı. 
Hükümet mahfelleri o civardaki İn
giliz ailelerin tehdit edilmekte oldu
ğu haberini alınca vaziyetin ne ol -
duğunu öğrenmek için kuvvetler 
gönderdiler. 1 

Birçok kimse muhafaza altına a -
hnmak için polis karakoluna getiril
di. 

Bir gece devriyesi Nablus Jenin 
tepelerinin şarkında olduk<;a büyük 
bir grup silahlı adama rasgelince ta
kibe koyulmuş, Fakat İngilizlerin 
yaklaşması üzerine Araplar ateş aç
mrşlardrr. Arbede sabaha kadar de -
vam edip bir İngiliz askeri yaralan -
mrştır. 

Fulkaram - J enin yolunda-bir ka
rakol hücuma uğramıştır. İc;erdeki 
kuvvetler silahla mukabele edince A
raplar civar tepelerini kaplıyan por
takal korularına çekilmişlerdir. 
İsyan artrk Nazarette de başgös

termiş bulunuyor. Burada birçok 
kimseler yaralanmış, bir çok emval 
hasara uğramıştır. 

Yafada bUyük camide ibadete ge
len 3000 arap evlerine dönmek için 
şehir sokaklarından geçmek için izin 
alamayınca kızmışlar ve başka hiç
bir tahrik sebebi olmaksızın birden
bire şehir sokaklarında silah sesleri 
çınlamağa başladı. Maamafih halkı 
abluka etmiş olan polislerden hiçbi
ri yaralanmamıştı. 

Geç vakit bunlara evlerine dön -
mek için müsaade edildi, fakat bil -
yük bir kısmı bütün gece kalmayı 
tercih ettiler. 

Kudüste camie giden halka müsa
ade kağıtları dağrlmca bu kağıtla -
rı yırtarak: 

- Burasr sinema değil. cevabmr 
\1ermişler. 

Yahudi vapuruna 
1.>om&afar atılıyor 

Yahudilere ait Richard Bouchard 
vapuru Telavive gitmek üzere Hay
taya yalkaşırken dört Arap romor -
körü ile karşılanmıştır.Araplar vapu 
run güvertesine bombalar .sa vurmuş 
tardır. Ayni zamanda silhla da ateş 
etmişlerdir. Liman polisi motörlerle 
derhal yahudi vapurunun imdadına 
koşmuş Arap gemilerini istirdat e -
dip içindekileri yakalamış ve vapu
ru Telavive kadar geçirmişlerdir. 

Son günlerde infilak kabiliyeti 
yUksek olan bombalar "Angl_9 - ~a
ltsttne'' bankasının Yafa şubesıne, 
•e demiryolu istasyonuna atılmış -

Filistine kamyonlarla mühimmat sevkediliyor 

lar, ve büyük zararlar yapmı~ardır. 
Tiberiadan N azarete asker refa -

katinde giden otoınobil!°Jr Kefrken
nadan geçerken taşa tutulmuşlar -
dır. Ayni mmtakadan geçen bir İn
giliz kıt'ası da halk tarafından yine 
tasa tutulmuştur. Merkez memur 
m~avini yaklaşan bir kalabalığı dur
durmak için ateş açmak mecburiye
tinde kalmıştır. Birçok kişiler tev -
kif edilmiştir . ./ 

Bu vaka üzerine hükumet siste -
matik bir surette bütün evlerde a -
rastırmaı!r yapmıştır. Fakat bazı 
evlere yalkalşmakta büyük mü§'Jcü
lat ile karşılanılmıştır. Çünkü ev sa
kinleri polisleri yağmur gibi taşa tu 
tuyorlardı. Bu laş bomobardımanın
dan bilhassa kadınlar mes'uldür. 

Böyle şiddetli bir taş yağmurun -
da bir İngiliz zabiti başına aldığı 
yara üzerine yere yuvarlanınca ku -
ınanda etmekte bulunduğu bölüğe 

damdaki kadınlar başlarından aşırt
ma ateş açmaları emrini verdi. Maa
lesef serseri bir kurşun bir Arap kı
zınm başına isabet ederek kız ölü o
larak aşağıya yuvarlandı. 

Kudüste ise bir yahudi sokakta ölü 
olarak bulunmuştur. Bu 26 yaşla -
rında yahudi üniversitesine müda
vim bir gençti. İntihar mı edip yok
sa öldürüldüğü daha tesbit edilme -
miştir 

Maamafih deliller öldürülmüş ol
duğuna işaret etmektedir. Polis kö
pekleri de mücrimleri araştrrmağa 

başlam: rdır. 

Britanya yüksek komiseri BeJla -, 
natrnda şöyle demiştir: 

- Ne grevler, ne de şidedtli ha -
reketler Büyük Britanya hükumeti
nin manda taahhütlerini yerine ge
tirmesine mani olacaklardır. 

Daily Herald 

Kudüs sokaklarında kamyonlarla dolaşan lngiliz askerleri 

Mudanya köylerinde köy bayramı 

Sayrama ~şti raık eden köyfüler tıeş'e ";inde 

Mudanya (Tan) - Mudanya Halkevinin köycülük kolu Yörilkali kö
yünde yılın' ilk bayramını yapmıştır. Bu bayramda Mud~nya ~öyle~. -
den başka Bursadan da birçok kimseler bulunmuşt~r. ~mhunyet, koy 
kanunu ve hayvan bakımı usulleri hakkında muhtelif hatıpler tarafından 
söylevler verildikten sonra at ve yaya koş~ları, ~an atma müsab_akalan, 
pehlivan güreşleri yaprlmış, çok çocuklu ~elere ıkramiyeler dağıtılmış

tır. Bayram akşam geç vakite kadar on binden fazla halk tarafından son
suz bir sevinç ve neşe içinde kutlulanmıştır. 

Limonla portakaldan başka taze 
kırmızı domateste de onu yine 50-
100 ölçü hiktarmda bulabilirsiniz. 
Çocuklar onu annelerinin sütünde 
bulurlar, fakat inek sütünü içtikleri 
vakit bu sütü veren inek kuru sa
man yemişse C vitamini yoktur. ü
zümde epeyce (25 ölçü) bulundu-
ğundan küçük çocuklara üzüm ya
latmak fena bir şey değildir. Yeşil 
sebzelerle yemişlerden çilekte, erik
te, kayside, elmada ve armutta beş 
ölçü miktarmda bulunur. Kavunda 
ancak, ölçü girmiyecek kadar eseri 
vardır. Yine okadar taze peynirler
de bulabilirsiniz. 

D vitamini çocukları raşitism de
diğimiz kemik hastalığından koru-
yan vitamindir. Çünkü kan içinde 
bulunan kalisiyomla fosfor arasın
daki nisbeti ve bundan dolayi kemik 
lerin sertleşmesini temin eden odur. 
Bu iki madde arasındaki nisbet uy
gun olmazsa, kanda. ne kadar kireç 
ve fosfor bulunursa bul~sun ke
mikler sertleşemez, çocuğun bacak
ları çarpılır. Bunun için bacakları 

~arpuk çocuklara fosforlu ve kireçli 
yemeklerden ziyade bu vitaminden 
vermek lazımdır. • 

Çocuk dünyaya gelirken, eğer an
nesi gebeliğinde D vitamininden 
bollca miktarda yemişse, o da vücu
dunda ihtiyat olarak bir miktar ge
tirir. Ondan sonra annesinin sütün
de yine onu bulur, fakat, annesi süt 
verirken güneşlenmek şartiyle. Siit 
veren kadın güneşlenmezse zararını 
çocuk kemiklerinde görür. Sütü içi
len inek te karanlık yerde kapalı ka 
lırsa sütü ·çocuğu kemik hastalığın
dan kurtaramaz. Onun için kış süt-

l leri kemik hastalığr verirler diye ta 
nmmıştır. Bereket versin ki güneş 

ışığı kemik hastalığından koruduğu 
için krşın inek sütü içen çocuklarda 
bile bu hastalık pek çok görülmez. 
Tereyağında D vitamininden 150-

825 ölçü bulunur. Bundan dolayi te
reyağı çocukların hem büyümeleri
ni temin eden, hem de onları kemik 
hastalığından koruyan iyi gıdadır. 
Sütteki miktarı 6-33 tür. Ondan son 
ra yağlı peynirlerle balıklarda ese
rini bulursunuz. Fakat yumurtanın 
sarısında yine bol (200 ölçü) bulu
nur. En ziyade bulunduğu şey balık 
yağıdır. 

Bir de E vitamini vardır ki bu da 
insanın çocuğu olmasına, ~ocuğ.u
nun ana karnında büyümesıne hız
met eder ve yine tereyağiyle, yu
murta sarısında, yeşil sebzelerde ve 
marulqa bulunur. 

[Vitaminler üzerine yazdığım bu 
yazılarda vitamin ölçillerinin hepsi 
vitaminlerin bulundukları maddele
rin yüz gram miktarına göredir.] 

Lokman HEKİM 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CU.T VE ZUHREVI 

HASTALIKLAR MUTEHASSISJ 
Adres: Beyoğlu istiklal ~desi 

Rumeli Han No. 16 

Hergiin öğleden sonra hastala· 
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 

1 • 6 - 936 -
1 

MEMLEKET MEKTUPLARI 

Eskişehirde yeni ve esaslı 
imar hareketi görülüyor 

fakat bu pazar artık son günlerini yaşıyor!,, 

" Burada, sıtma mikropları pazar kurarlar, 

Eskişehire ilk gelen su şenlikleri 

Rüzgar Konyadan beri peşimi bı
rakmryor. Ilgrn, Akşehir, Afyon, Es
kişehirde hep toz bulutları ile kar
şılaşıyorum. Havanın ne zaman de
ğiştiğini soruyorum. "Bir gece ev -
vel !,, diyorlar. Eğer bundan sonra. 
ayni şekilde arkamdan gelirse, Bile
cik. Adapazarı, lzmitte de biraz bı
ı·aktrktan sonra, Istanbula bora ile 
geleceğimi tahmin ediyorum. _ 

Eskişehire her fırsat düştükçe ug 
rar, ve hi<;bir değişiklik· göremedi -
ğimden kendi kendime sorardım: 

- Camın, bu şehir !stanbulla An
karanm tam ortasında olduğu hal -
de niçin olduğu gibi duruyor? 

- Hemen cevap alırdım: 
- istasyon caddesini görd~nüz 

mü, otelimize diyecek yok. 
İşte hep bu eski aş hiç istifini boz

madan seneleri üzerine yığıyordu. 

Fakat bu sefer hiç de bu vaziyetle 
karşılaşmadım. Halkın senelerdenbe 
ri özlediği suyun şehrin eşiğine ka -
dar geldiğini gördüm. Senelere~ yü~ 
de yirmiye kadar dayanmış kıreçlı 

suyu içen bütün Eskişehir, şimdi, bu 
eski aşinanm yüzüne bile bakmadan 
sabah erkenden kova ve tenekelerle 
şehrin dışarsına konmuş uzun bir 
boruya sıralanmış musluklardan 
kendi kovasını da dolduracak bir yer 
bulabiliyor. 

45 kilometre kadar uzaktan geti
rilen bu su için 270 beş bin lira mas
ı·af yapılmış ve bunun şehir içinde 
tevziatı için de iki yüz bin liraya 
daha lüzum görülmüş. Kireç mikta
rı yüzde bir ve verim kabiliyeti de 
saniyede 18 litredir. Kaplandı suyu 
namını alan Eskişehirin yeni ve e -
bedi misafiri pek yakında tstanbulun 
Taşdelen suyuna rakip olarak bütiln 
hat boyunu takiben Ankaraya ka -
dar dayanacaktır. 

Şehri içecek bir suya.' kavuşturan 
belediye, dermeçatma elektrik tesi -
satrn1 yenilemek işi ile de ehemmi -
yetli surette meşgul oluyor. 
• Muhtelif cadedlerden tesadüf et
tiğim birçok yeni evler doğru halk 
partisinin henüz biten ve fakat fe -
na yapılıp güçlükle tesellüm edilen 
binası da şehrin tam göbeğinde gö
ze çarpıyor .. Bu inşaatla beraber ye
ni sene içinde imar planının hazır -
1anması, cümhuriyet meydanrnm 
düzeltilmesi işlerine de başlanacak bu 
boşlukta güzel bir park da vücuda 
getirilecektir. · 

• 
Medeni memleketlerde zenginlerin 

kendi servetleri nispetinde bıraktığı 
hatıralar sayılamıyacak kadar ziya
dedir. Mesela en yakrn Yunanistan -
da bile vapurdan çıkıp bir otomobil 
ile Atinaya giderseniz, dakikalarca 
süren 6u geniş asfalt yolu bir zen -
ginin yaptığını söylerler. Şehrin yüz 
bin kişilik mermer stadını ziyaret 
ettiğiniz zaman, A verofun hediye et
tiğini haber verirler. Staddan çıkıp 
parkı gezerken muntazam bir gale
riye ra.sgelirsiniz, büyük sergiler 
hep burada yapılırmış. Hemen ka -
sap Zapyonun ismini duyarsınız. Ti
fisye gibi Atinanın en güzel bir cad
desinin başındaki mermer sarayın 
(Banekis) tarafından müze olarak 
bırakıldığını ve daha hangi tarafı do 
Iaşsanız bir tarih kitabı okur gibi 
rumca isimlerle karşılaştığınızı gö -
rürsünüz. 

lşte ben bu isimlerden birincisine 
daha ilk olarak Eskişehirde rasgel -
dim ve bana şu izahatı verdiler: 
"-Şu gördüğünüz hastane pav -

yonlarmı fabrikatör Hacı Kır oğlu 
Süleyman yaptırıyor. Altmış bin lira 
sarfetti ve daha da edecektir. Ken
disi memnuniyetle işini bırakıp ese
rinin başında bulunuyor. 

Porsuk kenarında pek büyük iki 
pavyonun son sıvaları yapılıyordu. 

iyi su için yapılan su deposu 

Bir müddet sonra civardan gelecek 
zavallı bir çok hastalar buradtı. te· 
da vi edilecek ve bun un manevi zevk 
ve gururu da hiç şüphesiz yaptı~& • 
na ait olacaktır. 

• 
Eskişehirde imar faaliyetinin eil 

mühim kısmını yollar teşkil etmek· 
tedir. Memleketimizin göbeğinde ol· 
rnasma rağmen yağmur yağdığı za." 
m.anlarda kendi kazalarına bile ra.bl 
tasım kesen bu şehirde şimdi büyilk 
bir hareket görülmektedir. llk 92 ki· 
lometresine 138 bin lira keşif y& " 
pıldığı halde valinin teşviki ~ayesini 
de köylü yevmiyesiz çalışmagı kabU 
etmisler ve 350 araba da ayni şers.• 
it altında mütemadiyen taş taşııns.· 
ğa girişmi~lerdi.r. ~~.sayede ~uk~i 
ki azametlı keşif onunde bugun Y 
hem on altı bin lira gibi küçük ıneb• 
lağa çıkmış ve hem de bütün köyle • 
rin yol seferberliği sayesinde ~ş 
senede yapılmasına imkan oldugıı 
halde 21 gün gibi kısa bir zamand& 
ikmal edilmiştir. 

Eskişehir, bu kadar zamandan : 
beri, kabus şeklinde üzerinde dol3 

0 şan durgunluğu tamamen atmış 11 

Sazova bataldıklarınm kurutmastJ13 

e· da başlanmıştır. Yıllarca devanı 
den bu büyük dert, şimdi açrlmak.t~ 
olan kanalara, ovalarında birike 
gölcükleri akıtmaktadır. Mü~ade~e 
baskanı Talat uzaktan gösterıyol'· 

:,_ Tepede gördüğünüz osnıa.l' 
Gazinin ilk hutbe okuttuğu Kara.~a.: 
hisarın biraz bı!risinden, ilerki k5P 
ı·üye kadar uzanan sahada sıtn1~ 
mikropları paz~r kurarlardı ... fak~ 
bu pazar şimdı artık son gunler 
yaşıyor .. 

Sa.it ÇELEBİ 

Denlz t icaret müdürlüğLi 
-kadrosu 

Deniz Ticaret müdürı'üğünün ye~ 
sene kadrosunu t~dik_ ettirme~ ~~ 
re dün akşam denız tıcaret ınild 
Mllfit Necdet Ankaraya gitmiştir. t , 

Tahlisiye umum müdürü Necrrıe et 
tin de, bu yıl yaptırılacak olan .feJliŞ' 
ve radyofarlar için Ankaraya gıtl'P 
tir. 

Haliç Şirketi umumf 
heyet toplantısı 

1
, 

Eski Haliç şirketi umumi heyeti &' 

kalade toplan tısını haziran içinde dr,.e 
pacaktır. Haliç vapurlarının bele14ğeye devrinden sonra, bir kısıın il ~ eıe 
darlar tarafından, idarenin tekra.r tel' 
alınması hususunda gösterilen ~ O' 
bu toplantıda tekrar mevzuuball 
lacaktır. 
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Spor haıreketueırü 
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Finlandiyalı güreş takımını dün ilk 
karşıJaşmada üçe karşı dörtle yendik 

Altınordu ikinci küme şamoiyonu oldu 
Beşiktaş İsfanbu/spor berabere kaidıiar 

[Ba,ı 1 incide] 
bir manzara arzeden stadyom bu 
gün bomboş denecek vaziyette. Ge
lenler de gUreşçilerin vaziyetile ya
kından alakadar olanlar. Çok !evi -
len bu şubemizin dUnyaca tanınmış 
takiplerile yapacakları müsabakada 
ki tenhahk herhalde lazımı veçhile 
tekllm edilememesinden olacak ... 

Saat altıyı beş geçe her iki takım 
eürekli alkışlar arasında sahaya çık 
tılar. 

Güre, Federuıyonu reisi Ahmet 
P'etgeri güreşçileri birer birer tak
tim ettikten sonra yapılması icap e
den kma bir merasimle misafirleri
mize Federasyon namına bayrak 
\re madalya verdi. 

~J lcilo Habip f Ankara I 
nk müsabaka 61 kiloda serbe!t 

ıüret olarak yapıldı. Uç dakika ayak 
ta Fenlandiyalmın seri hücumları • 
ı:ı.a mukavemet eden Habip daha dör 
dUncU dakikada alta dü11tU. Bütün 
enerjisini aarf ederek birkaç tehlike
li vaziyetten kurtulmasına rağmen 
lO uncu dakika 31 inci saniyede sır
tını yere gelmekten kurtarama.dl. 

56 kilo Kenan 
Günlin ikinci milsabakası çok 

aevkU oldu. Kenanm cevval ve 
~le avuca sığmaz hareketlerile has
lnınm bilgili oyunu karşılaşınca or
taya. .zevkle seyredilen bir güreş çıkı 
Yor. Fenlandiyalmm tatbik etmek 
istediği birkaç tehlikeli oyundan c;e
'7ikliği aay~inde kurtulan Kenan 
halk tarafından çılgınca alkışlanı • 
Yor. 

tık on dakika bittiği zaman zevkle 
leyredilir bir güref gösteren mUsa
brklann berabere olduğu ilan edildi. 

Kura mucibince alta düşen Kenan 
lanki yere balyozla çivilenmiş gibi 
Ostte çalıtan Fenlandiyalıya açık 
'°trmiyerek oyun tatbik etmesine 
llılni oluyor. Ve fırsat buldukça has 
lnını sırtına asarak ayağa da kalkı
.ltor. Muhakkak ki bu güreş günün en 
tevkli karşılaşması. tık üç dakika 
bir netice vermeden nihayetlendi. 
Şimdi Kenan üstte Fenlandiyah alt
ta çalışıyor. Biribirlerine tatbik ettik 
leri salto ve kafakol oyunları çok en 
tereaan oluyor. Bu sırada altta bu
lttnan Fenlandiyalr çok ustalıklı bir 
blreketle Kenanm kafasını yakala
dı, bir iki köprüye getirdikten sonra 
~alnu orta hakeminin görebildiği l
~ bir vaziyette tuş yaptırarak 16 
dakika 13 saniyede galip geldi,. Gti
~ sahasında daha çok genç olan 
~enanın bu mağlubiyetten mUtees
'ir olmamaaı lazımdır. Gösterdiği 
Wksek enerjiyi tebrik ederiz. 

'6 lrilo Yusuf 'Aslan 
Mtıaabakaya çok sert başlayan bu 

iki güreşçi daha ilk dakikalarda bi
l'ibirierini bir iki defa ringin dışan
•ttıa attılar. Bu aralık Yusuf Aslım 
ttizel bir de fınıat yakaladıysa da 
tllt minderin dışında oldu. Güreşçi
iti' biribirlerine oyun tatbik ettirme 
:ek için çalışırlarken yere Yııvarlan 
'tlla.r. Ve teknik itibarile yüksek olan 
enlandiyalı !eri bir hareketle Yu
~fu altına aldı. Yerinde tatbik etti
gı &iizel bir burgu ile Yusuf Arsla
tırn ınrtını 9 dakik a 19 saniyede ye
te değdirdi. 

>2 lcllo Nuri 
'rakım kaptanı olan Nurinin bu 

~_lisabakaaı ilk güreşlere nazaran 
.. llrkün daha ağır basmasile geçi
l'or. Hummı bir iki tehlikeye düşü
~ Nuri Fenlandiyalmm fazla kuv
~ti yüzünden netice alamıyor. Fa -
~ t atak itibarile Nuri vaziyete ha
~ttı. Hasmını çok hırpalıyor. Hatta 

ıeferlnde Q<>k güzel bir stipleks 
~ınağa te,ebbüs ettiyse de hasmı-

.. J ' d lwy!\aini tehlike-

Fenrandiya takımı 

den kurtardı. nk on dakikada hakem 
ler müttefikan Nurinin galibiyetini 
ilan ettiler. İkinci on dakikanın üç 
dakikasını Fenlandiyalı altta güreş
tiyse de Nurinin çalışmaları netice
aiz kaldı. İkinci üç dakikada üstte 
çalışan Fenlandiyalı bir iş yapama
dı. Dört dakikası ayakta geçen mü
sabakanın sonu çok sert oldu. Nuri
nin birkaç defa fırlatmasından min
der dışına kaçmakla kurtulan Fen • 
landiyalı belli ki Nuriden zayıf. 
Gonkun donuk sesiyle nihayetlenen 
müsabakanın neticesinde hakem he 
yeti Nurinin ittifakla galip geldiği
ni ilin etti. Güres talcımımıza mü-

Mustafa 

sabakaların ilk galibiyetini kazandı
ljiln bu zafer halk tarafından çılgın
ca karşılandı. 

79 lcilo Adnan 
Ayakta çok sıkı başlayan müsa

baka her iki tarafın biribirine oyun 
tatbik etmek için sarfettikleri fazla 
enerji ile geçiyor. Uzun süren bir di
dişme devresinde her iki taraf biribi 
rine f aikiyet temin edemediklerin • 
den ilk on dakika berabere nihayet
lendi. Ikinci devrede de müsavi gü
reş yapan müsabıkların iki8i yere 

halka takdim edilirken 

yuvarlanırken kolunun üstüne dü
şen Fenlandiyalı Adnana fazla mu
kavemet edemiyerek 15 dakika 26 
saniyede tuşla yenildi. 

87 lcilo Büyük Mustafa 
Ringe çıkar çıkmaz el sıkmadan 

sonra hemen taarruza geçen Musta
fa göz açıp kapayıncaya kadar has
mını iki mühim vaziyete soktu. Bi
risinde minderin dışına çıkmakla 
kurtulan Fenlandiyalı ikincisini çok 
güzel bir köprü ile atlattı. Bu sıra
da tekrar oyun yapmak isteyen Mus 
tafa hasmının mukabil oyuniyle al
fa. düşerek çok mühim bir tehlike 
atlattı. Kollarından men~eneye ya -

hasmını yenerken 

kalanmış vaziyette köprüye gelen 
Mustafa ancak fazla kuvveti saye
sinde mağlubiyetten kurtuldu. Has
mını saltoya almağa teşebbüs eden 
Mustafa tekrar tehlikeye girdiyse 
de bunu da atlattı. Balkan oyunla
rında meşhur olan hasmını havaya 
kaldırarak yere vurmak teşebbüsle
ri akim kalıyor. Fenlandiyah hiç te 
Balkan güreşçilerine benzemiyor. Bil 
tün tehlikeli hareketlerden nefis sıy 
rılışlarla kurtuluyor. 

Sonlara doğru bütün ataklar Mus 

Fenlandiyalı güreşçilere Federasyon tarafından madalya verilivor 

.. 

tafa tarafından oluyona da muhak-: 
kak ki çok teknik olan Fenlandiyah ı 
tarafından bu teşebbüsleri mukabil 
oyunla bertaraf ediliyordu. Müsaba
ka Mustafanın ımnsuz didinmeleri 
ile nihayetlendiği zaman hakem he
yeti :Mustafayı ittifakla galip saydı
lar. Olimpiyatlarda büyük ümitler 
beslediğimiz Mustafadan bu vaziyet
tı' galibiyet beklemiyorduk. Bakalım 
diğer müsabakalarda ne yapacak ... 

Ağırsildet Necmi l Ankara I 
Çok güzel bir vücude sahip olan 

Fenlandiyalı daha müsabakanın ilk 
dakikasından itibaren hakimiyeti e
le alarak Necmiyi ezmeğe başladı. 

Hatta bir seferinde kurtulmak imka 
nı olmayan vaziyette Necmi altta 
Fenlandiyalı üstte yere düştüler. 
Fenlandiyalının bir vaziyetini hake
min favl addetmesi Necmiyi gittiği 
mağlubiyetten kurtardı. Biraz sonra 
Necmi de açılmağa ve hasmına gü
zel saldırışlar yapmağa başladı ve 
ikinci devrede bu çalışması kendisi
ne sayı hesabile galibiyeti temin et
ti. 

61 lcilo Ahmet f AnlcoroJ 
Ilk müsabakasını serbest güreşte 

yapan Finlandiyalı ikinci defa ola -
rak 61 kiloda grekoromen yapıyor. 
Serbestte kolaylıkla galip geldiği gi 
bi bunda da tamamile hakim güre
şen Fenlandiyalı, ittifakla galip ad
d€dilerek müsabakalara nihayet ve
rildi. 

Gazetecilere ringe yalcın 
bir yer ayrılmalıydı 

Ferdi mlisa bakalarda vaziyeti ya
kından görerek tesbit etmek mecbu
riyetinde olan gazeteciler dün müş
kül vaziyette kalmışlardır. Çünkü 
kendilerine ringten çok uzakta Bal
konda tahsis edilen yer hare
katı yakından görmelerine ve dün
kü güreşin inceliklerini teferrüatile 
tesbite imkan bırakmamı" ve müsa
bakaları yapan Finlandiya güreşçile· 
rini ismini bile duymak kabil olama
mıştır. Maamafih sporcu arkadaşımı 
zın sadece uzaktan müşahedelerini 
kaydetmekle iktifa ediyoruz. Güre'ş 
Federasyonunun müteakıp karşılaş -
malarında işi daha olgun şekilde orga 
nize etmesini beklemek memleket epo 
ru namına lazımdır. 

' Dinarh ile Kara Ali 

berabere kaldılar 
Denizli, 31 (Tan) - Bugün, Dinar 

1ı Mehmet ile Kara Ali güre§tiler. Be
rabere kaldılar. 

Lik maçları 
Şeref stadında 

Dün Beşiktaş ve Kadıköy statla
rında lik maçlarına devam edilmiş· 

tir. Beşiktaş starl•nda ilk olarak ya
pılan Doğanspor - Sümer maçında 
Doğanspor hükmen galip geldi. -

!kinci olarak yapılan Feneryılmaz
Anadoluhisar maçı Anadoluhisarlı • 
ların 2 - 1 galibiyetile neticelendi. 

Anadolu 1 Eyüp O 
nk devre sıfır sıfıra nihayetlendi. 

ikinci devrede sol açık Zekinin yap
tığı bir golle galip vaziyete geçen 
Anadolu oyunu 1 - O galibiyetle bi
tirdi. 

Bıitcfaf 1 lsfanbulspor 1 
Caferin idaresinde başlanan bu o

yun ba.ttan nihayete kadar zevkle 

l 

Oünkt1 güreşlerden heyecanlı bir an 

ilk karşılaşmayı yapan takımımız 

devam etmiş ve sahaya eksik çıkan 
Beşiktaşlıların berabere kalmasile 
nihayetlenmiştir. 

Birinci devreyi sıfır sıfıra bera· 
bere bitiren her iki takım ikinci dev 
re çok canlı akınlarla biribirlerini 
tazyik altında bulundurarak İstan · 
bulspordan Şinasinin yaptığı gole 
Hüsnünün kargaşalık arasında yap
tığı bir golle mukabele eden Beşik
taşlılar neticeyi değiştirmek için çok 
çalıştılarsa da muvaffak olamıyarak 
beraberlikle sahadan ayrıldılar. 

Kadıköy stadında 

Kadıköy stadmda sabahleyin ya
pılan genç takımlar şampiyonasmda 
Güneş - Galatasaraya 5-4; Vefa A
nadoluya 7-0 ; Fener bahçe - Istan
bulspora 5 - 4 galip geldiler. 

Altınordu 2 Kasımpaıa O 
!Ik devreyi 1 - O galip bitiren Al

tınordulular ikinci de\.Te bir gol da
ha yaparak oyunu 2 - O kazandılar . 
Bu suretle bu seneki son maçını da 
galibiyetle bitiren Altınordulular 

ikinci küme şampiyonu olmuşlardır. 

Kendilerini tebrik ederiz. 

Fenerbahçe 7 Beykoz 1 
nk devreyi Esat ve Fikretin yap

tığı iki golle galip bitiren Fenerbah
çeliler ikinci devrede Beykozun yap
tığı 1 gole 5 gol yaparak 7 - 1 galip 
geldiler. İkinci decrede her iki takım 
dan birer oyuncu çıktığından takım
lar onar kişi oynamışlardır. 

Halkevi furnuvaSI 
Eminönü Halkevi spor kolu tara

fından tertip edilen gayri federeler 
arasındaki turnuvaya Karagümrlik 
stadında devam edilmiştir. nk oyun 
Bozkurt - Alemdarspor arasında ya
pıldı. Alemdarın bir golüne Borkurt 
!ular dört sayı yaparak 4 • 1 galip 
geldiler. 

İkinci maç Valdespor - Bayoğhı 
Halkevi takımları arasında yapıldı. 
Çok hakim oynayan Valdespor 7 - O 
galip geldi. --Dünkü atletizm müsabaka· 

larına ait tafsilat 
1 O uncu sayfamızdadır .• --

QUnün yegane serbest güreşinde Habip (Ankara) mağlObiyete giderken 

-

Kenan hum1nı ..mon a"rk• 
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EKONOMi 
Türkiye-İran transit yolu 

. 
Tebrizle Trabzon arasında da bir 
otobüs servisi ihdası düşünülüyor 
Nafıa vekaleti yakında Trabzon -

Erzurum arasında otobüs seferleri
ne başlıyacaktır. Şimdilik bu sefer
ler tecrübe mahiyetinde olacaktır, 

ilerde Trabzon ile Kars, Van ara -
sında otobüs seferleri yapılacaktır. 
Bu projeye göre, Tebriz - Trabzon 
arasında yolcu ve eşya nakliyatı i
çin otobüs işliyecektir. Bu hususta 
Türkiye - Iran hükumeti arasında 
y~ni bir anlaşma yapılacaktır. 

Ankara da 

Aile sanayii ve küçük 
sanayi sergisi 

Ankarada aile sanayiinin ve küçük 
sanayii korumak maksadiyle bir ser
gi açılacağından bahsedilmişti. Iktı
sat vekaleti tarafından vilayetlere 
yapılan bir tamime göre bu sergi i
kinciteşrinin ilk günü açılacaktır. 

Sergiye kimlerin iştirak ed~ceği ve 
neler gönderileceği aşağıda yazıl -
maktadır. 

BORSA · PIY ASA 
30 MAYi~ CUMARTESi 

Para Borsası 

Al ıt 

Sterlin 624,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız frangı 164,-
20 Belçika lranıı:> 80.-
20 Drahmi 20,50 
20 lsviçre fr. 812.-
20 Çelı kuron 84.-
~0 Ley 13,-
20 Dınar 48.-
Liret vtsikalı 193,-
F'lorın 82 50 
Avusturya 5iJin 21,50 
Mark 28.-
Zloti 21,-
Penıır 22.-
Leva 22.-
Ven 30.-
lsve( kuronu 30.-
A ltm 968.-
Banknot 242 -

Sa tJt 

629,-
126,-
167,-
84.-
23.-

820,-
88-
Hı.
S2.-

l!.6,-
84.-
24.-
32.-
23,
ı•.-
24,50 
34.-
33.-

970.-
243.-

Siz onu 
Gemlikten A. E. imzasile: 

• 
sevıyorsunuz 

da gönlünüz olmadıktan sonra resmi: 
niz olmuş, ne çıkar? Hem mademki 
aileniz de bu meseleden haberdar -
dır, derslerinize sftkfınetlc çalışmak
tan başka bir şey düşünmeyiniz. 

* 
Münasebetsiz bir 

münasebet 
Modada K. Yıldız imzasile: 

Trabzon - Erzurum arasındaki o
tobüs ve kamyon seferlerinin dev -
let eliyle işletilmesine büyük bir za
ruret hasıl olmuştur. Mevcut hat 
üzerinde' otobüs ve kamyon işleten
ler tüccarın şikayetini mucip olmak
taydı, ortada mauyyen bir tarife ol
madığı için, tüccarın, Kars, Erzu -
rum gibi ticaret merkezleriyle mun
tazam bir surette ticari münasebet
te bulunmasına imkan yoktu. Do
ğu vilayetlerinde ekonomik vaziye -
tin inkişafı için, her şeyden evvel 
muntazam nakliye servislerine ihti -
yaç vardı. 

Kars ve Erzurumdan getirilen eşya -
om da fiatlarmda bir istikrar mev
cut değildir. Trabzon - Kars veya -
but Trabzon - Erzurum arasında 

pahalı kamyon nakliyatı, Kars ve 
Erzurum ticaretinin inkişafına en -
gel teşkil etmektedir. Bu yüzden 
Karsta 45 kuruşa kadar satılan yağ 
nakliye tarifelerinin pahalılığı yü -
zünden Trabzonda 55 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Halbuki Kars Türklye
nin en ziyade hayvan kesafetinin bu
lunduğu bir yerdir. Ve burada bir -
kaç yağ fabrikası vardır. Bugünkü 
şerait altında, l\:arsta. ancak bir yağ 
fabrikası işliyebilmektedir. 

15 gün devam edecek ve serbest 
satışta bazı şartlar dahilinde yani e
sas sergiyi bozmaksızın veya sergi 
hitamında teslim şartları ile mümkün 
olacak olan bu sergiye bilhassa aşa· 
ğıdaki sanatlar iştirak edebilecek -
lerdir: 

Celcler 

"24 yw;ındayım. Sekiz sene evvel 
mektepte okıırkeıı bir kızla seviştim. 
Sevgimiz beş sene devam etti. Bu 
kızın benden istikbali daha parlak 
tahmin ettiği bir gençle seviştiğini 
öğrcııdim. Me..,elcyi tahkik ettigim
de hakilı:atetı seviştikleri meydaıuı 
çıktı. Be:; altı ay sonra bıı genç oııtı 
terketti. Bıı kız1tı yaptığı çirkin ha
reket l.ı<.mi çok lcızdırdığından kendi
sini unutmağa muvaffak oldum. Vr; 
sencdcnberi koyduğu vasıtalan, ran
devii ve mektupluruıı lı:abııl etme -
dim ve hatta tahkir ettim. Hala o 
beni çıldırasıya seviyor 11c her gör
düğü yerde alakadar olmaJc istcdiği
ııi gördügümdı.:m ~iııirleniyorum. Ar
tık ona scvnıcdi{Jimdeu evlenmemize 
imkôıı yok,bu kızrn be;ıdeıı alakasını 
kesmek içiıı ııe yapmaklığıın lô.z}nı
ycldı{Jiııi bildirmenizi rica cdcrırn." 

"25 yaş-mda bir gencim. Bunda?ı 
iki buçuk seııe evvel bir gün Moda
da gezerken arkamdmı bir kadıııııı 
beni takip etrnelde olduğunu hisset
tim ve bıı anlayışım çok geçmedeıı 
keııdisi ile tanıştım. Hatta benden 
evvel aşkını o bana ilan etti, sonra
dan dul ve hıristiyan olup, 35 yaşın· 
da olduğunu da öğrendim. Bu ko • 
ııuşmamtz az bir zaman zarfında 
milthi.ş bir aşk şeklini aldı. Boşta 
oldu,ğıwı ve keııdisile nasıl mes'ut o
lacağımı, bu arada söyledim. Buna 
karşılık ta hiç düşünmememi ve het 
şeyimi tem-hı edeceğini vadetti ve ev
lenmeğe karar verdik. Şimdi ise kar
deşleri bıt krıdmın benimle konu§ma· 
sına hiç taraftar değiller ve her §e· 
ye mani oluyorlar. Bu vaziyet kar· 
şısmda şaşırdım. Çil>ıkii ben ona gü· 
venerek bu zamana kadar bir iş bul· 
mağa bile teşebbüs etmedim. Etme~ 
1.stesenı dahi mani oldıı. Bu hallcrı 
beni daha cesaretlendirdi. Ailemf. bi· 
le ayaklarım alttna aldım. O i.s~ 
kardeşlerinin sözüııe tlyarak şimdı 
benden kaçıyor. Tesadüflerimde kcıı
disiııc mazide konıı..Jtuğumuz ve va
dettiği şeyleri hatırlatıyorum. Evv~· 
La müteessir oluyor, smıra da "Emuı 
ol onların hepsi olacaklardır,, di'!J''T· 
Fikrini bir türlü anlıyam1yorum. De
lice de seviyorum. Elimden çıkacak 
herhangi bir cinayeti dahi göziime 
aldırn. Çünkü başka çare bulamıyo· 
rmn. Beni b-u hususta tenvir edecek 
bit cevabınız varsa ya~etenizde ctet
cini rica ederim." 

Devlet kamyon ve otobüs seferleri 
ucılz tarifelerle, Kars yağlarını ve 
peynirlerini Trabzon limanına getire
cek olursa Karsta ticari ve zirai bir 
inkisnf husule geleceğine şüphe yok
tur. Nafıa vekaleti projesinde en mü 
him olan nokta da, Tebriz - Trabzon 
arasında kamyon ve otobüs scf erleri 
açmaktır. Bu seferler açılacak olur
sa, Türkiye - Iran arasında pek mü
him olan transit ticareti de daha zi
yade genişliyecektir. Bundan başka 
~tobüs servisleri yüzünden, Iran yol
cuları da Tebriz - Trabzon yolu ara
smdaki yolu tercih edeceklerdir. U -
çüncü müfettişlik doğu viliiyetlerinin 
inkişafına çalışırken Iran transit iş
lerine pek ehemmiyet \'ermektedir. 
Trabzon - Tebriz otobüs seferleri için 
lran yolcularının bu yol iizcrinde ra
hat yolculuk yapması icap eden ter
tibat alınmaktadır. 

1 - Her nevi oya ve tentene işle
ri, 

Trabzon - Erzurum, veyahut Kars 
Trabzon arasındaki otobüs ve kam -
yon seferleri pahalıdır. Mesela Kars
tan bir kilo yağın Trabzona kadnr 
olan masrafı 6 - 7 kuruştur. Yaz 
aylarında daha ucuza mal sevkedil
diği vakidir. Kamyon sahipleri ara
sında da müthiş bir rekabet vardır. 
Aralarında bir t.ürlü uyuşamadık -
tarı için, ortada muayen bir tarife 
~ teessüs edememiştir. Bu suretle 
lkide bir değişen tarife yüzünden, 

Zeytinyağı 

E9e mıntakası 
piyasası durgun 
Istanbul zeytinyağı piyasasında 

son hafta içinde muamele olmamış -
tır. Düşmesine intizar edilmekte olan 
fiyatler seviyelerini muhafaza etmek 
tedir. Son fiyat vaziyeti: 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

60 kuruş 
57 kuruş 
44 kuruş 

Eğe mmtakası zeytinyağı piyasası 
durgundur. Muameleler pek ufak par 
tilere inhisar etmektedir. Gevşeklik 

bilhassa asidi yüksek mallar üzerin -
de kendini hissettirmektedir. Piyasa
nın durumu sağlam görülmektedir. 
Son fiyatler: 

Yemeklikler 
5 asitliler 
Sabunluklar 

41-44 kuruş 
38 kuruş 

37-37,5 kuruş 

Türkiye ile klering muka· 
velesi olmıyan memleket

lerle ticaretimiz 
Para koruma kararnamesinin 32 

nci maddesini tadil eden kararname
ye göre Türkiye ile klering veya ben 
zeri bir anlaşması olmıyan ve Türki
yeye aldığından fazla mal satan 
memleketlerde ihracat kıymetine mü 
savi olmak üzere ithalat yapılacak

tır. 
lktısat vekaleti bu memleketleri şu 
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Ademle Havva 
Bürhau CAHIU 

Şimdi babama dönüyorum. 
Bana yarım ana ve bütün bir ar

kada§ olan babamın yanında düne ka 
rışan mes'ut günlerimin hatıra.larile 
yaşıyacağmı. Müşterek hayatımızın 
canlı yadigarı gözlerini açtığı za -
man dünya yüzünde yalnız anasını gö 
recek! Onu avutmak ta benim tesel
lim olur .. 

Bugün için cennetten tardedilen ilk 
kadının son eşiyim. Yarın ne olaca -
ğımı kim bilir. 

Senden hiç şikayetim yoktur. E -
ğer kalbimde bir acı varsa bunu de
şen sen değilsin Kamran. Kadın ola
rak doğmak zaten kafi bir acıdır. 

Senin için düşüncem şudur: Beni 
aramadan mes'ut ol! 

• 
!pekli eldivene sarılmış ağır yum -

ruklar kafamı pelteleştirdi. 
Beynim erimiş gibi kızgın bir mayi 

halinde kafamda kayniyor. Çöktü -
ğüm koltuğun kalıbını almış gibi vü
cudüm hamur halinde. Ne oldum ben. 

Daha on iki saat evvel içinde sevinç 

2 - Gergef, nakış ve her nevi 
biroderi ve elişleri, 

3 - Ev tezyin sanayii grubuna 
girebilecek her nevi işlemeler ve ör
güler, 

4 - Deri üzerine işlemeler, 
5 - Sedef kakma işlemeler, keh

ribar işlemeler, 
6 - lşlemeli kadın çamaşırları, 

çocuk elbiseleri, yastıklar, havlular,. 
masa örtüleri. 

Deri piyasası 

[~uzu 

satmşı 

d •• 
erıss 

başladı 
lstanbulda kuzu derisi piyasası a

çılmış ve muamelelere baslan.mıstır. 
lstanbul Borsa kayıtlarına: naz~an 
fiyatler şu suretledir: 

Keçi tuzlu kuru 135-l 40 kuruş 
Tuta 80- 85 kuruş 
Koyun tuzlu 47 kuruş 
Koyun hava 58- 60 kuruş 
lzmirden kuzu ve koyun derileri ü-

zerine Almanya ile müsait İ$1er yapıl 
makta olduğu bildirilmektedir. Deri 
piyasası sağlam olup iyi malların fi
yatleri şöyledir: 

Kuzu 
Koyun 
Oğlak 

85 kuruş 
60 kuruş 
60 kuruş 

Samsun deri fiyatlerinde gevşek -
lik vardır. Tuzlu kuru koyun derisi -
nin kilosu 46-47, hava kurusu 50-52 
kuruştur. 

Mersin mıntakası : Almanyadan va 
ki taleplerin devam ettiği ve piyasa
nın sağlam durumunu muhafaza ey
lediği anlaşılmaktadır. 

suretle tesbit etmiştir: 
Efganistan, Arjantin. Avustralya, 

BUicistan. Brezilya, Cenubi Afrika, 
Iran, Hindistan. Kanada, Kıbrıs, Le -
tonya, Litvanya, Malta, Meksika, Pe 
ru, Milan, Siyam .. 

çiçekleri açan bu yuvanın hali ne? 
Her nefes alışta ciğerlerimin ferah

ladığını duyduğum bu çatı altındaki 
hava bugün beni neden bunaltıyor. 

Gözlerim. içinde en mes.'ut saatleri
mi yaşadığım odanın eşyası üstünde 
dolaşıyor. 

Bu gül kokulu, gül rengi örtüler ara 
smda Hayalin o nefis başı görüne -
cek. O derin nergis gözleri gülecek 
gibi geliyor. 

Her sabah alnından, saçlarından ö
perek uyandırdığım Hayal acaba ba
na bu ayrıltk ıztırabını tecrü'bı=: ettir
mek için bir tarafa saklandı mr? O -
nun kokusu hala odanın havasında 
dolaşıyor. Fakat aldığım nefesler ci
ğerlerime kafi gelmiyor. Bacaklarım 
kırılmış gibi.. 
Şimdi sürüne sürüne bir terkedil -

miş yuvayı dolaşıyorum. Gözlerim 
tuvaletin üstündeki resimlere takıl
dı. Beynime hanç~r saplanmrş gibi ol
dum. Hayal kendi fotoğrafını kaldır
mış, benimkinin üzerine de bir siyah 
örtil koymuş. 

Ah Hayal, intikamın çok acı. 

7 - Çorap ve atkılar, şallar. 
Mıntakanızda ev tezyin sanayii 

grupuna girebilecek diğer maddeler 
de vekalete bildirilerek göderilebilir. 
Eşyanın Ankaraya kadar nakli ve 

satılmıyanların iadesi, muhafaza ve 
s.igorta masraflrı, istand tesisatı mas 
rafları iktısat vekaletince deruhte e
dilecek ve muvaffakıyet gösterenle
re muvaffakıyet derecesine göre ma
dalya verilecektir. 

Şimdiden mıntakanızdaki bütün 
odalara tamimi suretile. alakadara -
nın teminini ve nihayet 15 ağustos 
1936 tarihine kadar ne miktar ve ne 
cins mallarla iştirak edileceğinin, 
doğrudan doğruya Türkofis Sergi ve 
panayırlar bürosu - Ankara a<ircsine 
bildirilmesini ehemmiyetle rica ede -
rim. 

Sovyet Rusyada 

Bahk üretmek için 
tecrübeler yapılıyor 
Sovyetler birliğinde. geniş mik -

yasta, evvelce balık bulunmıyan su
larda balık üretme tecrübeleri yapTl
makta ve çok muvaffakıyetli netice
ler elde edilmektedir. 

Son zamalarda Sibiryadaki Obi, şi
mal mıntakasındaki Onega ve hlur -
man mmtakasındaki Kola nehirlerin
de balıkçıların ağlarına mühim mik
tar<la som balıkları, havyar veren ba 
lıkJar ve daha sairelri takılmaktadır. 
Bu balıklar vaktiyle bu nehirlerde 
mevcut değildi ve bundan birka<; yıl 
önce bu nehirlerde de üremeleri için 
bu sulara atılmıştt. 
'Kazakıstandaki Balkaş gölünde de 

halen Aral denizinden getirilen iki 
nevi balık üretilmektedir. 

Karadenii kefah, Hazer deizine 
çok iyi alışmış ve mükemmel suret-

yandıracak harekette bulunmıyacak
tım. Ne yazık ki, Hayal kendini alda
tılmış bir kadın zannediyor. 
Şüphenin bu kadar tehlikeli olaca

ğına nasıl ihtimal verebilirdim. Onu 
inandırmak için her şeyi yapacağım. 
Fakat mektubunda o kadar sakin gö
rünmesine rağmen şahlanan gururu
nu tatmin etmenin ne müşkül oldu -
ğunu anlıyorum. 

Hayal. muhakemesile yaştyan bir 
kadm olmasaydı zayıf anlarını bul
mak imkanı vardr. Fakat biliyorum 
ki, bu kararı vermezden evvel onun 
kafası dünü ve yarını çok düşün

müştür. 

Onu aldatmadığımı, sevgisinden 
bir damla kaybetmediğimi isbat et -
mek için ne yapmalıyım! Üzerinden 
sam yeli esmiş bu solgun gül bahçe
sine eski rengini, eski havasını ya
şatmak imltanı var mı ? 

Çalışacağım. 

* Günler birikiyor. Haftalar biribiri-
ne ekleniyor. 

Bu kadar hakarete uğrayacak ka
dar ne yaptım. 

Odamın havasına yayılan gül ko -
kusu o kadar azaldı ki, onu duya
bilmek için başımı koymadan muha
faza ettiğim yastıklarıma yüzümü sü 
riip kokluyorum . 

Başımdaki saadetin bu kadar kıy
meti olduğunu simdi anlıyorum. Sa
mimi de olsa onun kalbinde şüphe u- Bu gül mabedini her akşam yaşlı 
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Çekoslovak 
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Mektubunuzdan, sizin bu kızı ha
la sevdiğinizi anlıyoruz. Bunu kendi 
kendinize de itirafa cesaretiniz yok. 
Eğer tahminimiz doğru ise, yapaca
ğınız ~ey, onu affetmek, gençlik gör
güsüzl uk hatasını ona bağışlamak · 
tır. 1yi ve btiyük kalpler için bun -
dan daha güzel hareket olmaz. Eğer 
tahminimiz doğru değilse, alakanızı 
kesmek için onunla hıç alakadar ol-

Aslan Çimento 
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Rusyada pamuk ekimi 
Sovyetler birliğinde bu yil pamuk 

ekimi geçen yıla nispetle çok daha 
çabuk bitmektl,dir. 5 mayıs tarihnide 
1 milyon 981 bin hektar arazide e -
kim faaliyeti bitirilmiştir. Bu mik -
tar, planın yüzde 94 iinU te~kil ey -
!emekte ve geçen yıla nispetle 300 
bin hektar bir fazlalık göstermekte
dir. 

te üremiştir. ilk defa olarak Hazer 
kefallarmın avlanmasına başlanmış -
trr. Şimdi de gene Hazer denizindi! 
Karadeniz hamsisinin üretilmesine 
çalışılmaktadır. 

Amur nehrinde de, Kamça,tkadan 
getirilerek bundan birkaç yıl önce 
mühim miktarda bu nehire dökülmüş 
olan balıklar avlanmağa başlamıştır. 

Yeni yeni ac;rlmakta olan kanallar 
üzerindeki biiyük bendlere ve sun'i' 
gollere de mühim miktarda krymetli 
ba1 ... ıar atılmakta ve üretilmelerine 
çalışılmaktadır. 

gözlerimle ziyaret ediyorum. Yastı -
ğma yüzümü sürerek acllarımı dökü
yorum.Bu benim artık ibadetim oldu. 
Bu odanın kapısını yalnız ben açıyo
rum. Iki aydır olduğu gibi sakladığım 
bir şeysine el sürmediğim bu yalak 
odasında geçirdiğim dakikalar içime 
biriken _arıları yıkıyor. 

lif< 

Ona yazdığım mektuplar cevapsız 
kaldı. Bunu zaten biliyordum. Arka
sından koşup gitseydim yine kabul 
etmiyecekti. Onu aldatmadığımı, elim 
tesadiifün bir samimi dost ziyare
tinden başka bir şey olmadığına onu 
inandıramadrm. Babasına yazmayı 
düşündüm. Bunun Hayali büsbütün 
kızdıracağma şüphe yoktu. Kafasile 
yaşryan o mağrur kadını babasile i -
nandırmak kabil miydi? 

Hayal gibi inatçı ve zeki bir kadını 
çocukça vasıtalarla mağliip etmeğe 
imkan yok. Onu kararından döndüre 
cek ancak tutacağım yolun şeklidir. 
üzerine düştükçe kabahatimi büyill -
tecek. Israr ettikçe hıncı tazelenecek. 
Onun ruhi temayüllerini o kadar iyi 
öğrendim ki! 

Dört mektup yazdım . Dördüne de 
cevap vermedi. Artık yazmıyorum. 

Son mektubumda bu yıl lstanbula 
dönmiyeceğimi, çünkü yalnız olarak 

mamanız kafidir. 

* Mektuplarımı vermiyor 
1zmirden Muzaffer Nihal imzasi

le: 
"Henüz 15 - 16 ya§lanndayırn ve 

mektebe devam etmekteyim.Bu ya:}la 
bir genç kı~m muhakemelerinde isa
betsizliğinden, hatalara tlilşcceği pek 
tabii oldıığundan ben de peşime ta
kıla.ı ve beni bir{·ok yala;ılarla iğfa
le çalı~tığrnı btlahMc öğı wıdıgı,,ı 
meı~tczıli uir gençle taınştını ve mek
tepten çıktığım zamaıılarcla onunla 
konuşınafja başladım. Neticede ara
mızda l.ıir sevyi de baş göstermişti. 
Bıı ycnç lstanbııla nal;;lcdiııee kcndi
~ile mektuplaşmış ve fotoğraf ta te
ati ctmi.J bııluııuyorum. Hcnü:: tah
sil rayında uluıı kim~e:siz bit mektep 
çocuğıı ile tesi.s ettiğim bu miüıase
uetin doğru bir hare/;,ct olmadığını 
t.laşaııerck, vaziyeti bııgiinc kadar 
:;cf kat ve muhabbctincleıı asla ınah
' ıwı kalmadığım ebeveynime açtım 
ve kmı<lileriııdcn uf diledim. Beni af
fettiler. Bwıdaıı dolayı çok mes'u -
dum. Vaziyetten lstaııb11lda bulunan 
genci de haberdar ederek mihıascbe
timiziıı ailem taıafındatı ·muvafık 
yöritlmediğiııi t'e geçici bir heves o
laıı bu münaselJetin bilha.ssa benim 
için iyi netice vermiyece{jini ileri sii
rerek fotoğraflarımı geri gönderme
sini i.<ıtedi7n ve kendisininkileri gön
derdim. Bugüne kadar hiçbir cevap 
alamadım. Bugiin asude ı·e salim 
bir başla tahsilime devam etmek is· 
tiyorum. l"otoğrajlanmı nasıl geri 
alabilirim, Bu husıısta çok sıkllıyo
ı·u m. Bana yol göstermenizi rica 
ederim." 

Çok tedbirli ve akıllı hareket et
mişsiniz. Fotoğraflarınızı geri al
mak için fazla endişeye kapılmayı -
nız. O genç size göndermemiş, zara
rı yok. Siz vicdanen müsterih olu -
nuz ve müsterihsiniz. Bir başkasın-

Istanbula gitmeyi doğru bulmadığı
mı, eğer müsaade ederse Nise gelebi
leceğimi söyledim. 

Cevap vermedi. • 
Hayalin hu vaziyeti babasına nasıl 

anlattığTnı bilmediğim için Şevket 
Vamık Beye de bir şey yazamıyorum. 
Herhalde bir anlaşma imkanı görsey
di o bana kendi yazacaktı. 

Vaziyeti babam da bilmiyor. 
Zavallı babam yalnız kaldığından

beri çok değiştiğini söylüyor. Bemm 
bu tatil gelmiyeceğime çok canı sıkrl
dı. Tatil devresi mühim tatbikat için 
kısa seyahatler yapacağımı yazdım. 

Günlerim çok fena geçiyor. 
Hayalin itiyatıarımıza alıştırdığı 

hizmetçi sakin bir kız. Evde saatlerce 
kapanıp kaldığım günler hiç ses <;ıkar 
madan çalışıyor. Kendimi tanfürnile 
okumaya verdim. Eski, yeni rıe bulur 
sam okuyorum. 

Hayal giderken kitaplarını götür -
müş. Zaten kitaplarile, elbiseleriıırien 
başka her şey olduğu gibi duruyor. 

Ve benim bu kalan eşyaya ne mu -
kaddes birer hatıra gibi baktığımr an 
hyan Janet te hiçbir şeyin yerini de
ğiştirmiyor. Şimdi yazı odasında ya
tıyorum. 

Hayal bir gün gelip gizlice beni gör 

Size açıkça söyliyeceğiz ki, bU 
tarzda bir münasebet bir erkeğe ya.· 
luşmaz. Evvela, nasıl olur da bir ka
dının, hem de sevdiğiniz bir kadının 
maddi yardımım kabul ediyorsunuz. 
O, nekadar zengin olursa olsun, sizin 
de çorbada hiç olmazsa tuzunuz ol • 
ması lazımdır. 

Sonra, bir kadın sözüne uyarak iş
siz dolaşmak ne dereceye kadar doğ
rudur? Bir erkek için işsiz dolaşıp 
bir kadının lokmasını yemek ağır 
değil midir, bunu düşünmediniz mi? 

Daha sonra bu kadının kardeşle
rinin hakkı var. Bizim size açıkça 
göstereceğimiz vaziyeti onlar dedıal 
anlamışlar, hem sizi, hem kardeşle· 
rini bu uygunsuz vaziyetten kurtar
mak istemişler. Bunu, her nalde ka· 
dm da anlamış olacak ki sizden ay
rılmış. Siz bu vaziyete teşekkür et: 
melisiniz. Bu aşkı, bu münasebetı 
unutmalısınız. Seven bir kadının aş· 
kından gözü kararmış bir halde yap• 
tığı ve hakikatte bir erkek ta:rafrrı· 
dan kabul edilmesi güç olan vaitie
re istinat ederek cinayet gibi şeylel' 
düşünecek yerde, sizin için yapda • 
cak en mantıki ve doğru hareket. 
kendinizi toparlıyarak bir baltaya 
sap olmanızdır. . 

Size bu hususta yapabileceğirniı 
tavsiyeler bundan ibarettir. 

se geride bıraktığı yuvanın günahS1
' 

bir kürek mahkü.muna zindan oldU • 
ğunu anlıyacak. · 

Fakat o mağrur başı çevrildiği tıı· 
raftan döndürmek ne müşkül 

* 
Istanbula dönmedim. 
Tatil benim için bir cehennerı1 ol

du. 
Eğlenmek için · gittiğim yerlerdO 

sıkılıyorum. 

Deniz mevsimi. Şehirler boşalıyor· 
Mahalle bakkalları bile pilajlara gi· 
diyorlar. Benim hizmetçi Jannet 

00 

beş gün izin aldı. Holandaya gitti 
Yalnızlık asabımı bozuyor . . 

• 1 
O büyük hadiseden sonra "A.Jı~ı 

ancak iki kere gördüm. Bu ıa.V 1• 
krz istemiyerek bir felakete sebeP 

0
1' 

duğu için çok müteessir.Beni görlJ'.}\ 
bile istemiyor. Bu vak'a üzerine Jılıı 
konuşmadık. Fakat ya.lnız olduğtlııı 

· ıv anlamış görünüyor. Sıcaklar ço1' 

ğır. ·tiı' 
Şimdi tstanbul, Boğaziçi kitrı bt d8> 

ne serindir. Hayal beni oradal'l 
mahrum etti. 
Arkadaşlar da dağıldılar. ~r) 

' ArkaS' 
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No. 108 Yazan: MITHAT CEM.Al. 

Bu 
şık 

merhamet 
olmak için 

bir tarzdı : Belkıs 

Adnana acıyordu 
Saralı Benıard Naşidin babası gi

bi bir hırsızın ayağına gidiyor, 
Musset'nin şiirlerini okuyordu. 

Adnan gittikten sonra, Naşlt, Sa· 
ra Bemarm Beyoğlundaki tiyatroda 
oynadığı gece; locada Adnanla Hi· 
cayetin nasıl oturduklarile alay etti. 

- Orada olmalıydın da görmeliy
din. Hidayet, locanın arkasına çekil • 
miş; hem kibar bir mahviyetle halka 
gföilnmiyor, hem perde aralarında lo 
cada ayakta durup konuşarak kendi
ni görsUnler diye bekliyordu... Senin 
:Ad.nanın vaziyeti, o, büsbütün gülünç 
tü: Hidayet onu locanın önüne oturt
muş, zavallı, sırtında redingot, araba 
nm önünde oturan seyis gibi idi. Hi
dayet te tuhaf ... lnsan beraber götü
receği adama bari bir ismokin yap
tırır. 

Belkis, Adnana acıdı: 
- Çok zavallı adam... Yüreğim 

tm'Çalanıyor ... Yardım etmek istiyo
nım. Babama söyleyip birkaç kat el
bise yaptırtsak diyonmı, ama çok ta 
kibirli şey ... Çekiniyorum! ... 

lttihat ve Terakkiden Adnana ge
len mektup Beşiktaş Muhafızının e
lindeydi: "Bu mektupta ne denmek is
teniyordu? Bu mektubu yazan mel
un kimdi ? ,, ve daha böyle birtakım 
sualler ... 

him P~anın gazeteden kesilen resmi 
vardı; hattat Sami Efendinin (Hüves 
semiülalim) inin yerine arma işlemeli 
Hereke seccadesi çivilenmişti. Fanos 
lu çifte 18.mba artık he rgece yanıyor 
du. 

Bu merha~ bir tarzdı. Belkis, 
§Ik olmak için Adnana acıyordu. Ta
rih hocasının kibrine dokunmayarak 
ona eyilik edebilirdi; mesela aylığı- Geceleri kalabalık ev Bu lambaların ilk yandığı akşam 
m arttırarak. Arap Avnullah Paşa Senih !<;fendinin 

Naşit _ Bu f~ara kısmı hep böyle Macide, lohusa taklidi yaptığı gün camdan gözleri önünden geçerek elin 
clurlar Belkis, acırsın, ku:arlar; ~1 _ den sbnra .A'.dnanı bir daha görmedi. de bastonla, bu odaya girmişti; bura
..... nzs yı·ne k ı ı Henüz auymamıştı: Adnan Selanikte sı bastonla girilen yatak odasıydı. tn-
~ m, ızar ar ..... 

Vapurdan köprüye çıktığı zaman ki cemi~etçile:in lstanbula adamı ola !erinden dışarıya uğrayan beş duy • 
~dııana tanımadığı bir adam yanaş- rak hapı~~ydı: . gu, elin, gözün, burnun, kulağın ve 
b. Hani bazı adamle.r vardır, hem si- Bunu ogrenınce karn~dakı çocuk- dudağın beş hücumu bu odayı gece 
~idiler, hem de polis olduklan anla- tan korkusu kalmadı. Bır sabah ec- yanlan ormanlaştınyordu. 
§ılır, onlardan biri. zacı Karniğin karısı Sürpuhi Sofu- Fakat acayip bir orman: Burada 

Adam: "Adnan Beyi, dedi. lardaki evden koltuğunda uzun bir Ziyanin üı~permesi, gölgenin ihtizazı 
Adnıı blı adamın biHJbıden l\attan bohcayla. çıkti. Bu çıkın Macidenin yoktu. Aşk bile burada güzel değildi. 

ııtandı, etrafına bakındı. Adnandan olan çocuğuydu. Bu odanın en kuytu. kısmı köşede 
Adam - Adnan Bey değil misiniz Kocası Kaırniği ermeni ih tilalinde T 

yoksa'! Senih efendi evinde saklamıştı. Sür- duran karyolaydı; yatak tezgahtı, Ma 

Bugünkü Program 
lstanboJ 

18,- Hafif musiki (plUı:), 19,- Ha
berler, 19,15 Muhtelif plaklar, 19,30 Kı
zılay namına konferans: Dr. Salim Ahmet 
(Kızılay haftası), 20,- Sololar (plik), 
20.30 Studyo orkestraları, 21,30 Son ha
berler. Saat 22 den sonra Anadolu ajan
smm gazetelere mahsus havadis servisi ve
rilecektir. 

BU KREŞ 

18: Orkestra. 19,15: Konserin devamL 
20: Konferans. 20,20: Romen halk ~ar -
kılan. 21: Radyo orkestrası. 21,35: Şar -
kılar. 22: Orkestranın devamL 22,45: 
Muhtelif kabarelerden nakiller 

BUDAP~TE 

20: Çift piyano cazı .• 21: Fran.z Lehar
m "Lerche" (Tarlakuşu adh opereti. 23,40 
Çinıene musikisi. 24,30: Dans plaldarL 

MOSKOVA 

18,30: Konser. 19,15: Plak. 20: Piyes. 
21: Dinleyicilerce istenen parçalar. 22: Al
manca neşriyat. 23.05: lngilizcc. 24: Ma-
carca. 

VARŞOVA 

19.20: Piyano. 20,30: Salon kuarteti. 21: 
Şarkılar. 21,30: Muhtelif 22: Askeri ban • 
do. 23,15: Salon musikisi. 23,55: Dans 
pli.klan. 

"lln~malar. n:vatrolar 

• FRANSIZ TtY ATROSU : Saat 21 dt 
Prof. Zab Sungur. Manyatizma. Spiri· 

th:ma. Fakırizm ve ipnotizma oumara· 
larL 

• MELEK : (Anna Karenin). 
ve (Bulunmıyan Adam). 

• ELHAMRA : (Adalar Sarkısı) "' 
(Sevda Gecesi) 

• TÜRK , (Saadet) ve (İki Gönül Bir 
Olunca). 

• SARAY : (Lüom) ve (Foliberırer). 
• YILDIZ : (Aşk Yüzünden Katil) ve 

(iki Kalp B irleşince). 

• ŞIK : (Kadın Asla Unutmaz) ve 
(Nil Sarkısı). 

• AZAK : (Wonder Bar) ve (Vatııı At 
lar Kralı) . 

• KADIKÖY SUREYYA: (Ask Bando 
•ul 

• USKUDAR HALE: (Aradığım Kadm) 

Ha!lltane Telt'fonlan 

Cerrahpat• haataneaı 21693 
Gureba haııtaneaı V enıbahce 23017 
Hasekı lı:admlar lıaatanuı 24!ı!ı3 
Zeynep Klmıl hastaneaı Uılı:üdaı 60179 
Kuduz hutaneaı C•P• 22142 
BeYoilu Zulı:Qr hastantsı 43341 
Glllhant hastaneaı Gulhant ZO!ılO 
Hıydarı>ıea Nllmunr lıHt.aneet 60107 
Eıfal hastantaı Sısli 424~ 
Rıtkrdl'OY Alrıl hıttofıındt 16 60 
.Şarlr Demır,.nlları SırlrK'I 23079 
Devlet Dcmınrollan Havdarpas- 4210 

ltfatyt' Trlrfonlan Adnan, bu külhanbeyini fazla neza- puhi, Senih Efendinin karısı Macide- cide orada iş adamıydı; (12) lerin bi
ketle yanından karırabilirmiş gibi tu ye minnetini ödemek için çocuğu Sa- rinden dokuzuna kadar hepsile alış ----·---

~ d lıtanbul lttaıve11 
haf bir hisle çok nazik oldu: "Kimin- matya aki evinde büyütecekti. veriş etmişti. Kadıko' ıttaıyesi 

24223 
60020 

le teşerrlif ediyorum?,, Sofulardaki evde Macidenin odası [Arkası var] Yesılkoy BalrnkoJ Büyükdere.. 
Dedi. Sonra adamın bacagm~ daki ta artık dükkandı: Macidenin her gece Oııküdar iıtaıvui :ıo62~ 

Beynğlu ltlaıyuf 44640 
~nca. boy~l~ (1) ~iyah çizmeyi gör· P~l~ edildiği bir dükkan:·· Şehit ı (1) Piyano ve araba gibi şeylerin siyah Büyükada 1-ie-yt>l'li Burıru K m.tl 1ıın 
dil; bir sıvıl pohsle konuştuğunu Abdülazel Paşanın çerçevesınde Fe- boyacı için kullantlan bir tabirdir. nkaları ıcın tele-tnn sanırıılmtblr ,., .. murt 
anladı. Hidayetin adile herifi kor- ıangm demcl lı:~fiıfü 
kutinak istedi : 

- Galiba Hidayet Beyefendinin ko 
llağmda zatıfilinizle müşerref olmuş
tuk. 

- Ben zaptiye kapısı sivil memur· 
larmdarum. Beşiktaş karakoluna ka
dar gideceğiz. 
Bmıu söylerken adam biraz hüku

lnet, biraz it di. 
Adnan - Ne münasebet? 
Birdenbire adamın iki tarafında iki 

adam daha durdu: Uçti de, bıyıklan
lla kadar, biribirlerine benziyorlardı. 

Adam - Paşa Hazretleri öyle em
tıettiler. 

Adnan - Hangi Paşa Hazretleri? 
'.Adam - Beşiktaş muhafızı Paşa 

llazretıeri. 
Şimdi kapalı arabada Adnan sivil 

llolislerle giderken bu ana kadar çek
tiği ıztıraplan düşündü: Bir tilrlU çir 
ltibıe,miyen Belkis ... Yava, ölen ana 
'-. Aym sonundan evvel biten aylık· 
'-n... Her gUn gazetede basıldığı hal 
de meçhul kalan adı ... 

Fakat b uıztıraplan şimdi niçin bil
lbiyerek seviyordu. Farkında olmıya-
2'k bu ana kadar bahtiyardı. Kendi
ili serbest bıraksalar anasını verem· 
den timdi kurtaracağmt sanıyordu. 
~kisi te haftada bir defa görmek 
~di saadetti. Parasızlık ve edebiyat 
~~ şöhretsizlik te §imdi o kadar mil 
"'U?l. değildi. 

HAŞARAT ÖLDüREN ÇOK ECNEBİ VE 

TESİRSİZ MARKALAR VARDIR 

Fakat tenekeai üzerine F A Y O A yazılan 
markayı bilhaaaa teairi meçhul ve parası 

yüksek markalara tercih etmek kendi 
menfaatiniz icabıdır 

FAYDA, san ve kmnızı ve koyu liclverd renkte olup diğer renk
lerden ayırmak li.zımdır. Amerikada tahta kurusu olmadığı için 
bu ilaç hakkında kimse bir ihtira icad edememiştir. Bilhassa 

FAYDA, tahtakurusu, pire, sinek, hamam böceği, güve ve bü
tün haşaratı öldürür. Tesiri bütün markaların iki mislidir ve 
F A YD~ .haşaratı bayıltmaz, kat'i yyen öldüriir ve haşarat bir 
daha dırilriiezler. FAYDA ile ölen haşaratın bir zaman sonra tek

rar h~yat bulduğuıiu ispat edene on bin lira verilir. 

Hasan Depoeu : 1STANJ3UL, ANKARA, BEYOOLU 

Rarakola, girerken korkmağa baş
lacu. lttihat ve Terakkile münasebeti 
~in duyulduğuna ihtimal vermiyordu : 
~ münasebet o kadar gizjiydi ki, bu 
b kimse öğrenememi. Romanı da 
ı.~ gün anasmm yatağındaydı. Fa • 
~ neden o 1radar korkuyordu? •••••••llİllİll•••••••••••••••••• 
.. ~ vartayr atlatsa ve yine her ak-
~ _anasmm yanma gitse, her hafta 
~ deni vene bahtiyar olacaktı. 
ti IUt 9"ft1 net.dar mes'uttu. Stın 
~ aD•hJ•tan korkuya ,.na. 
lt.:._~~; eüi hayatma b'9QllllW 
~ mes'ut a.yacapı kendine 
-~yor gibiydi. 

~ mulıafm brakola m• 
ona aöyleylnce, Adnan biru 

hayatın& niçin o kadar mtt,e 
baltılmı anladrr • 

Maliye Vekaletinden: 
F.ski 25 kuruelak nikel w 10 Jmnqluk Bronz paralar 

1 Haziran 936 tarlhind~ itibaren bir sene nihayetinde 
yani.1Haziran937 tanmnde tamamen tedavülden kaldı
nlacaktır. 

Keyfiyet 22 S 7 numaralı kanunun 8 inci maddesi mu
cibince ilin olunur. 1176 295 

Denu volları uentesı l'eleloo 42362 
Akay (Kadıkoy tskeleııi) 43732 

Çahok Sıhhi Vu,hm Tp_şkilatı 

Bu numaradan ımdat otomo
bili ısıenlr 

Hali Tasfiyede bulunan 

UQ98 

VAPURCULUK 
TüRK ANONiM 

Tasfiye Heyetinden 
Ş!RKETI 

Karadenizde Karaburur mevkiin
de sahile oturmuş bir vaziyette o
lan "GERZE" vapuru hakkında 
icra kılınan açık artırmada elde 
edilen Bedel, haddi layıkında gö
rülmiyerek artırmanın uzatılmasına 
karar verilmiş olduğundan talip o
lanların 17 Haziran 936 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat ondan 
on ikiye kadar Sirkeci Liman hanın
da Birinci kattaki dairei mahsusada 
toplanan Tasfi •e Heyetine müra
caatları ilin olunur. 

ÇO&ı< 
E TLi OLUR 

Genç kızlar başlarında papatya gi
bı boneleri, önlerinde küçücük ön -
lükleri telaşla çalışıyorlar. Kimisi 
un eliyor, bazısı yumurtaıiı.n tence· 
rede çalkalamakla meşgul. Durma • 
dan konuşup gülüşüyorlar . Birden • 
bire mutfağın kapısı açıldı. Eşikte 

orta boylu, küçücük gözleri yüzün
de memnuniyetle gülen orta yru;lı 

bir adam göründü. Bu pasta hoca -
ları Suat beydi. Yavaşça ilerliyerek: 

- Hanımlar fazla gürültü ediyor
sunuz, aşağılara kadar ses geliyor, 
dedi. 

Talebelerden biri toparlak yUzlü, 
kumral saçlarını ensesine zarü bir 
topuz yapmış, bonesini çapkınca ya
na iğmiş genç bir kadın gülümsiye
rek cevap verdi: 

- Efendim, bugün nasıl gürültii 
edebiliriz, daha Gülen gelmedi! 

Suat beyin tebessümü dudaklan -
nı gererek genişledi. Gözlerini kır • 
pıştrnp kızlarm üzerinde gezdirerek: 
"Sahi, o nerede kaldı?,, diye, hayre
tini dışarı vurdu ve o sırada mutfa -
ğm kapısı birdenbire açılarak şak ,· 
rak bir ses bu suale cevap verdi: 

- Efendim, kulunuz buradadır .. 
Bu sesin sahibi Gülen. siyah göz

leri alayla parlryarak, dudaklarında 
kıvrak bir tebessüm, eşikte duruyor
du. !ncc'uzun boylu bir genç kızdı. 
Talebeler neşeyle hemen onun etra
fını aldilar, Suat bey de bu halkaya 
doğru ilerledi. 

Gtilen sınıfın en neşeli, en sevimli 
kızıydı. Her sözü bir nükte taşır, 

her hareketi dudaklarda hemen te
bessüm kıvrımlan yaratacak kadar 
komik olurdu. Pasta hocası Suat bey 
bile onun karşısında hiç çekinmeden 
yaptığı komikliklere kızmak ister • 
ken güler, bazan dudaklarına topla
nıp taşmak istiyen kahkahalan gös
termemek için dışan kaçardı. Zaten 
içlerinde genç kadınlar bulunan ta • 
Iebeleriyle biraz da arkadaş olmuştu. 
Kır saçlarına rağmen ne.5eli bir a • 
damdı. 

Bugün Gülenin gözleri her zaman
kinden daha alaylı parlıyor, neden 
geç geldiğini, terzinin uzun süren 
provasını komik hareketlerle anlatır
ken orta boylu, irl siyah gözlü güzel 
bir genç kız yavaça yanma yakla -
şıp, çapkın bir göz işareti yaparak 
kul ağma f ısladı: 

- Yavrum, şu terzi masalını br -
rak da doğrusunu söyle, neredeyd -
din? 

Gülen kızgın bir tavır alarak: "Ne 
demek istiyorsun sen bakayım" diye 
parmağını tehditkar bir hareketle 

lstanbul Komutanlığı Sa- I 
tınafma Komisyonu ilanları 

Komutanlık birlikleri hay
vanatı için 330,000 kilo yu
laf veya arpadan ucuz fiat 
teklif edilen 16 Haziran 936 
Salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Muham
men tutan yulafın 17325, 
arpanın 1402 5 liradır. llk 
teminatı yulafın 1300 ar
panın 1053 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebi -
lir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 
beraber 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte belli gün ve 
ihaleden en az bir saat ev
veline kadar teklif mek
tublannı Fındıklıdaki Ko
mutanlık Arttırma ve Eksilt 
me Komisyonuna vermeleri. 

• 

kaldırıp bağırdı. Fakat ona t 
iri siyah gözlü kız en samimi 
daşıydı ve biraz sonra onlar 
şede yavaş yavaş konuşurken 

ler aldırmadılar. "Kimbilir bel 
len gene bir yezitlik kuruyor, 
gülüştüler. 

O günden sonra Gülen büs 
yaramazlaştı. Tatlılara tuz k 
rıyor, pasta kalıplarını arkad 
nm ba.5lanna geçirip kendisi a 
çerek onlara mutfakta askeri 
yüşler yaptırıyordu. Bir kere 
beyi çok kızdıran bir şey yap 
nu mutfakta kilitlemeye kalk 
Fakat ne zarnandanberi dersle 
hakkak geç gelmeyi lı.det edi 
Bu yeni adeti yUzünden ken 
sık sık takılan arkadaşlarına n · 
bir gün itiraf etti: 
Yakında nişanlanacaktı. B 

lenmiyen haber karşısında 

merakla etrafını alınca, hemen 
sanın üzerine çıkıp anlatmaya 
ladı: "Ah, beni nasıl seviyor 
mezsiniz çocuklar, diyordu. Siz 
zevksiz kafirler esmerim diye " 
dersiniz. Halbuki onun dedi 
bir duysanız, bir duysanız .. ,, 

Birkaç gün içinde Gülenin 
lanacağr mektepte kulaktan k 
yaılmıştı. O artık hiç çekinmi 
Bır gün mektebe birçok resiml 
tirdi. Arkadaşlarına, hatta h 
nişanlanacağı adamı gösterdi. 
eamer uırun boylu, kendini beğ 
tavırlı genç bir adamdı. Gülen 
la görüşüp anlaştıklarını, baba 
bu evlenmeye muhakkak razı 
ğını söylüyordu. O, bol neşesi 
da açık kalpli bir kızdı. Arka 
rına bu adamı ne müthiş sev 
söylemekten çekinmemişti. 

Bir ders haftası Gülen me 
gelmedi. Ertesi hafta geldiği z 
yüzü biraz solgundu. Tavnnda 
etmemeye çalıştığı bir kırıklık 
Ve dersin ortalarma doğru ka 
halarındaki sahtelik, gözlerini 
man zaman dalışı Suat beyi bil 
şırttı. Genç kıza hayretle ba 
sordu: 

- Neniz var Gülen hanım! .. 
Kızlar bir çiçek bahçesi gibi t 

lcdikleri gatonun acele oluşun 
a!dırmadan işlerini bıraktılar 
lıir ağızdan söylendiler: 

- Evet efendim, Gülene bu 
bir şey olmuş.,, 

Genç kız onların bütün ısrnrl 
rağmen o gün bir şey söyleme 
temedi. Dudaklarında garip bir 
bessUm dolaşarak, gözleri uza 
dalıp sustu. [Arkası 

Saçlarm köklerini kuvvetlen 
rir. DökWmesine mani olur. 

pekleri izale eder. N81\'ÜDil 
muım kolaylqtırarak lla 
kabiliyetlnl artmr. LA.tif ra 
balı bir l&Ç ekıdridir. 

INGIUZ KANZUK EOZANEB 
Beyoğlu - lstanbul 
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Fransada merakh bir dava 

BDSDlkD~t ~alD11i11PDYOnu 
Peonssle'yü ©Ddltlıren 

kadlono1n1 mlUllhlakemesD 

Sevligisinl dört kurşunla öldüren Camllle Tharault mahkemede 

Franaa.da bisiklet yarışlarının ne 
büyük bir alaka ile ve heyecanla he· 
men hemen bUtün Fransız.lar tara • 
tından takip edildiği ma!Umdur. Bil· 
h&.88& meşhur (b"ra.nsa Turu) bütün 
FraMayı bir heyecan sarası halinde 
dolaeır. Bu çetin yarışta kendini 
götrteren ko§uculara halk kahraman· 
lara sakladığı sevgi ve muhabbeti e
airgemez. Bu yanuı kazanan §am -
piyonun öhreti uzun bir zaman sü
rer ve istikbali temin edilmiş olur. 

lete geçen sene metresi tarafından 
garip bir Burette öldürülen Henri 
Pelissies de Fransamn senelerce al
kışladığı yaman ve amansız bisiklet 
f8JI1piyonlanndan birisi idi. Son za
manlarda ya§ı kırkı aştığı için sa -
hadan uzakla§mıg ve sırf alnının ve 
adalelerinin tcrilc kazandığı şöhret
le aervetin kendisine temin ettiği gü
zel villasında sakin bir hayat sürme
le bqlamışu. 
Şampiyonu çok yakından tanıyan 

arkad&§lan onun gayet sakin, mun
UU;a.&1V9ıuı§lllağı , eesur, sevim
li ve neo'eli bir insan olduğunu ve 
bilhassa onu hiç içki kuJlanmadığı 
halde her zaman neş'eli ve güleryü;
lii olarak tanıdıklarını söylerler. 

Hakikaten hiç te sinirli bir insan 
elmıyan Pelissiv karısının ölümün
den sonra kızile yapayalnız yaşama· 
j& ba§ladığı gündenberi bir parça 
deği§migti. Sakin ve güzel villasında 
kızı Jeanine ile oldukça münzevi bir 
hayat süren sabık şampiyon yine 
tam bir sporcu gibi gündelik egzer
sislerini ihmal etmiyordu. Pelissics 
huzur içinde geçen hayatını o aralık 
unımı§ olduğu Camille Thorault a
dındaki genç ve gilzel kadınla pay
Jaşmak istedi. Ve mazisi bir parça 
bulanık olduğu için onunla evlenme
den evvel metres olarak villasına yer
leştirdi. Bugün mahkemeye gelirken 
bile gayet cazip bir §ekilde giyinme
li ihmal etmiyen Camille'in hakika· 
ten mazisi pek parlak değildi. Meş
hur Fransız ressamı Corot'nun re -
aimlerindeki kadınları andıran gü -
zel yüzü ve vücudu, vaktile ressam
laruı gözünden kaçmadığı için onla
ra modeİlik bile etmiş ve şampiyonla 
ya§&l'llağa başlamadan evvel de baş

mını altüst etmek suçile mahkum o
lan Jeanne'a gelince o da: 

- Pellisiea beni kendisine metres 
yapmak istiyordu. 

Demi§ ise de kız karde§i böyle bir 
şey olduğunu inkar etmektedir. 

Bu aile geçimsizliğini cinayete ka
dar götüren amillerden biriııi de 
şampiyonun kardeşlerinden ve onun 
kadar meşhur bir sporcu olan Fran
cis'in mahkemede ileri sürdüğü §U 

noktadadır: 

- Camille mütemadiyen kardeşi
me: ''Benimle ne zaman resmen ev-
.eneceksin ?' 'diyordu. Karde§imin o
nunla ovlenmeğe nıyeti olmadığını 
anlam.ağa ba§ladığı gündenberi ona 
kin gütmcğe ba§ladı. Hiçbir zaman 
sarho§ olacak kadar içki kulJanmı . 
yan kardeşime isnat edilen Jeanne
mn üzerine mutfakta bıçakla yürü -
c.lüğü hikayesi tamamen uydurulmuu
tur. Cinayetin vuku bulduğu gece 
cereyan eden bı~k hikayesine ge . 
lince: O gece şampiyonun eski dost
larından bir doktor vıllilda akşam 

yemeğine davetli bulunuyordu. Ye -
mekte cereyan eden bir münakaşa
ya metresinin kız kardeşinin de va
ra yoğa karışan saçmasapan sözler 
söylediğini gören Pellissies,fen& hal
de sinirlerunie ve kızı bir vesile ile 
mutfağa göndermiştir. Hiddetini bu 
kadarcıkla tatmin edemeyince o 
esnada elinde bulunan meyva bıçaği
le kızın arkasından çıkmışbr. Bunu 
miltenkıp mutfaktan kız kardeşinin 
feryatlarını duyan Camille de a.rka
lanndan koşmuştur. Genç kadın ko
casının pürhiddet kız kardeşine hü
cum ettiğini gördüğü zaman gidip 
misafiri bulunan doktoru imdada ça
ğıracağı yerde odasına gitmi§ ve o
radan bir tabanca ile mUsellahan 
mutfağa dönmüş ve kocasının ball 
bir elinde bıçakla Jeanne'ı dövdUğil
nil görünce tabancayı çekip ateş et
miştir. Bir iki kurşun zavallı şam
piyonu yere sermeğe klfi geldiği 
halde o dört kurşunu da arka arka
ya boşaltmıştır. 

Şahit olarak mahkemede dinlenen 
doktor, şampiyonun o esnada elinde 
bıc:nk olmadığını söylemektedir. 

Muhakeme devam edecektir. 

ka birinin metresi olarak yaşıyordu. -=-====-=======--
Ha.tti. son mahkemede hti.kim ona bu 
maziden bir sayfa açarak: 

Veniıelos aleyhtarlarİ 

Partiler arasmda bir 

anlaşmaya çalışılıyor 

- HU&ıUhal sahibi bir kadın ol
madığınız kocasını elinden almağa 
çalı§tığınız bir kadına: "Eline böy
le bir armut dil§el'Se, sakın fırsatı 

.kaçırma!" yollu sözler söylemeniz • 
den de anla§ılıyor, demiştir. Atina, 31 (Tan) - Dün ahali par· 

tisinin yirmi dört ki§ilik merkezi umu 
Fakat Camillo asla böyle bir şey 

lıÖyleınediğini iddia etmektedir. • mi heyeti toplanarak Antivenizelist 
Camille'in sabık §ampiyonu dört partilerin birleşmeei meselesini tetkik 

kul'Dllllla yere seri§indeki sebeplere etmek için seçtikleri üç kişilik heye • 
gelince bunlar da henüz: tamamile tın izahatını dinlemiş ve bunJarm me
aydmlanmamıf}tır. Genç kadının id- sa.ilerinde devam etmelerine karar ver 
diuma göre, cinayet Pellisiea'nin miştir. Geçen sene ahali partisinden 
ııon zamanlarda ~a~ül edilem~ - ayrılıp müstakil parti haline giren 
yecek bir halde sınırlı ve vara ybga • 
bafıran bir adam oluşu ve bilhassa ~~ ve ~ahatçı P:u1ilerin ahali par-
Camille'in kız kardeşi Jeanne Tha· tısı ile bıdegmelen tahakkuk edecek 
rault'ya karşı göstermiş olduğu fena gibi görünmektedir. 
muamelelerdir. 

Genç kadının villadaki konfordan Sapanca • Adapazarı 
:kız kardeşlerinin de istifade etmesi 
için onu da yanına aldığı gündenberi tenenüh trenleri 
hakikaten evin rahatı kaçmıştır. Çok 
titiz bir baba olan §8.mpiyon, metre- Devlet demiryollarmm her yıl yap
ainin kardeşini: "Kızımın alıliıkını makta olduğu Sapanca ve Adapazan 
basacak' 'diye mütemadiyen hırpa - tenezzüh trenleri bu yıl da 15 ha.zi -
lamağ& başlamı§ ve birçok defalar randan itibaren başlıyacaktır. Diğer 
kıznıı gece sokağa çıkardı diye Jean'ı idarelerle anlaşılırsa, vapur, tram
dövmeğe kadar varmıştır. vay ve tren için komple bilet U8lllü 

İşin tuhafı, eaınpiyonun bu hu - ihdas edilecektir. Aynca bu yıl yapı 
~ doğrudan doğruya metresine lacak olan seferlerde yeni teıızilitb 
det yanmamumdadır. Evin intiza- biletler de yapılacaktır. 
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ltalyan • lngiliz 
görüımeleri 

' Filistinde kan ve ateı 1 
KudUs, 31 (Tan) - Filistinde kan 

Kırıkkalede spor hareketleri 

( Bqı 1 incide] 
Resmi mahafil, Milletler Cemiyeti 

konseyinin hiç bir karar almaksızın 
tekrar bir kere daha tehir edilme· 
sini hiç bir veçhile arzu etmemekte· 
dirler. 

Hariciye nezareti mütebassıslan • 
nm hlikflmete bir rapor vermiş ol • 
duklan, bu raporda zecri tedbirlerin 
ilgası veya bunlann tadili şıklarm· 
dan birinin tercih edilmesinin mut
lak surette elzem olduğunun ehem . 
miyetlc kaydedilmiş bulunduğu öğ
renilmiştir. 

Bununla beraber İngiltere hUkfı· 
meti, Milletler Cemiyeti azasını Ha
beşistanm Ita:lya tarafından ilhakı· 
nı kabul etmek ve onların vaktile a
leHen ve resmen takbih et
mio oldukları 1 t a l y a n si
yasetini 9imdf tasvip eylemek mec
buriyetinde bırakmaksızın İtRlyanm 
kollektif emniyet sistemine rUcuunu 
temin edecek bir formül bulacağı 
Umidindedir. thtimaJ İngiltere hük(ı 
meU, vakit kaıanmak için Arjantin 
hükümetinin zecri tedbirler mesele 
sinin Milletler Cemiyeti konseyin P 
değil. mezkur cemiyet asamblesine 
tevdi edilmesi suretindeki teklifi ka
bul edecektir. Ancak bunun i~in a
samblenin Arjantinin arzusu hilafı -
na olarak daha muahhar bir za
manda toplanmasını şart olarak ile
ri silrecektir. 

Fransız gazefelerinin 
mütaleaları 

Paris, 31 (A.A.) - Gazeteler Ar
jantlnln Milletler Cemiyeti asamble
sinin içtimaa davet edilmesi için va
ki olan müracaatı hakkında mUta
leala.r yllriltmektedirler. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
Hariciye Nezaretinin asamblenin 

içtimaa davet edilmesinden endişe -
ye düşmesi için başka bir sebep da
ha vardır. Suviç ile Orummond ara· 
sındaki görUşmelere dair yapılmış 
olan ısmarlama tekziplere rağmen 
Suviç'in İngiliz sefirine zecri tedbir
ler 15 Haziranda kaldınlmadığı tak
dirde ttalyanm Milletler Cemiyetin
den çekileceğini söylemiş olduğu ta
mamile doğrudur. Bu sebepten do 
layı Hariciye Nezareti, cvvelft. Hazi
ran ortasında konseyi Haziran niha
yetinde de asambleyi toplamağa da
vet ctmeffihtlynta muvafık tiutmak 
tadır. Arjantin ile mutabık ıtiı.lmış 
olan cenubi Amerikanın diğer dev • 
letJerf, Roosevelt'in tamamlJe Ame· 
rikah bir Milletler Cemiyeti ihdas 
etmek tasavvurunun peşinde koş . 
maktan Cenevrede kalmağı istemek 
tedirler. 

Erelsior, diyor ki: 
Arjantinin teşebbUsü herkesten 

ziyade Londra kabinesini ~aşırtmış
tır. Büylik Britanyanın Milletler Ce 
miyeti meselesinin Cenevrede müza
kere edilmesine muhalefet etmegi 
muhtemeldir. Zecrf tedbirler mesele
sinde İngiliz efkdrı umumiyesinde 
ihtilat vardır. Bununla beraber halk 
tabakalarındaki cereyanlar, Eden'i 
müstakbel Fransız kabinesine isti • 
nat etmeğe sevketmektedir. 

Fransanın deniz 
kuvveti 

[Başı 1 incide 1 
e~'in metodik mesaisini ikmal ede
cek ve Fransız filosunu müvazene 
tecanUs ve kuvvet bakımından şim
diye kadar eşi olmayan bir model 
filo haline getirecektir. Hafif yirmi 
cUzUtamın kızağa çekilmesi ve "Be
a rn" tayyare gemisinde tadilat yapıl 
ması da, deniz kuvvetlerinin arttı
nlmasr için sarfolunan gayreti tak
viye edecektir. 

Tulon ve Bizert son derece asri 
birer UssUbahri haline gelmiştir. 
Sahflierin mUdaf aasına ait teşkillt 
yeni baştan tensik edilmiştir. Karbü 
ranlann mevcudu lkl misline çıkanı 
m~r. Yer albnda büyük petrol de· 
polan vUcude getirilmiştir. Bu de . 
polar, her tUrlU tehlikeden masun 
bir vaziyettedir. Nazır bundan son
ra, deniz tayyarelerinin ehemmiye 
tinden bahsetmiştir. Yeni Fransı:r. 
tayyareleri ecnebi devletlerin en as· 
rl tayyarelerinden hiç bir veçhile 
geri kalmamaktadır. Vaktile Vaşin~ 
tonda kabul edilmiş olan ağır ipotek 
kaldınlmıştır. Evvelce bitkin bir ha
le gelmiş olan Fransız filosunun 
dünyaya ancak vUcudunda açılmış 
yaraları göstermekten başka birşey 
yapamadığı zamanlar geçmiştir. Va
şingtonda vUcude getirilmi9 olan 
meratfp silsilesi ortadan kallmuştır 

Kirazlar bol 
Izmlt. (Tan) - Bu sene Tavşan

cıl, Yarımca ve Oeğirmendered~ 
c;ok kiraz vardır. Kirazcılar bu bol • 
luk yUz1lnden daha fimdiden kiraz 
fiatlannda eksiltmeler yapmakta
dırlar. 

ve atcŞ her gUn biraz daha etrafı 
kasıp kavurmaktadır. Bugün KudU· 
sün Yahudi mahallelerinde yeniden 
uç bomba patlamıştır. Birçok evler 
harap olmu&. yangınlar baglamıetır. 
Hükumet asayişi temin edemiyecek 
vaziyete düşmektedir. Kahireden ye
niden takviye kuvvetleri istenmiıtir. 
;:,okaklarda mütemadiyen devriye 
~ezmektedir. Fakat toplu Arap kafi
leleri de birer fırsatını bulup bu dev
riyeleri taşa tutmaktadır. Bugün Uç 
Yahudi daha öldüriilmüetür. Alman
yadan gelen bir Yahudi mültecisi de 
sokakta ölil olarak bulunmuştur. A· 
raplar, Yahudi muhaceretinin önü a
lınmadıkça greve devam edecklerinı 
bildirmişlerdir. Haber ''erildfğine 
~öre bugUn Filistindeki blitUn bele
Jiye meclisleri bir gr~v yapacaklar 
\"e belediye reisJeri de istifa edecek
lerdir. Grevin bU~iimesinden endişe 
edilmektedir. 

Hayfa, Kudüs, Adeta bir harp yeri 
ırn.nzarasını almıştır. Sokaklarda 
anklar, zırhlı otomobiller, eUngülU 
1evriyeler gezmektedir. 

Idarei örfiyenin devam etmesine 
rağmen halk sokaklarda toplanmak
·a ve mütemadiyen nUmayiş yapmak 
tadır. Maverayi Şeria boyunda bir • 
•ok kanlı müsademeJer olmuştur. Bey 
tullahım'la Nablus arasındaki yol ke· 
silmiştir. 

Arap CJrevc:ileri mes'uliyeti 
Üzerlerinden atıyorlar 

KudUs 31 (A.A.) - Nablustakl 
Arapların grev komitesi, bir beyan 
name neşretmiştir. Bu beyanname -
de şiddete müracaat suretlle yapı
lnn butiln hareketler protegto edil 
mekte ve muhtemel tecavüzlerden 
doğacak me.~uliyetlerin İngiliz polis· 
!eri ile lngiliz askerlerine raci ola
cağı beyan olunmaktadır. Bu beyan 
name umumiyetle Arapların yahu· 
d~ mUhaceretinl kontrol hususunda 
itidal göstenneğe ve uzlaşmaya yol 
ar.mağa karar vermiş olduklarını göı:ı 
terir mahiyette addedilmektedir. tn · 
giliı lJi komiseri, dlin akşam Arap 
belediye reislerinden mürekkep bir 
heyet kabul etmiş ve bu heyet erkA 
nma memlekette emniyeti tamme 
teeRsUs etmedikçe mUzakeratta bu
ıunmağa imkan olmadığını söylemiş· 
tir. 

Son yirmi dört saat zarfında yiye
cek nakledfill kaJ1lyop.!,~bi~ok ta· 
a?TUzlar vuku bulmuştur. Bilhas1111 
Akada vuku "bulan taarruzlar neti· 
ceslnde ATaplar adeta bir çete mu 
harebesl yııpmağa kalkrnmrı:ı olduk 
lanndan bunlardan 19 kişi tevkif 
t>dilmlştir. 

Lord Loyd'in beyanatı 

Kırıkkale gUcünUn bando heyeti ve genç sporcular 

Kırıkkkale, (Tan) - Sporcu genç toplantılar yapılarak müsamereler 
ler, Kırıkkale gUcU çatısı altında verilmektedir. Beden mUmareseleri· 
toplanmıştır. GUç, muhitte faydalı n1 Güçte yapan gençler, yeni inp. 
hareketler göstermektedir. Son bir edilmekte olan mahfel binasında da 
ay içinde bir bando ve incesaz heyeti kUltilr kayııamalarmda 8.mi1 olcak• 
teşkil edilmiştir.Arada sırada bUyUk lardır. 

İSTANBUL ATLETiZM BAYRAM~ 
Atletizm bayramı dün Bebekteki 

Amerikan kolleji sahasında mümtaz 
bir seyirci kütlesi önünde yapıldı. A -
iman neticeler düşlık olmakla bera -
her iki Türkiye rekoorunun yenilen • 
mesini cidden takdire değer kıymette
dir. 

Diskte Veysi, smkla atlamada Fet
hi evvelce kendilerine ait bulunan re
korlan bir defa daha yenilediler. Fe
dere, gayri federe velh~sıl her çeşit 
sporcuya açık bulunan bu müsabaka· 
tara güzel bir resmi geçitle başlandı. 

ve şu teknik dereceler alındı. 
100 Metro alirat: 

Eski rekor yine Rızada 9,51 iledir• 
n Teoharidis CG.S.) 
llI Remzi (Bş) 

110 Metro mlnialı: 

I Faik (G. S.) 16 4/ 10 
Il Tevfik (D) 
Ill Hrisopulos (Kol) 

Gülle atma: .. 

1 Veysi (l.S.) 13 m. 
ll Ethem (G.S.) 
m Pinhas (Kol) 
Dl k: 
1 Veysi (I.S) 46 m. 10 (Yeni TGr--

kiye rekoru, 

[Bqt 1 incide] 
teyit etmektedir. Türkiye Ue lngil· 
t(jre arasında eski bir dostluk mev
cut olduğunu biliyorsunuz. Bu dost , 
!uğun büyük harpte bozulmll;SJ bel
ki de bizim hatamız eseridir. 

1 Raif (Bş) 11 4/ 5 
11 Fikret (G. S.J 
m Vedat CD) 
200 Hetro: 

1 Vedat CD) 23 5/ 10 
Il Raif (Bşl 

III Münci (G. S.) 

400 Metro: 

lI Jorjiadis (G.) 
m Yavru (G) 

Cirit: 

1 Melih (G) 49 m. 02 
Il Mahmut Nedim (G S) 
m Orhan 
Yüksek atlama: 

Son beş sene zarfında Türk - İn· 
~iliz dostluğunun inkişafını mem
nuniyetle kaydediyoruz. Bu dostluk 
inkişafına devam etmektedir. Bunu 
Türk gazetecilerine kompliman l<;in 
değil, bilakl.8 kanaatim olarak söy· 
lUvonım.,, 

Bir haftadan beri ml8aflrlmlz bu
lunan Umi, dUn gece, oğlu Davitle 
beraber Simplon ekspresile doğru 

Belgrada gitmi~tir. Oradan Venedik 
yoliyle memleketine dönecektir. 

Lord Loyd EyUilde tekrar l8tanbu 
la gelecek ve bir müddet burada 
kalacaktır. , 

Yunanistanda 

Kral Metaksasla dıı 
siyasete dair konuıtu 

Atina, 81 - (Tan) B&Şbakan Me • 
taksas dün saba:htan akeama kadar 
Sarayda kral ile Yunanistanm harict 
siyaseti hakkmda müzakerelerde bu 
lunmu§tur. Gazetelerin yazdığma gö
re kralAkdeniz paktı,kUçük antantm 
vaziyeti ve Italyaya karşı tatbik e -
dilmekte bulunan zecrf ~birler hak 
kında hilki1metin fikrini sormuştur 
Siya.si mahf ellertle tahmin edildiğine 
göre hUktlmet pek y'lkmda liderler 
meclisini toplıyarak bu meseleler hak 
kında bir karar ittihaz edecektir. 

I Mufahham CF. B.) 55 4/10 
ll Merkuris (P) 
m Fikret CG. S.) 
1500 Metro: 

l Recep ( G) 4.17 4ı 10 
ilUzari CG> 
fil Dusan (P) 

800 Metro: 

1 Galip CG) 2,8 3/ 5 
II Ekrem (G) 

m Lanchston 

sooo Metro: 

1 Rıza Maksut (G) 9.28 8/10 (ye
ni kolej rekoru) 

Modern Alman San'ab 
ve Alman Tezyinab San'aUan 

SERGiSi 

1 Haydar (G S) 1 m, 73 
II Asmanidis (Kurt) 
m Yavru (G) 
Sırada atlama: 
l Fethi CG.S.) 3 m, 55 (Yeni 'l'lll"' 

kiye rekoru) 
II Vicaropulos (Kol) 
m Şeref (G) 

Uzun atlama: 
1 Avni (Bs) 6 m. 44 
ll Tevfik CD) 

Ill Saris J G) 
Oç adım atlama: 
1 Saris (G) 12 m. 91 
ll Rıza (D) 
m Tevfik (D) 

- --· -
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Devlet Demiryollan ve Limanlan ifletme 

Umum idaresi ili.nlan 

Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç 
\1e tıbbi malzeme 25 Haziran 936 Perşembe günü saat 
15,30 da Ankara' da İdare Binasında kapalı zarf usulü ile 
satın ahnacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3918,35) liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (265) kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2926) 

Metre mik'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda 
cins ve mikdarı yazılı çam kereste 1 7 Haziran 9 3 6 çar
şamba günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı ayrı iha
le edilmek üzere Ankara' da İdare binasında kapalı zarf 
Usulü ile satın alınacaktır. / 

Bu işe girmek isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı 
tnuvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reis-
liğine vermeleri lazımdır. · • " 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da·· Malz~e 'Dai
tesinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden, Es
kişehir ve İzmir'de İdare mağazalarından dağıtılmakta
dır. ( 2928) 

Cinsi 
l -Çam tahta 
2 - l;am kalas 
3 - Vagon tahtası 
~-Çam dilme 

Takribi M11 ı 
536,000 
509,040 

1059,074 
315,040 
342,750 

Muvakkat teminat 
1567,80 Lira 
1488,95 " 
3097,79 " 

S - Çam muhtelif 
921;49 " 

1002,54 " 

Muhammen bedelleri, muvakkat tetminatlan eksilt
me gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf u
suliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerini 
Ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 T. ve 3297 
ı..ıo. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile almacak 
thliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme 
Saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
Verm=t} olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
liinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğün
den alınabilir.,, ( 2977) 

Cinsi. Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati 

~yaz ve toz 
'abunlar 

bedel teminat günü 
787 ,00 Lira 59,20 Lira 30-6-936 15 

~.~ap ~ bunu 3400,00 ,, 
Qlltkostık, Po- 2577,50 ,, 
tas kostik Soda 
lcarbolineom 1600,00 ,, 
~tnonyak 175,00 ,, 
~rikloretilen 180,00 ,, 
~amızı Kibrit 13 ı 5,00 ,, 

Uz ruhu 1000,00 ,. , 
<löztaşı 1400,00 ,. 

255,00 " 
193,31 " 

ı 20,00 " 
13,13 " 
13,50 " 
98,63 " 
75,00 " 

105,00 " 

" 
" 

15,30 
16 

1-7-936 15 
,, 15,30 
" 16 

2-7-936 15 
" 15,30 

" 16 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Koo
Peratifinden: 
.. Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tip 
~erine yaptıracağı 15 O evin münakasasr birkaç cüne ka
~r ilan edilecektir. Aşağıdaki şartlara eöre bu inpatla a
i:~adar olabilecek müteahhitler şimdiden Ankara Em
"Cllt Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler. 
~ 1 - İnşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup mu-
•kkat teminat 40 bin liradır. 

C) 2 - Evvelce en az 300 bin liralık bina inpatı yapmış 
Llduğunu ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bu
•qllduğunu mübeyyin vesika ibrazı lazımdır. 

• 
1 

1stanbulda Tan gazetesi sigorta aerviıine. 

Gazetenizin !S Nisan 1936 altsha -

1 
-1 -1 smda yazıb ,artlar dairesinde kaza.- 15 i 

ya kart• 1000 I! alık algortab abone kuruşluk = 
i yazılmak llltiyoram. Aboaeman bede- pul ve i 
- U IÖIJderllmltt.lr. Slprta muamelMI- lmza 
I nln yapdmuou dilerim. i 
rı•ıııı•ıııı•••••ı•ıııı•ıııı•ı.ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r: 

Bu sızin kendi kabalıatınııdır, zıra di ş lerinııi 

llımal etdiniz, bunlara ıyı bakmadınız, halbuki 

bunden daha kolay bır şey yoktur, ııra bu 

ihtıyacı temın edecek bir PERLODENT en 

ıyı diş macunu vardır, 

-·~ · Af-. ll"f! tL4~.~·'iMM .. / . "'4 ""~ .... et~ ,ı{.t.t-
'/.., .,.._ - .ı.:..t..w o(A,.c, iAt.i'r~ J..d.ıJ't -:ı.-~ -

inhisarlar Umum Müdürliiiiinden: 

250 adet eski büyük bidon 5 - VI - 936 Cuma günü 
saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonları 
görmek üzere her gün Paşabahçe fabrikasına ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 5 teminat para
siyle birlikte Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesi 
Müdürlüğündeki alım satım komisyonuna müracaatları. 

(2939) 

5786 Kilo İskarta kanaviçe 
2786 " ,, Çul 

626 Adet ,, Çul 
3573 Kilo ,, İp 

430 ,, ,, Kınnap 

Y ukanda cins ve miktan yazılı malzeme pazarlıkla sa
trlacaktır. 

İstekliler bunları görmek üzere hergün Ahırkapı Ba
kım evine ve pazarlık için de 8 - VI. 936 Pazartesi 
günü saat 1 O da yüzde 15 teminat paralariyle birlikte 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesi Müdürlüğünde· 
ki satış Komisyonuna müracaat edebilirler. (2805) 

8795 

Fenni şartnamesi ve resimleri mucibince beheri 2100 
lira muhammen bedelli 2 aded motopomp 14-7-936 tari
hine rastlayan Salı günü saat 14 de pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. İsteklilerin, fiyatsız teklif ve kataloğlannı pa· 
zarlık gününden laakal 15 gün evveline kadar ömer Ahit 
hanında İnşaat Şubesi Müdüriyetine vermeleri, şartna· 
me ve resimleri görmek üzere her gün, pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Subesi Mü
dürlüiündeki Alım Komisyonuna müracaat etmeleri i
lan olunur. (2969) 

lSTANBUL GOMROKLERI SATIŞ iŞLERi 
MODORLOCONDEN : 

M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın Cinsi 

519 
K. G. 
70.00 

L. K. 
378.35 Selleloit markalı 

Hokka. 
Yukarıda yazılı eşyanın 8-6-936 G. saat 14 de satış 

Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz vesair evra
kile muayyen olan saatte Satış Salonuna gelmeleri ilan 
olunur. ( 2943) 

istanbul Ticaret 
ve Sanayi Odasından : 

Bütün esnaf, heyeti vekilece mUsaddak esnaf cemiyetleri talimat

namesinin 3 ncU maddesi mucibince kendi cemiyetlerine kayıt olunup 

senelik hüviyet varakası almağa mecbur olduğu gibi Ticaret ve Sana

yi Odalan kanununun 4 ncü maddesine ve belediye kanununun 15 nci 

maddesinin 8 nci fıkruma göre dahi tescile tabi tutulmaktadır. 

Binaenaleyh Otelcller, fırıncılar, ekmek yapıcıları, arabacılar, şoför

ler, bakltallar, berberler, balıkçılar, şekerciler, kahveciler, sucular, 
garaonlar, lokantacılar, sütçWer, terziler, kum~çılar, şapkacılar, ha

.ıır elbiaecller, gömlekçiler, kapıcılar, hamamcılar, dokumacılar, yaz

macılar, yorgancılar, dÖ§emeciler gibi hem sıhhi musyeneye hem de 
tescile tabi olan esnafın 936 senesi için muayenelerini yaptırmak ve 

kayıtlarını yenilemek üzere kendi cemiyetlerine mtlracaatlan icap 
eder. 

Keza bahçivanlar, kayıkçılar, müskirat lmilleri, marangozlar, yapı 
yapıcılar, kömilrctller, musiki san'atklrlan, saraçlar, kunduracılar gi

bi yalnız teılçile tabi bulunan esnafın da yine kendi cemiyetlerine gide
rek 936 senesi kayıtlarını yenilemeleri mecburidir. 

Gerek sıhhi muayene ve gerek tesçil muamelesi gibi kanuni mecbu

riyetlerin yerine getirilerek esnafm cezaya uğramaması için bütün es

nafın 1 haziran 938 dan itibaren vakit geçirmekai&in kendi cemiyetle
rine mUr&ca&t edip cu.danlarmı almaları ve yeni i§e bqladıklanndan 

dolayı hangi cemiyete kayıtlan l&zımgeleceğini ve cemiyetlerinin ad
resini bilmiyenlerle cemiyetleri olmıyanlarm 4 ncU Vakıf hanmda Ti

oaret Oduı esnaf cemiyetleri tubeai direktörlüğüne keyfiyeti eorma. 
lan lüzumu illn olunur. 

Nafıa Bakanlığından: 
16 Temmuz 936 Perşembe günü saat 15 de Ankara'da 

Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasın
da 10110 lira 97 kuruş muhammen bedelli 900 metre tu
lünde 200 m/ m lik ve 200 metre tulünde 70 m/ m lik di
ki~siz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 329 adet 
işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 
adet klapenin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme eartnamesi ve teferrüatı parasız olarak & .. 
kanlık Malzeme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştuı 
İsteklilerin teklif mektublannı 16 Temmuz 936 Per .. 

şembe günü saat 14 e kadar Ankara'da Bakanlık Malze
IT)e Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1146) (2857) 




