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Kamutaydaki mühim müzakereler 
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Dün yeni Bankalar Kanunu 
konuşuldu ve kabul edildi 

Stoyadinoviç diyor ki: 

Harpsiz hudutlarda 
tadilat yapllamaz 

Belgrad, 1. (A.A.) - Yugoslav 
radikal partisi icra komitesi başka
nı bulunan b~bakan Stoyadinoviç 
hükumet partisinin ilk kongresinde 

:Ankara, 1 (Tan) - Kamutay bu- bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş-
gün Nuri Conkerin reisliğinde top- tir ki : 
lanmış ve ruznamenin ilk maddesi o- - Parti programı, dış siyasada e-
lan Bankalar Kanunu layihasını 3as olarak halen mevcut muahedele-
ınUzakereye bqlamıştır. ri ve Milletler Cemiyetini kabul et

mektedir. Yugoslavya, gerek tadilcı 
Ecnebi bankalar ropagandalara gerek Habsbur~"la-
ProjenİJ) heyeti umumiyesi üzerin- .-Yn """iden tahtn dönüşüne muhalif-

de söz alan Berç Türker (Afyon l • tir. Yugoslavyanın bu muhalefetinin 
kanunun ehemmiyetine, bankacılık ebebı. bu propagandadan vnhut 
hayatında raslanmakta olan bozuk- ~enç Otto'nun Viyanaya gelişinden 
luklara işaret ederek bilhassa ecnebi korkması değildir. Fakat Yugoslavya 
bankaların sermayelerini Türk para- ';jWla kanidir ki, bu gibi hareketler 
aiyle tesbit etınediklerini, Türkiyede- Refik Şevket tnce ' Berç Türker Sali.h Kocaeli ioğrudan doğruya bir harbe müncer 
ki l§lerine dair bilanço çıkarmadık- d . '>lacaktır. Zira kan dökülmeksizin 
tarını söylemi§ bu kanunla Cümhu- mat Ferit hükfimetı zamanında ma- batasmı okuduktan sonra amat Fen e harp yapılmaksızın hudutlarda 
riyet HUkfiınethıin bankalan kontrol liye işleri berbat bir haldeydi ve mU- din cevabı şu olmuştur: "Memleket ;adilat yapılması kati;en mümkün 
altma alarak bilhassa mevduat sa- te~8:diyen Ziraat bankasından. para batıy?,r. Ziraat bankası da. bat~rs.a ne değildir. Yugoslavya bu sebepten 
hiplerini himaye ettiğini, bundan bir- çekılıyordu. Bu bankanlfı temelı sar- olur? I9te 0 zama~ki. garıp z~hnıyet. Milletler Cemiyetine ve kendi men
ka.ç sene evvel Amerikadaki banka- sılmaya başlamıştı. Meclisi idare aza- yıkıcı ve batırıcı zıhnıyet ve ışte bu· faatlerine dayanmaktadır. Maamafiti 
ların kontrolsuz iş gördüklerinden ~an şiddetli bir protesto ~atbatası giln~U eafJam ~e;ID~le~ kuran ıslah Yugoslavya kendi emniyeti için her 
dolayı yüzlercesinin battığını ve hal- ı~zaladtlar, ve ~mumi m.Udur vasıta- edicı ve yUkseltıcı zıhnıyet:., şeyden evvel kuvvetine ve kendi si-
km milyonlar kaybettiğini söyliyerek sıyle damat Ferıde verdıler. Damat Bundan ~o~ra maddelenn müzake- lahlarma itimat eylemektedir. 
n.e. tm' ti Ferit bilhassa bankanın altın stoku- resine geçıldı. Şerif (Kastamonu). M&Ve e 1f r: 
"- Mütareke senelerinde ve da • nu almaya çalışıyordu. Protesto maz- (Arkası 10 uncuda) 

Papuç içinde 5,000 lira 

Bir veznedar çaldığı 

parayı yerken tutuldu 
Çorlu Ziraat Bankası veznedarı 

Bulgaristan ve komşuiarı 

Bulgaristan ile Türkiye 
dostluğu inkiıaf ediyor 

Kamil, bundan birkaç gün evvel,, 25 f 8 1 · B lk 
bin nra ihtilas ederek ortadan kay- Bulgar Baıvekili Köseivano u garıstanın a an 
bolmuştur. Çorluda yapılan arastrr- A f t L.... d k" • · · 1 
ınalar netice vermeybıee, hldiae 1s- n an t urııStn a 1 vazıyetmı an atıyor 
t;~-;1.t;;.::~ ~~ ~) - ........ '!lft--!?lttt ru.dc;n 
lannda, meçhul bir zenginin her ak- blldlriyo,r: ~n :&a,ballan Köse lvanof de-
fam avuç dolusu para sarfederek eğ . ~~kan K&eivaııof. cazeteciler ınlştir ki: 
lenmekte olması zabıtanın dikkat gö birlitinin D~~ efkln . ~~ "Gaze - - Bu mttnaaebeUerin mümeyyiz 
ıünden kaçmamıştır. Memurlar, bu tele~ ~ze~esı ne verdıgı beyanatta vasfı olarak, yıllardan beri iki mem 
9ahsı adım adım takip etmiş ve çok demıştır kı: leketi biribirine bağlayan dostluk 
geçmeden hüviyetini öğrenmişler, o- "Bulgaristan, azim ve sebatla, sulh paktı .zihniyeti içinde iki memleket 
turduğu evi tesbit etmişlerdir. be • 1 arasmdaki ilgilerin gittikçe daha ve ynelmilel haliaane iş birligi s · d d 

Veznedar Kamil, evvelki akşam, zıya e ostane bir halde ink~fı gös 
yfneti gütmekte ve kendisini sükun t ·ı b'l" Boğ l ·· · · tad'l' Yine Beyogwlunda bir bara gı'derek eg· ene ı ır. az ar reJımının ı ı 
iç nde kendi ekonomik ve aiyaaal in- b kk d k" T"" k t ı b" - · lenmegw e başlamıştır. Tam bu sıra _ a ın a ı ur a e ıne verdigimız 
kişatma' vermi' bulunmaktadır... b b • da, Adliye nöbetçi mu""ddeı"umumıs· i ceva ın tarzı, cenu u şarkı komşu -Son Balkan Antantı konferanm -

Remzi refakatinde Emniyet ikinci mU%un hükfımeti ve efkarı umumi-
nın, antant azası araS'tnda Bulgaris- eai 

~ubesi memurlarile bara gelmiş, ve Y tarafından yüksek bir tarzda 
tan karşısında karşılıklı garantiler takd" ı B · · d k' hüviyeti tesbit edilen veznedar Ki- ır o unmuştur. unun ıçın ir ı 
vücude getirmeyı· esas hedef aldığı- Istanb ld k b" · ınili, 't>rada raldıgwı paralan yerken u a çı an ır gazete vasıtası 

:r na dair yabancı gazetelerde çıkan le Bulg dü ı w k t b Yakalamıalardır. Remzi şaşırmış, ve ar şman ıgı yapma eşe 
"' havadisler hakkındaki suale baaba- b" 1 ı· dı" w T"" k b t d o şaşkınlıkla suçunu inkara kalkış- 'V us er· ger ur mııt ua ın a ma 

kan Köseivanof 9u cevabı vermi•tir: k bulamam t B T'" k h nıışsa da, ortaya konulan deliller sa "'V es ış ır. azı ur ma a-
~·esinde itirafa mecbur olmuştur. Ki - Fikrimce bu havadisler baki- fili tarafından mazimizin bazı tari-
tnilin üzerinden ancak 500 lira para kate tevafuk eder gibi gözükmemek bi vıldönümlerinin kutlanmasına mü 
Çıkmıştır. tedir. Çünkü istisnasız bütün komşu baİağRh mannlar Rtfedllmis bulun -

Geri kalan parayı ne yaptığı 80_ larımıza Bulgaristan cihetinden en maaı da, bizi intihap ettiğimiz yol-
rulunca : mükemmel bir garanti, milletimizin dan. ıki memleket arasında karşılık

sulh perverliği ve Bulgar hükumeti- lı münasebetlerinin inkişafmın kuv
nin takip etmekte olduğu siyasetin vetlendirilmesi yolundan, inhiraf et-- Yedim! cevabını vermiştir. F:ı 

kat, :zabıta memurlan, suçlunun e -
~de ihtimaınla sakladığı bir kundu 
!'adan ,uphelenmişlerdir. Kundura -
llnı altı sökUlUnce, iç astarile taba
ıu arasır.da 5000 küsur liri. bulun
ıtıuştur. Kamilin bu kundurayı, hu
ıusi olarak yaptırdığı anlaşılmıştır. 

Ki.mile, 25,000 lirayı nereye sar
f ettiği henüz aoyletilememiftir. Tah 
itikat, Çorludan buraya gelen Zira-
1.t Bankuı müfettişlerinin huzurile 
devam etmektedir. 

Almanya lngiltereye 
anlaşmak teklif ediyor 

Paris, 1 (Tan) - Buradaki siyası 
lkıaJıafilin kanaatine göre, Hitıerin 
ltıutemedi olan Fon Ribentropun tn
tilteeyi ziyareti siyasi maksatlar
dan tamamen arf değildir. 

dürüstlUğü ve halisliğidir. tiremez.,, 

Filislinde vaziqet 

Haıa bombalar 
haıa adamlar 

patlıyor, 

ölüyor! 

Necaşi anlatıyor 

Habesistanı siyasette 
müdafaa edecek 

Necaşinin Kudi.iste alınmış bir resmi 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Eks
presin Cebelüttarika göndermiş ol
duğu hususi muhabiri, Necaşi ile 

(Arkfts• 10 •mc.ıo.ı 

Feci bir vak'a 

Bir kadın 3 çocuğu ile 
mantardan zehirlendi 

Burdur. 1 (Tan) - Tefenni kaza
sına bağlı Hüyük köyünden Raziye 
isminde bir kadınla üç çocuğu. ye
dikleri mantardan zehirlenerek öl · 
ınüşlerdir. Bu hadisenin feci tafsila
tı şudur: 

Uç çocuk. birkaç gün evvel ana -
ları ile beraber ormana giderek man 
tar toplamışlar ve dönüşte bunları 
kavurarak yemişlerdir. Fakat bir 
müddet sonra hepsinde sancılar baş 
lamış. ilk saatte en küçük çocuk. bir 
az sonra da ortancası ölmüştür. Va
ziyetten haberdar edilen köy ihtiyu 
heyeti. hastaları derhal Tefenni mer 
kezine göndermiştir. Hükumet tabi-

Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

SiQorfa Edivoruz .. " 

Mussolini anlatıyor 

Biz sulh için elimizden 
gelen herşeyi yapacağız 

Mussolininin Deyli T elegraf gazetesinde çıkan 

çok şayanı di kat beyanatının aslını neşrediyoruz 
Mussollnlnln Dally 
Telegraph gaute
slne şayanı dikkat 
bir beyanat vpnfl 
ifnl tPlıtraf ha•• .. rf 
olarak \'a7mı"'t •k. 
Hu ı:iin hütlin .h"
rupa ve Ak•1 .. ııi7. 
mPselPIPrlndP ,.e 
dola)'Htiyle diin~·a 

"ulhüne tema" e -
den bu mülikıttın 

a"lım neşredl.\ o -
ruz: 
Mussolini beni Ve
n i s saravmdaki 
büyük odasında 
kahul etti. Bu sı
cak günde çalış

mak için en rahat 
bir surette giyin -
mişti. Beyaz fani -
la pantalon, açık 
yakalı bir gömlek, 
ve gri fanila ceket. 
Neşesi üzerinde, mesut ve kendin

den em.indi. Ingiliz durumu ile fev
kalade alakadar oluyordu .•• 

Yeni loma imparatorluğu 
M uha veremizi kaydediyorum: 
Yeni imparatorluğun inkişafında, 

\AA K 1 NEDE 

MUSOLINI 

uzun bir müddet için Ttalyan riış siya
sasına hakim olacak prenaıplere işa
ret edebilir misiniz? 

- Bu vazife bizi senPlett.e iş~ 
edecektir. Çlinkü memleket Jt&yet ,.a
sidir ve her şeyin ba..5tan yapılmaeı 

1 Arkıtın 5 incıde 1 

1 Selanikte umumi bir 
grev hazırlanıyor 

Atlna, 1 (Tan) - Umum ffc;iler 
birliği Selnikte bütün işçi ve sanat 
sahiplerinin dahil olacağı yirmi dört 
saatlik grev ilin edilmesine karar 
vermiştir. Çal"Şamba gece yansından 
perşembe gece yarısına kadar devam 
edecek bu grevden maksat tütün iş
çilerinin tl\!eplerini takviyedir. 

HükO.metçe memurin teşekkülleri· 
nin lağvına karar verilmesi sebebile 
bUtün hükumet memurları grev ilin 
etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

Fransız meclisi açıldı 

Yeni hüklimet halkçı 

çephesi hükumeti olacak 
Blum 

11 

Sosyalizm '!'uzafferiyeti için elimizden 

gelen her şeyi yapacağız 11 diyor 

~on Ribentrop eski Ingiliz hava 
il.azın Lord Londanderile yaptığı ko
:Ufınalarda, Almanyanm lngiltereye 
'l'JI hava hücumunda bulunmıya
~ temin et.mi§ ve hattı bu mak
~ iki taraflı bir misak aktetmeğe 
"."Zir bulunduklarını aöylenıl§tir. Bun 
"aıı bafka, Fon Ribeııtrop Almanya
~ Akdenizde dahi İngiltere ile bir
~ çalışmağa hazır olduğunu ili.ve 

bi, ilk ihtiyati tedbiri aldıktan sonra Leon Blum Sosyalıst tcong-esindtı nutuk söylerken 
her ikisinin de acele hastahaney~ 

~. 
4.ııcak buna mukabil Almanya, :rkt Avrupada serbest bırakılması
latemektedir. 

Hayfa sokaklarında devriye ıezen polisler 

Kudüs, 1 (A.A.) - Vaziyet veba- yerlerinde askere ve polise eili.hlar 
metini muhafaza etmektedir. Bir - ve bombalarla taarruz edilmiştir. 
çok kanlı hadiseler vukubulmu, ol- Tul-karan'da mukabele mecburiye 
duğµ haber veriliyor. Yafada üç bom t.'nde kalan polisin ateşi ile bir Arap 
ba atılmıştır. A11ker, Billh kullanmak ölmilftUr. 
mecburfiyetinde kalmıf, neticede nU Nablua ile Hayfa arasında telefon 
mayişçilerden iki kifi ölmU, ve bir telleri keailıniştir. Filistinin ve ma-
klfi yaralnmı,tır. Filiatinln birçok [ArkRsı 10 urıcuda 

kaldınlmalarma lUzum göstermiş - Paris, 1 (A.A.) - Yeni Fr~ Milletlerin refahı için lüzumlu olan 
tir. Fakat, Burdur memleket hasta- saylavlar kurulu, bugün öğleden son beynelmilel sulh ile beraber dahilde 
hanesine götürülmek üzere otomobi- ra ilk defa olarak toplanmlfbr. Mec Fransızlar arasında da si.ılh olmalı
!e bindirildikleri sırada, zavallı ka- liain en y&Jll azası celseyi bir nutuk dır. 
dm son yavrusunu da kaybetmiştir lı açmış ve bu nutkunda ezcilinle de Başkan nutkunu bitirmeden ewel, 
Feci sancılar içerisinde kıvranan Ra .mittir ki: tribünlerde bulunan Rüfrajetler teza-
ziye. bu acıya ancak şehre girinceye "Vazifem eski saylavlan bUrmetlf• hilrlerde bulunmuşlar ve kadınlar i
kadar tahammül edebilmi9. otomo - yidetmek ve 'yeni saylavlan samimi ~in seçim hakkı istiyen afişler atmış
bil hastahanenin önünde durduğu surette sellmlamakbr. Yeglne te . lardır. Bu tezahür karşısında meclis 
sırada o da son nefesini vermiştir. men nim sulh temennim olacR ktır ; r A rln•sr 1 O ''"""ti"~ 
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GÜNAŞIRI 

St:cı.clyoı:-ı=ıcl~ ••• 
' Ge~en gün, Finlandiya takmu ile bizimkilerin güreşini seyretmek için 
Taksim tadyomuna gittim. E-n pahalı n en rahat yer balkon... Eski 
banklar ve portatif bahçe 8&1ldalyeleriyle dö:Jerunis ... Se;lircilerin bazda
n - sportmenlik hasebiyle olacak - bu ııralann dayanılacak yerlerine 
oturınu lar, a~'Rklanm otunıla<'ak yerlerine dayamışlar, yüksekten daha 
iyi görmeğe hazırlanıyorlar... Temizce bulduğum bİl' ~lft lskarpinin ya· 
nmn ıkı tını. 

Manzara hiç güzt'I değil .. Karşımızda çe~ene eski kışlalann sıvalan 
dükiilmüş duvarlan ,.ar. Ara.~ıra bu harabelerin loş ko\'Uklanndaıı bir 
baykuş sesi duyuluyor. Uzaktan, bu güreşçilerin en kunıetlilerlnln elinde 
didiklenmiş kadar üstü başı parça parça bir işçi, ucundan yakaladığı bir 
t;ırayı sürüklüyor. Saat altı ... Henüz maçın ba§hyacağma dair bir işaret 
~·ok ... Ringin üstünde üç dört kişi uzun çıtalan minderin kenarına gürül
tü ile mıhlıyorlar. 
Eğer sık ık dola~an satıcılar olmasa fena halde can sıkılacak ... Bere

ket ,·ersin ki bunlar Stadyoma bir Kağıthane halini \'eriyorlar. İçlerinden 
biri, blr elinde blr teneke kutu, bir elinde bir gazoz kasası bağırıyor : 

- Hazır lop! ... Gazoz! ..• Hazır lop! ..• Gazoz! .. 
Hazır lopu merak ettim. Meğer bir De\'i aandoviçmiş. Bir bayan çağır

dı, bayat francalayı küçük, beyaz dişleriyle çeke çf'ke yemeye ba.5Iadı. 
neni~ §Ik bir genç, ha\•ay& kaJdmlığı gazoz Şişesini JU-11§ ynaş ağzına 
boşaltıyor... Dudaklannm kenarlanna biriken küçük su kabarcıklanru 
ze\'kle 8eyredi~·orum. İçimde mazi canlanıyor, kendimi bir kö)· düğününde 
u.myorum. Şuraya bir hasır serilip hep birden üstüne bağdq kursak fe. 
na olmıyacak ! ... 

Nihayet maç bqladı. l'enilmekten fazla bir kaza olmasından korku\·o
nım. Bana ring kınlacak, minder sökfilecek gibi cellyor. Be~ket \'eni~ ki 
yalnız bir iki defa kontakt oldu, limb&lar aöndti, fakat IJeeer onar da.ki· 
ka fasılalarla hemen yapıldı. 
M~ı blz kazandık. Benim içimde &e\inç yerine bir üzüntü \'ar. Kalaba

bğa kanşıp sürüklenirken düşünüyonım: 
- Spor<la hali dedelerimizin yağh gt1l'fll de\·rfnJ ~·aşıyoruz. Gürt"ŞÇl

lerlmlzin sağlam kollanndan başka ne \ '&na hepAI lfretl... Finlandlyah
lara ka~ı çıkaracak bir büytik Mustafamız, bir Çoban Mehmedimiz , ·ar, 
diye öğünellm. Fakat, uri bir ıpor tetldlit&mız var diye değil ! 

Timarhanelik dünya 
Bir Amerika mecmua.sının verdi • 

ği bir habere göre, bir İngiliz dok· 
toru resmi istatistiklere dayanarak 
2139 senesinde bütün insanların deli 
olacağını hesap etmiş. 

Doktorun hesabı şudur: 18:59 da 
535 kişide bir kişi deli idi. 1897 de 
bu nisbet 312 kişide bir kişiye indi. 
1926 yılında 150 kişide bir ki'i deli 
idi. 197T senesinde nisbetle yUz akıl
lıda bir deli olacaktır. Ayni hesapla 
2139 senesinde insanların hepsi deli
recektir. 

ORHAN SEYFi 

................. -= • 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 

.... 
- ,Ja1>0n~·anm nüfuım nekadardır ! 
- Lüksemburg b~~'Ük dükalrğı ne-

rededir! 
- Trayan sütunu nerededir n kaç 

seneliktir! 
- Sporcularm kullandıklan lp.ret 

,.e renlilerJn ba.5Jan~cı nedir~ 

-------

Sağdan yürünecek Soyadları Bina vergileri 

Kararın tatbiki birkaç Şubeler yeniden Dünden itibaren hususi 
gün tehir edildi •:~:~:k :~:!;~:~t idareye devredildi 

Kazaların önüne geçmek maksadi tirmek için kanunun tayin ettiği müd 
le yayaların milnhasıran yolların sağ det 2 Temmuzda bitecektir. işlerin 
taraflarını takip etmeleri hakkında- 0 vakte kadar bitirilmesi hakkında 
ki kararın tatbikı iki üç gün tehire- dün Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, vi· 
dilmiştir. Bunun sebebi, halkın han- layete yeni bir tebliğ yaymıştır. Da
gi noktalarda karşıdan karşıya geçe hiliye Vekili, halkın dikkat ve alaka 
bileceğini gösteren işaretlerin sokak sının uyandırılması, bu sahada plan
lara henUz konulmamış olması ve lı hareket edilmesini bildirmektedir. 
emrin tatbik tarzı hakkında zabıta Buna göre, Halk Partisi teşkiltınm, 
memurlarına icap eden talimatın Halkevlerinin neşir vasıtalarından 
verilememiş bulunmasıdır. istifade edilecek, parti, nahiye ve ma 

Yoksa dünkü sabah gazetelerin • halle ocaklarile halkevlerinde devam 
den birinin yazdığı gibi, bu haber a- ıı konferanslar verilecektir. 
sılsız değildir. Esasen bu havadisimi 2 Temmuz 936 tarihine kadar soy 
zi tekzip eden gazete de dahil ol - adı seçip teşçil ettirmeyenler' kanu
mak üzere belediyenin bu kararı 29 nun 12 inci maddesi hükmüne tev· 
Mayıs tarihli bütün gazetelerin ilan fikan 5 liradan 15 liraya kadar para 
aayfalarında belediyece halka ilan cezasına çarpılacaklardır. Vatanda, 
edilmiştir. Belediye, halkın yalnız lrm bu vaziyete düşmemeleri için ll 
yolların sağ cihetini takip edebilme- zımgelen bütün tertibat alınacak, 
leri ve muayyen yerlerde karşıdan çok esaslı çalışılacaktır. 
karşıya geçmeleri için icap eden ta- Vilayet, Dahiliye Vekaletinin teb
limatnameyi ve tebligatı hazırlamak liği 18.zımgelen yerlere tamim et • 
tadır. Bu tamim bütün kazalara gön miştir. Ancak İstanbul nüfus şube
derildikten ve zabıta memurlanna !erinde memurlar az olduğundan ve 
bunun tatbik tarzı öğretildikten son son gilnlerde de müracatalar pek ço 
ra karann tatbikma geçilecektir. Bu ğaldığmdan gerek memurlar ve ge • 
müddet zarfında da yolların işaret- rck halk sıkıntı çekmektedir. Bu iti
lenme meselesi hakkında da kat'i bir barla şubelerin başka memurlarla 
karar verilecektir. Birçok yerlerde takviyesi lüzumlu görülmektedir. 
tecrübe edilen boyamak usulü iyi Duyduğumuza göre ilkmektepler ka 
netice vermediği cihetle son bir tec- pandığından bir kısım muallimlerin 
rübe daha yapılacak, bu da milsbet ~·ardımları temin edilmek suretile 
ııurette bitmezse karşıdan karşıya işlere hız verilecektir. 
geçilebilecek noktalara çivi kakıla -
caktır. Avrupanın bazı ışehirlerinde 
de bu usul cari olduğu cihetle bu ~k 
lın en muvafık bir tarz olacağı zan
nedilmektedir. 

Evvelce de yazdığımız gibi emrin 
tatbikına geçildikten sonra bu usule 
riayet etmiyenlerden elli lira nakdi 
ceza alınacaktır. 

Yeniden iki posta 
'ubesi daha aÇddı 

Jstanbul Posta ve Telgraf Başmü
dürlüğü yeniden iki şube daha aç· 
nuştır. Hisııedilen ihtiyaçlara cevap 

Bina ve arazi vergileri dünden iti
baren Maliyeden Vilayet hususi ida
resine devrolunmuştur. Bu vergiler 
Maliye tarafından tahsil edildiği sı
rada Maliye de bu işlere bakan amir 
ve memurlardan 297 si de belediyeye 
devredilmiştir. Ancak bir tahakkuk 
ve bir tahsil müdürü henüz tayin e
dilmemiştir. Diln yalnız Uç tahakkuk 
Uç tahsil müfettişi ile diğer memur, 
şef ve hademeler 9ahıslandınlmıştır. 
Bu 297 memur belediyenin varidat 
9ubeslne bağlanmıştır. Belediye de 
yalnız bu ,ube müdUıilnUn emrinde 
bir tahakkuk ve bir de tahsil müdü
rü bulunacak, diğer memurlar mev
cut 27 belediye tahail ,ubesi arasın
da bu mmtakalann ehemmiyetine 
göre takılm edilecektir. Yeniden şu
be açılmayacağı cihetle bu 27 9ube
den binaları milsait olmayanlar de· 
ğiştirilmektedir. Belediye 297 memu 
run Haziran maaşlarını derhal vere
bilmek için hazırlıklara girişmiştir. 

Bina ve aN.Zi vergisi Istanbul vi
layetinde 2,5 milyon lira tutmakta
dır. Bu vergilerin tahakkuk kısmına 
ait evrak ve defterlerin belediyeye 
devri iki üç gUne kadar bitirilecek
tir. Fakat tahsilat kısmının devri bir 
buçuk ay kadar sürecektir. Bu vergi 
terin idarei huımsiyeye devri hasebi
iP. vergilerin geçen senelere ait ve 
yüzde yirmi nisbetindeki bakavalan 
da bu idareye devredilmiştir. ·Mali
ye ,ubelerindeki eşyalann da devri 
için emir gelmiştir. 

olmak Uzere açılan bu 9ubelerden bi 
ri Emtnönünde, diğeri de Topkapı
dadır. Kadıköy ,ubesi de iki gün son 
ra yeni binasına nakledecektir. 
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Küçük Haberler 
• Kanalizuyon kapaklanru çalan· 

lar - Istanbulun ·bazı aemtlerindeki 
kanalizasyon kapaklannm bir takım 
serseriler tarafından çalınmakta ol -
duğu anlaşılmıştır. Belediye bunun 
önüne geçmek için tedbir aramakta· 
dır. 

• Denlzyollan müdürü gitti - !)e.. 

niz yolları umumi müdürü Sadettin, 
yarın toplanacak olan deniz yollan 
umumi heyetine iştirak etmek üzere, 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Sa
dettinle birlikte, idarenin yeni işletme 
mütehassısı da vekaletle temu et
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

• Olçüler müfettişliği kadrosu -
Marmara mıntakası ölçü ve ayar baş· 
müfettişliğine münhal olan bir mil • 
fetti§liğe üniversite kimya şubesi me
zunlarından Mithat tayin olunmuş ve 
başmilfettişlik kadrosu bu suretle ta
mamlanmıştır. 

• Belediye memurlanna avalUI -
Belediye memurin kooperatifi geçen 
sene 25 bin lira istikraz ederek bu 
parayı belediye memurlarmdan isti· 
yenlere muayyen vade ile borç ola ~ 
rak dağıtmıştı. Bu yıl da memurlar 
ayni talepte bulundukları cihetle ko
operatif Ziraat Bankasından 50 bin 
liralık bir istikraz talebinde bulun
muş. banka 30 bin liraya muvafakat 
cevabı vermiştir. Borç alma muame
lesi biter bitmez memurlara avana 
tevzi edilecektir. 

• F.~mafın tescili - Esna.! cemi· 
yetleri murakabe bürosu. dünden iti· 
haren küçük esnalm tescil muamele
sine başlamıştlr. 

Yarın gelecek göçmenler 
Yeniden göçmen getirmek üzere 

Köstence ve Varnaya gönderilen Hi
l!lar ve Nazım vapurları, her biri 1800 
göçmen yüklü olduklan halde yarm 
gelecekler ve doğruca Tuzlaya gide· 
rek göçmenleri çıkaracaklardır. Bu 
göçmenler de Orta Anadoluda ilkin 
edileceklerdir. 

Darüııafakada Tabela ilanlardan ahnan ve • 
resım 

Osmanbey matbaası 

zarar değil kar ediyor 
Bize kalırsa, Ingiliz doktor dilnya 

nın haline şöyle keskin bir göz atsa, 
ya bu işin 203 sene sUrmiyeceğine 
inanır, yahut ta kendisinin pek akıllı 
olmadığına hilkmeder. 

- "l'a ~ok erken, ya ~ok geç doğ
dum. Yirminci a.fin önümde bulun
durmak için 1900 da doğmak ister-
dim" diyen kimdir! Dünkü sayımızda Darüşşalaka 

kongreainin tafsilatı yazılırken, muh-

·ıelediyede te§kil edilen 
heyeti dün §İkCiyetçile ri 

tallklkGT 

dinledi 

Hem deli sanılanların akıllı, akıllı 
geçinenlerin de deli olmadıklan, kı-
8ıtcası bütiln dilnyanm daha şimdi
den deli olmadığı ve akıllıların timar 
hanelerde sürünmediği ne malum !. 

Ne olmalıydı? 
Bir Amerika gazetesi garip bir a· 

ğaçtan bahsediyor: 
"Floridada Orlando kasabası dün

yada eşi olmayan bir ağaça sahip ol· 
makla mağrurdur: Bu ağaç 17 tilr
IU meyve vermektedir. Ard isminde 
birisi, bu ağaça başka on altı ağaç 
aşılamak maharetini göstermiştir. 
Bu adam bu suretlele en muhtelif 
meyveler almakta ve ağacına "mey 
ve salatası,, ismini vermektedir.,, 

Her meyvesi başka tat ve baŞka 
renkte olan böyle bir ağaça, her aza
sı başka dil konuşan ve başka türlü 
düşünen Uluslar Kurumunu telmi • 
han "Uluslar Kurumu Ağacı,, de • 
mek daha orijinal olmaz mı? 

Ne kadar benziyor/ 
Bir trende bir yolcu yanmdakine 

Boruyor: 
- Aff eder8lniz. Saatin kaç oldu

ğunu söyler misiniz? 
öteki l!ligara tabakaamı çıkanyor 

ve cevap veriyor : 
- BugUn salı, Haziranm ikil!ll. 
Uçüncü bir yolcu: 
- Tamam, ben de burada inecek· 

tim, diyor ve kapıyı açarak atlıyor. 
Bu hikaye, her biri başka şey dil· 

şünen ve biribirinin söylediklerini 
anlamıyan dünya politikacılannm 

haller!ne ne kadar da uygun bir hi· 
kaye! .. değil mı? 

Nasıl gahımıı 
Diyorlar ki senelerden berl Alman 

yanın Ekonomi Diktatörli olan Dr. 
Şaht, gözden diişmeğe ve Göring'in 
şaşaası yanında sönük kalmağa baş
lamış. 

Dr. Şaht geçenlerde bu halden do 
layı arkadaşlarına derd yanmış: 

- Ne nankörIUk! Ne haksızlık! 
'Almanyanın iyiliği için iki elle çalı
,an adama bu yapılır mı'! 

- ? ? ! 
- Evet. iki elle! Içeride, böyle ya.. 

pıyordum (Şaht l!lağ elini kaldırarak 

Dünlcü soruların cevapları birimizin bir yanlışlığı yüzünden, ba-
IST AN BUL BELEDiYESi s - Gayzer nedir t zı noktalar yanlıt geçmiştir. Bu hu

C - \'olkanlk ara7Jde zaman za- ımrrta kurum müdUrlinden aldığımız 
mna metrelerce ~·ük!IM"jte fışkıran ın- bir mektubu qağıya aynen koyuyo

hin ve Aflı hreri 
Belediye ilan reami Ye t.,hir üaetine ait ihbarname Ne dersiniz ? 

cak sulara bu is im , ·erilir. Ge:rıerlf'· ruz: 
riyle meşhur yerlerden blri J~landa Sayın gazetenizin 1 Haziran 936 
adasıdır. tarih ve 401 numaralı nüshasında ve Mükellefin , k ,tı· /}Yali 

S - Gaznevilerin aaltanatı hangi "Tilrk Okutma Kunımu Kongresi" .., f .u..ı.~J,/ t'~ t:ittL~ Denize girmeli mi 7 
tarihten hangi tarihe 8llrmii*tiir1 bqhğı altında yazılan yazıda "Bun- illa ...... g·rme ı· • 7 

C - 995 ten 1145 yılma kadar. dan bir müddet evvel Nudiye isimli f/ (ı J /; 1 me 1 mi • 
s - Avrupa ile Amerika ara,,ın- bir hayır sever tarafından mektebe Mahallesi:/.?' I a Uff " ''Lokman Hekim" in işine kanpp 

da ilk telgraf 1ı.-ablosıt hangi tarihte hibe edilen (Osmanbey matbauı) CC- ~ /.- I -1-~· J"' ~ da sağlık öğütleri vereceğiz sanın~ 
kcmulm~tur ııe lnı i,-i hangi gemi DaıilŞtafa.ka bütçesinden de tahsiaat Sokatı: J fr• r..,, '"""' rtlil/ll#.. ' ~,.... Sadece lstanbulda denlıe gi.rme-
yapmtftır t almıttır. KonUfmalarda mUeeset1eye 0 nin güçlüklerini sayacağız: IstaabuJ, 

c - 1838 de BlaJn·ol'de insa edilf'n kar yerine zarar getiren bu hibenin Kapu No. I H N r ur ' ( J-,.J her feyden ene) bir deniz şehridir· 
ı ı o metre uzunluğunda yirmİ beş bin vaziyeti etraflıca görü§ülm üş ve red- .. esap o • .:> O/ { f" T Buraeı kadar tentene gibi oyulmllf 
tonluk Gret isten ıemisl 

1865 
_ dine de imkan görillememiştir. Şim- ve etrafına su çe,·rilmiş şehir dünya-

1R66 senelerinde Anupa • Amerika diye kadar Dariişşafaka bütçesinden Yukarıda yaZJlı~~~~.J n da yoktur. Likin lstanbulda deııtze 
arMrnda ilk tel,,,_~ •--Lı,...unun ko- 20 bin liralık muazzam bir tahsisat k • • 1 10 . • • . 1 d O'irilecek ' ·erler aehrin i"inde de"'" " ,..._ aau "" ta ııtın gun ıç e emenu:ı, akli talcd r c Belediye kanununun u " " ~ !!< 
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.. 

nulmasında kullarulmı•tır. alan matbaanın bizzarur idaresine ·· · dd f le le' dir. Onun için her -'-'den eV\·el d,,.. "' k . uncu ~ nune tev ı U..li.l •r::ba•Jtılmakla beraber il&nmın da t-w..: .,~., arar venlmiştir." tarzında bazı fık- " ~ nlze O'lrmek lçln herhangi bir na.kil S - Ayrıom nedir ' mcııc<tileceği bildirilır~ • ( e ralar görülmüştür. Halbuki Sabık .. n.ıntaslyle l('hrfn dışına çıkmalıdır. 
C - A~·aklardaki serçe parmakla- Berlin Sefiri merhum Tevfik Paşa / I us b Şehrin içindeki sahillerde ~ıkta de-

nnrn diişmf"slnl int~ eden zencilere haremi merhum Bayan Nudiye ile \f'f .,; nize girmek yasak olduğundan deni-
has blr hastalıktır. Sabık ,Başmabeyinci merhum Osman ze glrecelderfn bu yolculuğu göze 91 .. 

S - Bir gilnlük çoouk ı.+ aaatte Bey nfahdumu merhum Bay Saim ta- malan Jlmndır. 
ne kadar ~t emer; 1 raflarından Darüşşafakaya vakıf ve Afitaj müteahhidinin ver ıı ihbarnamelerinden biri Denize glrlJecek yerler bizde dd 

C - Yirmi ile otus gnun &l'UI. tesis edilmiş olan Osmanbey matbaa- Belediyeye ait imtiyazın belediye. Diğer taraftan ıu nokta 9ayanı türlüdür. Ya kazıklı deniz hamunlr 
111ı111ıı1r1•ıııııar1rııııı.r1•111ıar1•ıııııa .. .-ııııı ... ..-.. _._ .. ---.. _._ .............. .-ııııı.ııııı•ııııı•ııııı• .. aııııı· ... .,. sının diln hitama eren 935 _ 936 se- ye bahşettiği hak ve salahiyet harici dikkattir: Belediye bu iş için varidat n, ya plajlar. 

Hitler Sellmı vermi9) ... Dı9anda da 
fÖyle yapıyordum (Şaht para ister 
gibi sol avucunu ileri uzatlillf) 

Sofra köıesl 

Pirinç salatası: - YUz gram prin
ci sade suda pifirmeli. Bir domates 
ıoymalı, çekirdeklerini çıkarmalı ve 
parça parça kesmeli. Yüz gram aala 
talığı uf ak ufak çentmeli, iki ançuez 
almalı ve bir hazırlop yumurtayı 

doğram alı. 

BUtUn bunlan bir kaşık Birke, üç 
kaşık zeytinyağı, bir kahvekaşığı 
hardal, biraz maydanoz, tuz ve biber 
le ıalçalamalı. Hattı iatenil'H bir 
tatlı kaşığı İngiliz salçası da illve 
etmeli ve iyi karıfbrmalı. 

Çok lezzetli bir salata yapılmtf o
lur. 

Paraıüt kulesi 
Türk Hava Kurumu tarafmdan 

Sultanahmet meydanında inşası ka
rarıa,an parqUt kulesi etrafındaki 
tetkikat devam etmektedir. Kuru • 
mun bu teklüine belediye fen heye· 
ti çarpmba gUııU cevap verecektir. 

nesi bUtçeaine 12146 lira tahsisat ko- teşhir ücreti alındığı veya istenilmek- bütçesine 6000 lira koymU§tur. Hal- Kazıklı deniz hamam.lan bir denli 
nulmuş iken illerin sene içindeki in- te olduğu hakkındaki tiklyetler Uze- buld ı.tanbulda belki yirmi binden banyosu alacak yer olmaktan çıklP 
kişafı dolayısiyle bu miktara iki de- rine tahkikata devam edilmektedir. fazla mağaza dükkan ve yazıhane artık ,·akit geçirme müeneeesl hall11• 
fada tekrar 10 bin kilsur liralık tah- Bu işle uğraşan ve muhasebe mU- vardır. Bunların yalnız cüz'i bir kIB- ~irdlğlnden oraya aile ve çoluk ço "' 
sisat ilave edilmiş ve dünkü kongre- dUr muavini Nailin bfk~ığmda bu- mmdu bu tekilde alınacak 18 liralar, cukla gidilip sıhhat için banyo .mı.
de talep olunan 1000 liralık yeni tah- lunan heyet dUn tiklyetçilerin nezd- 20 liraların yekCmu bu 6000 Jiranm maz. 
siaatla beraber tahsisatı umumiye ye- lerine giderek tahkikata devam eyle· kat kat fevkindedir. Bunlardan uga- Plajlara gelince, çoğunun lptldaDi" 
kOnu (23) bin küsur liraya çıktığr miştir. rf bir hesapla 20 lira talep edilse ye- ği bir tarafa bırakıldığı takdirde dlı"' 
gibi buna mukabil varidatı umumiye Tahkikatm sonunda hakkı olmadı- kfın Uç dört yUz bin liradan fazla tu- hl en ucuzu blle hayli pahahdır. 11,,.. 
30 bin kfuıur lirayı bulmuştur. Bina- ğı halde belediye namına hueket e- tabilir. Belediye namına toplanan bu le bugilnktl şartlar lrinde bir aııenbl 
enaleyh, 9u vaziyete göre bir senelik den afi§aj müteahhidinin tethir edi- paranın yüzde 56 sı belediyeye yüzde plija gidip banyo alması 0 k~at 
çalışma neticesinde zarar değil, bili· len mallardan veya muaf olan rek· 44 il de tahsil muarüi kar§ılığı ola- masraflıdır ki, çoğwnuz bunu bir ıilJd 
kis oldukça milhim bir kar getiren 18.mlarda.n da tethir Ucreti talep etti· rak müteahhide klr kalır. eayma.ktayız. 
matbaanın bugilnkU vaziyetinin Ku- ği sabit oluna, belediye bu huaU8ta Onun için rekllm mahiyetinde o- o halde t"taııbul bir deniz f('JVidlt 
rum için pek Urnit verici olduğunu ve 18.zımgellen muameleye teveıMW ede- tanların hangi nevilerinden nerelere ama bu şartlar içinde htuıbullU dr 
gazetenize verilen malumatın haki- cektir. Bundan bqka belediyenin talik edilmif olanlarmdan, ne nispet- nlze giremez. 
kati hale hiç de muvafık bulunmadı- hakkı olmadığı halde fuzult olarak te tefhir Ucreti üstendiği arqtırılaca.k Blz böyle düıttlnllyonm, 
ğmı bildirir ve matbuat kanununun ta.Mil edilmit tethir tlcreti vana bu br. 1 1 bahşettiği hak wı ıallhiyete mUste- mebllğlar sahiplerine iade edilecek· Bundan ba,b rekllm mahiyetinde Siz ne dersin 

1 

niden yarm çıkacak nüshanızın ayni tir. olmıyan levhal&rdan da belediye ree- ~........_. .. wr 
siltununda keyfiyetin tekzibini say- Bu hususta tiklyetler devam et- minden bqka te,hir ücreti Wep edi- istifade ederek belediye reenıiyle :e-
gılanmla dilerim.,, mektedir. DUn elimize geçen bir ih· lip edilmediği de tetkik edilecektir. raber talep ettiği yüksek teşhir;... 

DUn bu mUnuebetle Darilffafaka bamameye göre meleli Giinet KlübU Sonra diğer bir mesele vardır: MUte- retinin tahsili için de zabıtai t>e~. 
Müdüıil Ali Klmi de bize telefon ede. tenis kordu tabeli.amdan ilin reeml ahhit ile belediye ari.lmda yapılan ye kuvvetinden de istifade etnı ıye 
rek kongre zabıt katibi olmak sıfati- ve tet,hir ücreti diye ayn ayn para mukavelenamede belediye reeminln ihbarnamenin Ur.erinde •-nt.r~ .. 
le, bütçe müzakeresi ınrumda filha· istenmi§tir. Bu te§hir ücreti 18 lira talıslll de müteahhide verilmi§tir. Ve Climhuriyeti Istanbul Belediy~ 0 .. 
kika Osman Bey matbaut varidat ve tutmaktadır. Metre murabbamdan 2 bu ta.hıll ifinde çıkacak herhangi eaj işleri" cümlesi bulunan. b.ır ; 1• 
muarifatmm göıilıUldüğUnU, fakat lira te,ıtir ücreti alındığma göre ta- mükUllta k&l'fı belediye zabrta8mdan hUr bulunmaktadır. MUteahhıdın t etl 
matba.anm bizzarur idaresi hakkında lep edilen miktar haddinden çok faz- da iltifade hakkı bahşedilmiftir. MU- le bir mUhrU kulhı.nmağa sallh Y 
mUnakqa. olmadığını eöylem.ietir. la görülmektedir. te&hhlt belediyenin hUsnüniyetinden olup olmadığı da tetkik edilece}dit· 
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Habeşistanın idaresi 
· ıtalyan 

• • 
ıçın 

kabinesi 
kanunlar 

Habeşistan 
kabul etti 

Roma, 1 (Tan) - Jtalyan kabine- merkezi olarak saklanacak ve umu
'1 bu aabah saat 10 da. MUMolinininİı mt vali burada ikamet edecektir. 1 
başkanlığr altında bir toplantı yapa- Her mmta.kanm aynca adlt teşkil!t:I 
l'ak, Şahld Afrika ltalyan lmparator- bulunacak ve din serbestisi muhafaza· 
lı:ığunun te,şkilA.b baklanda hazırlan- edilecektir. 
l'ıuş olan projeyi tetkik ve kabul et
lııiştir. 
, Bu projeye göre "ltalyan şarki 
~rika imparatorluğu,. kralın mü
bıessili olan bir umumt vali ta.rafın· 
1an idare edilecektir. Vali, ayni za.
lllanda narkt Afrikada bulunan İtal
h.n askeri kuvvetlerinin erkA.nıharp 
~isi olacaktrr. 

tTmumf valiye müzahir olarak bir 
lııuavinden başka bir yüksek konsey 
~e bir de umumi konsey teşekkül e
~~ektir. İleri gelen yerlilerden altı 
~ı ve altı İtalyan bu umumi konse
~e aza olarak iştirak edeceklerdir. 

''ltalya.n şarki Afrika" imparator
'1lğu beş idari mmtakaya ayrtlm1ş
lıt: 

Eritre, merkezi: A.smara; Amhara, 
blerkezi: Gondar; Tana havali!i, mer
~ezj: Cema; HarTar ha valisi, merke
ti: Rarrar; Somali, merkezi: Mogo
diçio; Adisababa ise imparatorluk 

l<ııllay bir satıı 
tnağazası daha açtı 

YenJ satış mağazası 

~etme imtiyazı Kızılay Cemiye
llııe terkedilmiş olan Afyon Karahl
~. nıaden suyu için Beyoğlunda ts
tu'l!al caddesinde ikinci bir büfe a -
~ llıı§ ve dün bu münasebetle bir tö
eıı Yapılm.I§tır. • 
l(ızııay Cemiyeti, Karahisar ma -tn 8ularını fenni surette tişelere 

~·!durmak ve halk arasında. yaymak 
l~':: yaptırdığı tesi~ata. 180 bin lira 
t:etmiştir. Memleketimizde muh -
~lf tehirlerde, ayda vasati olarak 
~h bin şişe Kara.hisar maden suyu is 
~k edilmektedir. 

Adlsobo&odo ltolyon 
lconunlorı 

Adisababa, 1 (A. A.) - !talya.n 
hUkflmeti Habeşistanda.n gllmu, ri
yaller ile her nevi kıymetli madenle
rin çıkanlma.smr menetmiştir. 

'31 mayıstan itibaren İtalyan işg~ 
il altında bulunan bütün Habeşistan 
da yeni adli nizamat meriy~t mevki
ine girmiştir. İtalyanlar ve bUtün ya
bancılar. Italyan kanunları hüküm
leri altında bulunacak ve müsavi hu
kuku haiıı: ola,caklardrr. Yerliler ile 
beyazlar arasmdaki ihtilaflar Adh'!a
baba valisi ta.rafmdaıı hallolunacak
trr. 

General Biroli şimali gar1:>i Habe
şistan valisi tayin olunmuştur. Bu 
mmtaka Tsana göıtı. Gondar, Gocan 
ve Beyemder arazisini ihtiva etmek
tedir. 

Romanyada 

Milli Çiftçi Fırkası 
hükOmeti tenkit ediyor 
Bükreş, 1 (A.A.) - Milli çiftçi fır 

kası reisi Milhake, siyasi bir toplan
tıda söylemiş olduğu bir nutukta hü 
kumeti sağ cenah müntehası teşek
küllerinin faaliyetini kolaylaştırmak 
suretile devlet otoritesini zaafa dü
şUrrnekte olmakla itham eylemiştir. 

Hatip demiştir ki: 
- Hükumeti mevkiini milli çift

çilere bırakmağa mecbur etmek için 
bütün kınrvoH""''"; ... ..1-.:ı·••s••· 

"Çiftçi bir devlet" meydana getir
mek sureti~Romanya çiftçisinin ya,. 
şama seviyesini Yükseltmek istiyo -
ruz. " 

Milhalke, şu sözleri ilave etmiştir: 
"Memlekette artık istihsal eden

lerle istihlak edenler arasında mu -
tava~ınt brrakmıyacak birtakım teş
kilat vücude getirmek arzusundayız. 

Damııhk vesikaları 
Ankara, 1 (Tan) - Damızlık hay 

vanlarm vasfı ve şartları hakkında
ki talimatnamenin mesaisine devam 
olunmasına ve köy muayene heyet
leri tarafından verilen damızlık ve
sikalarının baytar dairelerince tas · 
dikına lUzum bulunmadığına dair Fi 
nane Bakanlığı valiliklere bir tamim 
yapmıştır. 

Ankara<dlakD 

~~e. . 
' l'ada yapıran at yarışları bUyük bir rağbet kazanmıştır. Yukarıdaki 

1trılerde at yarıııarına golen kibar ~• zarif kalabılığı görUyorsunuL. 

TAN 

Berlin Olimpiyatlarına 
gid~cek sporcular 

Ankara, 1 {Tan) -Türk spor ku· 
rumu reisi General Ali Hikmet Ber
tin olimpiyatlarına gönderilmesi ka
rarlaştırılan aporculanmızın güreş, 
eskrim, yelken ve futbol takımların
dan ibaret olduğunu ..,öylemiş ve An 
kara kampında bulunan bisikletçile
rin gösterecekleri muvaffakryete gö 
re bunla.nn da olimpiyatlara gönde
rilmelerinin temin edileceğini ifade 
etmiştir. 

Finlandiyadan bir 

ticaret heyeti gelecek 
Ankara. 1 (Tan) - HUktimetimiz 

le Finlandiya hükumeti arasında 
yeni bir ticaret anlaşmasr yapilması 
etrafında yakında müazkerelere baş 
lanacaktrr. Bu mllıı:akere için Finlan 
diyada.n şehrimize bir heyet gelecek 
tir. 

Eski Dahiliye Müsteıarr 
Ankara, (Tan) - lç Bakanlrk sa

bık müsteşan Vehbinin bir valiliğe 
tayini mevzuu bahistir. 

Maliye kadrosu 
Ankara, 1 (Tan) - Finans Bakan 

lığı 1936 Maliye kadrosu üzerinde 
çalışmalarına başlamıştır. Kadrolar 
yakında mahallerine bildirilecektir. 

lngiliz grupu mümessilleri 
Ankara, 1 {Tan) - Bir müddet

tcnberi şehrimizde bulunan İngiliz 
grupu mümessilleri ikinci sanayi 
planımıza dahil işleri, malla ödeme 
şartlan dahilinde deruhte etmek i -
çin alakadar dairelerimizle temasla
rma devam etmektedirler. 

Ruıen Eşref CJeliyor 
Atina, 1 {Tan} - Mezuniyetini 

sosinnek U:z:ere Atina,.dan ayrılacak 

olan Tlirk elçisi Rusen Eşref, cumar 
tesi gilnü elçilik bi~asında. Başv-e.kil 
Metı.ksas şerefın~ bir zfyaf'et;;! ermiş 
tir. Ruşen Eşref, bugün Atinadan 
ayrılmış, Pirede Tilrk konsolosluk 
erkAnı tarafında,., uğurlanmıştır: 

1 ~~c;ük Haberler =ı 
Ankara. 1 (Tan) - Türk Maarif 

Cemiyeti Yenişehirle Cebeci arasın
da satın almış olduğu arsa üzerinde 
bir kollej binası yaptıracaktır. 

* Ankara, 1 (Tan) - Türkiye 
sporunda verimli bir spor çahşmasi
Je meyki kazanan Muhafizgücü bu 
gün 14 lincü yıldönümünü kutluladı. 

*Ankara, (Tan) - Kamutay çar 
şamba günkü toplantısında iş kanu
nu layihasını mUzakereye başlaya -
ca.ktır. 

ESTETiK 

Sanatkar, tabiat karşısında duydu- ı lşte aanaUar bize böyle telkinle 
ğu hasbi heyecanları, ve o heyecan- tesir ederler. Bu mesele ha.kkmda, 
larm ruhunda uyandrrdığı güzel ha- (Bergson) un (Les donnees ... ) isim
yalleri diğerlerine nasıl nakledecek- li eserinde söylediklerini dinliye Hm: 
tir? "Musikide ritim ve iısul dikkatimi-

Insan her şeyden önce fiile müte- zi sabit noktalar arasında ihtizaz et
veccih bir varlıktır. (Bergson) un tirerek ihsa.c:;lanmızm ve fikirlerimi
(~11Rire) isimli k~tabmda dediği gi- zin normal akışrnı durdurur ve bizi 
bı. .Yaşa~a.k faahyette bulunmak- öyle bir kuvvetle teı:ıhir eder ki inli
tan ıbarettı:. ~aşamak eşyanın yal- yen bir sesin gizli bir taklidi bile bizi 
nız faydalr ıntıbarnı kabul etmek ve nihayetsiz bir hüzünle istilaya kifa
ona uy~n aksülamellerle mukabele yet eder.,, 
etmekt~r .. , ln~an .bu intifat (utili- Şiir ve nesir de bize ritim ile tesir 
taire~ ıdrak a.le~ınde y~adıkça. 11a- eder. Muntazam hareketlerle benliği
natkann d~ydu.gu hasbı heyecanlan mizi okşar ve kelimeler bizde hayal
duymasma ımkan yoktur. İşte sanat- ler, hayaller hisler uyandırır. 
kar tabiat karşısında ruhunda uya- • . 
nan hayalleri _ eserleri vasrtııı;ıiy- Mım~rlık ve

1 
~eykel~raşl.ıkhda bkızt.e 

le - diğerlerine nakletmek ·ç· _ yarattıgı el'ler enn muessır are e • 
lan ış· ve hareketten ayı 1 ınk, on sizliği ile ve bir nevi ritim ile teı:ıir 

rara ve . d Ş kili . t "'b" . 
Pratik itiyatlardan sökerek · b' ıcra e er. e enn enasu u. aynı 

yem ır 'fl · t k ü ·· 'd a.k 1 k aleme götürmekle yapar 0 . . _ motı erın e err ru. ı r me e e-
. yem a · · "ht· t' · b' · ·· d l'k leme de benliğin tahakkümü denir, ve mızı ı ı~a.za ge ırır ve ızı gun e. ı 

arzular susar, birçok estetikçiler bu hdaya~ın ·ııtı~thlarınkdRn . aı~:ır. Resıkm 
h r h h ı · k k' e, ç1zg1 erın are et.«ız ıgı ve ren -a ı ypnose a ıne. uy unun sa ın 1 • 1 kl - .1 d 'kkat' · h' 
başlangıcına benzetiyorlar. ke:rınkpa:l .a ıgı ı e ı ımıze a-

Sanat ve sanat idraki hakkında, ım esı ır. . . . . 
derin psikolojik tahliller yapmıı-: olan 8~natlann bır t~rkıbı o!an tıyatro, 
(Henri Bergson), en mühim eserle- aynı surette, telkmle tesır yapmak
rinden biri olan (Essai sur les don- tadır : Sessi?.liği. hazan karanlığı te
nees immediates de la conscience) sis ederek bütün parazit tenbihJeri 
isimli kitabında der ki: "Sanatın yok eder ve evvelce saydığımız usul
mevzuu, şahsiyetimizin faal yahut !eri kullanır: Dekorun hareketsizliği 
daha doğrusu mukavim kudretlerini ve parlakhğı, kostümlerin şaşaası, 
uyutmaktan ve bizi böylece kendimi- jestlerin ahengi, musikinin ve sözün 
ze ilka olunan fikri vücuda getirdiği- ritmi. Bunun içindir ki şiddetli bir 
miz, ve ifade edilen hisle tecazüp ha- tes?r husule getirir. Hakiki bir 'fcla
stl ettiğimiz bir mutavaat haline ge- k~t ka;.şısmd~ saki~ ~~an. bir seyir
tfrmekten ibarettir. Sanatın prose- cı, sun ı ?,ldugunu b~~dıgı bır şey kar
delerinde uyku halini uyandırmak şısında gozyaşlarr doker. 
için alel~de milracaat oluna.n proı;ıe- Bu seyircilerden biri, ~eyirci üze
deler hafilletilmiş, inceltilmiş ve bir rinde tiyatronun yaptığı telkin tesi
nevi ruhaniyete mazhar olmu, şekil- rini şu sureUe izah ediyor: "Tiyatro
leriyle müşahede olunur.,, da olduğumu tamamen unutuyorum. 

işte Mnat böyle telkinle tesir ya- Şahsi mevcudiyetim, onu unuttum. 
par.Telkin, bir kimsenin diğer birin- Hissettiğim. yalnız şahıRlarm hisleri
de iı:ıteyerek bazı haller uyandırması dir. Bazan Othello ile beraber s<ıyık
na ve bu diğerinin de o halleri kabul hyorum, bazan Desdemone ile bera
ve gayri iradi olarak tekrar etmesi- ber ağlıyorum. Bazan da müdahale 
ne derler. Ipnotizmacı, karşısındaki- ederek onları kurtarmak isterdim.,, 
nin bakışlarım hareketsiz ve parlak Sanatkar, bizzat duyduğu orijinal 
bir noktaya tesbit ettirerek, yahut ruh haletini, seyirciye, dinleyiciye, 
muttarit bir hareketle, mesela eli ile ve okuyucuya telkin etmek için bu 
yüzüne yukardan aşağı, aşağıdan usulleri kullanır. Sanatkarın maksa
yukan dokunarak ona tesir yapar. dı, hayat akışından kurtara'bilip tes
Kendisine tesir yapılan kimRe, uyku bit ettiği yegane bir anı diğerlerinin 
ve uyanıklıkla karışmıyan bir vazi- ruhunda bir an için tekrar yaşata
yete, sun'i bir uyku haline girer. Ve bilmektir. 
o zaman lpnotfama'cmın biltun telkin- ' Univ'e~1tf: :ôoÇf!ntlerinden 
lerini kabul eder. Suut Kemal YETKiN 

Güneş tutulması hadisesini 
tetkik için 9elen heyetler 
İnebolu, 1 (A.A.) - 19 Haziran

da vukua gelecek güneş tutulması 
hadisesini buradan tetkik etmek üze 
re Romanya akademisi fizik astro
nomi rasathanesi direktörü Nigola 
ile muavini Madam Ninokon şehri
mize gelmişlerdir. Hadisenin inebo
lunun 27 kilometre garbinden daha 
iyi rüyet edilebileceği tesbit edilmiş 
olduğundan o mmtakalarda tetkikat 
yapacaklar ve beraberce getirmiş ol
dukları rasat aletlerile şimdiden tec
rübelerde bulunacaklardır. 

Bir aşk macerası 

Prenses Esra, bir 
kapıcı ile evlendi 

Kardeıi kendisini ikna ede· 
medi. Hırsızhk 9örülmedi 

Atina, 1 (Tan} - Irak Kralının 
kız kardeşi Prenses Esra mezhebini 
değiştirerek on iki ada ahalisinden 
Anastas Haralamgos ile nik8.hlan -
mıştır. Vaziyeti haber alan frak hü· 
kümdarı, nikahın feshi ve prensesin 
nikalılısmı bırakmaya ikna edilmesi 
için başmabeyincisini tayyare ile bu
raya göndermiştir. Başmabeyinciyi 

taşryan tayyare bugün beklenmekte
dir. Diğer taraftan Esra'nın evlenme 
sini öğrenen kız kardeşi Bahice po· 
lise müracaat etmi"tir. Bahice, kar
deşinin 2000 İngiliz lirası değerinde
ki mücevherleriJe 1500 lngiliz lira -
lık bir çeki alıp kaçtığını ileri sürmüş 
ve Esranın tevkifini istemiştir. Em
niyet Umum Müdürlüğü derhal hare 
kete geçmiş ,işe bazı sivil memurla
rı tavzif ederek tahkikat yapılması 
hakkında emir vermiştir. Mtiddciu • 
muminin mtisaadesile beş sivil me
mur, Bahice ile birlikte Esranm ika· 
met etmekte olduğu Atlantik oteli
ne gitmişler, ilk araştırnıaları yap
mışlardır. Otel salonunda iki kız kar 
deşin karştlaşması ~ok hazin olmuş
tur. Esra, kardeşi Bahicenin boynu
na sarılmış, uzun müddet ağlamış· 
tır. Bahice, kardeşine yaptıklarının 
doğru olmadığmr, sonra muhakkak 
nadim kalacağını söylemi,, fakat ni
kilılI prenses, ayrılmasına imkln bu-

Yiğitçe mücadele 
Dün Finlandiya ~ür~çileriyle hl

zlmkfler arnsmdaki müsabakalan 
seyre gittim. GüreA~lerln kritiğini ya
pacak değilim. Orada bir şey na.zan 
dikkatimi celbettL lkl ki i güreşiyor. 
Birisi, ötekinin Mrtıru yere getirmek 
irin n~şr~·or n içlerinde en ümmi 
adamlardan en )iiksck nJimlere ka -
dar her fürlii bilgi ~P.l'iye-.inden blr· 
çok adam olan yüzlerce halk bunu en 
hiiyiik alakayla ,.e~·rediyor. 

lşi günlük hayatın materyalist 
mantığı Ue tahlil edersek o ild kh·l· 
nin seklşmesindf'n ziyade öteki yüz
lerce ki~inin nefesini tutarak işi ta
kip etmesini giiliin!: buluruz. Lakin 
bir dP. spor rlhniyeti, asil ve ~iğitçe 
müC'.adele yönünden incelersek in
san b~n ha) li derin bir temennisinin 
tezahürlerini ~örüriiz. 

lmmnlar, ötedenberi mertlik, yiğit.
ilk, adall"t pe:-;.indedir. F..skiden mu
harebe nlf~yda.mnda ha~a baş döğüşen 
musariler lıep hunun neticesiJ·di. 1.A
kin Köroğlunun, 

- Delikli demir çıkalı kabadayılık 
kalktı. 

Dediği gibi :ra ama \'O kendini ko
ruma şartlan arasına hile ~irmeye 
haşladıktan sonra in,anlarda da bu 
yiğitlik ve mertlik dtı)'gulan büzüldii 
,.e (Atrophie) oldu. Halk gene mertli
ği., ~iğitıiği beğene dursun i lerde bu 
kaygu ara.nmnz oldn. Son dedrlerin 
harpleri bunun bir micıalldir. Çiiiıkü 
politikada. mertlik aranmaz. 

insanlar buna mukabil sponı yiğit
lik hislerinin ,.e mertlik tezahürleri
nin ,·asrta~ı haline koydular. l te iki 
klşlnln yenişmeye çahşbklannr görm.i 
ye gelenler btt duygularmı tatmine 
gelm)şlerdir. Buna bakıp fla şu bir • 
kaç mUlfiha7JlJI yapmamak kabil de
ğildir. 

1 - Sporun en büyük asaleti ada~ 
IPtinde ve ~·iğit(e oluşundadır. Ağrr
lıkça farklı adaml?.-t, biribirleriyle 
çarprştınmyaeak kadar Jleri giden 
spor nizammm aradığT yegane şey 
insanlıın yalnız kPndi hünerlerinin 
semereleriyle Öl!:mck istemektir. 0-
mın için spor .müMbakalan idare 
edenler nizamını tatbika memur ol
duklan bu yiğitlik te:r.alıürUnün &.tql

letini muhafaza etmeli her doygu 
ve endişenin, hatta her muhtemel 
muahaze korkusunun füıttinde tutrna
hdırlar. . . 

2 - Spor, insanlann );ğitJlk ve 
mertlik SU"IUZluğunu, adalet kaygu
~unu teskine uğra§ırken politika bin 
bir entrika içindedir \'6 nihayet oını
letler Cemiyeti) gibi henüz cenin ha
linde kurumlarla bu politika entrika,. 
larmm önüne geçmeye çalışıyorlar. 
Lakin politikanın spordald nezahete 
varabihnesi için sporun iki yüz sene 
geriye ve politikanın da (.l\lllletler 
Cemi~·eti) ni tesl ettiren mülahaza
larla çizilmi' 3·olda iki a~ daha De
riye gitme"ll gerektir. Bana sorarsa
nız ne spor geriler, ne öteki ilerler. 
Çfilıkü bnnlann {nature) tıynetleri 
bir değildir. 

8. FELEK 

Muammer Eri§ geldi 
lş Bankası Umum Direktörü Mu. 

ammer Eriş, dün Avrupa seyahatin
den dönmüştür. Birkaç gün ş~rimiz 
de kaldıktan sonra Ankaraya gide
cektir. 

lunmadığını, kocasını katiyen terke· 
demiyeceği cevabını vermiştir. Ba • 
hice, her türlü sözün karde.şine kar 
etmiyeceğini anladıktan sonra, me • 
murlardan tahkikatın derinleştiril • 
mesini rica etmi.,tir. Fakat bUtün a
raştırmalar, hırsızlığa delfilet edecek 
kUçük bir işaret dahi vermemiştir. 
Tahkikatın verdiği bu netice üzerine 
memurlar, Esrayı serbest bırakarak 
oteli terketmişlerdir. Prensesin ko • 
cası, Italyan tabiiyetinde olduğu için 
araştırmalarla Atinada İtalyan elçi
si de yakından meşgul olmuştur. Ev 
lenmelerinden dolayı pek mesut gö· 
rünen kan koca cumartesi günU öğ
leden sonra bir tayyareye binerek 
Rodosa gitmişlerdir. Yeni evlileri, 
Italya sefareti k~tiplerinden birisi 
uğurlamıştır. 
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lstanbulun işgali, bütün Anado
luda - anbean artan - bir heyecan 
huaule getirmişti. İstanbul sokakla
rına yayılan İngiliz süngüleri; artık 
Osmanlı İmparatorluğunun ve (Os
man oğulları saltanatı) nın bağrına 
saplanan birer neşter telakki edil -
mişti. Bugün bu saltanatın başında 
bulunan, Padişah Vahdettin; takip 
ettiği ihtiras siyasetinin en tabii ne
ticesi olarak hem kendisini ve hem 
de ecdadından miras kalan saltanatı 
derin bir uçurumun kenarına kadar 
aüriiklemişti. Küçük bir ersıntı; bu 
bedbaht ve sefil ruhlu hükümdarın 
hem kendisini, hem saltanatını, ve 
hem de bütün hanedanını, bir anda 
o uçurumdan aşağı yuvarlayıvere

cekti. 
Tarihi cinayetinin tarihi cezasını 

çekmeğe mahkfım olan bu hain hü
kümdarı bu feci akıbetten kurtara -
bilecek hiçbir kuvvet tasavvur edi
lemezdi. Şu anda düşünülecek bir 
teY varsa; o da; artık göçen bu 
aaltanatın tarümar olan perişan en
kazı arasından ('Fürk milleti) ni 
kurtarmak.. Asırlardanberi bu sal -
tanatın ağır ve tahammülfersa yükü
nü omuzlannda taşıyan bu milleti, 
bundan sonra da kendi varlığına sa
hip kılmaktan ibaretti. 

Zaten iki seneye yakın bir zaman· 
danberi bu (tarihi vazife) yi deruh
de etmiş olan (Mustafa Kemal Pa
f8) ; derhal icap eden idari ve siya
ai tedbirlerin ittihazına girişmişti. 

En evvel, şu emri vermişti: 
- Anadoluda bulunan ecnebi za. 

bitleri, tevkif edilecek .. Eskişehir ve 
Afyonkarahisardaki ecnebi kıt'aları
nın silahları alınacak ve bunlar, A· 
nadolu hududundan dışarı atılacak. 
Geyve ve Ulukışla civarlarındaki şi
mendifer hatlan, tahrip olunacak ... 

Mustafa Kemal Paşa, bu emri 
mUteakıp: lstanbulda bulunan ltilif 
devletleri mUmessillerile bfüımum 
\..itaraf devletler hariciye nezaretle
rine ve Flransa, İngiltere, İtalya 
meb'Usan meclislerine hitaben de şu 
tarihi protestoyu göndermişti: 

-Aynen-
latanbulda biHlmum devairi res -

miye, istiklali millimizi temsil eden 
meclisi meb'usan dahi dahil olmak 
Uzere müteliiin kuvayı askeriyesi 
tarafından resmen ve cebren işgal 
edilmiş; ve amali milliye dairesinde 
hareket eden birçok vatanperver eş
hasın tevkifine de teşebbüs olun -
muştur. 

Milleti Osmaniyenin hakimiyet ve 
hürriyeti siyasiyesine havale edilen 
bu son darbe; hayat ve mevcudiyeti
ni ne pahasına olursa olsun müda
faaya azmetmiş olan biz, Osmanlı -
lardan ziyade: yirminci asır medeni
yet ve insaniyetinin mukaddes ad
dettiği bütün esasata: hürriyet, mil
liyet. vatan hiS8iyatı gibi, bugUnün 
remiyeti beşeriyesine esas olan bU
tiln umdelere. ve bu umdeleri vücu
da getiren vicdanı umumii beşere 

racidir. 
Biz, hukukumuzu ve is~li.limizi 

müdafaa için giriştiğimiz mUcahede
nin kudsiyetine kail; ve hiçbir kuv
vetin, bir milleti yaşamak hakkından 
mahrum edemiyeceğine kaniiz. 

Tarihin bugUne kadar kaydetme -
dfği bir suikast teşkil eden: ve Vil
aon prensiplerine müstenit bir mU -
tarekenin, milleti esbabı müdafaa -
emdan tecrit etmiş olmasından mü
tevellit bir hileye müpteni bµlun • 
mak hasebile, ait olduklan milletle
rin şeref ve haysiyetile dahi kabili 
imtizaç olmıyan; bu hareketin tak • 
dir Qtahiyetini (resmi Avrupa ve A
merikanın değil, ilim ve irfan ve 
medeniyet Avrupa ve Amerikası
nın) (1) vicdanına tevdi ile iktifa, 
ve bu hldiseden tevellüt edecek 
mee'uliyeti azimei tarihiyeye s o n 
defa bir daha nazarı dikkati umu -
miyi celbederiz. 

Davammn meşruiyet ve kutsiye • 
ti: bu mtlfkUl zamanlarda, Cenabı 
Haktan sonra en bUyUk zahirimiz • 
clir. 

(Anadolu ve Rumeli MUdaf a
ai Hukuk Heyeti Teni8iliyesi) 

Mustafa Kemal 
Mustafa Kemal Patanın bu (pro· 

teeto) au, kısmen Antalyada bulu -
nan İtalya HUk~meti mUmessUi, ve 
kısmen de diğer vasıtalarla yerlerine 
gönderilmişti. 

Mustafa. Kemal Paşa: aldığı ted • 
birler arasında yalnız bunlarla iktl· 
fa etmemişti. BUtUn vali ve ku • 
mandanla.ra verdiği bir emirle: A-

nadoluyu baştanbaşa saran heyeca
nı, fili bir şekle getirmek istemişti. 
Anadolunun hemen her tarafında 

derhal mitingler tertip edilmiş, pro· 
testo sedaları yükselmişti. 

itilaf Devletleri - ve bilhasaa İn
giltere Hükumeti - ; hiçbir meşru 
sebebe istinat etmiyen (lstanbulun 
h~gali) meselesinden dolayı; bugün· 
den itibaren çok büyUk bir (tarihi 
mes'uliyet) altına girmişlerdi. ÇUıı
kü; Vahdettinin sarayından taşacak 
olan ihtiras dalgası, artık bugünden 
itibaren muhtelif cereyanlarla Ana
dolupa akacak; ve hiç şüphesiz ki 
seller gibi kan dökülmesine sebep 
olacaktı. 

Nitekim olmuştu ... Bugünden iti
baren - dünyanın hiçbir milletinin 
dayanamıyacağı muazzam hadisat 
karşısında - TUrk milleti, bir ta
raftan varlığını kurmak için taham
mUl edilmez fedakarlıklara hazırla • 
nıyor: diğer taraftan da bütün mP. • 
deniyet dünyasını hayretlere garke
den (büyük Türk inkılabı) na doğru 
ilk adımını atıyordu. 

Türk tarihi. yeni bir döniim nok
tasına yakla"ıyor: Türk milleti. çe
tin bir imtihan vermeğe hazırlanı
yordu._ Bu d finH..., !1'"1)-:h qınçlıt V.ı>«i-

rilecek olan o bliyük imtihan. iki se
kil gösteriyordu: - Ya ,biltUn hUr 
ve medeni milletler gibi (efendi) o
larak yasamak hakkını ele geçir
mek .. veyahut. acı bir esaret altına 
girerek tarihin derin uçurumuna yu
varlanıp mtmek ... 
Şu anda Türk milleti için - bu 

iki şeklin ortasında - diğer bir şek
li ihtiyar etmefe imki.n ve ihtimal 
yoktu. 

• 
Mustafa Kemal Paşanın ilk işare-

ti üzerıne 20 inci Kolordu Kuman
danı Fuat Paşa harekete g~mişti. 
Eskişehir Kuvayı Milliye müfrezele· 
rile takviye edilen 24 üncü Fırka
nın yaptığı ıfi.ddeW tazyik aayeainde, 
Geyveye kadar şimendifer hat boyu, 
1tiliıf kuvvetlerinden tamamile te • 
nıizlenmişti. 

Ingiliz kuvvetleri, bu kahir darbe 
altındaı sersemlemişlerdi. Fakat çar 
çabuk kendilerini toparlıyarak o ci
\ arda bulunan abazalarla ve Geyve 
Akhisannm Rumlarile birleşmişler;· 
24 UncU Fırka Uzerine mukabil ta-
arruıa gec;mişlerdi. · 

Geyve boğazında, kanlı ve sUrek
li bir müsademe vuku bulmuştu. Fa
kat talih, burada da 24 Uncu Fırka 
ile Eskişehir milli müfrezelerine yar 
olmuştu. Kolordu Kumandanı Fu
at Pasanın bile müsademe hatlarm
da silah kullanmağa mecbur kaldı
ğı bu müsademe de zaferle neticf' -
lenmiş, taaru?. eden kuvvetler tama
mile pUskUrtiilerek şimendifer hattı 
tamamile yabancılardan temizlen -
mişti ... 

1 Arkası var' 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananla

n hayretlere dUtürllr ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

VENOS KREMl : 
Terkibi, eararh, gilsellik kremleri· 

nin içinde en pyanı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

VENOS PUDRASI : 

UID için tıincddı Şirketlerine mu 
acaat edilme•idir. 

K6cil1ı lllnlar dolnsdu dotruvı
daremizce almabillr. 

KticU. illnlarm 5 .. tırlıtı bir detı 
tdı 30 kuruıtar 5 satırdan faı:latı ıcır 
qtır ba•ma 5 kurut almır Bir defa 
iın fazla icin ,elı:Ondan • '% 10 kuru 
ndirilir 

M•ml-lr•t h•rteın• alst1rt•lt •t.nr 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - A11keri talimler (7). Uzak ni
duı (2). 

2 -Halk (5).Kaşığın arkada§ı (5) 

3 - Bir meyve (3). Rabıt edatı 

(2). Bir vekilimizin adı (4). 

4 - Yed (2). Hasta evi (7). 

5 - Burgu (4). Sanat (2). 

6- Necabet (6). Uzak nidası (2). 

7 -Tok değil (2). Şimendifer (4) 
Berf (3). 

8 - Meyan (3). Nota (2). 

9 - Şafak (3). Dudak (3). 

10 - Adet (4). Öğrenen (6). 

11 - lyi (3l. Yakınlık (7). 

DUNKU BULMACANIN HALLİ: 

1 - Ingiliz (6). 
2 -\Naip (4) . Alan (4). 

3 - Gizli (5) Ak (2). Ka (2). 
4 - lpli (4). Itır (4). 
:S-Sai (3). lta (3). 
6 - Ta (2). Tambur (6) 
7 - Eli. (3). ibadet (6). 
8 - Radı (4). Udi (3). Em (2). 
9 - En (2). Tire (4). Zi (2). 
10 - Kıt (3). Tezek (5). 
11 - Ararat (6). Miki (4). 

En bot meyva u.sarelerile bazır· 

lanmıftır. Hazmı kolaylqtmr. 

lnlabazı izale eder. Kam temiz-

llyerek vücuda tuelik ve canlılık 

tHibpıder. 

INGILIZ ICANZUK BOZAN 881 

Beyoflu • lstanbuJ 

3356 

lıtanbul Harici Askeri 
lıtaafl 114nlan 

• 
MEMLEKET MANZARALARINDAN 

'MEMLEKETTE 
Altın hırsızı Ulukışlada tutuldu 
Konya Ereğlisi, (Tan) - Manifatura tUccan Eminin kasasını kırarak 

para aşıran hırsız, Ulukışlada yakalanarak trenle şehrimize getirilın.İftir. 
Ulukışlaya kadar yaya gittiği anlaşılan hırsız, orada trene binerek savuş
mak m a k s a d i l e b i 1 e t alırken Y a k a l a n m ı ş , qır
dığı paralar üzerinde bulunmu§tur. lçtiği bir bardak s u y a 5 
kuruş vermesi suçlunun ele geçmesine sebep olmuştur. Kasa
dan aşırdığı altınlan billhare gelip almak üzere gömdüğü yeri de göster
miştir. Çalınan para ve altınlar sahibine teslim edilmif, suçlu hakkında 
tevkif karan verilmiştir. 

Gümüş Hacı köyünde define 
Merzifon, (Tan) - Gümiit Hacı köyüne bağlı Gümüş nahiyesinde bir 

define aranmıştır. Mübadeleye ti.bi olarak Yunanistana giden Rumlar • 
dan birisi hüklkmete müracaat ederek Gümüşte bıraktığı evinin bahçesin
de mühim miktarda altın ve külçe halinde gümilf bulunduğunu söylemiş, 
yüzde 20 si kendisine verildiği takdirde mütebakisini hUkftmete terkede
ceğini bildirmiştir. 

Yapılan a~tırmalar hiçbir mUsbet netice vermemitir. Altınlarm daha 
önce, bir bqkaaı tarafmdan alındığı zannedilmektedir. 

Bir cinaqet dava:sı nelioolonJi 
Aydın. (Tan) - Antalyada Omerağa oğlu Ahmedi öldürmekten suçlu 

Celil ve llohnıoUo bunları l!§vikt.gl ~~ 'V'C )itil.; 
met Fevsinin duruıınelın .lğır ceaa ••hkmwiw bitidJmittiat 

Mehmet ve Celil gayri mtJllyyen fail olarak onar yıl haptae mahkilln ol
muşllrdır. Diğer Uç suçlu hakkında da beter yıl ağır hapis cezaaı veril
mi§tir. 

Mardıne su getirtmek için 
esaslı tetkikler yapılıyor 

Amasya 

"TAN,, 
. Bir çocuk suya 
düşerek boğuldu 
Kandıra, (Tan )- San köyde iJd 

yqmda bir çocuk boğulmUftur. Ha• 
san adındaki bu yavru, köy içine aka.il 
bir su birikintisinin kenarında oynat 
ken yUzUstü yere dUşmUş, kirli suıat 
içinde boğularak ölmüştür. 

Oç kadın boğuldu 
Zonguldak, (Tan) - Safranbolu • 

nun Kamuş köyünden Hasan kızı 8' 
yaşlannda Nadide bir hafta evvel dal 
dan gelirken yağan şiddetli yağmUl"" 
.!ardan coşan oluklu deresinde üç ınr 
ği ile birlikt~ boiuJmuştur. Yine bd 
yağmurların giddetile taşan dereler" 
de: Eflininin Ova çalış köyündell 
MUltafa km 16 yqlarmda Şerife U• 
Safranbolunun Satı köyünden Mut
tafa kansı ~ra Araç çayının uıır 
rinden gelen odunlan toplamak ir 
terken sulara kapılarak boğulmur 
!ardır. 

ilk tedrlsat mecllsl .... 
Antep, (Tan) - Dört senelik muu 

deti biten ilimiz ilk tedrisat meclis•• 
zalan bu hafta ilk okul öğretmenleri 
tarafından cumhuriyet okulunda,.. 
niden seçilmişlerdir. 

Eski i.zadan Şakir Sabri ve Doğal! 
Aytaç kazanmışlar ve diğer dört al 
retmen yedek aza aynlmışlardır. _ ... 

• Antep, (Tan) - Hacı Hasan ~
lu Mehmet Sait bir alacak meseJesiO" 
den ötUrU kız karde!Ji Ali kansı SS • 

1 niyeyi tabanca ile öldürmüş ve k;.,dl 
j si yakalanmıştır_. __ 

1 Gümüıhacı köyünde doktot 
1 ve eczacı yok . d 
1 Merzifon, (Tan) - Kalabalık bit 
1 çe merkezi olan GUmUş Hacı kö~ 

i
de doktor ve eczacı yoktur. GilJll es 
Hacı köyliller, bu yüzden çok sıkJO 

I çekmektedirler. 

U Kücük.:Ha.berhı~ j 
1 • Bergama, (Tan )-Şehrimizin ~ 
yük bir eksiği olan bir bando ~ 
teekili için Belediye 1300 liralık tl
tahsUsat aymn11tır. ~doyu yetlC ~ 

Mardinin umu mt ıörUnUtU recek olan ŞUkrU !stanbuldan ~ 
. miıtlr. Partinin yardımı ile Bld'_ 

Mardin, (Tan) - Şehrin temizi~- Şehrin çok arızalı bir arazi beriıı- ına.m.ı • 1 eksiği de tamamlannıd" 
ğine son zamanlarda bllytlk bır de kunılmaaı mn.takbel imar itleri lar· 'dır. . tfl 
ehemmiyet verilmeğe batlanmıp. Ue vilAyetin genltJemeeini de bir hay- • lzmit (Tan) Hereke kooperl....ı 
Belediye bu bütçesi çok mahdut u gilçlqtirecektir. tlrketi to~lanmll ve müddetini Ollı!.:f 
ve dar olduğu için, Mardin timdiye Dbay,şehre fenni su celbi i~in eeaa1I daha artırmıştır. Şirketin bu set1"'. 
kadar çok bakımsız kalmıştı. Btltçe faaliyete ciri 'tür Bu . . tıın toplantısında istasyon büfesi ne JP fi 
mUsaadeaizliği yüztiııden de öntıınOz IDU • ı11n m • kantanm zarar yaptığı anlaşılnııf 
deki yıllar içinde elektrik tesisatı ya- ldln o1dutu b4ar llÜl"atle bqanlaca- bunların kapatrlmuı kararla.t, 
pılmasma imki.ıı görlllememektedlr. ğı umulmaktadır. tır 

Malatya Halkevinin faaliyeti 
; Bergama. (Tan) - BelediY~ı! 

yaptırmakta olduğu anıdm tDfP"' ı 
günden güne ilerlemektedir. HeYJr.f 
lin kaidesi tamamlanmıştır. --

Sivas (Tan) - Fevzi Pa.P ~ 
okulu himaye heyeti tarafındaD ~ 
hayat sinemasında halka bir ~ 
göeterilmiı bununla talebe ile-~ ti 
daki kimaesiz yavruların iafeleı• , 

Şık ve kibar familyalarm rağbe
tini kaıanan, narin ve nuik cildli· 
leri te§hir eden yWaıek evsafta et
siz pudradır. 

VENOS RiMELi : 

Kayseride Kalorifer te
sisatı yaptırılacaktır. Bu iı
le meşgul firmalar tesisat ya 
pılacak mahallin pllnlannı 

Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir- görmek üzere her gün ve 

1 
den levazım yan tamamla~~~* 

• lzmlt, (Tau,) - Ada~.:I~ 
pazar gilnleri kmı1an pazar ~" 
ve perşenbe günleri kurulan p...t 
cumaya çevrilmlıt-;r. . ..C 

• Merzifon, (Tan) ilk t~ 
mUfettitl Rıza.. Gtlmöt Ha~~ 
Merzifon ilçelerinin köy ~ <ti 
lerini ~ophyarak terbiye ~ 
idlrl itler üzeri,,ie bir konutll 

pikler kalbelere ok gibi saplanır. b l"'nl ·· · 1~ 
Beyoflunda tan1DDU1 ve manıf ~ P a ara gore tesı~t P~: 

Karlmaıı, N. Tarika, Şark Merkez nile keşfin ve teklıflennı 
ıtriyat ve tuhafiye malazalarmda 16-6-936 gününe kadar An-
eabDelır. . Evl" -.ıı- N -.ıı.ııın· kara'da M. M. V. Hava ln-

poeu. ıya -., Unıuu s bes' } . 
Eren, kimyevt ecza lllt '" ıtriyat şaat u ıne verme en. 
ticarethanesi, Istanbul - Bahçekapı. (2) (3006) 

Malltya. (Tan)· - Halkm c1evamh mırette çahfmaktadJr. Ar fubeel, 
haftanın muayyen gilnlerbıde muvaffakıyetli komıerler vermektedir. Yu· 
kanki resim, Evin musiki kolu gençlerini bir arada ıröeteriyor. 

nuetır. _.J 
• Merzifoa, (Tan) - Altı ~ 

beri ilçemizde bulu"lan muaJlllO ~ 
.ri ... "~Ur. Bahrinin öIUrnU b 
mllteeuir etmiştir. 
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Binalar. daireler 

NOTLAR Mussoiini anlatıyor 

Biz· sulh için elimizden 
gelen herşeyi yapacağız O L o-l!!J R l!!J L D l!:J 

Bir binayı yapmak güç bir şe3;dir. 
Fakat ona bakmak daha az güç de
ğildir. Yıkılan, harap olan milli, ta~ 
rihi binalanmızclan çoğu baknnsı.z

hktan mahvolmaktadır. 
\'azan: Aleksandr Kerana1<i No. 9 

Resmi dairelerden birçoğil, lsta.n- iktiza eder. münasebetinin teminine yol 
Tercüme eden: M. Rasim OZQEN 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

a.c;ılmış 

Eğer Rasputin 
Çariıçe harbin 

zahir 
•• •• •• onunu 

olabilseydi 
alabilirdi 

buJda, kira ile tutulmuş yerlerdir. Bu _ Ha'beşistamn ltalyan hakirniye- olacaktır. 
demektir ki, mesele para meselesi ti altına girmesi üzerine yeni Roma Tsana göfü ve lngiliz 
değildir. Bir organizasyon meselesi- tmparatorluğunun ikmal edilmiş ol-
dir. duğu söylenilebilir mi? menaf iine riayet 

Mesela, herhangi bir inşaat şirketi _ Zecri tedbirlere nihayet veril- -Tsana gölünün sularından istifade 
ortaya çıksa da, resmi daireler yap- mesiyle ıtaJya memnun memleketler meselesi Afrikadaki İtalyan otorite ~ 
mak işini üzerine alsa, öyle zannedi- zümresine dahil olmuş olacak. leri ile lngiliz ve Mısır hükümetleri 
yorum ki, bugün verilen kira ücret- _ Akdenizin küçük devletleri, 1- arasında bir müzakereye mevzu ol -
leri ile, beş. on senede öd~?111ek üze- Wyan emperyalizminin onlar için bir malı mıdır? 

buma a.zasmdan, :niü.f rit sağlar -
dan olan ve harp esnasında, hatta 
hiızat intihabı ile bir müddet dahi -
liye nazırlığı yapan A. N. Hovstof, 
kabinesince elde edilen gizli rapor -
latdan haberdar olunca "Mukaddes 
ldam" ı öldürtmeye karar verdi ve 
ll.ezaretine verilmiş olan mestur tah .. 
•iıııatta.n, bu maksad:Jnı temin ettir
bıek için para da a~rdı. O,Almanla
tnı,büyük umumt erkiruharbiyeye 
aıt en gizli mal!i.ma:tı,Rasputinin 88.

~esinde temin ettiklerini, çok emin 
~erlerden haber aldığını, onu ıııaray
dan uzaklaştırmanın da imkanı bu
huımadığını, bizzat bana söyledi. 

Rasputini öldüren prens Feliks 
~usupof tahkikat komisyonunda 
~erdiği ifadesinde şöyle söylemişti: 

"lş odasında, birçok defalar, hiç 
lanımadığım adamlara tesadüf et -
tiın. Bunlar, ya onun Çarskoye Selo
Ya. gidişinden evvel, yahut oradan av 
detinde, odasında bulunuyorlardı. 
"-"det eder etmez, etrafını alıyorlar, 
011a içki veriyorlar. Bu arada öyle 
lahmin ediyorum, ona bir takım su
lllerde soruyorlardı. Ben, gözetliyor 
\>e \'erdiği cevaplan not ettiklerini 
körüyordum. Böylece Rasputinin bir 
~man casusu olduğunu anladım. 
~ununla beraber kanaatim fUdur, 
iri, siyut hareket tarzı Alman ajan -
ltfı yaptığını gösteriyordiyse de, bu
b.u istiyerek yapmıyordu; hatta bir 
dereceye kadar, Rusyanm felaketi -
b.e hizmet ettiğini de takdir edemi -
~ordu.,, 

. Sokolof, yaptığı resmi tahkikatın
~a. Yusupofun, bu not defterli ya
bıı.ncılarm kimler olduğunu Raspu
ti11den sorduğunu ve onun kurnaz 
hir tebessüıt\le "bunlar dostlarımız
dır; onlar, bilhassa lsveçte, pek c:ok
• • "'- '-~ '"•Qil adamlar, namı
lıı veriyoruz.,, diye cevap vercııgını, 
'l>usupofun ifadesine atfen kaydedi
~or. Tuhaftır ki, o zamanın posta 
lltnumi direktörü bulunan Pokvist
ll.ev, aynı zamanda, İmparatorun al
dığı blitlin telgrafları da gözden ge
fün1eğe memur olduğu için .. O sı
l'aJarda, Çariçeye gelen bir telgra
tın altında "Yeşil adam,, imzasını 
ti:lrdUğünU, bilô.hare, söyledi. Bu 
telgraf, evvelden kararlaşan kinaye· 
~bir ifade ile yazılmış ve Dahiliye 
a.zın Protopohofun azline meydan 

~eritmemesi lüzumuna dairdi. 
tien, gerek Rus, gerek ecnebi mat 

~l.latmda bir çok defalar, ikinci Ni
~~lanm münferit bir müsalehaya 
"'l"aftar olmadığını ve böyle bir ar-
~ izhar etmediğini tekrar ettim. 
~un mUnf erit bir müsalehayı dil
~?l.tnediğinden eminim. Evvelki fasıl 
q da, İmparatoriçe Aleksandra Fe
O(iorovna.'nm, hiç bir suretle, Alman 
~dedilemiyeceğini anlattım. O, bı
·~kınız ki, İkinci Giyoma yardım 
~blekten ve bu yolda en küçUk bir 
~~el beslemekten uzaktı; bilA.kis 
~ilin olunur olunmaz, ondan 

ltlamiyle nefret etmeğe başladı. 
l '5'akat ,urası da doğrudur ki, o, 
d9l4 Temmuzunda harbi istemiyor
!~ Ve eğer, Rasputin, sarayda bu~ 
L.. · 'llp ta. ona zahir olsaydı, ihtimal 
~Çariçe, harbin önünü alabilirdi. 
~ kü, Imparatorun seferberlik ili
~~a dair olan iradesine tekaddüm 
~ en meş'um günlerde, Rasputin, 
t 'l'Jı ta.rattarı fikirlerle 'iddetle mü
~~deıe ediyordu. Duma lzasmdan 
~i an dostum Suhanof (ki Rasputi
tı: doğduğu eyaletin, Tobolsk eyale
~tı mümessili idi), bir telgrafta, 

' ı~ Putinin "harp ilan etme, Niko
~i (ayı (Gran-Dük Nikola) azlet!,, tle Çara emir verdiğini gözleri ile 
~1t'dUğUnU söyledi, ve bilahare, bu 
te ~afın bir suretini de bana gös
U~l'dı. Bu telgraf, Gran - Dük Nikola 
~, lianciye Nazın Sazonofun, Çar
~ ll Uı:numi seferberlik iradesini kur
~~a~a. çalıştıkları ~a!11a.na. • tesa
~~ ed1yordu. Rasputının bu amira· 
tttlı.ı telgrafmm alt tarafında. da şu 
~ ?la.ne ibare vardı: "Harp ilan e
~;-ek... zararı bizzat sana ve Çare-
~ dokunacaktır.,, 
~ tı.ratarı, Çar ailesinin katli hak
~lıı d: Yapılan tahkikatta, Rasputi
•~ ,. ~ Matriyona. aynı şekilde ifa.-

verdi· .. . 
~:abam, Almanya ile bir harp ya

})' ~;sının tamamiyle aleyhinde idi. 
J ~ Patladığı zaman Tiyumende 

lan yüzünden yatakta idi. (Onu 

Guzova isminde bir kadın vurmuş

tu). Haşmetmeap, bir çok telgraflar 
la onun fikrini istimzaç etmişti. 
Babam, elinden geldiği kadar da
yanmasını ve harp ilan etmemesi
ni, cevaben, bildirdi. Ben, o sıralar
da yanında idim. Çann telgraflarını 
da, babamın verdiği cevabı da gö
zümle gördüm. Babam, o kadar mü
teessir oldu ki, yarası yeniden kana
ınağa tbaı;dadı.,, 

Rasputini ta'rassuta memur olan 
zabitin ifadesi, bize, bir adım daha 
arttırıyor: 

"1916 senesi ortalarına doğru, 
Rasputinin şu sözlerini kendi kula
ğımla işittim: (Bu pis kadın beni 
bıçaklamasaydı, hiç bir zaman harp 
olmıyacaktı; çünkü ona müsaade et
miyecektim . ., O.herkesin önünde (ar 
tık bu kadar kan dökülmesi yeter .. 
Harbi bitirmenin zamanı geldi. Al-

manlar tehlikeli olmaktan çıktılar. 
Artık zayıfladılar.) diyordu. Onun 
fikrine göre Almanya ile müsaleha 
akdetmemiz lazımdı.,, 

Müsaleha akti fikri, Rasputinin 
iptidai halde bulunan zihnine. birden 
bire, girmemişti. Muhasematın bi -
dayetinde onun kanaati şöyle görü
nüyordu: "Dövüşeceksek, iyi dövü
şelim : zafer bizim olacaktır . ., Bazı 
kimseler, bu fikirleri, Rasputinin bir 
manevrası ... hakiki fikrini gizlemek 
ıçın başvurduğu bir çare .. Çariçe
yi, bilahare, Berlinin istediği yolda, 
daha kolaylıkla, yürütebilmesine 
imkan verecek bir kurnazlık adde
diyorlardı. Ben, bunda, daha sade 
bir izah yolu buluyorum: Müsaleha 
fikri.. harbin meydana getirdiği , her 
gün daha fazla artan, müşkülatın 
neticesidir. 

J Arkas1 varl 

re birçok bmaJar yapılabıhr. Fakat tehlike olduğu endişesi içindedirler. - Tsana gölünün sulan mesele-
böyle bir düşünce tahakkuk ederse, Bu korkunun aslı var mı? • sinde lngiliz menafiine sıkı sıkıya ri-
baklm işinin de tanzim edilmesi şart- _ Bu devletlerin korkmalanna ayet edilecektir. Bunu müteaddit de-
tır. hiçbir sebep yoktur, hiçbir sebep! l- falar tekrar ettim. Bir anlaşma mü-

Bana bu satırla.n yazdıran şey, talyanın Türki)·e ve Yunanistan ile kemmelen kolay Ye basit olmalıdır. 
geçenlerde, bir dostumun evlenme dostluk muahedeleri ,·ardır. İtalya bu - Afrikada bir silahlanma yarışı-
merasimJne gittiğim zaman evlenme muahedelere riayete azmetml§tir. na karşI gelmek mtimklin müdür? 
dairesinde gördüğüm manzara Ue se- - Bir silahlanma yanşı olma.sına 
yahatten gelen bir dostumu bekle- Akdeniz sulh siyaseti hiçbir sebep görmüyorum. 
mek üzere uJl'radığım polis komiser- _ Italyanm Arnavutluktaki ba-
liği dairesi oldu. kimiyetinin Yunanistan ve Yugoslav- Avusfuryanın istiklali 

},""·Ienme dairesi, F;mlnönU evlen- yada doğurduğu sinirlilikten müte- - Libyadaki büyük garnizon kuv-
me dairesiydi. isminin "Eminönü" ol- vellit endişelere ne dersiniz? vetleri şimdi ne olacak? 
masına rağmen, f'14ki Babıiilinin bari· _ ltalyanm Arn&\'Utluk siyaseti - Libyadaki garnizon zannedildi-
ciye bina"iı kısmının, alt katında ola.n gayet vazıh n dürüsttür. R-Omanın ği kadar mühim de~ildir. Akdenizde
bu yer, itiraf ede3im ki, hiç de in~&- yegane gayesi senelerce bizle dost ki gerginlik izale edilmeden geri ~e -
ru evlenmeğe teşvik edici değildi. İki geçinen bu küçük memleketin istikla- kilmiyecektir. İngiliz gemileri geri 
hayatın birleı;e<'eği :rotun kapısı de- !ine hürmet ,.e onu muhafazadır. çekilir ~ekilmez bütün bu ku\'Vet 
mek olan bu daire~·le, şehre gelen _ Akdeniz havzasında itimat ne ltalyaya getirilecektir. 
yollann kapısı demek olan o karakol gibi bir surette iade edilebilir?' Ista- - Fikrini:ı:ce bir IWyan - İngiliz 

Kuin Meri transatlantik vapuru 
Normandinin rekorunu kıramadı 

binası insanı evlenmekten ve seya- tükonun muhafazası ve denizlerde se- yakınlaşması arzuya şayan mıdır? 
hat etmekten korkutacak birer ma.n- fer hürriyetini temin etmek için ak- Bu yakınlaşmayı temin için 1ngilte
zara ~österi~'orlardı. tedilecek en iyi arsıulusal vasıta ne- re ne gibi teşebbüsler yapmalıdır? 

Hükumet ve şehir ot.oritelerine, dir? Italya yalnız büyük devletlerin Şarki Afrikadaki ltalyan mümessille-
onlann mümessillerine ve bu ot.orite- dahil bulunduğu bir paktı mı, yoksa rinin Ingiliz otoriteleri i1e dostane bir 
tere müracaat edeceklere karşı daha kü~ük büyük, bütün Akdeniz devlet- teşriki mesai temin etmek için direk
fazla hürmete mecburuz. Çünkü bu- !erini ihtiva eden bir paktı mı tercih tif almış oldukları söylenilebilir mi? 
gün için "nerede oturduğunu söyle, eder? Italya deniz kuvvetlerinin tah- - lnglllz - tt-ıl~·an anlaşmaıı;ı sade 
kim olduğunu söyliye)·im" diyebiliriz. dit edilmesi lüzumunu tanır mı? Bir şayanı arzu deıtfl, a3·ni zamanda el~ 

1 Fikret ADIL anlaşma yapılması için, önayak ol- zemdir. Ben !!lah!mllca böyle bir neti-
masmı ister mi? ceye erişmek l~in elimden Jteleni esir-

Bulgar kabinesinde 
yapılacak tadilat 

Sof ya - (A.A.) - Bu hafta içinde 
kabinede tadilat yapılması beklenil-

1 mektedir. Ancak bu tadilatın ne şe
~ kilde olacağı bilinmemektedir. Bu-

- Şimdiki şartlar tahtında ve~ ~emlyeceğirn. Şarki Afrikada İtalyan 
ri tedbirler de,·am ettiği müddetçe lngiliz otoriteleri arasında mlinase • 
Italya Akdeniz anla.-,ma.sı yapılması bat daima dürüst olmu5tur. 
hususunda önayak olıruyacaktır. - A vusturyanm istiklali meselesi 
zecri tedbirler nihayete erince bu Italyan siyasetinin değişmesi kabil 
meseleleri bir anıa..,maya erişmek ve olmıyan prensiplerinden biri olması 
sulhün temini kin teşriki mesai et- elan bir hakikat mıdır? Şay~t hare· 
mek arzusu ile lncellyeceğiz. kete geçmek mecburiyeti doğarsa 

Italya Ingiltere ve Fransaya danışa
cak mı, yoksa kendi b~ma harekete 
mi geçecek? 

Duçenin Teminatı: 

l nunla beraber siyasi mahafil, dört 
veya beş nazırın yerine ikinci plan

j da şahsiyetler getirilerek bu suret
. le normal siyaset rejimine doğru ye-

Kin beslemek yok 
- Son on iki ay zarfında oynadık

ları rolden dolayı onlara karşı hiçbir 
kin beslemiyeceğine dair Akdeniz 
devletlerine Italya teminat verebilir 

mi? 
1 

ni bir adım atılacağını beyan etmek
tedirler. 

1

, Yugoslav Kralının 

, Bükreş seyahati 

- Biz kin besliyen blr millet deği
liz ve ben kendim gayemize karşı o 
kadar ha...,rmkar \•e adaletsiz olmuş 
gazetenize blr mülakat bahşederek 

Bükreş, 1. (A.A.) - Dimineata kindar olmadığınuzı ispat ediyorum. 
gazetesi, yazıyor : Yugoslavya Pren- Umlt ederim ki bu mülakat Daily Te
si Paul'un 6 - 8 haziranda Blikreş'i legraph l~ln yeni blr siyasetin meb
ziyareti Küçük Itilafa dahil olan dev dei olsun! 
letler arasındaki tesanüdün bir te- - Yeni ttalyan Imparatorluğunun 
zahürü olacak ve diplomasi sahasın- organize edilmesinde baş rolü oynı
da yapılan ve bu organizmi sarsma- yan fikir nedir? Ingilterenin Hindis
ğı istihdaf eden bazaı manevralara 
karşı doğrudan doğruya verilmiş bir tanda tatbik etmiş olduğu politikanın 

- Avusturya.ya ka~ı ltal~·a siya
seti maliimdur ve Roma protokolu da 
bunu takviye etmektedir . 

Uluslar Kurumu ve ltalya 
- Zecri tedbirlerin devamı ltalya

run kurumdan çekilmesine müncer o
lacak mı? 

- Zecri te<lbJrler denm ederse ha 
mesele Ue daha kesin olarak karşıla
şa.cağız. 

- Zecri tedbirlerin kalkması Ital
yayı Avrupa siyasetine avdet ettire
cek midir? 

- Tedbirlerin nihayete ermesi 
durumun gerginliğini izale edecek \'e 
A vrupada istikrar \'e ltalyan teı;riki 
mesaisi için bir ~·ol açmış olacaktTr. 

Duçe §U sözlerle mülakata nihayet 
verdi: 

Kuin Meri gemisi hareket ederken 

cevap teşkil edecektir. Bu manevra- . esaslan takip edileceğini söylemek 
lar mesela albay Beck'in Belgrad doğru olur mu? Bu takdirde Domin
se: yahati gibi şeylerdir. Beek'in, ba- yonların temsil edebildiği gibi doğu 
zı haberlere göre, .me~k~z.t Avru~ay~ Afrilmda Cenevrede doğrudan doğru

- Sizden ltalyanın sulh istediğini 
ve bu gaye3i temin için elinden her 
geleni rapacağnu tekrarlamanızı ri
ca edeceğim. Avnıpada harp A\·ru • 
panm felaketi olacaktır. Londra, 1 (Tan) - "Kuin Meri" 

vapuru bu sabah Nevyorka varmış
tır. Bu muazzam vapur Fransızların 
" Normandi " gemisi tarafından ya
pılmış olan rekoru kıramamıştır. 

" Normandi " nin dört gün, üç 
saat ve ondört dakikada kat etmiş 
olduğu mesafeyi, " Kuin Meri " dört 
gün, dokuz saat ve kırkaltı dakika.
da katetmiştir. 

Kuln Merinin seyahatine 
dair gelen fafsil6t 

Nevyork, 1. (A.A.)- "Kuin Meri,, 
transatlantığı, Nevyork sa.atile saat 
8,50 geçe Ambrose Fener gemisi hi
zasına gelmiştir. Bishopsrock'dan 
Am.brose'ye kadar olan mesafeyi 
"Kuin Meri ", "Normandie,, den 29 
dakika daha fazla müddette katet~ 

Çelikpalas kapllcaları 
törenle açlldı 

Bursa, 1 (Tan) - Çelikpalas adı
nı alan asri kaplıca, bugün 11aat 17 
de törenle aç,ılmı,tır. Meruimde il
bay, şarbay, Parti Başkanı ve Ulus 
gazetesi başmuharriri Falih Rıfkı A
tayla ve daha birçok güzide davetli
ler hazır bulunmuşlardır. Mükem • 
mel ve modern bir 9ekilde döşetilen 
hamam ve .()tel kısımları gösterilmiş 
tir. Müteakıben AtatUrkün yUksek 
işaretlerile açılan müesaesenin Bursa 
ya bir kat daha şeref vereceğinden 
bahseden söylevler !löylenmiş, Anka
ra Palas orkestrası tarafındaİı çalı
nan havalar dinlenmiştir. 

miştir. "Kuin Meri'' saat 10 u 9 daki
ka geçe karantina iskelesinf' yanaş
mıştır. 

Trans:ı.lantikde, biri gizli olarak 
binmiş olmak üzere 1806 yolcu var
dı. "Kuin Meri,, seyahati esnasında 

sis ve muhalif rtizgarlardan ziyade
siyle müteessir olmuş ve bu suretle 
iki yüz mil kaybetmiştir. Bahriye 
meh:ıfili, "Kuin Meri " nin istediği 

zaman "Normandie" den mavi şeridi 
alaca: •q kani bulunmaktadır. 

Kuin Meri bu suretle saahe 33 mil 
bir sürat fazlalığı gösterebilmiştir. 
Maamafih tam suratle giderken ge
minin ihtizazı o derece sUratli bir 
hal almıştır ki, kıç güğerteden bir
çok takometre'ler kopmuş ve bazı 
vidı>l'\r sökUlmüştUr. 

Yeni inhisar kadrosu 
İnhisarlar idaresinin yeni sene 

kadrosu•dünden itibaren tatbik olun 
mağa başlamıştır. Geçen Nisan ba -
şında sin tahdidi dolayısile tekaüt 
edilenlerden boşalan yerlere, kurs 
gören ve imtihanda muvaffak olan 
memurlar tayin olunmuştur. Son ya 
pılan namzet imtihanında. kazanan 
45 kişiye de mUlhakatta vazife veril
miştir. idare, kurs görmemiş olan 
memurlar için bir haftaya kadar 
yeniden kurs açacaktİr. 

Kral Korfoya gidiyor 
Atina, 1 (Tan) - Kral bu ayın 

içinde Korfo adasına giderek bir ay 
oradaki sarayda ikamet edecektir. 

hudutlarm masunıyetı ıçın tehlıkelı 
olacak bir şekilde tensik etmek pro
jesine Yugoslavyayı imale etmeğe 

çalışmış olduğu söylenmektedir. 

Hindistanda müslüman 
olan putperestler 

Londra, 1. (Tan) - Dün Hindis
tanın Bombay şehrinde muazzam bir 
miting yapılmış ve putperestliği 
terkederek islamiyeti kabul etmeğe 
karar verilmiştir. 

Mahatma Gandinin oğlu Iraham 
ilk defa olarak ihtida etmiş ve Ab
dülhak ismini almıştır. 

lngilterenin Mısır komiseri 
Londraya geliyor 

Londra, 1. (Tan) - Ingilterenin 
Mısır yüksek komiseri, bugün, Mısır
daki İngiliz hava kuvvetleri kuman
danı Sir Robert'te beraberinde oldu
ğu halde, Kahireden Londraya hare
ket etmiştir. 

Macaristandan allnan 

damızhk koçlar geldi 
Ziraat Veklleti hesabma Macaris

tandan mlibayaa edilen 40 damızlık 
koç şehrimize gelmiştir. Merinos cin 
sinden olan bu koçlar hafta. içinde 
Karacabey harasına gönderilecektir. 
Merinos boğaları münhasıran Kara
cabey harasında alakonacaktır. Koç 
lan mübayaa eden heyet, tetkikat 
maksadiyle Bern'de bulunmaktadır. 
Yakında şehrimize dönecektir. 

ya temsil edilecek mi? 

- Yeni lmparatortuğun kanunu Liman idaresi devri 
esasisini hazırlamaktayız. Büyük 
Britanyaıun tecrübelerinden, 
söyliyelim, istifade edeceğiz. 

~ıkça gecikecek 

Adisababa Merkez 
olarak kalaeak 

- Büyük bir siyah ordunun orga
nize edilmesi için bir plan mevcut 
mu? 

- ltalyada ihtiyat 3'7 kurayı se
f erber edebiliriz ki bu 8,000,000 luk 
bir ordu demektir. Ne Afrika, ne de 
A vrupada siyah bir orduya ihtiyacı· 
mız vardır. 

- Yeni imparatorluğun hudutları 
dahilinde diğer milletler ticaret yap
mağa müsaade edilecekler mi? Ve 
ne gibi şartlar tahtında? 

- lmparatorluğumuiun diğer mil
letlerle olan ticari münasebatmı ln
celemekte)iz. Bunun için mutedil ve 
müsait bir haJ ~i bulacaJtız. 

- Adisababa merkez olarak kala
cak mı? Yok.sa Eritreye daha kakın 
bir yere nakledilecek mi? 

- Adisababa merkez kalacaktır. 
- Imparatorluğu ile civar meınle-

ketler arasındaki münasebeti yoluna 
koymak için Fr: nsa "e ıgiltere ile 
Italy& arasında görüştilmelere bqla
ma·sı arzu edilir mi ? 

- Yeni ve değişme$i kabil olmıyan 
durumda Italya ile Fransa ve lngilte
renin ekonomik -vıenfaatlerini hem a
henk kılmak l~ln görüşmelere başlan
ııas! iyi bir şey olacaktır. J".er hangi 

'laşka bir mesele daha münakaşa e
dilebilecek ve Uç hükumetin dostanr 

Istanbul Liman işleri umum mü -
dtirlüğünün Maliye Vekaletinden tk~ 
tısat Vekaletine devri hususundaki 
kanun layihası henüz Kamutaydan 
çıkmadığı için idare.bir ~i.iddet da
ha Maliye Vekaletine bağlı olarak 
idare edilecektir. Bununla beraber, 
idarenin tktısat Vekaletine geçmesi
ni mUteakıp yapılması düşünülen ye 
nilikler için icap eden hazırlıklara 

devam olunmaktadır. Bu hazırlıkla
ra esas olmak üzere, bu sabah liman 
ve glimrük idarelerinin şefleri, gUm 
rük umum müdUril Mahmut Nedi • 
min de iştirakile bir toplantı yapa .. 
caklardır. Toplantıda gilmrUk am • 
barlannm liman idaresine devri ha· 
zırlıklan üstünde son kararlar alı• 

nacaktır. 
Umum müdUr Mahmut Nedim, 

dUn kendisile görüşen bir muharriri 
mize bu hususta şunları söylemiştir: 
"- Yeni çıkması beklenen kanun 

mucibince gUmrUk ambarları limana 
devredilecektir. Liman idaresi ambar 
lardan başka bUro olarak kullandı
ğnnız dairelerin de terkini istiyor ve 
bilmukabele Çinili Rıhtım hanında 
ye:r- gösteriyor. Bu teklif bizim için 
de rahat karşılanacak mahiyettedir. 
Fakat henüz kat'i kararımızın ver
miş değiliz ve bu iş üzerinde etüt 
yapmaktayız. ,, 

Um~ mUdtlr, yarın akşam An
kara.ya gidecektir. 
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Eski Bit ecikle bugUnkU 
Bilecik arasındaki farklar 

" Eğer talii olsaydı, Bileciği bugün şu karşıki yeşil-

liie &ömülmüş şirin bir şehir olarak bulacaktınız '' --
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Yazhk modeller sadelik ve ucuzluk esaslarile süsleniyor 

Dikiş bilen kadınlar bu sene 
karh çıkacaklar 

Bu sene plajlarda akşam çayla rında giyilecek zarif elbiselerden 

1 ---

Yaza girerken mevsim modelleri
tıin gittikçe sadeleştiğini ve empri
ntelerden bile tayyörler yapılacağını 
haber vermiştik. Pariste başlayan 
hafif kumaş cereyanı her tarafı ta
nıamile kaplamış bir vaziyettedir. 

zım oldu~nu birer birer gözden ge
çirelim: Yapılacak işlerden iyi neti
ce alınması iyi malzeme, iyi vesait 
kullanılmasına bağlıdır. 

'ı'eııi iki ç:-nta modeli 

(El makineleri kolay işlerde kulla -
nılabilir. Kolaylıkla nııklcdilcbilıne -
teri. nispeten daha ucıız olmaları da 
t:I makinelerinin bellibaşlı faydaların 
dandır.) 

Emprimenin her cinsi ve her tuvalete göresi fabrikalarda dokunuyor. Hatta eınprimc'den resimde· ~&rG. 

Hafif kumaşların fazla rağbet gör 
ntesine sebep olan şeylerden biri de 
vasat bütçeli kadınların da şık giyin 
tnek lmkfi.nını bulmuş olmalarıdır. 
Emprimeler ağır ipeklilerden daha 
ucuz olduğu gibi, kolay dikildiği ve 
biraz kusurlu biçilmiş olsa da vücut
te iyi düştüğü için dikiş bilenleri 
terziye mühtaç bırakmamaktadır. 

Bu itibarla son modellerden birka
çınin resmint koyduğumuz bu say
faya dikiş bilgisi hakkındaki şu tat
bikı herkesçe kabil olan tarifleri koy 
tnağı muvafık gördük: 

Dikiş, biçki bugünkü' yaşama şera
itimiz içinde herkes için öğrenilme
si zaruri bilgiler sırasına girmiştir. 
Biz bu sayfada terzilere avuç dolu
su para vermekten kurtularak mas
l'aflarmı hafifletmek, yahut da ken
di eliyle diktiği elbiseyi arkasına giy 
inekten zevkalmak istiyen genç kız 
ve kadınlarımıza mümkün olabildii;ri 
kadar basit, vazıh, pratik nasilultler 
Vererek bu güç fakat değerli sanatın 
aırlannı öğretmeğe çalışacağız. 

Hakiki biçki derslerine başlama -
dan evvel dikiş - biçki için neler la-

Makas .- Dikiş dikecek. biçki ya
pacak olanlara iki ~elik makas la
zımdır. Bunlardan biri yünlü kumaş· 
lnr için. orta büyükliiktc. takriben 
20 santimetre uzunluğunda olmalı: 

diğeri de aaha hafif. daha ince ku -
maşlar için biraz daha küçük olma
lıdır. 

Dikiş iğneleri. - lnce kumaşlar 
için ince ve uzun itmeler. yünlü ve 
çuha için kısa ve sağlam iğneler 
kullanılır. Iğnelerin iyi cinsten. ıyi 
fabrika malı olmasına dikkat etme
lidir. 

Toplu iğneler.- Kullanılacak top 
lu iğneler orta büyüklükte. çelikten 
olmolı ve kumaş üzerinde iz bırak
mamalı~ır. Çelik olmıyan toplu iğne
ler kullanılmamalıdır. 

Şerit nıetre .- ölçüleri almak ku
maş üzerinde tcsbit edilecek nokta
ları bulmak için bir buçuk metre u
zunluğunda şerit metreler kullanılır. 

Cetvel .- Kumaş Uzerine terzi 
sabunu ile dliz çizgi çizmek, düz di
kiş ve pli yerlerini göstermek için la
zımdır. 

Dikiş makineleri .- Ellerin tama- ı 
men serbest kalmasın.ı müsait olan 
ayak makineleri tercih edilmelidir. ' 

Plailarda 2'.ece e.:ivl lecek ağır tuvaletlerden 

'\ len tayyör bile yapılıyor 

Teyel tiresi .- Kalın ve mukavim 
kumaşlar için iki rcu · , t ercihan be
yaz ve kırmızı makara bresi, inoc ve 

iyi kumnşlnr idn nvni renklerde kc· 
t f'n masur hulundurmalıdır. 

Terzi sabunu yahut tebeşiri .
Yapılacak tashihatı. retuşları göster 
mck için de iki renk te~i tebeşiri 

\"!lhut sabunu ln?.ımdır. 

Rulet .- Pntronu kumnşa, tatbik 
etmek içirf rulet denilen hir alet kul· 

l n mlır. Bu nlPtin tutula<'ak taht;ı 

ı 
~ir sapı vardır. Bu sapa bağlı demir 
lıir cubuğun ucunda ve bir mihverin 

ı "'1rafındn dönen tırtıllı küçük bir da
ı 

1 ire alC'tin esnsını teskil eder. Rulete 
' hnsılarak yi.irütiildüğiind<> kumaşın 

ı iizerinde iz bırakır ve kalıbın şekli 

1 

ortaya çıkar. 

TESiSAT: 

j 1. - Masa: Patronun kumaş fü•· 

1 tiinc tntbiknıa miisait olacak derece-
1 de büvücek bir masa. Yemek masa· l ınn bu işi görebilir. Eğer dikiş için 
1 hır oda ayırmak imkanı bulunurs!I 
ı en az 0.80 ' 1.50 ebadında sabit veya 
' ı portatif bir masa. 

ı 2. - Aydınlık: Dikiş dikilen oda
; nın aydınlatılmasına çok ehemmiyet 

vermek lazımdır. Masanın 50 - 60 
santimetre yukarsında 50 vatlık 

1 hmdu bir ampul ile odanın ortasın
' da tavana nsıh ayni kuvvette diğer 

bir ampul dikiş dikmek ve prova 
yapmak İGin kifayet eder. Ampülle
rin birer reflektörü de olmalıdır. 

3 - Uti.i: Otunun dikişte fevka
lade ehemmiyeti vardır. Bu noktaya 
bilhassa dikkat etmek lazımdır. Ba
zan fena. yanlış bir Utü yapılması 

1 
diizgi.!n bir işi ıslah edilmez bir hale 
getirehı!ir. 

1 a) Utü tahtası: Bir ucu dar diğe
r• biraz dat,'l geniş, takriben 1,30 

Org~uıza deııileıı lacivert muare ku-ı metre uzunluı;1mda diiz ve sağlam 
maştan son moda bır tayyör bir tahtadır. Uztdne iki kat yün mul 

Şehirde taşınacak iki giizel çanta· örneği 

ton geçirilmiş ve iyice gerilerek alet 

tarafından ~ikilmiştir. ipekli ve ince 
kumaşlar ütülenirken beyaz pamuk
ludan•istcnildiği zaman çıkartılabi
len bir kılıf geçirilir. 

b) Kol tahtası: Kolların, ince di
kişlerin, kıvrım yerlerinin Utülenmc
si için kullanılır. Bunun da ütü tah
tası gibi iyi teçhiz edilmiş olması. 

yani Utüııün altında tahta olduğu an 

!aşılmaması lazımdır. 

c) Utü: Sapı kolaylıkla tutularak 

her istikamette hareket ettirilebile

cek iki üç ütü lazımdır. Utülerin sap 
!arı eli incitmeden. yanmadan uzun 
müddet ütü yapılabilecek şekilde ol
malıdır. 

çJ Utü bezleri: Otü bc.zleri suya 
batırılıp sıkıldıktan sonra ütülene
cek kumaşın üstüne konur. Uzerin
den ütülenir. Sıcak ütünün tesiriy
le bezden çıkan buhar kumaşın parıl 
tısına, çekmesine ve dtizgiın durma
sına yardım eder. 

lki türlü üte bezi bulundurmalıdır . 

Biri yünlüler için kabartısı olmıyan 

yumşak bir çuhadan: diğeri de ince 
pamuklu bir bezden. 

d) Utülcri koymak için bir sacyak. ; 
e) Arada sırada ütüleri temizle - 1 

mek için bir bez içinde kliçük bır 1 

balmumu parçası. 

f) Patron çıkarmak için birkaç ı 

metre Amerikan. 

g) işaret koymak için bir kırmızı 1 
ve bir mavi kurşunkalemi. . 

Bu levazım hazırlandıktan sonra 

işe başlamal- ve muvaffak olmak Alınanyanın henüz ısınmam~ şfmal 
için geriye kalan sizin çalışma arzu- sayfiyelerinde çok dikkati celbeden 
nuzdan ibarettir. bir kıyafet 

Bu vaz plajda sıl<- sık p .. ~thınf! rRk ayakkaplardan birkaçı 
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BORSA • PiYASA 
Pamuk fiatleri 

Fiatlerde bir kurus 
kadar yükselme var 

Ege mmtakası pamuk piyasasında 
son hafta içinde muameleler nor -
mal şekilde cerçyan etmiş ~e fiyat
larda bir kuruş kadar yükseklik kay
dedilmiştir. Bu durum piyasanın u
zun mliddet sağlam bulunacağı ve 
fiyatların bir miktar daha yüksele
ceği ümidini vermektedir. Fiyatlar 
şunlardır: 

Prese birinci 
Prese ikinci 
Kaba 

39.50 - 41 
38 - 39,50 
39,50 - 39,50 

Mersin mmtakasmda pamuk fi -
yatları eski durumunu muhafaza 
etmiş, yalnız Adana borsasında mu
amele gören ikinci iane pamuğu ile 

1 
temiz cinsleri fiyatlarında kiloda 1-
2 kuruş tenezztil görülmüştür. Mm
takanm son fiyat durumu aşağıda 

gösterilmiştir: 

Adana borsamda: tane ll. 33 - 36, 
parlak 33 - 34,5, temiz 29, 30; Mer
sin Borsamda iane 1. 39,5, makine 
malı 34,5 kuruştur. 

Kars mıntakası pamuk piyasası 

sağlam bir durumdadır. Iğdır pa
muklarının kilosu 48 kuruştur. 

DIŞ PİYASALARDA - Liverpol 
borsasında Amerika Middling pamuk 
fiyatları teslim tarihlerine nazaran 
İngiliz libresi (453.50) başına pens 

ve desim olarak şöyledir: 

Temmuz 6.07 
nkteşrin 5.71 
Sonkanun 5.61 
Mart 5.61 

Yerli mallar ser9isi 

hazırbğı 
Milli Sanayi Birliğinden: 

Her sene olduğu gibi bu aene de 
Istanbul • Yerli Mallar sekizincisi eko 

nomf bakanlığında kararlaştırıldığı 

veçhile 27 Haziran 936 da açılacak 
15 Temmuz 936 da kapanacaktır. 

Bu tarihlerde Galatasray liseein -
de tahsil devresi hitama ermediğin
den serginin mektepte açılmasına 

maddeten imkln bulunamamıştır. 

Bu sebeple sekizinci yerli mallar ıııer
giei Taksim belediye bahçesinde açı
lacaktır. Serginin muntazam ve pav 
yonlann bir plan dairesinde yapılma 
sı için hazırlanan plan üzerinde yer 
tevziatına başlanmıştır. 

Sergiye iştirak edecek müessese -
!erin 3 Haziran 936 dan itibaren her 
gün saat 9,30 dan 16 ya. kadar Tak
sim belediye bahçesindeki ·sergi bü
rosuna acilen milracaat etmeleri. 

Kastamonuda ucuzluk 
Kastamonu,(Tan)- Bu ytl her ta

ra.fa bol yağmurlar yağmıştır. Ekin
ler fevkalade bUyUmtiş, yiyecek mad
delerin de şimdiden bir ucuzluk gö
rillmilştUr. 

No. 40 

Ademle Havva 
Btlrban CAHiD 

Bugün küçük parkta sersem ser
tıem dolaşırken Alisle tesadüf ettim. 
Selim verip geçmek istedi. Seslendim. 
Konuşmaya b~l:ıdık. 

Bu kızın dünkü saadetini karar
tan acı bir hatırası var. 

Fakat gönlüm masum olduğunu bil 
diği için onu da kendim gibi zavallı 
buluyorum.Hayatta tesadüflerin işle 
diği cinayetleri en kE'ntı. susamış ka
tiller işlememiştir. 

A.lisle konuşa konuşa parktan çık
tık. 

O korkak, yaralr bir kuş gibi muh 
teriz yanımda yUrUyor. 

Ona da acıyorum. Ne kabahati var. 
Mes'ut olması icap edE:n bir gecesin 

de arkadaşlarile beraber beni de da
vet etmesi mi? 

Onun bu çekingen. Urkek ha?lerini 
gördUkçe kadınların en zekisi diye ta
nıdığını Hayalin bu kız için beni bıra· 
kıp gitmesine kızıyorum. 

Ve kendime şaşıyorum. AliJle bil -
tUn dostluğumuz hiçbir zaman sami
mf bir arkadaşlıktan ileri gitrr.P.diği 
halde neden bu kadar ağır bir töhmet 

Ceviz fiatleri Kahve ithalatı 

f iatlerde 2 kuruşluk 3 milyon kilo kahveye 
bir yükselme var ! milsaade edildi 
tstanbuldan son hafta içinde Çe -

koslovakya, Fransa ve Danimarka
ya 12 bin kilo iç ceviz gönderilmesi 
dolayısile fiyatlarda 2 kuruş kadar 
bir yükselme kaydedilmiştir. Kabuk
lu ceviz stoku kalmadığı için bu 
cins üzerine muamele yoktur. lç ce
viz fiyatları 26 kuruştur. 

Ege mmtakasında tı1tok kalmadı -
ğmdan ihracat bakımından işler ol
mamaktadır. Dahili ihtiyaçlar için 
ufak partiler üzerine bazı muamele
ler kaydedilmiştir. "iyatlar. nomi
nal olarak kabuklular için 8 - 9, iç
ler için 25 kuruştur. 

Samsun mmtakasında mevsim 
çok geçmiş olduğundan mal kalma
mış ve bunun neticesi olarak ta mu 
ameleler azalmıştır. Fiyatlarda de -
ğişiklik yoktur. 

Kars mmtakası ceviz piyasasında 
ehemmiyetli bir hareket olmamıştrr. 
Fiyatlar kabukluların 10, içlerin 30 
kuruştur. 

Hamburg ceviz piyasaı hakkında 
yazılmağa değer bir yenilik bildiril
memiştir. 

Tiftik piyasası 

lstanbulda yeniden 
büyük isler oldu 

Son kontenjan karanamesinde 
memleketimize altı ay için 3 milyon 
kilo kahve getirilecektir. Takas . su
retile her arzu eden tacirin kahve 
getirmesinde hiçbir mahzur kalma
mıştır. Kahvenin serbest bir suret
te ithali piyasada umumiyet itibari
le iyi karşılanmıştır. ötedenberi Bre 
zilya ile kahve işi yapan tacirler ,ta
kas suretile Brezilyadan kahve sipa
rışıne başlamışlardır. Brezilyaya 
kahve mukabilinde en ziyade kö
mür, zeytin, zeytinyağı gönderilmek
tedir. 

!kinci altı aylık kontenjan karar
namesinde nekadar kahve ithal edi
leceği henüz malO.m değildir. 934 se 
nesinde Türkiyenin kahve ithalatı 4 
milyon 700 bin kilo idi. Bu seneki 
kahve ithalatının da bu miktardan 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Aldığımız malO.mata göre Brezil
yaya fazla miktarda takas suretile 
ihracat yapıldığı takdirde, Brezilya
dan o nisbette kahve ithal edilecek
tir. Kahve tacirlerinin söylediğine 

göre, şimdiye kadar kahve şirketi 

Brezilya ile az muamele yapmaktay
dı ve mukavele mucibince yalnız 

kendisi bu işi yapabilirdi. Bundan 
sonra, Brezilyadan kahve getirmek 
serbest olduğu için, Türkiye - Bre -
zilya. münasebetleri daha ziyade ge
nişliyecektir. Bu yüzden piyasaya 
daha çok kahve gelecek ve piyasada 
rekabet olacaktır. 

1 HAZiRAN PAZARTESİ 

Para Borsası 
Ahı •• tıı 

Sterlin 625,- 630,-
l Dolar 123,- 126,-

20 Fransız franı:ı 164,- 167,-
20 Belçika fr1.11S1 ıo.- 14,-
20 Drahmi 20,50 23.-
20 İsviçre fr. 810.- 820,-
20 Çek kuron 14.- as.-
.!O Ley 13,- lf).-
20 Dinar 48.- 52.-
Liret vesikalı 193,- 197,-
Florin 82.50 ~.-
Avusturya ıiliıı 21,50 24,-
Mark 28.- 32,-
Zloti 21,- 23,-
Pengo 22- 24.-
Leva 22,- 24.50 
Yen 32,- 34,-
lsvec; kurona SO.- 33.-
Altm 969,- 971,-
Banknot 242.- 243,-

Çelrf e r 
Pariı üzerine 12,06 
İnıriliz üzerine 630,-
Dolar 0,79,20 
Liret 10,08,44 
Belga 4,69,SO 
Cenevre 2,45,83 
Florin 1,17,55 
Çekoslovak 19,20,50 
Avusturya 4.23,40 
Mark 1,97 ,40 
İıveç kuronu 3,08,-
İspanya pezeta 5,82,-

Esham 
lı Bankası Ma 87,50 
,J N. - 9_90 
l L Hanritlat Q QO 

Anadolu 3 150 25,20 

" 
%100 41.25 

$irketihayriye l 7,50 
Tramvay 19.50 
Bomonti Nektar 8,25 
Terkos 12.75 
Aslan Çimento 10,SO 
Merkez Banlraar 68,-
Osmanlı Bankuı 26.-
Sark Merkez Eczaneıi 4,45 

lsf1k ro sl o r 

Türk Borcu l 22,10 

. " ,, II 21,-
III 21,10 

İı1t~kraz~ d~hill 96,-
Ergani A. B. C. 68,-
Srvas Erzurum 1 96.50 

• • it 96,50 

İstanbul tiftik piyasasında. tıon 

hafta. içinde yeniden bilyük işler ol
muştur. Bilhassa doğrudan doğru -
ya Bradford için muhtelif firmalar 
piyasada alıcı olarak görünmtiş ve 
bu hareket ise piyasanın çok sağ -
lamlaşmasını intaç etmiştir. lnce 
malların fiyatlarında 7 - 8 hatta ba
zı cinslerde 10 kuruş kadar bir yük
selme görülmüştür. En büyük alıcı 
ve müstehlik olan !ngiltere piyasa -
sının !stanbul piyasası fiyatlarına 

uygun fiyatlarla mal almağa başla • 
ması ilgilizlerin bilhassa nazarı dik
katini celbetmektedir. Son fiyatlar: 

Bu meselelerden bahseden bir M ' 9 r r T a h v ' , r • r 1 

Oğlak 107 - 108, iyi mallar 100 - 105 
orta mallar 98-100, sarı mallar 80-
81 kuruştur. 

Mersin mın takasında, Konya da 
tiftik üzerine muameleler normal 
şekilde cereyan etmektedir. Fiyat -
lar şunlardır: 

Beyaz tiftik, 88.55: sarı tiftik 
90,053; deri tiftik 76, Akşehirde tif
tik 82 kuruştur. 

Eskişehir piyasamda son hafta 
içinde muamele gören tiftik fiyatla
rı ise aşağıda yazılmıştır: 

Mevsim malı kilosu 100 kuruş. 

Keten tohumu 
Istanbul keten tohumu fiatleri ge· 

çen haftaki seviyelerini umumiyetle 
muhafaza ederek kilosu 9,25-9,50 ku
ruş arasında bulunmaktadır. 

Samsun mıntakasında keten tohu
mu piyasasında bir değişiklik yok
tur. Fiatler 7-8 kuruştur. 

altında kalıyorum. 
Babamın bir lakırdısı hatırıma ge 

liyor. 
O böyle vak'aJarda daima: 
- Ne Muhammede yaranabildi· 

ne !saya! 
Derdi. 

Ben de bu aptalca hareketlerimle ne 
karıma yaranabildim ne de bu çiçek 
gibi kıza! 
Güneş,kızgm kaldırımlar üstüne sa 

rı gölgeler çekiyor.Kapanan mağaza 
kepenkleri bir hayatın müntehası gibi 
gönülleri karartıyor.Ve yanmağa baş 
la.yan büyilk sokak lambaları yeni 
başlayan bir alemin izcileri gibi yol 
gösteriyor. 

Aylardanberi donmuş gibi hisleri • 
me cevap vermiyen kafamda bir kı
mıldanış seziyorum. Muhakemem çö
zülüyor ve içimden kabaran taze bir 
hayat ar3UBu ile duda.klarmı kımıldı
yor: 

- Alis. 
Genç kızın kaldırımlara dikilen göz 

leri bana çevriliyor: 
- Bu akşam beraber yemek yiye -

Iim! f 

- Peki! 
- Hani seninle eehir dışında bir lo 

kantaya gitmiştik. 
-Evet! 

kahve taciri müstehliki alaka.dar e
den şu sözleri söylüyor: 

l88fı 1 

ı9o3 n 
1911 ın 

90.SO 
85,50 

--91.50 
86,50 

- Bundan sonra piyasada kahve 
daha ucuza satılacaktır. Çünkü pi- T O h V 11 Ô f 
yasada rekabet olacaktır. 

Karamürsel urayının 

beş ydbk programı 
Izmit, (Tan)- Karamürsel beledi· 

ye meclisi yeni senenin çalışma prog
ramını çizmiştir. Programa alınan 
işlerin en mlihimleri şunlardır: 

Kasabaya üç saat mesafede bulu
nan Fındıklı Sağlık suyunun şehre 
getirilmesi, imar planının hazırlan

ması elektrik makinesinin kuvvet
lendirilmvsi, asfalt yol ve caddeler 
inşasır• . asri bir mezarlık vücuda 
getirilmesi, bir sebze hali kurulması. 

Burdurda Mahsul 
Burdur, (Tan) - Burdurda buse

neki mahsuller çok iyidir.Geçen sene 
havaların kurak gitmesi dolayısile 

afyon, buğday ve gUlyağı istihsalatı~ 
çok iyi olmamıştır. Bu sene devaT"lı 
yağan yağmurlar köylünün yüzünü 
güldürmüştür. 

- Gece aydınlık! Orası güzel olur 
değil mi? 

- Zannederim. 
- O halde giC::elim Alis. 
Bir taksiye atlıyoruz. Ne zaman -

danberi şehirden çıkmadım. Bulanık, 
ağır şehir havası sinirlerimi uyuştur
muş. Dışarının orman, çayır kokusu 
ciğerlerimi yıkadı. Otomobil artık ba 
tan güneşin solup bir yaldızdan ibaret 
kalan gölgelerini yırtıyor. 

- Alis konuşsana! 
O geçirdiğim gönül buhranını an

lamış gibi yavaş yavaş çözülen muha 
kememin seyrini takip ediyor ı 

Konuşuyoruz. 

Beni meşgul ediyor. 
Lokantaya geldiğimiz zaman ka -

pıdan bir müzik, aydınlık sofralar ve 
gülüp eğlenen bir kalabalığa karış
tık. 

Dans ediyorlar. Yiyip içiyorlar. Ha 
vada. ıztıraplan örten bir neşe var. 

!çimi kavuran ateşi soğuk bira, se 
rin ha.va ve bu neşeli kalabalık sön
dürdü. 

Alis te yavaş yavaş açıldı. 
Bu akşam düne ait bütün hatıra-

ları unutmak il!ltiyorum. 
Dert ortağımı yine buldum. 
- Dans edelim Alis. ı 
Bir şey söylemeden ayağa. kalkı -

Rıhtım 
Anadolu I ve II 

.. m 
Anadolu M üme11il 

Kendir elyafı 

10.60 
44,20 
17 75 
52,40 

Samsun mıntakaııında son hafta 
içinde Almanyadan taleplerin fazla
laşmasına rağmen ıııtokların azlığı 
ve dahilt istihlaki.tın fazlalığı dola
yisile satış yapılamamaktadır. Fatlla 
birinci nevi kendir fiatleri 23-24 ikin 
cileri 17-19, kastamonuda 27-29 ku
ruştur. 

Türkiye • Çekoslovakya 
ticaret anlaıması 

Türkiye - Çekoslovakya arasında 
yeni yapılan ticaret anlaşmuının 

tatbikına. dünden itibaren başlanmış 
tır. Türkiye - Almanya arasında im
za edilen yeni ticaret anlaşması bir 
kaç güne kadar tatbik edilecektir. 

Peynir piyasası 
İstanbul peynir piyasasında son 

hafta içinde bir hafta evveline naza
ran bir değişiklik yoktur. Faaliyet 
yalnız piyasa muamelelerine münha
sırdır. Beyaz yağlı pe~irlerin kilo
su 23, yarım yağhların 18 kuruştur 

yor, kalabalığa karışıyoruz. Bu ıeık 
lı taraçanın her yanı açık. Hafif 
rüzgarın kırlardan, ormanTardan 
toplayıp getirdiği ot ve ağaç kokula
rı hürriyet havası lezzeti ile sinirle
ri gevşetiyor. Ot, ağaç, kır kokusu 
insanı biraz hayvanlaştırıyor ve şüp
hesiz tabiileştiriyor. İçimizi, kafamı
zı dolduran bin bir tUrlU medeniyet 
bağları, makineleşmiş düşünceler bi
zi potada kaynamış, imbikten geç
miı;1 ve medeniyet silindiri altında 
ezilmiş bir madde haline getiriyor. 
Mahluk olduğumuzu, tabii ihtiyaçla
rımız olduğunu unutuyoruz. Hisle -
rin ve fikirlerin devirler, zamanlar 
içinde şekilden şeklle girdiğini unu -
tuyoruz. Halbuki ne olea biz de top
rağın, göklerin mahlO.ku değil mi
yiz? Sırası gelince hayvanlar gibi 
boğuşuyortu. Biribirimizi yiyoruz 
da cinl!li münasebetlerde neden bin 
türlU kayıtlar, düşünceler altında 
hareket ediyoruz. İnsan çok mürai 
bir mahlUk vessellm. 
· İşte böyle medeniyet çemberi için
de ezilip büzüldükten sonra biraz 
kit', dağ, tabiat kokusuna kavuşmak 
bile ruhumuzdaki o tabii hayvanlığı 
hemen şahlandırıyor. Şimdi bur
numda buruk, vahşi bir dişi kokusu 
tütüyor. Genç erkeğin duyacağı en 
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evişJ!te P.~ I . 
eTJMeıer 

Maçka.dan C. I. B. irnzasile: 
"Genç bir kadınla tanıştım ve bir 

miiddet sonra se~tik. Biri.birimizi 
gayet çok sevdiğimizi defalarca bi -
ribirimize tekrar tekrar söyledik. 
Neticede birtakım fena huyLu arka
daşlarımm yiizürıden sevdiğim kadm 
ile darıldık. Fakat yine biribirimizi 
seviyoruz. L<ikin onu hdld sevdiğimi 
bir türlü kendisine 1Jöyliyemiyorum. 
Bım.un içtn ne yapmalıyımt" 

Bir dargınlık yüzünden kendinizi 
ve başka birisini bedbaht etmeyiniz. 
lzzetinefiııı ve gururun muhafazası 

her halde lazımdır. Lakin bu gibi 
meselelerde değil. Daha başka yer
lerde. Sevdiğiniz kadına bir mektup 
yazınız, ona hislerinizi bildiriniz. 

• 
Seviyorum 

Nişan taşından R. S. imzasile: 

• 
sevıyor 

ya hakkı yoktur. Buna kanun da. 
müsaade etmez. Yalnız ayrılınca, ço
cuğu kadın alacaktır. Ve kocası o
na nafaka verecektir. Bu erkek si • 
zinle evlendiği takdirde, her halde 
baba srfatile çocuğuna muhabbetin
den bir kısmını verecektir. Siz çok 
kıskanç olduğunuzu söylüyorsunuz, 
buna tahammül edebilir misiniz? 
Sonra nafaka vereceği için maddi ve 
mali müşküller ortaya çıkabilir. Da
ha sonra çocuk ve bu derecede kıs
kanç kimselerin evlenmelerini hiç -
1Jır suretle tavsiye etmeyiz. Fenalık 
tehlikesi vardır. Yukarda. da dedi • 
ğimiz gibi, bir müddet daha bekle
yiniz, bakalım hislerinizde bir deği
şikli kolacak mı? O zaman bize tek
rar yazarsanız, size yine cevap veri .. 
riz • 

• 
l ir d§ılcı ıurld,dll " Ga:latasaray Po1Jtahanesinde bir 

memu.r aeviyorom, onwn haberi yok. . Cerrahpaşadan B. Gültekin ima .. 

N ı k b. t" 1.. t sıyle~ 
a.sı . <mU{laY1m,. . ır. u: u cesare. " 15 yaşımda olmama rağmen !1 

edemıyorum. lamını bilmıyorum kı, 1 ya.1ımta gayet güzel elemli ve 8evinç
mcktup yazay1m. Nasıl edeyimt" li geçen hayatımdan bile çok sevdi-

Bu sevdanız pek ciddiye benzemi- ğim bir kızla, sonsuz bir Qfkla ko -
yor. Fakat ciddi bile ise var.geçiniz. 1ıuşuyorum. Şimdiye kadar aramızda 
Belki sevdiğimiz o kimse evlidir. Ço- birçok tatlı a~k sergüzeştleri geçti. 
cuklan vardır? Mee'ut bir aileyi Onun da beni sevdiğine iyice kanaat 
bozmağa hakkınız var mı? Hem bir getirdim. Fakat bir gün 14 - 15 yaş
erkek bir kadının kendisile alaka - larmda bir arkadaşımla konuştuğunu 
dar olduğunu derhal görür ve an- sezdim. Ondan sonra bana asık .flma 
lar. Bu adamın bunu anlamadığına gösteriyordu. Ben de ona bQfka oğ -
göre, etrafile ali.kadar olmıye.n, kal- Zanla konuşup sem.,tiği71i ve bana 
bi meşgul olan birisi olduğuna hilk- karşı muhabbetlerinin yapmacık, ya~ 
metmek lazımgelir. lan bir gösteri!}ten ibaret o1duğunu 

Bundan sonra mektuplarınızı baş- söyleyip kendisini tehdit ettim. Kız 
ka postahanelerden veriniz ve haya- benden başka hiç kimse ile konuş -
li, romantik sevdalardan vazgeçiniz. rnadığına yemin etti ve: "Sen bana 

* iftira mı atıyoraun1 dedi. Bir an şöy 

Acefe blr cevap 
A. R. M. T. imzasile: 
Bir doktora müracaat ediniz, en 

münasip yer orasıdır. 

• 
Karııık bir vaziye t 

Usktidardan A. Ş. imzasile:-
" M yW}ında bir genç kızım. Ben

den 12 ya:ı kadar büyük bir gençle 
&evıştim. Bu &evişmemiz bir seneden 
beri devam etmektedir. Biribirimizi 
çılgınca seviyomz. Sevdiğim genç 
gayet kt.!kançtır. Beni yedi ya
~mda bir erkek çocuktan bile kıska
nıyor. Beni yanımızdaki komtJU :ile 
koıı~turmadığı gibi evden dt,şarı çık 
mama bile razı değil. Yolda velev 
akrabam velev bir tanıdığım ile ko
nu~mak değil, sel<imlaşmamı bile is
temiyor ve ben bu genci delicesine 
~evdiği .. ı için hiçbir söziinü kırmıya
rak harfiyen yarnyomm. 

Ben de ayni tabiatte olduğum için 
mütekabil tekliflerimi aynile ifada 
kusur etmiyor. Fakat sevdiğim genç 
evlıdir ve bir de 5 y~tnda bir kıı 
çocuğu vardır. Ailesi bir ameliyat 
neı •resinde kadınlık his.'Jinden mah
rum kalm4tır. Halen de ailesfoden 
ayrı olarak yatamaktadır. Çocuklu 
olan bıı erkehle evlenmek istiyorum. 
Evlenirsem me.t'ut olabilir miyim'" 

Size biraz daha beklemenizi tavsi
ye (!deceğiz. ÇUnkU, sevdiğiniz erke
ği ameliyat neticesi fena bir vaziye
te düşmüş olan karuımın muhafaza-

tabii koku.. Dişi kokusu. 
Masaya döndüğümUz zaman e.tef

lenen dudaklarımızı buzlu biranın 
kandıncı yuduınlarile bastırıyona. 
Burası 9ehirde kalm19 ailelerin, ge • 
ceyi başbaşa geçirmek istiyen temiz 
pak çiftlerin yuvası. Danstan sonra 
ya.nyana, başbaşa yanm ayın izle
rinde kırlara doğru uzaklaşanlar var. 
Bunlar her halde dantı yerinin göz 
kamaştıran ışıklarından kaçmak is
tiyen gece kuşları. 

Aliıı te yavaş yavaş neş'elendi. 
Uç ay evvelki haline avdet ediyor. 
Şakacı, nükteci, alaycı kız. Bu ak-

şam, belki de fazla kaçırdığımız bi
ranın eseri olacak. YUzU, gözleri öy
le canlı ki! Bu kıza zaten somurtmak 
yakışmıyor. Kaç zamandır benim 
surat!ızlığım ona. da sirayet etmişti. 
Beni gördükçe mateme girmiş yuh 
kadmlar gibi berbat bir hal alıyor
du. Şimdi gittikçe çiçekleniyor. 

Bilmem kaçmcı danı ve kim bilir 
ka~mcı bira ... 
· Ve galiba gece yarmı. 
Etrafımız tenhalaşıyor. 

Müzik bile artık isteksiz. Kırlar
dan gelen rüzgar da sertleşiyor. Ge
cenin kuşlara, böceklere, insanlara 
duyurduğu sığınmak, ısmmak, sa -
kmmak hisleri bize de geldi. 

le düşündüm: Acaba büyük bir aşkla 
sevdiğim kıza iftira mı ediyordum, 
yoksa onu benden almak istiyenler
den esirgemek için mi' Ben kızın, da-
1uı doğrusu. ruhumun sözlerine, yemin 
Zerine inanamıyor, ders çalışmadan 

uyku uyumadan) bence saht1ı 111.tın t\ 

lakırdılarını di~niiyorum. Daha. is
teği müphem ama evlenmemizi arzu 
etse ben onu istikbalimin istikbalin· 
de sayuJız günlerin kara1ılık göğsün· 
de bile ebedi gayretler içinde mukad
des günler yaşatmağa and içerek ka
bul ederim. Siz ne dersiniz,,, 

Size, biraz acı bir lisan kullan& .. 
cağız. Hislerinize, gençlik hislerini
ze kapılarak hakikati görmüyorsu -
nuz. Evvela, sizden yaşı büyük olan 
bir genç kadına karşı duyduğunuz 

hisler, tamamen gayri tabiidir. Fa • 
kat görüyoruz ki asıl kabahat onda
dır. Sizin gibi temiz, kalbi fazla in· 
ce ve romantik bir genci böyle -
haydi kelimeyi söyliyelim, fakat da.• 
rılmayınız çünkü hakikat acıdır -
gülünç bir mevkie koymuş. Sonra 
bize öyle geliyor ki, eiz, o kızdan zi
yade edebiyata meraklısınız. Bu me
rakınızı hem edebiyattan hem kız .. 
dan çevirerek şimdilik derslerinize 
veriniz. Çünkü nasıl esaslı bir kültü
re sahip olmadan edebiyat yapılmaz
sa, aşk ve istikbal de yapıla.mu. Bu 
acı sözlerimizi hUanü kabul ediniz ve 
bu gibi şeylerden vazgeçiniz. 

İçimde yırtıcı bir kurt hırsı beli· 
riyor. Gözlerimde vahşi hayvan 
gözlerinin parıltısını sezen yanımda.
ki dişi: 

- Kalkalım artık, diyor. 
Ben artık o gündüzkü serıııemle • 

miş, kötülemiş insan iskeleti değiliıtı· 
Daha az duyan, fakat daha çok ya
şıyan bir mahlnk oldum. Hil!llerinı.le 
değil, şimdi adalemle, sinirimle y&· 
şıyorum. 

İkimiz de şuursuz bir hale gelmi· 
şiz. 

Alis sevdiği bir valsin parçalarınl 
söylUyor. Ben avucumdaki ellerini 
göğsüme yapıştırmış ona yardlnı 

ediyorum. 
Şoför bizi aldığı yere gelmif. 

# 

Sordu: 
- İnecek mieiniz? 
Bu yabancı ses bizi uyandırdı. 
Biribiriınize bakıştık. 
Bomboş caddenin ortasındayız. 
Alis: 
- Bize gidelim. 
Dedi. 
Yavaşça mırıldandım. 
- Ben yalnız kalmak iııteıııiYo

rum. 
- Bizde kalırsm ! 

(Arkdl ~r) 
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No.lM 

Çamur sokağın orta ıncla l111an 
dipdiri, uzvi lr lyalllılda 

Ymıı: Ml'l'llA.T CEMAL 

yüzü gibi canlı, 
duruyordu 

FAYDALI~ lr .;.~ .. I CIDLEN 

llM1e ' ..._._. .. ~ BiLGiLER \-,____~--oı----- Peride CELAL 

~ 

1 

luılnkl Protra• 
llllubal 

ıa.- lahae mmlkiai (pWı), 11.- Ha
berler, 19,IS Muhtelif pllldar, 19,30 Km
la1 namma konferanı: Dr. K1- teınail 
tarafmdan. (Savatda Kıınla7). 20,- labo
foa aolo (pllk), 20,30 8tüd70 orbetrala 
n. 21,SO Son haberler. Saat 22 den aoma 
Anadola ajanamm suetelere müaaa ha
...aı. Hrvlal nrilecektir. 

BlTIUllŞ 

11: Pl&k. 11,ıo: Dwemı.. 20: ltoefe • 
nna. 20,20: Keman koueri.. 20.50: Ko,. 
lronaerL ıuo: Seafonilr ndJ'O on.ıra -
u. 2S,40: AJmanca. fraumca haberler. 

BUDAPqTE 

30: Çincene IDQlikiai. 20,30: Koeferau. 
21: S•li filmlerdea plürlar. 21,faı Ha
berler. 22: Konıenatavardaa nakil C8o • 
ız:en, Goldmark. Llat). H,05: Balon ora.. 
fl' aaL 24: Çincene aıaaikiıi. 

MOSKOVA 

18,SO: Kouer. 20: Raik wark1lan. 22: 
Almanca netriJ'&t. 23: Franaızea. 24: Fe
lemeakre. 

J 

il. 

HAŞ.AllAT OLD'O'UN ~E ECNEBi VE TESIRSIZ 
JIARKALA.R VARDIR 

Fakat tenekesi Ozerinde FAYDA yazda 
arkayı bllhaaaa tesiri meçhul ve parası yok 

ek markalara tercih etmek kendi menfaatini 
icabıdır 

l'AYDA, _.. w 1mmm w toya J&alftrt renlrde olub 4tpr nak· 
lerden aJll'IDÜ Jamdlr. Amerlka'cla tahta kurum olzn•dılı için 
bu U&g baJdrmda ldmle bir ihtira tcad edememttttr. Bllhım 
PAYDA tahtakarmnl. Pire Binek, h•mam böcelf, gtlve ve bCltfbı 
hqeratı Sdtlrllr. Teltrt blltthı marb!ann iki mlllldlr. Ve FAYDA 
hqefttı bayıltmu, kat'lyyen &dtlrilr. Ve hqarat bir daha dirDırıez.. 
ler. FAYDA ile 61en hqerat bir zaman aonra tekrar bayat buldu
iwıu labat edene cm bin lira ftrilir. 

Buaa Depcaa: IST.ANBUL, ANKARA. BEYOCLU. 
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Kızılay haftası dün başladı 

Hafta içinde her tarafta 
propagandalar yapılacak 

Abldeye çelenk kondt..ktan sonra söylev verilirken 

Kızılay haftası dünden itibaren şenliklere ve gösterilere başlanmış
başlamıştır. Dün saat 15 de Yeşilköy tır. 
den kalkan bir tayyare İstanbul ü- Şişli Krzılay kurumu şubesi. dün 
zerinde uçarak propaganda kağıtla- sabah saat 9 da Taksim abidesine 
n serpmiştir. Haftanın devamı müd- merasimle bir çelenk koymustur. 
detince gün aşın bir tayyare uçacak Merasimde, kurumun üyeleri, bi~ok 
t.Ir. Birçok mağazalar, vitrinlerini davetliler ve bUyük bir kalabalık ha 
Kızılay için hazrrJadıkları tablolarla zır bulunmuştur. Çelenği müteaktp, 
sUslemlşlerdir. Diğer taraftan kuru- kurum idare heyetinden Eşref Ver
mun faal azaları, semt semt dola- gin tarafından bir söylev verilmiş ve 
şarak yeni üye kayıtlan için çalışma kurumun Beyoğlu kaza merkezine 
ğa başlamışlardır. Bütün kaza ve gidilerek hafta faaliyeti etrafında gö 
nahiyelerde, dün akşamdan itibaren rUşülmüştür. 

Necaşi anlatıyor 
r Başı 1 incide) 

yapmı, olduğu bir mülakatı anlat -
maktadır. 
İmparator kendisine şu beyanatta 

bulunmuştur: 
lngiltereye gitmekte olduğumdan 

dolayı çok memnunum. Burada İn
giliz memurlarmm göstermiş olduk· 
tarı iyi kabulden İngiliz milletinin 
benim davama karşı sempatisi oldu-

' ğunu istidlal ettim.,, 
! Muhabirin bir sualine cevap veren 
1 Necaşi, lngiltereye seyahatinin gaye 
ı tai Habeşistanı cihan efkan umumi
! yesine karşı müdafaa etmek oldu • 
1 ğunu ve Londradaki ikametinin icap 
ı ettiği kadar uzun süreceğini söyle
! miştir. Mülakatın sonunda Necaşi, 
1 Milletler Cemivetine karşı mutlak 
'. bir itimat besİemekte olduğunu be
: yar. etmiştir. 

i
! Deyli Ekspres muhabiri. Neca~i -
. nin İngiliz sempatisinden pek çok 
j sevler Umit etmekte olduğu fikrin -
idedir. 

Filistinde vaziyet 
[Ba~ı 1 incide] 

ı verayı şerianm araplarla meskun bir 
~ çok şehirlerinde mühim mikdarda 
silah ve mühimmat müsadere edil -
miştir. 

Araplar, Yahudi mmtakasmda bin 
terce ağacı devirmişler ve mahsulitr 
tahrip etmişlerdir. 

Arap belediye reisleri, tahkikat ko 
misyonu gelinceye kadar grevi ter -
ketmekten imti'oa eylemişlerdir. 

Araplar. Yahudi muhaceretine ni 
hayet verilmesi hususunda ısrar et
mektedirler. 

Kahireden yeni takviye kıtaları is 
tenmiştir. 

Filistindeki silahlı Ingiliz kuvveti. 
7000 nefer ile 18 tanktan ve 400 zırh 
h otomobilden mürekkeptir. Polis 
mikdatı. 2729 dur. Bunun 728 i ln
giliz. 1540 i Arap ve 461 i Yahudi
dir. Ve mütehassıs şeflerin emri al
tında bulunmaktadır. 

Fransız meclisi açıldı 

Yeni hükumet halkçı 

Çephesi hükumeti .olacak 

Belediyelerde grev 
Kudüs. 1 CA.A.)- Aralarında Ya

fa, Nablus da dahil olmak üzere yedi 
şehirde Arap belediye daireleri grev 
ilan etmişlerdir. Bütün belediye işle 
ri görülmemektedir. Komşu Lübnan 
Filistin hadiselerinden çok mütees -
sir olmaktadır. Filistinden tediyatın 
arkası kesilmiş olması birçoıc iflasla 
rn yol açmak tehlikesini göstermek
tedir. 

.. . '~· 

Blum 11 Sosyalizm muzafferiyeti için elimizden 

gelen her şeyi yapacağız 11 diyor 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

hademeleri müdahaleye mecbur ol -
muşlardır. 

Saylavlar kurulu salı günü yeniden 
toplanacaktır. 

Sosyalist kongresinde 
Paris, 1 (A.A.) - Leon Blum, Sos 

yalist kongresinin toplantısında saat 
18 de söylemiş olduğu bir nutukta 
müstakbel hükumetin kapitalist ce
miyet çerçevesi içinde vaziyetinin 
ne olacağından bahsetmiştir. Blum. 
komünistlerin müstenkif kalmaları
na ve umumi iş konfederasyonunun 
ancak hususi bir şekilde yardımda 
bulunmakta olmasına rağmen yeni 
h,ükfımetin bir "Halkçılar Cephesi" 
hükumeti olacağını söylemiştir. Müs 
takbel hükilmetin programı, Halkçı
lar cephesinin programı olacaktır. 
Hatip demiştir ki: 

Bu programı tatbik edeceğimizi 
bütün memleket müvacehesinde ale
nen taahhüt ediyoruz. 

Blum, tam sosyalist formülünden 
farklı olacak olan hükumet formü
lünün yeniliğinden bahsetmiştir. Ye
ni bir cemiyet vUcude getirmekten 
ibaret olan vazifemizde hiç bir de
ğişiklik yoktur. Fakat sosyalist par 
tisinin idare etmek istediği Halkçı
lar Cephesi hükumetinin şimdiki va 
zif esi, tamamiyle başkadır. Bizim 
vazifemiz, her zaman ehemmiyetle 
işaret etmekte olduğumuz nrsfetsiz
liğine rağmen dahilde şimdiki içti -
mat rejime hilrmct etmek suretiyle 
faaliyette ve harekette bulunacağız. 
Mesele, bu cemiyette ameleye biraz 
intizam, refah, emniyet ve adalet 
temin edip edemiyeceğimiz meselesi 
dir. Şimdiki cemiyet ile bizim istedi
ğimiz cemiyet arasını telif edip ede
miyeceğimizi göreceğiz. 

Blum, bundan sonra vazifesinin 
bazı mUşkUllerinden bahsetmiştir ki 
bu da milli konseyin her .zaman e
hemmiyetine işaret etmiş olduğu pa 
ra t1ahasmdaki paniktir. Konseyin 
bu paniğin ehemmiyetine işaret et -
miş olduğu bu panik o zamandanbe
rf zayıf da olsa biraz eksilmiştir. !h
tlmal yine sermayelerin harice çık
masına veya dahilde biriktirilmesine 
~ahit olacağız. Fakat para sahasın
daki bu paniğin yerine son zaman-

tarda bir nevi içtimai panik kaim ol
muştur. 

Hatip, bundan sonra şimdiki grev 
lerden bahsetmiş ve demiştir ki: 

Amelenin, ilk vazifesi kırk saatlık 
haftayı isteyen bir hükumeti iş ba
şına getirmiş olduğu ÇQk çabuk u
nutuluyor. 

Blum, mUteakıben sosyalistlere 
müşkülat çıkarmak için komünistle
rin ve umumi mesai konfederasyo -
nunun gazetelerde yapmakta olduk
ları mücadelelerden bahsederek şöy
le demiştir : 

Hakikati proletaryanın temayül -
lcıini pekala bilen sizlere anlatmak 
icap etmez. Fakat şu cihetin anla
~ılması icap eder ki amele sınıfı için 
sınıf faaliyetini siyasi faaliyetten a
yırdetmeğe imkan yoktur ve siya

ÇOL-< 
ZETLI OLUR 

si faaliyet bizzarure doğrudan doğ- ZAYI _Galata Ithali.t Gümrtiğü
ruya faaliyetin artması demektir. nün 2645 No. ıu ve 6 Temmuz 1933 

Uzun bir sefalet devresinden son- tarihli W ALTER SIGER ve Şürekası 
ra proletaryanın iktidar mevkiine namına tescil edilen L. R. S. marka 
geldiği sırada büyük bir sabırsızlık ve 172/173 numerolu 2 sandık be
göstermesi kadar tabii bil'!}ey ola - yannamenin bir nüshası kaybedilmiş 
maz. Fakat bütUn bu olup biten şey- tir. Yenisi çıkarılacağından eskisinin 
terin herhalde sendikalann kontro- hiçbir hükmü olmadığı ilan olunur. 
1U altında cereyan etmesi icap eder PENSO VE SADAKA Limited Şir
ve biz bunlann bu kontroliln hari- keti. 
dnde kalmamasına dikkat etmeli - --------------

. IstanbUI Asliye Altıncı Hukuk 
yız. 

Blum, bundan sonra iktidar mev- Mahkemesinden : Nahide tarafm
kiinin feth ve zaptedilmemiış, ancak dan Şehzade başında Direkler ara
hem de başkalarının iştiraki ile ele sında 5 numarada kocası terzi Ziya 
geçirilmiş olduğunu amele emıfma aleyhine açılan 36 - 196 numaralı bo 
anlatmak lazım geleceğini söylemiş- şanına davasının tahkikatında mild
tir. Mumaileyh, milteakıben faşiz • deialeyhin ikametglhmın meçhuliye 
nıin tehlikelerinden bahsetmiş ve de- tine binaen davetiyenin on beş gün 
miştir ki: müddetle ilanen tebliğine ve tahki-

katın 13-7-1936 pazartesi günü saat 
Partinin teşkil edeceği hükftmet. 9,30 za talilcma karar verilmiş ve da-

irtica taraftarlarının dediği gibi, bir vetiyenin bir nushası da mahkeme 
Kerenski hUkftmeti olnuyacaktır. divanhanesine asılmış bulunduğun
Böyle olsa bile onun mirasına Lenin dan muayyen gUn ve saatte Istan
konmıyacaktrr. bul Asliye Altıncı Hukuk mahkeme-

Blum, bundan sonra milstakbel sinde bulunması aksi takdirde gıya
hUkfımetin parti ile olan münMebet bmda ·tahkikat ve muhakemeye de
lerinden bahsetmiş ve hükftmetin ic- vam edileceği tebliğ yerinde olmak 
raatmdan partinin müstefit olacağı- üzere llft.n olunur.~ 
nı, ancak bunun için parti ile hUkfı-
met arasmdaki tesanUdUn tam olma muzafferiyeti olması için herşeyi ya 
sı 18.zımgeleceğini söylemiş ve şu su pacağız. 
retle sözlerine devam etmiştir: Murahhaslar Blumu alkışlamışlar 

Parti ile anlaşmamazlıktan gayri dır. 
her şeye karşı koymağa azmettim. BugUn gece celsesinde kongre, nl
Halkçrlar cephesinin kazanmış oldu- hai bir takrir kabul ederek mesaisi
ğu muvaffakıyetin, soı!IYalizmin ilk ne nihayet verecektir. 

Kamutayda mühim 
müzakereler 

[Başı 1 incide] 
bizdeki ecnebi banka fllbelerinin ge
rek devlete ait raporlarmda ve gerek 
hükmi ve hakiki eşhas hakkında. ken
dilerinden istenilen referanslarda doğ 
ru hareket etmezlerse, bunlar için 
ne gibi bir hüküm olduğunu sordu. 

Celal Bayarın cevabı 
Cel8.1 Bayar şu cevabı verdi: 
" -Ecnebi banka ve alelumum 

bankalar, kendi aralarında müşte
rileri için referans verirler. Bu, mu
tattrr. Fakat ref~ransı yanlıŞ verdik
leri takdirde ahkamı umumiyeye te
baan ceza görürler. Bu 18.yihaya hu
susi ahkam konmamıştır.,, 

Layiha maddelr.ri sırayla görtişü
lerek kabul edilmiştir. 

Cümhuriyet merkez bankası kanu
nundaki bir fıkranın değiştırilmesine 
dair layiha ile polis teşkilatı kanu
nuna bağlı kadroda değişiklik yapıl
ması hakkındaki layiha kabul olun
muştur. Divanı Muhasebat Kanunu
nun 73 ncü maddesinin tefsirine dair 
olan mazbatayı bütçe encümeni geri 
istedi. Teklif kabul edildi. 

Meşhud cürümlerin 
muhakeme usulleri 

Asliye sulh mahkemelerinin vazi
feli bulundukları meşhut cürümlerin 
muhakeme usullerine dair olan layi
ha, görüşüldüğü sırada adliye +"ncü
meni mazbata muharriri Salah Yar
gı (Kocaeli), söz alarak dedi ki: 
"- Gelen evrak meyanında ceza 

Usulü Muh~kemeleri kanununda ta
dilat na.miyle bir layiha vardır. Adli
ye vekili ile bu husu

0

sta mutabıkz. 
Müsaade buyrulursa gelecek ruzna
mede şimdi müzakereye konulması 
tesbit olunan layiha ile beraber Ceza 
usulü muhakemelerine taallOk eden 
layihayı da müzakere edebilmek üze
re bu layihanın tehirini rica ediyo -
ruz.,, 

Bu teklif kabul edilerek Vilayet 
Idaresi Kanununun 2 ve 71 nci mad
delerinin def1~tirilmesine dair layiha
nın müzakeresine geçildi. Aynen ka
bul edildi. 

Yeni yapılacak devrim 
anıtı 

Istanbulda yapılacak devrim anıtı 
hakkındaki layiha görüşülQrken Mit
hat Aydm (Trabzon), söz alarak ez
cümle dedi ki: 

Sivas-Erzurum demiryolu inşaatına 
büyük merasimle başlandı 

EnUrum, (Tan) - Sıvas • Erzurum demiryolu in3aatmda ilk kazın& 
töreni büyük mera.ııimle yapılmıştır. Yukarki resimde, Erzurum şarba)'I• 
nı Erzurumluların sevinç duygularına tE;rcüman olan nutkunu okurken. 
a~ğıdaki resimde de, üçüncü umu.mi müfettişi ilk kazmayı atarken gÖ" 
rUyorsunuz. 

Yunan hava yolları 
Atina, 1 (Tan) - Hükilmet Hava 

yollarını artırmağa karar vermiştir. 
Korfo, Kalame ve Gümülcüne ara
sında yeni hava tarifesi yapılacaktrr. 
Bundan başka Mısır, Filistin ve Sof
ya arasında işlemek üzere yeni 
tayyareler alınacaktır. 

Sivas kapllcaları 
ıslah ediliyor 

Sıvas, (Tan) - Bu yıl yaptlınsP 
gereken işlerden birisi de Sıvas ke.P' 
lıcalandır. Süre! komyon tarafmdsl' 
hazırlanan plA.n dairesinde, sıcak ,.e 
soğuk kaplıcalarda yapılması isteııi ' 

izmltte Halkevi binası len banyo yerlerinin yapılmasına b!$ 
Izmit, (Tan) - Izmitte bir hall<- lanmıştır. 

C\'i binası inşa edilecektir: Hazırlık- ~~~;::~~~~~=~~~ 
lar bitirilmek Uzeredir. Cumhuriyet halkeV!eri bütçelerfiü tetkik ve' tıı!' 
Halkpartisi Dyön kurulu ilçe ve dik etmiştir. 

"- Büyük devrime ait olarak bir 
anıt yapmak istiyoruz. Bunu 300 bin ==:::::========================:::::::::~ 
liraya meydana getirmek istiyoruz. 
Bruıa öyle geliyor ki, tarihin bizden 
istediği Atatürke layık bir anıttır. 
Bu ise, (300) bin lira ile başa gel
mez. Bana kalırsa, şarkla garbm bir
le!'!tiği ve herkesin geldiği, görüp geç 
tiği bir yerde daha mükemmel bir e
ser vücuda getirmek için vekllet yeni 
bir teklifle gelmelidir.,, 
Sım Içöz (Yozgat): 
" - Sonra ilavei keşifler çoğalır.,, 
!ç Bakanı Şilkrü Kaya cevap verdi: 
"- Buraya konan para tahsisatın 

haddi azamisi değildir. Belediye ka
bil olduğu kadar para koyacaktır. Bu 
300 bin lira, belediyeler bankasının 
bu işe tahsis etmeye mezun olduğu 
paradır. 
Başkan: 

"-Yani bu kadar para ile yapıla-
ca~ değildir.,, 

Şükrü Kaya: 
"-Hayır. 
Layihanın birinci müzakeresi yapı-

larak kabul edildi. 

Müruriye resini · 
tarifelerinin tasdiki 

fü . halli idareler müruriye resmi ta
rifelerinin lktısat VekaJ.etince tasdi
kma dair kanun layihasının mllzake
resi münakaşalı oldu. Raik Karade
niz (Trabzon), şu ınütaleada bulun -
du: 

"- Deniz kenarında oturan halkın 
iskelelerle alakası çoktur ve yalnız be 
lediye, iaarei hususiye veya köy gıöi 
şahsiyeti hükmiyelerle para tedarik 
etmek noktasından değil, halkm ih
tiyacmm temini baknnmdan bu layi
ha çok. ehemmiyetlidir. Iktısat veka
leti bu iskelelerin iktısadi tesirlerini 
gözönüne alarak bunları tanzim et -
mek istiyor. Fakat bu tanzimi yapar
ken böyle bütün deniz kenarlarında
ki bin bir çeşit küçük ehemmiyet 
teki iskelelerin de hepsini her halde 
ele almak istemiyor.,, 

Bu hususta dahiliye encUment na.
mma. verilen izahattan sonra Ziya 
Gök (Çanakkale), k:Urstiye gele
rek: 
"-Anlaşılıyor ki, dedi, Meriç neh

rine bir kayık bağlamak için yaptl~ 
cak iskeleye de izin almak 18.mngele
cektir. · Böyle olursa bu işi yapacak 
idare mahvolur.,, 

Bunun üzerine ldyihanm . iki mad -
desi encümene iade edildi ve çarşam
ba günü saat 15 te toplanmak ilzere 
celseye nihayet verildi. 

ınhisarıar Umum Müdürıüğünden: 

Şartname ve nümuneleri mucibince 5 2 kalem krrtasb'e 
pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin şartnB1 

me ve nümuneleri görmek Üzere her gün ve pazarlı~ 
için de 8 - VI - 936 Pazartesi günü saat 14 de yüzd6 

7 .5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat1 

lan. (2837) ~ 

~-··· 
- •• PERLOOENT ... dif macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın btrcOmle feraitf sıhhiyesf nı~ 
haiz olan bu macun dt,ıerl çOrOmekten 
korur, diş etlerini kuvvetleodfrir, nefesi 
aerfnfetır. vtt insanın gOrOnOs ,.f,.!!;ini 
artırır,. 
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l\apalı Zart 1 umer Bank - .. TAN" pzeteainin 1000 liralık aiaortalı 5 EKSiL TME iL i abone teldifname.i kuponu 1 
OMER BA K i No -- Tarih: 2-6-1936 i 

• um111111 NGdor1qa........ Umum Müdürlüğünden: 1 .:_ 
1.- latanhul Be7koz Deri •• Kunclura Fahtikau Banh•ızca teaiaine baıi.an demir ve çelik fahri- = 

1
-

Adi. .... adi . .,,. 
aQincffr clainai revir inpatiJle demir aııban tamiratı kalarmla tekniker olarak iatihdam edıbnek w tahıil· i -

~JWftJI) ..wcli fiat ... ile ekaltmQ'f' çıia;dıiuttır. lnı•• ettirihnelc üzere ecnebi memleketlerine aönderilmek 
1
= i . 'mllaanime bedeli 37 .091 lira 80 kunqtur. 

2.- Bu ite ait ekailtme nriki 1~ , için 25 aanat mektebi mezunu seçilecektir. . ;: 5 
a) Ek9iltme prtname1i Bu namsetlerin tahaile gitmelerine ve avdetlerinde j 1 

. 
"'ft .... 

b) Mukavele projeai Benlra lıiametiDde phpnalanna mani olacak tekilde i i 
c) Femü prblalne •• s.,tl reami veya huauai bir ~e kartı hizmet tuh· : 

. 
v ..... 

el) Olçii uaulleri hUtleri olmama11 ve askeri bimıetlerini ppmq olup ~ 1 
•) Vahicli fi~ " ketif bBll•• ..tıhi ... etlerinin demir ve çelik fabriblan bütün = 1 

klmlsdlr' 

f) Pro.;eı., termia pllaı !_ _ 
Talib ole•lar ı. evrilri Od~ ~ t.ec1i.f tulMJetinde çalıpbilmelerine müaait olmaıı limwhr • 

bwnetPlı 
. 

...... 
lc.ı,ili'* S&naa Beek AliDra w N.-Jln" Yukanelalci naafı haiz olupta Banka heaabma tah- ! 
--.lerinden aatnı al•bilirlr. a &'itmek iıteyenlerin llf&iıda )'Ul)ı veıailci • Pi 

-
Mal~ ftl' = 

3.- EkailW. 11 Huitan 1936 Pertembe sünü 30 Haziran 1936 tarihine kadar (M.E.) remziyle (Stl-
ı1aat 11 ele-- htanbulcla Galald •nallr ca&tilm- mer Bank Umum Müdürlüiü, Ankara) .... esine lilD· 

$hner ~ eclilec.ktir. dermeleri icah eder. 

VESiKALAR ı 

1 
1 -1 -

ftl't.ea. c • ,_ 
ma141-

-~-· 
1 -

\ ..... , fttll•np:ı: ....... 
.. abaDe oldutu Sana : 

i --i 
1 .- Hal tercümeai : ... 1a1poaa dercecli1.- ruılu 1Qe1 o•""" ,..._. o•"*· 

1
5 

2.- Mektep phadetıwmeai 1 latanbulda T .. -·.teai ..:-.... eeniaine. 
3.- Çalqbjı yerlerden homenialeri - •-· -.-- = 
4.- Sıhhat raporu 1 &•et-._ il Nlllll im..... 1 
5.- ~ani i=_ ..... ,..... ........ h...... ...... ıw!ıuk 1 
Bu vee'81ar üçer nuaba Ye makine ile pzrlmıt ola· ,. ..,.. 1880 ' alıll 11prta11 ...._ = i ,...... lıltlyonaa. .üı•e , bede- pul ve i 

1.--•ttır ... ________________ = • ~ ....... ....,,,,,.... imza = 
;....._ .... __________________ ,_.. __________ __ 

ôeYtet tel etme 

1 
lami, muh&mmen bedelleri qağıda yuı1ı m•)llllM llM-1938 puarteat 

gilııil hiza.larmda göeterilell a.atlarda Aııkarada idare btnumda ayn ay
n ve kapalı zarf 118\Üil lle 1&tm a•m•cakbr. Bu itlere ıtnne~ iatiyPnlerin 
hizalarmd& göılterllen muvakkat Umılnatlar ile kanunun taybı ettiği ve
miri~ ,. teklif mektuplarmı ayni giln Amyant ve Xllngrit mabeme için 
(A&t lH); ~yon kayıeları içba (1&&t 1"8()-a); mUf8mha. ve pe
gamottıer için de (a.at 15-e) kadar komisyon retaJ'tfıN vermeleri llzmı
dlr. Ba itlere ait p.rtname Haydarpafada Teeelltlm ve aevk mildilrliltlln
de, Ankarada malr.eme dairesinde parasız olarak değıtilmaktachr. (2B27 J 

Cea'aa 3080 met.. beyu n> 
&aD.. kahve rengi mUf&lllba muhte-) 

pepmoit-) 
' 

Muvakkat 

• 

7'31 lira MT ,32 Ura 18 

4001 

= ·------........ 1 ,......--- i 
:a•m•ım 111•111-ı•ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ıı11mıııı•n: 

s K 
Bankamncs • batlanan demir ve çelik fabri· 

kalannda vazih cleruWe etmek üzere ihtisas sahibi 
olmak için ecnebi memleketlerinde staj aönnek mak
l&diyle on T ekıiite Holqule veya mümasil mektepler 
mezunu makine, metallürji, Maden ve elektrik Mühen
cliıleri ile on telmukiim mezunu seçilecektir. 

· Bu miibmdia •e telmiaiyenlerin askerliklerini yap
mq o'lnalan, resmi veya huauai müeılelelere lcar!ı, ...... ,, ......................... ......-.~ 
1m ......... ni.olwtk ırlrilde · ol· .......... ... ... 
her haqi bir pbeı.-. pfqmal'M adiaait olme11 
lizımdır. Namzetlere ıtajlan eanumcla müaait tahai-
1at v..nec.ktir. • 

Y ukanki prtlan hais olupta ataja ıitmek iıteyenle
rin qaiıcla yazılı vesaiki (Sümer Bank Umumi Mü
dürliliü, Ankara) aclreaine (M.E.) remziyle sönder· 
meleri icab eder. 

VESAlK: 

1.-T_....hal 
2.- Diploma aureti Ye imtihanlara ait notlar 

Muhammen bedeli 5227 lira olan seki% takım komple 3.- Vana hanaati\Jer. 
Tiruvar 14·1-936 aalı &W.ıü sqt 15,30 da kapalı zarf u- 4.- Sıhhat npwu 
suliyle Ankarada İdare binaamda aatm almacaktır. 5.- Fotopaf 

Bu işe cirmek iatiyenlerin 467,05 liralık muvakkat te- Bu Yeaaik üçer nuaha n makine ile rvlnut ola-
minat ile kanunun tayin ettiii vesikılan ve tekliflerini c:aktır. 
ayni sün saat 14,30 a kadar komisyon reialiiine verme- En seç Haziran 1936 IODUDa kaclar miiwt ecli-
leri lbımdır. lecektir. .. 

Sartnameler Ankarada Malzeme Müdürlüğünde, Hay.- .. ______________ .. __ _ 
darpqa teseHüm ve eevk müdürlüiünde iatiyenlere para- ________________ ..... ...._..._ __ ~ 

m verilmektedir. <2923> .. lstanbul Vilayeti Dair 
M" .. ••Vü : 

ı - Trakya umum Müfettişliği bölcesinde bulunan 
köyler için 13981 aded defter, mevcud prtname muci
bince tab ve teclit edilecektir. 

2 - Muhammen bedel yedi bin liradır. 
3 - İhale 9 Haziran 936 Sah cünü viliyet binasmda 

mektubculuk makamında -t 15 ele yapılacaktır. 
4 - Mtinakaaa kapalı zarf uaulile yapılacaktır. Kapalı 

zarflar ihale cününde ihale saatmdan bir saat evvel saat 
14 de Yiliyet Alım Satım Komisyonuna tevdi edilmiı 
olacakchr. 

5 -Teminatı muvakkata 525 liradır. 
6 - Talibler ~eyi her elin viliyet Daire Mlldü-

1İ~• ilml'9bilir\er. (2838) 2860 

Simdi 11 O volt ile beslenen 19bekenin wltajmı 8-6-936 
dan 11-6-931 ya kadar 220 volta deliltirecelimizi E-
~pt • • bildiriıU. 

O sem mütterilerimisin 11 O voltluk am-
J>ul, alet, ·'rıerini ve saireyi muld\r m1lddet zarfmda 
'Ve yalım defa için param olarak deiiıtirip tadil ede-
ceiiz. 

Hüviyet vanıp11 tapyan memurlannuza iyi kabul 
ıöstermeı-rini. ve kendilerinin vazifelerini kolaylqtırma· 
1armı A)'lll aborıelerimi ... dileriz. 

Türli A...Pm Elektrilc Şirketi 
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Mademki bir soğuk hava 
dolabı almağa mecbursu
nuz. Şu halde bu. mühim 

noktaya dikkat ediniz: 
Bir soğuk hav_a dolabı bü!cjeniz İCjin bir 
masrat kapısı olmamatıdır. . · 

Soğuk hava dolabı her eve girdi!!! 
FRiGiDAiRE soğuk hava dolabı EKOVAT 
kompresörü ile işlediği iCjin d~ğer do
laplara nazaran yüzde 30 ili 50 daha 
az elektrik cereyanı sarfeder. 

Buraya dercettiğimiz grafik dünyada 
mevcut 6 meşhur soğuk hava dolabının 
FRiCiiDAiRE' e nazaran elektrik sarfiya· 
tı nisbetini göste.riyor. Görülüyorki FRi
GiDAiRE en az elektrik cereyanı sarfe
den soğuk hava dolabıdır. 

Bu iddiamızı her zaman 
isbat edebiliriz 

Geliniz EKOVAT kompresörii ile lşliyen 
1936 modeli yeni FRiGiDAiRE'i görünüz 
sizde herkes gibi hayran kalacaksınız. 

BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

Evet, bizim aoğuk hava dolabının markoı da FRl1GlDAlRE dir. Bütün soğuk h.ava dolap
Jarmı gözden geçirdik, nihayet biz de FR1G1DA1RE de karar kıldık. Biliyorsunuz ki FRl
GIDAlRE başka dolaplarda mevcut olmayan EKOV AT kompresörü ile işliyor, ve diğerle
rine nazaran % 30 ila 50 daha az elektrik sarf ediyor. 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu: btiklal caddesi -
Ankara : Bankalar Caddeai - İzmir : Gazi Bulvan, ve 
SA TlE nin bütün şubelerinde. 

~----Pek yakında-----....\ istanbul Milli Emlak Müdür'üğünden: 
Muhammen değer 

Harbiyede B E L V Q Bahçesinde Lira 
Büyükçarşı : Sahaflar kapısı sokağı 23 yeni sayılı 

Eft 1 S d B · Ş dükkan tamamı. 400 aya a 1 ve bestekar ımen en Mahmutpaşa: Çuhacıhanıüstkat22sayılıodanın2/4payı. 225 

ve muhteşem saz heyetine ilave olarak Diinya müsabakalarında bi- Boyacıköy : Yedekçi Hüseyin sokağı bir sayılı evin 1/ 6 payı. 175 
rinciliği kazanan Raks kraliçesi Büyükçarşı : Reis oğlu sokağı 11-13 sayılı dükkanın 1/ 2 payı. 350 

,, : Zincirli han üst kat 27 sayılı odanın 1/2 payı. 150 

Mısırlı Mell.ke ce·maıı·'yı• Fatih: Kirmasti mahallesi Kiiçük Karaman caddesi eski 
24-26 yeni 26-28 sayılı üstünde odaları bulunan iki 

grubu ile beraber göreceksiniz.Ayni zamanda beraber gelen meşhur dükkanın 120 de 60 şer payları. 2500 

• --Arap muganniyesi S A B R 1 y E ' yi de dinliycceksiniz. •-.. Beyoğlu: Hüseyinağa mahallesi Feridiye sokağı eski 94 yeni 

Ankara Bahçeli Evler Ya1=ı Koo
peratifinden: 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tip 
üzerine yaptıracağı 150 evin münakasası birkaç güne ka
dar ilan edilecektir. Aşağıdaki şartlara göre bu inşaatla a
lakadar olabilecek müteahhitler şimdiden Ankara Em
lak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler. 

1 - İnşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup mu
:vakkat teminat 40 bin liradır. 
· 2 - Evvelce en az 300 bin liralık bina inşaatı yapmış 
olduğunu ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bu
lunduğunu mübeyyin vesika ibrazı lazımdır. 

Balıklı Rum Hastanesi idare He
yetinden : 
Muhammen bedeli Pey akçesi 

. 4169,29 312,80 
Beşiktaşta Sinan paşa mahallesin

de Köy içi caddesinde eski 16 yeni 
48 ve 50 No. lu (yeni tahrirce Orta
bahçe caddesinde 64 ve 66 No. lu) 
dükkanlı evin tamamı satılmak üzre 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
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· çıkarılmıştır. lhabası Haziranın on 
ikinci cuma günü saat on beşte ya
pılacağından isteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçeleriyle beraber ihale 
gün ve saatinden evvel Vakıflar Baş 
müdürlüğünde ihale komisyonuna 
gelmeleri. 

lstanbul'da Fındıklı'da 
Sahibi: ŞUKRU MELiH - Umumi 1 Riizel San 'atlar Yilk~ek Okulun· 
Neşriyatı idare eden: S. SALl.M rl::ı 30 Mayıs' dan · 8 Haziran'::ı 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ı-- kadar açık bulunacaktır 
Basıldığı yer: TAN Matb:ıası :i881 

108 sayılı evin 3/ 8 payı. · 750 
Pangaltı : Çimen sokağı eski 100 yeni 154 sayılı evin 1/ 2 payı. 400 
Hasköy : Sütlüce mahallesi Mahmut Dayı sokağı yeni 29 

sayılı harap evin tamamı. 300 
Paşabahçe : İncir Karyesi Mahfi bey sokağı 93 M. yeni 9 

sayılı arsanın 2/ 5 payı. . 30 
Feriköy : Rum Kilisesi ön sokağı eski 83 yeni 63 sayılı evin 

2/ 3 payı. 800 
Hocaalaettin: Mahallesi Asmaaltı caddesi eski 51, yeni 57 

sayılı dükkanın tamamı. (Mübadil tasfiye vesikasile) 700 
Yukarıda yazılı mallar 30-6-936 sair günü saat 14 de kadar peşin para 

ve pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeline İstikrazı Dahili ve yüzde beş 
faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerile haftanın salı ve cuma günleri idaremizde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatları. (F.) (3000) 

lST AN BUL BELEDİYESi iLANLARI 
Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminatı 

Kapalı çarşıda Yorgancılar mahallesinin Afi paşa 
hanının 10 numaralı odası 24 1,80 
Sirkecide Hoca paşada Ebussuut caddesinde 11 - 13 No. lu 
matbaa binası 300 22,50 
Kapalı çarşıda Kazazlar so. 44 - 16 No. Iu dükkan 24 1,80 
· Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı olan ma
haller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzre ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş ihale gününde giren bulunma
mış olduğundan artırma 8 Haziran 936 pazartesi tarihine uzatılmıştır. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. !stekli olanlar hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda ya
zılı günde saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (!) (3013) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Cağaloğlunda Hadım Hasan paşa medresesinin l 
No. lu odası 24 1,80 
Edirne kapıda Sulu kule caddesinde 28 No. lu 
Kale burcu 12 0,90 
Kadıköyünde Rasim paşa m:ı ha llf'sinne Tepe sokağında 

Kapah zarf usulile 

Eksiltme ilanı 

Siimer an 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğlisi bez fabrikasında yapılacak müteferrik inşaıı.t 
vahidi fiyat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşıııı.t 
bedeli 79.261,49 Liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı ~nlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 

C) Fenni şartname 
D) Vahidi fiyat ve keşif hülasaları. 

E) Projeler 
İsteyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde Ankara'da Ziraıı.t 

Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat Müdürlüğünden aısbi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 16. 6. 1936 Salı günü saat 16 da Ankara zjra.ııt 
Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda ;xapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi la:ı:ıınd11" 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen meblağ cesametillde 

bir bina inşaatını muvaffakiyetle yaptıklarını tevsik ederek eksil~· 
ne gününden üç gün evvele kadar Bankaya müracaatla bir entı· 
yet varakası a.lacalUar ve bunu teklif mektuplarına leffedecek!erdif· 

t 
6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saatten bir sııtı 

evveline kadar Sümer Bank Umumi .Müdürlüğüne makpuz nıuıcıı· 
bilinde verilecektir. 

'( 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden tıı 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılınlŞ pıt· 
Junması lazımdır. 

~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ = ~ bir kat 3 odalı ahşap baraka 60 4, 11 O' 

Yukarda semti senelik muhammen kirası muvakkat teminatı yr.ııl \re· 
lan mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kira~~ 
rilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulınuşdur. Şartnameleri .U:~eti' 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istteyenler hizalarında go g36 
len muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 17 Hazi.rtı3~ıı1 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende huJıınmalırlır. (B.) ( 


