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GUNDELIK GAZETE 

· Sigorta Ediyoruz 

Boğazlar .konferansı bir hafta sürecek 
Montrö konferansı hazırlıkları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Delegelerimiz Konferansın 
teknik kısımlarını bitirdiler 

J N. R. Menemencioğlu 
dün şehrimize geldi 
Dııiıler genel sekreteri, 

çok iyi neticelerle 
döndüğünü söylüyor 

Avrupa merkezlerinde mllhim siya-

Yunanistanda işÇi meselesi 

Dun· aksam tekrar 24 
' saatlik grev ilan edildi 

Konferans aleni celseden sonra k 
. ] si temaslar yapan Hariciye Vekileti 

omısyonıara .umumi.katibi Nu 
man Rıfat Mene 

Yunan Milli iktisat Nazırı dün istifasını verdi 
Atinada grev yüzünden d:in hôd:seler oldu 

a .. qrılarak hususi müzakerelere devam 

Çanakkaleden bir manzara 

Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu Ajan tarafından ikmal edilmiştir. 
amm husust muhabiri bildiriyor: .Milletler Cemiyeti müzakerelerini 

.Milletler Cemiyeti Konseyinin 15 daimi surette takip eden yüz kadar 
hazirandaki fevkalade içtimamı mü - gazeteci ile, konseyin f evkalide içti· 
teakip yani 22 haziranda lngiltere, maıru takip etmek üzere -gelecek olan 
Fransa Savyet Rusya, Japonya, ltal- elli kadar gazetecinin Montrö konfe
ya, Romanya, Yugoslavya, Yunanis- ransmı takip edecekleri tahmin edili
t&n, Bulgaristan ve Türkiye heyeti yor. Montrö pal••aı. ı.uJlw.. bil' ••· 
-··-'-~ltln tJgat~o~lanarak lonu gazetecüett tahsis edilmiştir. Bu 

edecek 

~arm tah "m~ım i:et - 8alonda btt'htgraf bllroelyte yirmi te 
kik ve intaç edecekti;. ~onferans mU lefon kabin•f tesis edilerek gazete - iştirak edecek olan Litvinot 
zakeratma hükilınetimizin bu bapta ellerin lfleri kolayl&fbrlmıt bulunu • 
hazırladığı bir proje esas tekil ede - yor. Gerek Isviçre federal hükdmeti mişlerdir. 
eektir. Montrö palas solanlarında ve gerekse Vaud kantonu hUkOmeti Moskova, 2 (A.A.) - Dış işleri 
toplanacak olan konferansın bir haf konferansın noksansız bir şekilde ~a komiser muavini Krestinski. Boğaz. 
ta kadar sUreceği sanılıyor. Konfe - lışması için icabeden bütiln tedbirleri lar rejimi meselesini tetkik edecek 
rans ilk alent celsesinden sonra iki ve ittihaz etmişlerdir. Montrö palas ile elan Montrö konferansına Sovyet 
1'& U.ç komisyona aynlarak husust teritedeki grand-hotelde gazetecilere Rus!~nm işti.~ki zımnında Türkiye 
milzakerelerine devam edecektir. Kon Uç yemekle beraber oda •. de 15 Har:?ıye. Vekıli tarafından vaki da . 
f . . . yı gun vet uzerıne Sovyet Rusyanın mez -
e~ ~knik ~ısmı Milletler ~ı- Isviçre frangına v:r:ceklerini beynel kfır konferansta Litvinof tarafından 

Jeti nezdinde daimi murahhaslıgımız milel matbuat teşkilatı reisine bildir- temsil edileceğini bildirmiştir. 

Avusturya Başbakanı 

Susnig dün ansızın 
ltalyaya hareket etti 

ltalya 15 Haziran toplantısına girmiyecek 
Edenle Blum zecri tedbirler 

meselesinin Eylul içtimaında 
tetkikine karar vermişler ! MussoDni ve Arıidiili Otto 

ile konuıacağı söyleniyor 

Avusturya Bafbakanı Şufnig 

Berlin, 2 (Tan) -Avusturya Baş 
~ ŞUfllİg, yortu tatillerini ge -
çinnek Uzere Viyanadan aynlmıştır. f utnigiıı ltalyaya getirilmesi için bir if Yan tayyaresi gönderilmişse de 

Plerde hüküm süren fırtına ytlziln 
~en hareket etmemiş, Başbakan tren 

'Venediğe gitmiştir. Venedikten 
-ınıan haberlere göre, Şuşnig saat 
oıı birde oraya muvasalat etmiş ve 
~nıe~ tayyare meydanına giderek 
-sual bir tayyareye binmiftir. Tay-

r Arkası 6 ıncıda] 

Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu A • 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Ingiltere Hariciye Nazın Eden ile 
yeni teşekkill edecek Fransız !ıükiime 
tinin reisi Blum ar\Bmda son li\::.ler
de vuku bulan müzakeratta ltalyada 
tatbik edilmekte olan zecri tedbirJeı-e 
Milletler Cemiyetinin fevkalade top -
lantismda dokunulmıyarak Eylul umu 

1 mi içtimama kadar tehir edilmesi me
selesinde mutabık kaldıktan bildiril • 
mektedir. Bu haber teeyyüt ettiğı tRk 
dirde 15 Haziran fevkalade konsey iç
timaınm da tehir edilmesi ihtimalleri 
ileri sürülmektedir. 

1 

1 Asamble toplantısı 

1 
Cenevre, 3 (A.A.) -..: Milletler Ce

miyeti nezdindeki Arjantin delegesi 
1 bu akşam Milletler Cemiyeti genel 
• sekreterini ziyaret ederek Asamblt-
! nin toplanması hakkındaki talebıni 
'tahriri olarak vermiştir. 

Arjantin delegesı, genel sekreter i-
le mülikatmdan sonra. gueteeilere 
er.cilmle demiştir ki 

Milletler Cemiyeti asamblesi, Ital • Lord Mansfield 
yan - Habeş meselesini tetkik için de yapılmalıdır. 
muhakkak surette Haziran içinde top I • • 
tantıya çağınlacaktır. Milletler ~mi falya toplantıya l§fıralc 
yeti, hukuk müsavatı preniıibl üzerine etmiyecelc 
mUııtenittir ve bu sebepten bütün a· Roma, 3 (A.A.) - Salahiyettar rna 
ıalar yeni vaziyeti tetkik edebilecek- hafilde söylenildiğine göre, ltalyanın 
terdir. Esasen dünya efkarı umumiye Milletler Cemiyetinden çekilmesi, cid 
si de bunu istemektedir. Bu tetkik, dt surette düşünülmektedir. Bununla 
Milletler Cemiyeti azası devletleri ta- beraber bu hususta daha herhangi bh 
mamiyeti mWkiyelerini garanti altı - karar alnımIJ değildir. Yalnız ltalya, 
na alan onuncu madde eeası dahilin- [Arkası 6 ıncıda l 

mencioğlu dün sa 
bahki ekspresle 
şehrimize gelmış. 
sonra Ankaraya 
hareket etmistir 
Numan Rifat Me 
nemencioğlu, Av
nı pada yaptığı si 
yasi temaslar 
hakkında gazete
cilere demiştir 

Numan Rif n.f ki · 
"- Avrupa seyahatimden memnu

niyetle dönüyorum. Her tarafta nus 
nü kabul gördüm. Bana gösterilen 
hüsnli kabul. Türkiye si~rasetinin iyi 
telakki edildiğinin bir misalidir. 

1 Arkası 6 ıncıda] 

Geceki güreıler 

Finlandiyalılar dün 
gece 5-3 galip geldiler 
Çoban Mehmet yine galip 

Mersinli hasmını 47 
saui;·ede mindere serdi 

1 

Yunanistanda ~eçen defa iliin ediren grev esnasında sokaklarda nDmaıit 
yapan halk 

Atina, 2 (Tan) - Memur teşek
küllerinin ilgası hakkındaki karar 
Uzerine bütün memurların grev ha
zırlıklarında olduğu teyit edilmekte· 
dir. lç Bakan, bu münasebetle gaze
tecilere beyanatta bulunmuş, ne ka
dar gürültü yapılırsa yapılsın, me
mur teşekkilllerinin dağıtılacağını, 
D e v l e t Demiryolları memurları 
t•kkillünün d a h i bu meyanda 
olduğunu söylemiştir. lç Bakanın 
verdiği bu mühim heyanat üzerine, 
dün gece, memurin teşekkülleri ida
re heyetleri toplanarak vaziyeti ve 
takip olunacak hareketi tetkik et
mişlerdir. Hükumet, 1911 kanunu 
c-sasisine uygun olan hangi memur 
teşekküllerinin tanınmış olduğunu 
Adliye Bakanlığından sormuştur. Ga 
zetele.rin yazdığına göre. hükumet 
memurları Klatmonos meydanında 
bir toplantı yapmak için polisten izin 
almışlardır. Bu bUyUk toplantı bu· 

f Arkası 6 ıncıda] Yunan Başbakanı Metaksu 

Negüs'ün yeni beyanatı 

Necasi Habesistandaki 
' ' hükUmetle temas ediyor 

Haile Selasiye Milletler Cemiyetinin Habeı 
işine bir sureti hal bulacağına kandir 

1 ltalyan askerleri ~Cflsa6atiaila blr pçlt resmtnile 

l Pariı - Soir pzet.lnla muharriri, şahsiyetlerini, krailarmm ~
Marcel Oioule de CebelOttanca side- nı, ID8l'ef8l1erinl JönderdJğl uman
rek Haile Sel Asiye ile ~r. danberf görnıemftt im. Bagtm. feft& 
Muharrir görü,mesinl f6Jle ""1tl- lide bir hdd YJ '""' top'8klarmı 

Çoban hasmını yenerken 
- Tafslllt iç aytamncla -

1 yor: • elinde dlti cılı\ıııp bakllı mldafaa 
l Krallar Kra1mm ı-. &t etmiş, Wollo hx1sa lcl.a. olduğu 

1 

vermiş olduğu Roa otea. ... • 0- gibi Aşangl geman. .....,an ara
nu Uç senedir, taht&~ ı. bm9n smda, yanm asır ewelkl lrili.lılarla 
dünya devletlerinin ona en. mlUıim [Arkası 6 rncıd-] 



2 
GONAŞIRI 

Tı:ı.yya.recl 
S~blh~ 

Kim denli ki, güne i iyah peçe, yıldızlan tahta kafes arkasından sey
reden Türk kızı bulutların arasında dolatiacak? 

lpek ~~af, !,'elik kanat oldu: Diin, yüzlerini ~ıp sokağa çıkamıyan

lar, bugün kanatlarını açıp göklere çıkıyorlar! 
l.'inni yaşının riiyalannı bir m~in caket içinde hapseden bu kartal kız, 

ku~ tüyü yastıklarda peri ma~allan dinliyen bir neslin çocuğudur .. 
Bu mucizeyi, bir topuk \'Uru:-:ile kumlardan zemzem fışkırtan çöl efsa

neleri devrinde değil, Atatürkün asnnda seyrediyoruz! 
Büyük elin huzurunda yapılan manevralarda, Türle ukerl gözlerini 

yerden göğe kaldırınca, Türk kızını ba.~mın üstünde gördü. Bu kanatlar 
altında döğüşeeek kahramanlann destanı i~In, Homer'in kalemi dilsiz bir 
değnek, l"irdevsi'nin mürekkebi renk iz bir odur! • 

1 met lnönünün hakkı varmış: "Tiirk milletJnln, kadm ve erkek bir tek 
adam gibi na ıl §ahlandığını görmek, beşeriyet i!:in muazzam bir hadise 
olacak!,, 

Sakarya kıyılanna, çrplak ayaklarile daJ{lan tırmanarak arkalarmda 
mermi taşıyan anaların kızlan, o..;lnııli ,.,.ı;ı, • ·ırnntlarla bulutlan yırtarak 

bomba taşıyorlar! .• 
YUSUF ZIYA 

f A N_ --~~~~ 3. 6. 936 

Buğdayı koruma Afişai işi 1 Tetkikat yapıhyor Küçük Haberler 

Bir deg-irmen sahibi Tahkikat yeniden Pi ' m: G~;::~:ed~~~r~~~~:~k-:ı!u: a j ücret eri bu yıl gümrük anbar ve antrepolarına ait ha 

h hk
,... ld derinleştiriliyor zırlıkların son şeklini tesbit etmek Ü· 

apse ma um o u yen•d n • 1 t 1 k zere, gümrük idaresinde, gümrük U• Afişaj resminin tahsilinden müte · 1 e UCUZ a 1 aca mum müdürünün de ietirakile bir 
F d A vellit şikayetler üzerine açılan tahki- toplantı yapılmıştır. Alman son ted • 

ener c, yakaprda, Papadopulos kata devam dil kt c.· Dilnd ' ti' Beled' ı· · f' tı · · d - . i d 1' . • e me ecur. en ı - . ıye, .P aJ ıa ennı tetkik et - birlerle, devir iJieri esnasında hiçbir 
un egırmen n e, ma ıyeye. verdıgi haren afişaj resimlerinin tahsilini de- mektedır. Fıatlerde geçen seneye na- hukuki zayiata meydan verilmemesı' 
paranın makbuzlarında tahrifat yap- ruhte ede h ı t tk'k k il . n grupun esap an e ı e- zaran bir miktar tenzilat yaptırılma- temin olunmuştur. 
ma · ksuret : azt ve~gıüvererek :azıa dilmeğe bnşlanılmıştrr. sr muvafık görülmUştU T ·ı· 'k • T ih' ~ b un çı armaga eşeub 

8 
ve hazıneyi D' _ . . r. enzı at mı 1 ar ı a idelerin tamiri - Milze-

zara
._ •okmakt 

1 
d - · . ıger taraftan ıhbarnamelenn kon tan tetkikatın sonund.a kat'_i .olarak ler .idaresi, son fırtınada harap olan 

.... ., an suçu egırmencı t l" d d d' · 1 ıı Ak Mihal, dün ağır cezada 
11 

a 
20 

"n ro ~ e eva~ etmekte ır .. Beledıy~ an ~ş acak~r~: . ay. ıdaresı, ınşaatı sebillerle türbe ve tarihi kıymeti ha-
ağır hapis cezasına mahkü: olm gu _ de~ı he?'ete alakad~rların şı~yetlerı uez:ıı~en Yürukalı plajında bir iskele iz camilerin tamiri işini bitirmiştir. 
tur U§ çogaldıgından tahkıkatry derınleşti- tesısındcn sarfınazar ettiği için, bele- Bütün bu tamirat için 13913 kilo kur-

. rilmesine lüzum hasıl olmuştur. diye, idare ile yeniden temasa giriş • şun kullanrlmıştır. 
On iki sene altı ay hapis meğe karar vermiştir. Belediye, bu- • Yeni posta merkezleri - lstanbul 

Eski bir kin yUzUnden Galatada A- Kızllay haftası rada muvakkat bile olsa bir iskelete posta ve telgraf baş mUdürlüğU Emi-
rap camiinde, lbrahimi öldüren ve at- sisi icap ettiği fikrindedir. nönü ve Topkapıda yeniden iki posta 
tığı tabanca kurşunile Llzan ve Ha- Kızılay haftasının ikinci günü de • . merkezi açmıştır. Eminönündeki mer 
lit isimlerinde iki phsı kazaen yara- büyük bir faaliyet içinde geçmiştir. Dlger tarafta.n, ıçme s~an işi, ala- kez, Eminönü hanının alt katındadır. 

GU 
lryan Maksudun dün ağır cezada du - Semt semt dağılan kurum mensup- kadarlarca yenıden tetkık edilmeğe Burada şimdilik telgraf kabul edilme 
ruşması bitirilmiş ve suçlu 15 sene a- ları, aza kaydr işine dün de devam başlanmıştır. Yapılan teftişler, bazı mekte ve bundan başka, her türlU mu 

c:J 
ğır habise mahkfun edilmiştir. etmişlerdir. Bugün için kurumun Fa ıeyyar satıcılarla ufak dükkanlardaki habere e\Takr alınmaktadır • 

Ancak Maksudun suç ltlediği sıra- tih şubesi büyük bir merasim prog- sucuların iyi suya bol miktarda ter • • EyUpte elektrik kudreti - Eyüp 
da 21 yaşını bitirmemiş olduğu gözö- rn.mı hazrrlamıştır. Saat 14 de Kızıl- kos karl§tırdıklarmı gösterd'ği 1 in ve havalisinin 110 volt olan elektrik 

_ . _ _ _ nünde tutularak cezası 12 ıene 6 aya ay timsali ve afişlerile süslenmiş bu hususta icap eden tedb' 1
1 

alç ' kudretini, elektrik şirketi, 220 volta 
Eskisi gib1 ........................................................ _ •• L ...... .._ ... indirilmiştir. dört kamyondan mürekkep bir alay akt ır er ına- çrkarmaya karar vermiştir. Şirket 
Sokağın ortasında iki kifi konutu- Bilginizi Yokll'IVlftlZ Unkapanmdan hareket edecek, Fe - c ır. memurları, bir iki gUne kadar EyUp-- , • Bir kadın mahkQm oldu t k' l ri d 1 ak b yorlardı: ner, Vefa, Beyazrt tarikiyle Kızılay e 

1 
eve o aşac ve edava ola• 

_Kuzum Allah8.§kma, ben bu işi • Esrar içmek ve içirntekten suçlu mUmessilliğine ve Eminönü kaza Muammer Eriı gitti rak tesisatı bu kudrete göre tadil 

pe
k kavnyamadım. Ceza vermemek Sorular Ayşe isminde bir kadın, dün, 9 uncu ı, Bankası umumt dı'rekto··ru Mu· edeceklerdir. ihti hk · d şubesine uğradıktan sonra aaat 17 • Bağd k 

için karşıdan kar§ıya, sokağın nere - - 11F1r&\'UD., kelimesi nereden ıe- sas ma emesın e yaprlan son ammer Erif, Ankaraya gitmiştir. at öşkUndeld camekln -
sinden geçilecek? llrT duruşmasında 2 ay hapı:ıe mahkum ol de Taksim meydanına gelecektir. Topkapı sarayı müzesindeki Bağdat 
_Doğrusunu istersen ben de pek _En Mkl deıılı feneri nerede ku- mutşur. Diğer beş arkadaşr, suçlarr Taksimde CUmhuriyet lbidesine bir köşkUnUn krymetli ve çini mozayik .. 

iyi bilmiyorum. Galiba yalnız köşebq nı1m~,tur. ! sabit olmadığından beraet etmişler - çelenk konulacaktll'. Kızılay on Uç Göç baıladı !eri harlcl tesirattan bozulduğu için 
larmdan geçilecekmiş. - Şimdiki PeJdng şehrinin yerlııade dir. yıl içinde vatandaşlan muhtelif yar Yaz mUnuebetile sayfiyelere göç etrafına yapılan camekln tamamlan. 

- Ha ... Desene, eskisi gibi istedi- bqka bir şehir \'&r mıydıT dımlarda bulunmuıştur: Bunların ba- başlamıştır. Akay ve Şirketi Hayri- mıftır. Bağdat kö§kil önUmUzdeki 
ğimiz yerden geçeceğiz. - Seylan adasında hıcl avı mewi· Maarifte zılarını ,u rakamlarla hülisa etmek ye idareleri, Boğaziçine ve Adalara hafta içinde halka teşhir edilmeğe 

- ? ? ? mJ nekadar sure 1 başlanacaktır. 
- Oyle ya, lstanbul sokaklarından - Zührenln :ıhverl etrafmda dm·- kabildir: Geçim darlığına uğrayanla ta,ınanlann efyalannı ve buralarda •Gemlik ııhhıye dalresl - Gemlik 

Mu··ık· e Mekt b. ıa 854 391 ara1ı1 103500 ı rapııacak ınşaata aıt ma1zemeyı· mec 
köc::eden bol ne var! rl nekadar sürer! ıy e 1 · ' ' Y ara • ıe e sahil sıhhiye idaresi memurluğu 1 :.. -

03 
canen ta,ımaktadırlar. Akay idare· ııgrayanlara 2 ,434, yer sarsıntısı- hazirandan itibaren ilga edll-~.-.ır. 

H S r t le t D 
.. le.. ' 1 A k t - l!İ, Pazartesi, Çar,am ba ve Cuma uugw a e aVU§ uran Un U soru arın cevap arı . n araya aıınıyor na ugrayanlara 311,510, yangına uğ- Bu limana uğrayacak veya kalkacak 

K d k · ı s rayanlara 59491, göçmenlere 22876, günleri Köprüden on ikide kaldırdığı vapurların sıhht muamelelerinin Gem 
ar§ı an al'§ıya geçı ecek yerleri - Japon.yanın nü/um ne ka- B 1 't · t'h 1 bi bir vapuru münhasıran göç eşyası r')stermek üzere lstinbul sokakları • dardır 1 u yı a aı ım 1 an ar biter bit- ecne memleketlerinde fellketlere lik liman reisliği tarafından yapılına-''" lk' kt b' A k • taşımağa tahsis etmiştir. Bu yaz, 

na yapılacagı· söylenen çizgı'lere bir o _ A"lıl Japon,·anın nu"fu"'u tak • mez m.u ıye me e ı n araya ta- ugrayanlara 54119 dispanserlere 8 - . . • sı sıhhıye vekaletinden alakadarlara ,, ,., ogazıçıne, ragbet pek azdır. Ada-
lstanbul uşağı güzel bir isim bulmuş: riben altmı~ üç milyondur. Fakat 1900 şınacaktır. Mektep için Ankarada 112733, kurtarılan memleketlere \ara, Bostancı ve civanna gidenler bildirilmiştir. 

"Hasret kavuşturan çizgisi,, te Japonyaya ı~miş olan Korenin yer hazrrlanılmıştır. BunC:an başka 446•924' askeri srhhiyesine 157,007, daha fazladır. Bu itibarla Boğaziçin- • lnkılap abidesinln yeri - İnkılap 
Bunu dUn, Pa.rmakkapı tram\•ay yirmi milyon, Çinden almmış olan mektebin 120 kişiden ibaret leyli kad mübadil ahaliye 624836, lira para da- de ev kiraları fevkalade ucuzlamış- abidesinin nereye yapılacağı henüz 

1_ Fonnozun dört mil,'·on \'e Ru .. _ Ja • k ğıtılmıştır. Bunun haricinde merke- t kat'i olarak tesbit edilmemi.,tir. 
11>tasyonunda konuf&Jl iki delikanlı - • " rosu 420 ye çı arılacaktrr. Bütçeye · • rr. -s pon harbinde çarlar Ruı.,·ası tarafın- zı umumı tarafından 242,199 ve mer Belediye erkanı abidenin denizde ol 
nm muhaveresinden öğrendik: " bunun için tahsisat konulmuştur. k b l · t f d d 448601 dan .Japonyaya terkedllmiı olan Sa.ha ez ,u e erı ara ın an a Adi• k d masmda müttefik iseler de henüz şe • 

- Ahmet, belediye tecrübe için Hn aduanın bir kısmmm 
295000 

nü_ • Yüksek Muallim Mektebinin ba- lira kadar bir para tevzi edilmiştir. ty@ a rOSU bircilik müteha.ssrsmm noktai nazarı 
Tokatliyanm önünde kireçle bir hu- zı mübrem ihtiyaçlan olduğu görUI- v almamamıştrr. 
ret kavuşturan çizgisi çekti. Erte.'ri frnıun~ da bu altını. "~milyona ekle- müş ve bunların temini için bütçeye Habeş maslahatgüzarı- fetilig edlldt ~~· ,... . . .. 

.. lzgiyi k d bul' Vall . h mek lazımdır. tah . t k l t - OnümUzdeki tedris yılından itiba. 
gun ç oy uysan . a a- 8188 onu mu' ur. Adi' k d bl'v il · · d' · kt b' d h · t _ . . . s - Lük.senburg biiyii.k dokalığı Londraya gi+m·ıyecek ıye a rosu, te ıg ed mıştır. ren ıeçı me e ın e anç en para 
gabey profesör Sungurun ördeklen . ' • Geçenlerde açıl:ın yazı kursun- Yeni· kadroda, 8 inci ihtisas mahke- ile hasta kabul edilip tedavi edilmesi 

'b. k l rd' tıerededır 1 . H 1 gü . • 1 k 1 1 k 1 tırılmı gı ı yo o uve ı. . ı da venlen dersler kitap halinde net- Ankaradaki abeş mas ahat za- mesmın evve ce arar aşmış o an arar 8f ştır. 
O - Fransa, Belçika ve Almanya M k h · i 1 · t' M ı · · d b' d h · h - Elbet be! Kireç dayanır mı bu d , redilmiftir. Gelecek tedris yılından n ar us, şe nm ze ge mış ır. ar· agvın an ve ır e, apıs ane ve 

,., ? ar&8m a. ı · ib b k .,,,> kusun Londraya gideceği ve Impa - tevkifhanede 23 gardiyanın kadro 
151e · 

8 
F "t ed d' ıt aren u itap ıu\ mekteplerde o-- ırayan lfll unu ner e tr ve lk t 

1 
ktı rator tarafından kabul olunacağı hak harici bırakılmasından başka bir de-

Francala ve ekmeli 
Ekmek ve francala fiyatları önft· 

müzdeki 15 gün için aynen bırakıl· 
mıştır. 

- Dayanma.z ama, belediye de ce- kaç seneliktir 1 u • u aca r. kındaki haberler teeyyüt etmemiştir. ğişiklik yoktur. Adliye hakim ve me-
zalan toplamadan yağlı boya çekmez C _ Komadadır n Milattan 

112 
ı.e Geçen ıene ecnebi ve ekalliyet Habeş maslahatgüzarı bir müddet murlannın Haziran maaşları dün ve-

ya bu meret aokaklara... ne aonra dikilmlı;tir. Şu halde 1824 mekteplerinde Türk muallimleri ta- şehrimi7.de kalacaktır. rilmiştir. 
Tramvay geldi, atladılar ... Ust ta- seneliktir. .rafmdan verilen derslerden bir ders---------------- ------------------------

rafını dinliyemedik. S - Sporculann kullandıklart ten dönenler ikmale bırakılmıJ, iki 
Portatif kasa renk ve iı7aretlerin başlangıcı nedir 1 dersten muvaffak olamıyanlar ipka 

Bir veznedarın eline geçirdiği para
lardan beş bin lirasını papucunun içi 
ne astarile tabanı arasında bulmuş
lar. 

Yakalanan veznedar hakkında tah-
kikat yapılıyormu§. ' 

Tam bizim eski "papuç pahalr,, ta
birine uygµn bir vak'a! 

franıada 
Fransız meclisi açıldı. 
Bu mecliı Fransa UçüncU Cüınhu

riyet devrinin on altıncı meclisidir. 
1928 den 1932 ye kadar süren on dör 
düncü meclis zamanında dokuz, 1932 
den bu seneye kadar süren on beşin
ci meclis zamanında da on kabine de
ğişmişti. Bu hesapça Fransız kabine
leri vasatl olarak dört beş ay iktidar 
mevkünde kalmaktadır. 

Fakat "Halk cephesi,, lideri Blum, 
kendisine bu noktayı hatırlatanlara: 

- Ben bir istisna teşkil edeceğim, 
diyormuf. 

Hüner 
Biz çok marifetli insanlarız: 
Galatasaraylıların pillv gUnUnde 

Çoban Mehmetli altı okka yapmııla.r. 
Yüz yirmi kiloyu altı okka yapmak 
büyük hünerdir doğrusu! Fisagora 
parmak wrtacak bir hüner! 

Kıramadı diyorlar 1 

O - Biza.nsta araba yanşlanna gl- edilmifti. Bu uıulUn iyi netice ver
ren1erln bir kı mı "kırmrzı,. , hir kıs- diği anlqılm19 bu seneki imtihanlar 
mı "yetil,, giyerlerdi. Bizan!'lı~ann la gelecek yıll~rda da buna riayet e
yansı kırmızılılan, yansı da yeşılllle- dilmesi kararlaştmlmıştır. 
rl ttı.ta~l~ı ... Spor<'ulann k~ıllandıkl~- • Univenıite talim taburu kamp
" tUrlu türlu renkler ve ışaretlenn lan bir hafta aonra başhyacaktır. 
başlangı,?' budur.· Kamp yeri olarak Pendik seçilmi' -

~ - Y~ ço~ e;ken, ya çok geç tir. Kampa çıkacak ilk grup, bu dev
dogdum. l ı~ıne1 Mrı <inii~de b."· rede imtihanları bulunmayan Tıp 
lutıdıırmak !lfll• 1900 da dogmak ıa- F kilit i · ilk ıf tal bel rid' 
t d

. a· k ' d' 
1 

a ee nın sın e e ır. 
er ım..., ıyen ım ır B d -o M h M t ik un an sonra 2 Temmuzda Hukuk 

- • eş ur e em · FakUltesi talebeıi kampa çıkacaktır. ....,.....,....... .................. ___.... 
meğe haklan vardır • 

Faydalı bilgiler köıesl 
Sultanahmette yeni 
bir moıayik bulundu 

Yanıklara karşı: - Inıanm bir ta
rafı her ne tekilde yanarsa, yanan Sultanahmetteki hafriyat uhum-
yerl derhal, kayn&1n11 ve aoğutulmuş ela her gUn yeni mozayiklere teudUf 
ıütün içine sokarak sm geçinceye ka edilmektedir. Sulta.nahmet camilnin 
dar tutmalı, yahutta yanan yere, kay arkumd&ld mmtakad~ g~en sene ya 
namlf ve soğutulmU§ elite batınlmıı nda bırakılan mozayıklenn devamı 
kompres koymalı. ~ken levha h.alind~ bUyUk bir ~o 

Ayak yorgunluğuna k&r1ı: _ A _ zayı~e te.adüf edilmif:U-·. ~u mozayık 
yakla.rın yorgunluğunu gidermek i- zemmde devamlı oldugu ıçın yerinden 
çln ııcak ıhlamur banyosuna ıokma- 8Öktlp kaldırmak kabil olamamıttır. 
ıı. Bunun için hafriyata mu.kabil tara.f-

tan b&f]anmııtır. 
Makine yağı lekesine kartı: - I -

pek ve yUn kumqlar UJJerindeki ma
kine yağı ve hatıl bUtUn yağ lekele -
ti, eterli bir tamponla uğuıturulmak 
ve •onra aabunla hafifçe yıkamakla 
çıkar • 

Kauçuk elbiseler için: Kauçuk elbi
seler kuraklıktan ekseriya aertle,ir. 
Bunlan yumutatmak için, dörtte "bi
ri amonyak ve dörtte UçU yağmur ıu
yundan mUrekkep bir mahllll içine ba 
tırmak klfidir. 

Profesör Bakaterln kanaatine gö • 
re, bu saha, yirmi sene Uzer-inde ça
lışılabilecek kadar zengin eserleri ih
tiva etmektedir. 

Güneı tutulma11 hadisesini 
tetkik edecek heyetler Kuln Meri ilk seferini bitirdi, fa • 

kat sis ve muhalif rUzglrlar yüzUn -
den iki yUz mil kaybettiği için Nor • 
mandinin rekorunu kıramadı. Bahri
ye mahafilinin, Kuin Merinin istediği 
zaman Normandiden mavi kurdelayı -------------

19 haziranda vukua gelecek gUneş 
tutulması hldi1eelni memleketimizde 
tetldlt etmek il.zere eehrimize gelen 
Romanya Akademili fizik astronomi 
ruatanMi direktöıil M. Nigola ile 
muavini Madam Nikokon, hldiaenin 
lnebolunun 27 kilometro garbinde 
daha iyi görUlebileceği tesbit edilmiş 
olduğundan vapurla Ineboluya git -
mişlerdir. 

alacağına kani btilunmaııma rağmen, 
hiç olmazsa şimdilik, Fransızların key 
fine payan yoktur. 

İngilizler ne söylerlenıe eöylesin -
ter, Kuin Merinin rekoru kıracağı se 
fere kadar bizim: 

- Mavi boncuk kimde iıe ... Dedi· 
timiz gibi Fransızların da: 

- Mavi kurdell kimde iee... De -

Yugosla v heyeti CJlttl 
Şehrimizde toplan mıf olan Balkan 

lararası deniz t!leyrilsefer k<ınferan
sma iştirak eden Yugoslav delegasyo 
nu, dUn aktıam memleketine dön
mU~Ur. Yunan ve Romen deleias
yonlan da bugün hareket edecekler
dir. 

H8.diseyi tesbit etmek üzere §ehri
mizde diğer ecnebi heyetlerin relmesi 
benklenmektedir. 

' 

Nüfus dairelerine büyük tehacüm var ! 
Soyatlarını tescil ettir miyenlerden 
15 liraya kadar para cezası ahnacak 

,,.......,... .... ~ ................ 
Ne dersiniz ? 

Soyadı iıt 
Soyadı almak ·~ kanwıla tayin e

dilen mtlhlet 2 temmuzda bitiyor. ~ 
manm bu kadar claralmuı tt.ı.erlne 
gerek halkta, &erek aJlkah dalreler
de itlerin bu müddet zarfmda bite • 
miyeceğl hakkında korku lılMedll • 

Dün~ü toplantıdan bir iÖrünüş ... 

1 mektecllr. Kanunun tayin ettlğl mUh• 
\ letl temdide eler tmkln yoksa -ki, ol· 
madıp anla.şılıyor- ya binlerce adanı 
cezaya ~arpdacak, yahut işin bu mUh
let zarfmda bltmeslnl temin için IO

)'adı bilrolan tesis edilmesi llzmı ge
lecektir. 

Soyadı seçrek tesçil ettirmek tize· 
re nUfuı ,ubelerine müracaat eden
lerin sayısı gilnden gUne f azlalqmak 
tadır. Kanunen verilen müddet 29 
gUn sonra. yani 2 Temmuzda bitece· 
ğinden fazla müracaat kal'fısmda ve 
memur azlığı yUzUnden tubelerde it 
ler oldukça güçleşmiştir. Bundan do 
layı hem halk, hem de memurlar sı
krntı çekmektedir. Bu vaziyete bir 
çare bulmak ve müracat etmemiş 
vatandaşlara da mUracat etmeleri 
lüzumunu anlatarak bunu temin et· 
mek mak21adiyle diln Villyette vali 
muavini HUdai Karatabanın başkan 
lrğında bütün kaymakamlar bir top
lantı yapmışlardır. Nüfus müdürü 
Hilmi, bu toplantıda ıoyadı tesçili et 
rafında izahat vermiftir. Ayrıca kay 

makamlar da fikirlerini söylemişler· 
dir. Bu husuıta Dahiliye Vekaletin
den aon gelen tebliğdeki direktifler 
okunmuştur. Soyadı işi bUtün vasıta 
larla tekrar köylere ve halka duyuru 
lacak, bunların behemahal 2 Tem
muzdan önce fUbelere müracatalan 
temin edilecektir. ÇUnkU bu müddet 
ten sonra soyadı almamIJ olanlar 5 
liradan 15 liraya kadar cezaya çar
pılacaktır. Bununla beraber fUbele
rin de işleri çıkarabilmeleri için me
murlardan ve muallimlerden istifa • 
de edilecektir. Bu ı,te ihmali götll
len memurlar da ceza göreceklerdir. 
Villyetçe alman tedbirler ve şimdi· 
ye kadar yapılan ı,1er Dahiliye Ve· 
kiletine bildirilmiftir. Vatandaşların 

Soyadı talimatnamesinde balla ID'" 
yadı almak itine teıj\ik için blrtaknll 
amatör yani fahri adamlar bulup on• 
lan kapı kapı dolqtırmak gibi ,eyler 
de düşünWmilş 1se de bu mülihazıt 
tatbikatta pek ameli bir kıymet ane~ 
memlştir. 

Yol ya.km ve önlimll7.de blray W 
man varken en kestirme yol ıudur: 

Her nüfus dairesinde dört bet n&\'e 
memur kullamp aoyatlan taleplerlJll 
mUhletl zarfında almak ve peyderpe1 
kUtUğe geçirmek. 

Biz böyle dü11UnUyoruz. 

Siz ne derslnlı 1 

giln kaybetmiyerek f Ubelere müra .. 
caat etmeleri llzımdır. 
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gltlıneş banyosu 
Fransada Saro kab·ınes·ı Kamutay ırupunda Bir zamandanberl her yıl güne§ nm dönmesini kuvvetlendirir, ye -

banyosunun moda olmasına birinci meklerin hazmını, kana geçmesini, Ge~ende Amerikada bir (Ali baba) 

Güreş lafları 

1 
sebep, §Üpheıiz, deriyi esmerletınek- nesiçler arasında erimesini kolayla§· ç.ıktruş ta serbest güre~ dünya pmpi-c . . .. .. . tlf d k Dı,bakanı gene tir. Doğrusu, bu modaya tabi olan tırır, dahut gµddelerin, en ziyade yono me§httr Oa\"8Jaeoz pehlivanı ytn uma gunu 15 a e ece 'I bayanlara haksız da denilemez. Çün- böbreklerin işlemesini arttırır. Bun- mif) diye bir haber e.lıniştık; gazete -
kü, esmerlerden ve sarııiınlardan lar da hep vUcudu eritecek sebepler- ler yazdı. Anadolu Ajan!'lı da buna. 

• mebuJ.. vaz•ıyet•ı •ızah ett'ı hangilerinjn daha güzel olduğu me - dir. Şu kadar ki, güneş banyosu iş- (Kara Ali) dir. Diyip g~tl. Der~en Loııdra. 2 CTuıl - Yoııl 1'nıım ..!:"::.:a pvtiıı.;ı!'ılrtalmn reddedU .. ıesi bir tarafa bırakılırsa, esmer tahı da arttınr. Zayıflama~ istiyen arkasından bunun Dlyar~U _bil • kabtıı•lnln kunılut .. kll da.ha k&tl • &p mu annm deri insanı günCie kar§J da soğuğa bir şişman yemeklerlnle dikkat etmeı mem kim olduğunu kendisloı ~enen 
leomemlftlr. Bqvekil namzetleri ara metini lltemefe Jcarar vermiftlr. B~ Ankara, 1 (AA.) - o. R. Partisi karşı da daha iyi muhafaza 'eder. de iştahına göre yemek yerse gUn~ Dinarlı l\lehmetten naklen söyledi • 
ımıd& Blumdan bqlc& Daladlyenin fi l~ arumda ~:-1' ::U~~e m~- Kamatay P'Upu 1d&re heyeti batkan- Esmer derinin gi.inefie kar§ı daha banyosunda erittiği şişmanlığını he- ler. Bu da olmadı. Bll!l~ bir ~ 
ıni de seçmektedir. ~ve 1&bık po m ea.n _ btnuWı: iyi muhafa~ ettiğinin en iyi delili men o gUn tekrar kazanır. Onun ~- pehJinuu olduğu kendism? ders g~-

Bqka .bir ihtimale rare, Dala.diye •ne vardır. Kendiai Koreikada lnti o. H. PartllJ Kamutay l"JPU bu- güne§ banyosu yapanların, derilerini çin, glineş banyosundan sonra, yem- termiş olan bir u t~dan M\'ayet edil-
SqveJdl olmayıp, lnliliJı Jc&bineainde bap. edtlmlftir. Dlfer Salnt denia me- ctm ölleden IOnra lluan SakB.Dm esmerlettikten sonra güneş karşısın ıecek yemeklerin şişmanlık verecek di ve nihayet beşincı olan.k ta bunun 
oldulu slbi, J'rauad& dahi tellal bulu ve belediye :relıt Ja.ckea Dorlot- batkanblnıda t.oplt.ndı. .. da saatlerce yattıkl~rı halde güneş yağlı, ~ekerli yahut çok albüminli ye- (Artin) isminde bir c?"eni olup~~en: 
dUfilnWen blr koordinuion nezareti· tur. Bu at, evvelce lcomUnllt iken Dttlflerl Bakanı Dr. 1'evflk Rüştü vurmasından rahatsız olmamalarıdır. mekler olmamasına dikkat etmek de elini Tiirk diye tanıttlgı yazıldı. :;)imdi 
nin b.,ına ptlrtlecelctlr. tlmc!i ken.diıine "mUrtet,, llkabı ve • Arum ıenel ılyua durumu hakkın- Soğuğa kar§ı muhafaza ettiğine de • şarttır. Giineş banyosu mevsiminde ayakta duran bu on rinyettir. Bu .. 
Koordbıuton nna.retlnden mak • rilmelrtedır. Mubatalannm reddedil- dakl lahl&n dJnlendl. lil de gene bayanların kışın incecik sebzeler de bol olduğu için - bere- nun da örr..rü altıncı bir rh·ayet ~ıkın-

lat, mUll mUda.tuyı tefkll ed~ lra- mul iltenilen mebu.lar a.rumda etki HahalU idareler koml9yonunun hu- tuval~tlerle ve tül gibi çoraplarla ke+ versin ki _ bu §artı da yerine ca~-a kadarclır. . . 
ra., deniı ve ha.va naaretlerinin fu,.. meclil relıl Fern .. nt Bouis11on da var ıul ldarelere alt raporu ttıerlnde mU gezdikleri halde kat kat giyinen er- getirmek gUç olmaz. Çünkü bu adamın nerr.de, ne hı~·~ 
liyetlni bir yerde topla.maktır. dır. -.kereler yapdDUf vcı IOD ~ bazı keklerden daha. il§timeleridir. Va,.. Böyle bir taraftan giineş banyosu, güreş :raptığı, yenir mi ~enmeı ~; 
·s C U U f flf HUlba. kırk kadar mebusun intihap k&nonlann hlik6mlerlne gönı ikmali kıiı. kışın göğUsleri, hazan kolları da bir taraftan da perhizle ayda on, on canlı mı cansız ou oldugunu bilen 

crro uma 1 ft 1 a tarma. itlraı olunmaktadır, fakat bun için raponın tekrar komisyona veril açık gördUğUınUz bayanların hepsi iki kilo, hatttı on seki~. kiloya kadar yok. Malumatı hep şuradan buradan 
•dece/c . . . . !ardan onca~ on iki kadarının maıh• mesi karar!aftınlnuştır. yazın güneı; banyosu yopmış ?eğil. - erimek mUmkU.ndlir. Gune~ banyosu- toplayoruz '"! toplar toplama& da ya-
Berlin, 2 (Tan) - Pa.nıten bildiri!· talının meclıste umumt mtıukerele.re lerdir. Fakat deriyi kı§ yaz güneş ı- nun perhizle bırlikte olduguna baka- zıyoruz. Bu ıste kontrolsuz m~f:unat 
diğine göre, Saro ka.bineal cuma gUnü mevzu teJkil edeceği tahmin edilmek- icra Veklllerf oığına kar§J açık bırakmak gene az rak bu kadar zayıflamam? yalnız ,·erenlerin maalesef ba r_nda Ana~olu 
lstita edecektir. Kabine buhranı oı.. tedir. çok bir güneş banyosu demektir. Za- perhizden ileri geldiğine htikmetme- Ajansı bulundu. Şlmdı kendıslne 
lnlloll muhtemel görillmemelrtedir. KonıUni6t partisi. Seine mebusu Heyeti toplandı ten yaz mevsiminde gUneş banyosu melidir. Türk doclirten bu enneni pehlh'Mı 

Nezaret müste.,an olarak iki kadı· Jackea Duclos'u mecllein altı reis ve- . . yapmJ§ olanların kışın üşümekten Çünkü ayni perhiz yal?ız oldu - Jine rh-al·ete nazaraıı sahnede ~az 
ıun da kabineye almacağma muhak- killiğinden birine na.mat gösterecek- Ankara.. 2 (.A.A.) ~ lcra Ve~e:ı daha az korktuklarını bayanların ğu vakit insanı ayda sekız. kilo ~a- filan kılı~ ormu~ , On~ sonra gure-
ka.k na.zan ile bakılmaktadır. tir. Eğer "halkçılu cephesi,, mebus- Heyeti bugün Başvekil ltmet lnonU. kendileri pek i)i bilirler. yıflatırıııa da güneş banyosu ~e b~rlık· ~ girilomıu • Ye,•ını g~t~ıer.lmlz-

r ıan bu Atın ıı&msetllfine ittifak ile nUn reiSUği altında ~~an&n.k mUh· Güneş banyosunun faydası yalnız te olunca zayıflama on sekız kıloya den bl~I b~ i e i~~rleJıı_ı · ııı.led~, bu 
llr fOJı "!9:b usları.il • mtı.ıalıerot edecek olurlarsa Fran11z telif ioler U~nde ııti.rllıımelerde bu- deriyi esmerletmekle kalmaz. Türlü çıkar. . kepıwılıkf dı)·e ,·a~ır lılı•det ~l)or. 
ıeslmine ıtıraı edıldı arlamentosu tarihte ilk defa olarak lunmuş ve bu ı§lere aıt kararlar ver- tUrlU hutalıklarda güne§ banyosu GUneş banyosu 1le zayıflamanın Likin bir kere J",:lılıv~ımızın bu,iye-

Pariıı 2 (A.A.) _ ıı.cı;,, bugiln tır komUnlat meb .. , pek fUla gürlll- mlftir. ile tedavi U;!UIUnUn bd _teslrleri.ni _eı- en ~Uhim şartı zayıflaı;ıanm gerçek: ti h~kmd• kat'ı ,malıı~ız yok. 
lııtahab~tm yolunda. yapılıp yapılma- tU yapan arkadatlannı stiktıta davet bette görmu§ veya ı§ıtmışsınızdır. ten lu.zumu olup olmadıgın~ anlamak Mu hıma.~ mı, Ennenı mi, R~ ~~ 

......... tetkik '-••' aeaktı edecektir Kah.ve ithal~tının bir Şi§ınanlık da gerçekten bir hastalık tır. Şı~manlık her vakit hır hastal~k pek belli degil. Ondıın sonra denildiği 
llUf old,..._u e .....,.ıy r. • U olduğu vakit, güneş banyosu ile te • demek değildir. Bazan başka bır gibi namaz kılıyor mtt kılmıyor mu! 

Belçikada 

Kabine buhranı 
devam ediyor 

Brüksel, 2 (Tan)· - Von 1Ml!nd 
kabineyi teokll etmekten imtina et • 
lnlftir. Eeki B&fb&kanm bu imtina! 
ıiyut malıatili hlç te hayrette bıra.k· 
ınamı,tır. 

Bu mahafil Bqvekilin iktidar mev
kiindeıı çekilmek niyetinde olduğunu 
bUiyorlardı. Bununla beraber, Van 
~lnd'm difer kombinezonlan ta • 
ha.kku.k ettlmıek milmldln olmadığı, 
'--' ~ .:ta.,, lrDhln1>vf +-'lrn.a m-.. 
nıur edilmeSt muhtemel bulunan Van 

lngiliz Bahriye 
Lordu istifa effi 

id • davi edilir. hastalığa karşı mlidafaa vasıtası da 0 da belli değil ve biitün bunlar be~I 
elden areSI Şişmanların bazıları sıcakta ve gü- ola.bl~r. Onun ~çi~ -:- bUtlin hekimi~- de olsa bir nıüzlk hölde bö)·le dini .~os 

Ankt.ra, 2 (Tan) _ Kahve ve çay nt-.ş karşısında çokça terledikleri i- rln soylediklez:ı gıbı - kendi kendı· terlf yapanlara ~?'.enin ehemroı~ e~ 
ithalatmm bir elle ida.resi hakkındaki çin, güneş banyosunun şişmanlık ü- ne herhangi bır us';lld~, zayıflamaya vernıi~·eceği v_e m?~k hol n~ı 
k i ti d ktedil · lan zerine tesiri insanı yalnız terleterek kalkışmak yanlış bır ış olur. na bakarak hır millet hakkında bu • 

anuna s na em a m13 o mu~ . GU b pmak irin mut- · ı . ·ımı · ~ - d e:\·danda.. ka.velenamenin müddeti 7 mayısta bit vücudunun enmesine hizmet etmek - neş anyosu ya . 1' oarda küm ~ ~erı ;\ ~cegı . e m • 
· ti H'"k""- t kah 'thal · · · ten ibaret sanılmamalıdır. Şişmanlı- laka denlz kenarına gıderek . Onun ı~ın hiddeti bırakalım da size mı& , u wue , ve ı l§ının t ihtiyar yoktur Insan kendı b' f k anlat · · t.arzd fd l ması kararm ğm tedavisinde bunun da tesiri olmak ya mıya 1' • ır ı ·ra B;\,m. adyndı a arake odun·1a dil k - la beraber pek azdır Zaten ı;ıehir hal- evinin bahçesinde, balkonunda, oda- Oruç yemenin yasak olduğu de\ir-

a ır. Şartlar y m & ı a.n e ece - · .,. · · d b'l gu"'nc<u> karşı olmak 'ki k d 
tir kı, hele şehirli kadınlnr, güneşten az nm ~çın e 1 e. "':- lerde Asesler ı · ar a aşı ~~ç yer.: 

• ' t dC>k 1 0 · . . d şartıyle banyo yapabılir. Zaten ger- ken :\&kalamışlar doğru hiikime go-
Memlekette altı aylık ihtiyacı kar- h~rlil er er. ini utn ıçlın, en .zıya el ~e- çekten gUneş banyosu vücudun - türm.üşler fıkray~ biraz daha tat ,·er 

ıl k k h _. ku bulunduın,.,, ır ere musa a o an şışman ıgın . h t f .. -
a ıyaca a ve a~o "._ • ted . · d t 1 . h b 1 hir istısnasız - er ara ını guneşe mek 

1
·,,

1
·n olacak· derler ki - o zaman · .. tl t 1.·k k avısın e er emeyı esa a a ma - "" .:. , , d~n y~nı .muracaa an et"'ı etme mahdır. karşı açık bırakmakla ol~r. Açık onıç ;\iyenin boynunu \'Ururlannış. 

lçm müsaıt zaman vardır. Buna karşılık güneş banyosunun plajlarda böyle .Y~pma.k mumkUn o- iki arkadaş h~k.inıin ~ttzunına çlk-
ne.fes almayı çoğaltmasının ve ge • lamadığmdan gıyilmesı za~ri olan tıklan zaman hüim birınclslne .or • 
nişletmesinin bUytik faydası vardır. may~ seı:1'~t. tcrlemeğe bır . engel mu~: . lıbankası Kumbara11 

ikramiyesi ınsanın teneffüs ettiği hava nekadar oldugu gıbı, ınce damarlardakı ka • _ Söyle bakalım ıı•lın nf'! 
kuru olursa nefesle çıkan su buhl\n nm ~erbest dön~esini de sık~r. . _ _ Artin. 

An~ • .2 (Tan) - it Baıı~ da 0 kaliar çok olur. Odasının içinde Guneşe alışabılme1c Uzere, ılk gün _ Nef 
kumbaralı heuplar mayıs k~desın - hareket etmeden duran bir insan yir- terde yalnız ayak~ar, sonra bacak- _ Artln. 

den·elde'in muvaffak olmaması tak- de iki bin liralık ikramiyeyi Karsta mi dört saatte 450 gram su buharı larla, kollarla birlıkte d_erece, dere • _ ı·aaa ... Seni oı u~ yedi diye ge--
dirinde yapılacak israrlar ~ısmd& Musa Kiıım kazanmı§tır. çıkardığı halde güne§ altında kuru ce açılır. Başlangıçta ~•.r çeyrek ~- tirdilerdi de.. 
\'erdiği karardan rücu etmesi muhte- • bir hava teneffüs eden insan ondan at açık bırakmak yetışır. Her gwı _Hayır efendim! nen hristi~·aııım 
ırıeı görlllmektedir. 1 Kiiçük Haberler pek çok ziyade su buharı çıkarır. Su beş, ~n da~i~a arttı~:ılarak e~ sonun- oruç tutmam ... 

Kral :isti§arelerine başlaıpıştır. Lord Monselle · buharı çıkarmak da vücudu eritmek- dn gUnde ıkı defa yuzer dakikaya c;ı- - Çık öyle i e dı an .•. 
Diğer taraftan siyut mahatil, kra. Londra 2 (A.A) _ Dail Mail a- • Ankara, 2 (Tan) - Denizyolla- tir. Hele kısa boylu şişmanlar gü • kılır. .. .. - l\liisaade f'ıl ,.r . .,;~ ı ·r o;;f'v SÖ)'• lın 1011yali8tlerden Belçika amele par. zeteai ba.İırtye btrlncl lord~ Vik g t n idaresi için getirtilen mUtehassıs neş altında daha ziyade teneffüs et- llk zamanlarda haftada. uç gunl~ liyeceğtm .. 

thıi lideri, Vandervelde'i yeni kabine Mo~e'in ı.tlfa etm1t oldufunu ;~ doktor Kip talimat almak Uzere §eh- ~iklerinden onlar zayıflamak için gü- kanaat etmelidir. Dört hafta, yanı _ Nedir? 
~~kile memur edeceği miltaJeasm. rnaJctadir rimize gelmi§tir. neş banyosundan daha ziyade istifa- on iki defada böyl~ce . . güneşe alış- _ Ru henim ark.ı . . :lu lüman-
da.dır. • • Ankara, 2 (Tan) - Burada Al - de ederler. tıkbn sonra her gün ıkı defaya ka- dır. Ben aklımı girdim. Onıç yedi. E-

Vandervelde, senelerdenberl reisli - ternuyonalinin en t&.nınmI§ si.mala - man hukukçulanndan mtıteoekkil 20 Bundan başka, gUneş banyosu de- dar çıkma~. mümkün olur. Bir de ğer cezasını affederseniz ben de mus-
lini yapmakta. olduğu aoayalist en • rmdandır. ---•-- kitlllk bir k&file bekleniyor. ri arasındaki damarların içinde ka _ her defa gııneş banyosundan sonra lüman olunım • 

Muhafız gUcU 14 Uncu ya Donda 

Ankara Muhafız CUcD 1 H~franCfa 14 üncU yılına girnılftfr. CUç tiu lil
"""u bUyUk bir meruimle kutlulamıfttr. Bütün spor 9ubelerlnln iftlrakll• 
llfkll edilen al•J. Yenl.tthlrden bqlayarak fthrl dola,mı,. Ulu. meyda-

.. 

nınCfakl Atatürk heykeline çelenk koyduktan ve bir nutuk söylendikten 
aonra lstuyondaki gli9 blnuında merasime nihayet verilmiştir. Qüçlüler 
burada davetlllerlnl gay, puta ile ikram etmişlerdir, 

akşamları sıcaklık derecesini ve na- Hakim hafif dü tindükten sonra 
btz sayısını almak lazımdır. Tedavi- müslümam affetmi , ismim Artin di
nin yolunda gittiğine hUkmedebilmek yen mfüılUman da bir şehadet getirip 
!~in bunların tabii sayıdan ziyade ol- milslUman olmuş, ikisi de kurtul .. 
mamalan §arttır. mu~. Şimdi, Artin pehlh"Bn bize bir 
. Giln~in en giddetli ~mam on bir tel ~ekse de "kmmra bakma.y:m ! MUs· 
ile on Uç arası~da oldugundan alış - lüman oldum,, derse hoş mu görece • 
mış olanlar o saatler arasında ~eş ğlz? 
banyosu yapabilirler, fakat ilk gun- Birkaç aıı;ina ile dün Finlandiya gü-
lerde erkence başbyarak, gitgide on re§lerlnl gÖrti~tUk. Bana sordular: 
bire yakla§mak daha iyi olur. Güneş _Bizim B takımı Finlindl:ra ikin· 
banyosu yaparken - hele sinirli o • ci ini yenerse A takımı ne yaİ>ar! 
tanlar için - başı kapamayı unut • _Eğer, dedim bizim B takımı Fin
mamak lazımdır. Gilne3 kat'§ısında IA.ndh'B ikincisini hakikaten yendlse 
daima bir tarafa bakmıyarak döne Flnll~ndlya t.almnmı hemen yolcu edip 
döne kebap olmak JUzumu da elbet A takmuna demeli ki: 

1 de unutulamaz. "~ B takmımı :renerseniz Ollm:ri-
1 Güne§ banyosundan .s~nra, 17 ile yat yolunuz açıktı;, .. ,, 
. 22 derece ~rasmda, su ıçınde b~n!~ Eğer bunu demezler&e arada bDdi-
yapmak, güneş banyosunun tesınnı ğimiz birtakım amiller .. l'ürk ve Fin
tamamlamak için lilzumludu~. !alnız li.ndlya gtt~ilerlnln kıymeti hak • 
du§ yapmak, alaturka su dokünmek kında kat'i hüküm verme3i gttçleştir-
yetlşmez. Banyonun içersinde yirmi mektedir. ~ 
dakikadan yanm saate kadar kal • 
mak lazımgelir. 8. FELEK 

1 

Dr. Galip ATAÇ 

! lzmirde bir üfürükçü 
1 

: yakalandı 
l Izmir, 2 (Tan) - Mustafa çavuş a
l dmda bir üfürükçü, dilsiz Hatiçeyi 
=1 okumak için evinin alt katında hazır- -=--=======-=ı=ııı::===-~---
1 Iık yaparken kızı ve karısı tarafm . R. Peker'in 

Bu sütünde. yazdığım yazılardan 
bir kısmmm kendilerine müteveccih 
olduğunu bazılarının zannettiklerini 
öğrendim. Bu yazılar ötedenberi oku
yanlarca da malum olduğu Uzere ta
mamen mücerret fıkralardan ibaret 
olup muayyen bir şahsa müteveccih 
ve kasti tarizi muhtevi değildir. B. F. 

1 dan görülerek yakall.lUJUltır. Odada 
bUyilcUlUğe aJt kitap ve Hire bul1m -
mu§tur. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

lımir tuz iabrlkası 

iNKILAP 
DERSLERi 

Ankara ve htanbuJ UnJverslt.eJe
rlnde R. Peker'ln verdiği inkılap 
lenlerlnde tutulan talebe notlan 
~özden geçirildikten sonra, ULUS 
ııa.srmevlnde kitap halinde basd
'lllştır. U4 sayfa tutan eser, yal
nız buma masrafı karşıhğı ola
rak her yerde ON KURUŞA sa
t:ılmaktadır. 

1 Iznıir, 2 (Tan) - Japonlar, Tuzla
dan §imdiye kadar 70 bin ton tuz is
tihsal etmi§lerdir. Yeniden 50 bin 
ton için mukavele yapılmıgtır. Tuzla. 
da kurulmakta olan sofra tuzu fahri· 
'kası inşa.atı tamamen bitirilmiştir 
Aynı yirmi be§inde gümrük ve inhi
sarlar vekili Rina Turhanm itirakile 
açılacak, aynca bir açılı§ töreni yapı-

lacaktır. ••••••••-•• .. 
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Meb'usan 
cinler 

Ziya ŞAKll 

meclisinin salonlarında 
top oynuyorlardı 

lngiliz kuvvetlerine karşı kazanı- resmi vaziyetinde niç,bir tebeddül bu
lan bu zafer, bir anda Anadolunun sule gelmemişti. 
her tarafına aksetmişti. Mustafa Ke- Mebusan meclisinin koridorlarında I 
mal paşa; 2 4UncU fırka kumandanı ve salonlannda, cinler top oynadıkla- , 
kaymakam Mahmut beye; n halde; ayan meclisinin debdebe ve 

(Anadolu hututu cedidesinin lngi- haşmet saçan hayatı eskisi gibi de • i 
}izlerden tathiri haberini istibşar et- vam etmekte .. Damat Ferit paşa ri
tim. Anadoludan kopup gelen seyli partisinin akıl hUşaviri ve yegane 1 

takdiratı size bildirir, gözlerinizden hatibi olan Doktor Rıza Tevfik beyin 
öperim.) yayvan ve tannan seda.rt gevrek gev-

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sigortab Nonnal 

Türkiye ıçın Dışan i.,i ı 
Ura K. Lira it. Ura it.. 

t aylık l so 1 35 
3 4 50 4- 8-
6 8 50 7 50 14 -
ı yı1i~ 17 00 14 - 28 -

llln için Ilincı1ılı Sirltetlerine mu 
racaat edilmelidir. 

Küçülı illnJar dofrudan dofnıy? 
daremııce almabilir. 
Küçülı illnların 5 saurlıfı bir defa 

l ılı 30 kuruştur. 5 ııatrrdan fazlılıı ıçın 
~aur baoma 5 kuruş almır Bir defa 
dan fazlı iciıı yekdndan % 10 kuru> 
ndirilir. 

Memleket hancrna aicnrtlllt abon• 

Mealinde çektiği bir telgrafla mem- rek her köşede akseylemekteydi. -o:;;;:============'"-" 
ııuniyet ve takdir hislerini izhar ey- Hele kabine.. muhalif gazetelerin 
)emişti. tahammülfersa hücumlarına karşı, lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalmo Komisyonu 
ilanları 

Gene, Mustafa Kemal paşanın ver- sanki taş kesilmişti. Saraydan, mu -
diği emirler cümlesinden olmak Uze- halif fırkalardan, Ingiliz karargahın
re - o sırada Amasyaya gelen - dan esen sert ve acı rüzgar; Babıa-
(kontrol memuru yüzbasşı, Forbes) linin yaldızlı tavanlan altında topla- Defterdarda bir numaralı 1 

isminde bir Ingiliz zabiti tevkif edil- nan bu devletluların başlarını sıyırıp dikimevinde mevcut ve köh
mişti •.. Bu zabite , tevkifini telgraf- geçmekteydi. neye aynlan 54 kalem muh
la Istanbula bildirmişti.. Istanbulda Ne olduysa, zavallı mebuslara ol - telif malzeme ile otomobil 
Ingiliz karargahı, bir torpito ile muştu... Işgalin ertesi günü, Anado-
Samsuna bir mümessil göndermişti. lu yolunu tutan meclisi mebusan re- malzemesi ve 7 5 çift f o tin 4 
Bu mümessil, orada bulunan üçüncü isi Celleddin Arif beyin arkasından: Haziran 936 perşembe gÜnÜ 
kolordu kumandanı Salahattin beye bazıları teker teker, bazıları da üçer saat 14 te Tophanede Satın-
mUracaat etmiş; Amasyada tevkü e- beşer, mebus kafilelerinin Ankara yo . 
dilen yüzbaşı Forbesin bir dakika te· tunu tuttuktan görülüyordu. alma Komısyonunda pazar-
hir edilmeden Samsuna gönderilmesi- Mustafa Kemal paşanın aldığı hkla satılacaktır. Hepsinin 
ni istemiş: aksi takdirde, mesul ola- mühim tedbirlerden biri de: lstan • tahmin bedeli 64 liradır. Son 1 
cağını il!ve eylemişti... Salahattin buldan kaçıp gelen mebuslarla ı:ıair t . t l' d İ b • 
bey, Ingiliz mümesı:ıilinin müracaati- zevatm. lstanbul ile Ankara arasın- emına .ı ?n ı:a ır. .~ .. u e~ 
le talebini, derhal Mustafa Kemal pa daki yolu emniyet ve selamet içinde yalar dıkımevınde gorulebı
faya bildirmişti. Mustafa Kemal pa· geçebilmesi için ican edenlere emir lir. İsteklilerin belli saatte 
şa. ise, Saliı.hattin b~ye, şöyle. b~r ce· ve~esi olmuştu .... ~u vazifenin en Komisyona gelmeleri. ( 2) 
vap vermesini tavsıye eylemış~.: . mühım k!smını: ( yuzbaşt, Dayr Mes: ( 3 O O l ) 

(Forbeel tevkif eden. ben değilım .. ut bey) ıfa edıyordu (1) . Kocaelı • * * 
Payitahttan; mütarekeye ve in.~ani- mmtakasmda ilk milli t~şkil~tı ya~an 
yete mugayir olarak işgal ~l~nan (Yahya kaptan) ~ ş~hı~ edı~mesın -
millettir. Binaenaleyh, tahliyesını de den sonra, bu vazıfevt üzenne alan 
ancak millet .,.,-ı'-ıilir. ' (Dayı Mes'ut bey). bütün bu havali; 

Böyle bir cevap ~arşısmdl' kalan de vaziyete hakim olmıya çahşıyor
Ingiliz milmessilin;- n" !lal aldığını du. 
bilmiyoruz. Ancak; lstanbulda salta- Istanbulda yıkılan milli müessese
nat ve hl\kftmeti temffil edenlerin gös !erden biri de, (Karakol cemiyeti) i
t.erdikleri zaaf ve zillete mukabil, A- di. Filhakika bu cemiyet mütarekenin 
nadolııda milletin varht5ına ve imanı- ilk günlerinde ve aylannda cidden 
na gUvenf'nlcrin verdiği şu cevabın: kıymetli hizmetler etmişti. Fakat bu 
Jngiliz mlimess;\inin ruundıı endişeli te~kila.t, zamana uysnın değildi. Ayni 
bir t!'ltırap uyandırdığım zannediyo - zamandaki Anadoludaki ordu kuman 
nız. dan ve zab'tanı arasında hoşnutsuz-

Mustafa Kemal paşa bu s\yast. as- lulht mucin olacak vaziyetler tahad
Jreri ve idari tedbirleri alrrken; !stan- düs etmişti : Buna. bin.aen .~~ teşldlA
b ld ki itilaf kuvvetleri. fesat ve i - tm tasfiye.c;ı ve mılletin butun huku
h~ne~e müstenit olan vilii.vet ve mu· kunu kafil olan (Mü~afa~i hukuk 
tıuıamfhk merkezlerine telgraf çeki- cemivetil ne Ohak edılmeı:ıı (~usta
yorlar : resmi tebJi[i'ler yapıyorlar: fa Kemal paşa)_ taraf.md.an_ mutead· 
Anadoluda da bir nüfuz ve hakimiyet dit defalar tavsıye edılmışti . !şte b~ 
elde etmeye çalışıyorlardı. tavsiyeleri ihmal. ede~ K.arakol cemı-

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı mües
seler için 31 bin kilo yufka
nın eksiltmesine istekli çık
madığından 1 O Haziran 936 
Çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Yufka
nın tahmin bedeli beher ki
losu 13 kuruştur. İlk temi
natı 302 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanu 
ni vesikalariyle beraber bel
li saatte Komisyona gelme
leri. ( 5 ) ( 3 O 2 5 ) 

Mustafa Kemal paşa, bütün vila- yeti idare heyetı. şımdı ~cı a<: b~· 
etlere derhal bir telgraf çekmiş: ts- nun. cezasını çekm:kteydı. ynnkü i b ld Tilrk milletine karşı yam- erkanından Kara Vasıf ve Raıf bey-
an u a, h ed k bu gibi ler tngilizler tarafından cebren 

lan suikastten ~a s ere · ı mesini m;clisten ve diğer bazı azalan da ev-
tebliğlere e~emmı;e: ~er~~:ikiveyi terinden alınarak. Maltava sevkedil
ta vsiye etmış: (\ a

1 
zıyetı R li ·}.fü miş. bu teşekkül de artık faaliyetine 

takip eden Anado u ve ume - . ' . . (
2

) 
dafaai huk11k cemiyeti, milleti ten . hıtam vermıştı. . . 
vi ed kt. ) tmparatorlugun bu acı ınkıraz r ece ır. , f K ı 

Demişti ... Bu emir. düşmanlar ta- tehlikesi karşı~nda n.~ust~ a em~ 
rafından resmi mahiyette yapılmak p~a). nın akldıgıd t(edbl~rhl~nnt. enf kmu
lste il f at ve tahrikatm önüne hımmı : An ara a s~ ıs ıye ı ev a -
~e~ k~fi gelmişti. Fakat, melun la~e?'İ haiz bir. mecl_ıs) toplıyarak. 

geçk aytlarma vasıl olmak için kör yı- mıllı ve vatanı va.zıfeye devam et-
ma l!I kti 
tanlar gibi yerlerde sürünerek her me · .. 

·ıı ti 'rtiki eden ve her delikten Mustafa Kemal paşanın bu teklıfı, 
zı e 

1
• i P.. ed" enler· Anadolu • derhal heyeti temsilye tarafından 

geçmeyı ş guç . ın ' mak i in kabul edilmiş: bunun iizerine (mar· 
ııun vahdet ve ımanın~ sar~ ç tın 19 uncu günü). bu karann nesu-
derhal harekete geçmışlerdı. tl tatbik edileceğine dair, bütün 

Sarayın en süfli icraat v~srtalar~- ~naedolunun ve Rumelideki kuman· 
dan K.iraz Hamdi paşanın ıdare ettı· danlara, valilere. ve mü~takil muta
ği (Nıgehban grupu) na mensup ve samflıklara bir tamim gönderilmiş
- Ittihatçılar zamanında ordudan t' 
matrut - bazı kimseler. sessizce ı. . 'h d l tleri ara -
Samsuna gelmişler; o civarda bulu- lşte bu~n cı ~ eve .. 

kıtaatın zabitleriyle temas et- smda teknın ve hürmetle anılan (Tür 
n~nler· kiye cUmhuriyeti) nin ilk temel ta-
llll§ ' • • • şmı koyan, bu tamimdi. Ve bu ta • 

- !stanbul ışgalı hakkında sı~ mim de toplanacak olan (Büyük mil-
bildirilen şeylerin hepsi Y_alan ... ,Vak~a Jet m~lisi) n(in lüzumuna dair §U 

tngilizler, lstanbulda . bır numa~~ esbabı mucibe gösterilmişti: 
yaptılar. Hatta harbıye ne~re1;-~nı 
bile işgal ettiler. Fakat; ertesı gun, - A~en ---: .. . . 
derha }tahliye eylediler .. Kabine, ka- (Merkez devletın dahı, _duv~h ıti-
ya gibi yerinde duruyor. Padişaha !afiye tarafından resmen ı~gaı.' kuv
ka.r§ı da mevki ve sadakatini muha- vei teşriiye ve adliye ~e. ı~ıyeden 
f8.1A ediyor. Netekim, cuma selamlı- ibaret olan. kuvayı mıllı~ı devleti 
ğmda, harbiye ve bahriye nazırları muhtel etmış; v? bu ~ıyet k~l'lı • 
bizzat bulundular; mutat olan mera- smda, ifayı vazıfeye ımkan. ~rme
simi ifa ettiler ... Istanbulda, bir ka- diğini hüktımete resmen teblıg ede • 
bine mevcutken, bu kabinenin malu- rek meclisi mebusan dağılmıştır 
matı olmaksızın burada yapılan bu [Arkası var] 
ı,ıer nedir? .. Siz, yanlış yola sürük
leniyot'Sunuz. Istanbulda, Türk mille
ti aleyhine yapılmış tek bir hareket 
yoktur. lngilizlerin bu nümayişten 
maksatları; milleti biri birine düşU • 
ren beş on ittihatçının şerlerine ni -
hayet vermekti.. Bunlar tevkü edil
di. Maltaya gönderildi. İş de bitti. 

Diye zehir sa~an bir rropagandaya 
girişmişlerdi. Fakat, tam bir şuurla 
hareket eden Anadolu aitlerinden i
y; bir dersle mukabele görmüşlerdi. 

Ma..C1.JJ1afih l:vı propagandacrlarm 
bazı söZ:eri, hakikate çok ya.kmdı. 
Ist.anbulun ı~smen In:;'liz işgali altt-
11& girmesine t•':"ıltabil. Istanbulun 

(1) ~stanbaldan Anadolaya ceçecek ze
vata kolaylık olmak üzere aonralan adeti 
bir menzil hattı tesiı edilmiıti. Bu sizli hat 
Uıküdardan baılıyordu, ve bu hattı Dayı 
Mes'ut Beyle beraber yeni Bahçeli Şükrü 
Bey ve Maltepe endaht mektebi zabitlerin· 
den yüıbaıı Fehmi ve Huldsi Beyler idare 
ediyordu. 

(2) Kara Vuif beyin ~eıebbüı~ ile te
oekkül eden son mer1ı:erı amumt ıdare he 
yeti, fU zevattan mürekkepti : 

Kara Va1ıf bey (Merhum) Miralay "Ga
latah., Sevket bey "Mütekait". 

Kaymakam Edip Servet bey (Miral~ 
mUtebidi). 

Kaymakam Kemalettin Sami bey "Berlin 
ıeflri iken ölen Kemalettin Sami pıap). 

Binbaıı Ali Rua bey "Merhum". 
Mütekait yUzbqı Baha Sait bey Reftk 

famail beY (Dava vekili). 

... * 
İdareleri İstanbul Leva-

zım amirliğine bağlı müesse
seler için 465 bin adet Yu
murtanın kapalı zarfla eksilt 
mesine istekli çıkmadığın

dan 1 O Haziran 9 3 6 Çar-. 
şamba günü saat 14 te Top
hanede Sa tınalma Komis
yonunda pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. Yumur
tantıı bir adedinin tahmin 
fiatı bir kuruş 40 santimdir. 
İlk teminatı 488 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle 
beraber belli saatte Komis
yona gelmeleri. ( 4) ( 3 O 2 7) 

Juvantin . Kanzuk 

Saç Boyaları 

..., 
Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabit renk verir. Ter ve yıkan-
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanmmıı aıhht saç boyasıdır. 

INGILIZ KANZUK EC'ZANESI 

Beyoğlu • Istanbul 

• 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Bartın 

MEMLEKETTE "TAN ,, 1 
Trakyada göçmenler için 

ev inşaatı ilerliyor 
Lüleburgaz, (Tan) ~ Trak~a Umumt Müf et~işi.' Gneral Kazım Dirik, ka 

sabamıza uğnyarak birçok işler hakkında izahat ıstemişlerdir. Hemen bir 
yıldanberi tamir ve tesisi için çalışılan buz fabrikası nihayet buz imaline 
başlamıştır. . 

Trakya Umumi Müfettişliği tarafından hazırlanan arı kovanları kaza 
köylerindeki göçmenlere tevzi edilmektedir. 

BUtUn Trakya dahilinde şiddetli yağmurlar yağmıştır. Pek az miktar
da düşen dolu hiçbir yere zarar vermemiştir. Yeni mahsul vaziyeti, umu
miyetle çok iyidir. Bu yıl, merkez ve kaza köyleri göçmenlerinden evleri 
yapılmamış olanlara, Sağlık Bakanhğmm liazırlattığı tiplerde ev kurula
caktır. Edirne - İstanbul asfaltının kasaba içinden geçen kısmı bu sene 
tamamile bitmiş olacaktır. Nisanın 15 inde Edirnede Umumi Müfettişli
ğin himayesi altında açılan kooperatif kurslarına muhasip ve müdür ye
tirme kursUJıWı!l mezun olanlar yerlerine dönmüşlerdir. 

Gemlikte dut fidanı tevziatı 
Gemlik, (Tan) - Ticaret odası, ilçemizde parasız dağıtılmak üzere 10 

bin dut fidanı göndermiştir. Tariesi 30 - 40 pşraya alınan 50 bin kadar 
dut fidanı da bütün havaliye dikilmiş ve yç_ni dutlukıa, tesis edilmiştir. 
Dutlardaki buto.lıklnr.sı lca.r.şı .iliu: xullanıbnak suret.ile y\l~ ı.ıu • .---... _ 
ağaç haşarat salgınından kurtarılmıştır. 

Burdur dokumacılıiı ilerliuor 

Üç yaşında dağda 
1 1 1 1 

Ahmet, babası ve eski ağabeyferi ile 
beraber 

Yalova, (Tan) - on yedi sene ö~
c~ kaybolan bir çocuk, bu hafta aı

l 1esine kavuşmugtur. Vak'a §öyle ol
muştur: 

Orhan Gazi ilçesine bağlı yeıJ 
köyden lsmail oğlu Ahmet, istiklal 
harbi sıralarında Uç yaşında iketl 
l)ir çete tarafından büyük annesi il' 
beraber dağa kaldırılmış ve orad& 

r 
bırakılmıştır. Oradan geçen bir a!t' 
ker, çocukları görerek Adapazarın~ 

1 
Kemaliye köyüne getirmiş, bi~10 

isran üzerine çocukları ona vennıt' 
tir. O zamandanberi Mehmedin yg.-

1 nında kalan çocuk §imdi on sekiz ~· 
şma gelmiştir. 

Adapazarında askerliğini ya~ 
Mehmet isminde biri, ~edin .. ~~ 
yaşmdanberi burada oldugunu Ob 

renince, dönli§Unde çocuğun ııaileslıl' 
hakikatı anlatmıştır. Ana, baba ~ 
vinç içersinde oğullan Mustafar 
bulmuşlar, sırtınd!ki benlerden k~:. 
di çocukları oldugunu tanımışla.ıv-
Ahınet şimdi Yeni köydedir. 

Burdurdan 

Burdur, (Tan) - Dokuma işleri 
günden güne terakki etmektedir. A
lacalılar kurumu teşebbüsü ile şim· 
di bir boyahane açılmıştır. Btitlin tez 
gahlar otomatik mekikli şekle so
kulmakta ve bu suretle yevmi doku
ma miktarı çoğaltılmaktadır. Ala • 

bir manzarı 

calılar kurumu tezglh kurmağa vak
ti olmıyan ailelere yardım ederek bu 
sene tezglh adedini 4.000 e çıkar
mı,tır. Yalnız mühim bir ihtiyaçlan 
kalmıfbr ki o da bir silindir getir • 
mek; bunun için de kurum teşebbUs 
etmektedir. 

Hendek elektrik tesisatı 
inşaatı eksiltmesi 

1 - Hendek l{asabasına 8/5 kilo metro mesafede 
Baraklı köyünün yanındaki Su kuvvetinden elektrik te
sisatı yapılacaktır. 

2 - İşbu tesisatın inşaatı eksiltme kanununa tevfikan 
1 Haziran 936 tarihinden 1 Temmuz 936 tarihine kadar 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muş olup talihlerin ihaleye iştirak etmek üzere bedeli 
muhammini olan (33353) Liranın % de yedi. buçuk te
minatı muvakkata ile beraber 1 Temmuz 936 çarşamba 
günü saat 14 de Hendek Belediye dairesinde müteşekkil 
encümene müracaatları. 

3 -Talihler Nafia vekaletince musaddak proje ve 
şartnameleri Hendek belediye dairesinde görebilir veya 
İstanbul Taksir.rıde İstiklal apartımanmda mühendis Ha
san Haletten beş lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Tesisatta kullanılacak ağaç direklerle santıral bi
nası ve şartnamesinde gösterilen mahallince temin edile
cek bazı işler Belediye tarafından yaptırılacaktır. 

KiNOPRiN kaıeleri ~H:RYERoEri~uRuş 
BA~. Oİ~.ROM.ATİZHA .A~RllARİLE..:iRİP l/E NEZLEYE UR 1 BİRIC ,r( İLAÇ TIR 

1 Küçük Haberler j .. ~w 
• Çanakkale, (Tan) - Orta o .. 

talebesi. başlarında müdUr ve ııı~at 
allimleri olduğu halde Anafa.rta ı 
ve Anburnundaki savaş yerıeritl,. 
gezmi,ter ve Mehmet Çavuşun tJl. 
zanna çelenk koymuşlardır. dl 

• Çanakkale, (Tan) - MüteIX18 .. 

yağışlar dolayısile Lapseki bağla~
da mildiyö çıkmış ve mahallinde ı si 
raat memurları tarafından detb 
tedbirler alınmıştır. , 

GelibOltJ • Çanakkale, (Tan) - ·şsP 
da bağcılık ve balıkçılığın ink1 
için birer birlik kurulmuştur. _a.. . • y CJ-

• Gemlik, (Tan) - Uınurbe , 
varında 2 dönümlük bataklık kur'1 
tulmuştur. 

Artist Küçük Kemal 
için Mevlit ~ 

Şehir tiyatrosunun kıymetli~~ 
!erinden merhum Kemal KüçUk s&'t 
bugün ikindi nemazmdan sonra~ .. 
15,30 da Beyoğlu AyrıalıçeŞ:11e tı~ 
mer Hatun camiinde bestek~ ty 
Sadettin Kaynak Fahri ve K rt>et' 
rafından mevliit okuyacaklardJt ~ 
humu sevenlerin hazır bulunıtl 
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O L O -l!!J R l!!J L D l!!J 
~azan: Aleksandr Kerenski No.10 Tercüme eden: M. Rasim OZQEN 

Rasputin ve 
mü§kül6ttan 

Aleksandra siyasi 
da korkuyorlardı 

Ruputin, daha 1915 ilkbaharın - ı kin dolu bir ağızla bahsediyordu ve 
bn itibaren, harp yUzUnden, köylü- asabi bir adam olduğu için, sözlerini 
lerin uğradıkları sıkmWan, katlan- hiç esirgemiyor, öyle tabirler kulla
dıklan mahrumiyetleri anlamağa nıyordu ki, onları, burada tekrar et
başlamıştı. Her şeyden evvel, ken- meme imkan yoktur. Ayni şeyi 
disi bir köylü değil miydi? Kont Frederik (imparatorun mabe -

Fransız Sefiri Paleolog, Rasputin yincisi) hakkında da söyliyebilirim. 
b.e mükA.lemesinde, ona: "Harbi dur Bütün bildiğim adamlar, yaverler 
durması için imparatoru sıkıştırdı- - belk.i ~ablin i~tisn~ . edilebUU: -:
tının aslı olup olmadığını" sorduğu- Raspu~ının aleyhınde ~diler. Bu. ışın 
ııu ve ,öyle açık bir cevap aldığını e~ ~ecı tarafı ,bizzat ı~paratonçe -
llaklediyor: "Size bunu söyliyenler, nm, Almanya menfaatine dalavere 
ahlaksız kimselerdir. Ben, impara- çevirdiği kanaati ile itham olunması 
tora, tam bir muzafferiyet elde edin i~i. Raspu~, Almanların. ü~retli bir 
ciye kadar harbetmemiz icap ettiğini a3anı ad~edilıyord~. Çok ıyı hatırla
•öylUyorum. Ayni zamanda, har- nm. K&nunusanı ayında, herkes 
bin, Rus milletine tahammill edemi- Raııputinden ve imparatoriçenin de 
:Yeceği ıstıraplar verdiğini ili.ve edi - onunla müşterek hareket ettiğinden 
~orum. Oyle köyler biliyorum ki, o- bahsediyordu. Hattl, ailem efradı 
talarda körlerden, sakatlardan, dul- bile, Rasputinin, düşmanın Ucretli 
lardan ve yetimlerden başka kimse bir memuru olup olmadığı hakkında, 
kalmaıştır. Bu çok korkunç bir sualleri ile beni dalma rahatsız edi
tey !0 yorlardı. O zamanki dedikoduları, 

Rasputinle Aleksandra, yalnız ıs- siz de, zannederim hatırlarsmız. Iş 
braplarda.n değil, siyasi mUşkülittan odamdan çıkıp ta ,çocuklarımı gör
da korkuyorlardı. 1916 senesinden meğe gittiğim zaman, evde tesadüf 
lttbaren, çarla Rus milletine şu iki ettiğim dostlarımdan bile ayni dedi
•ıktan birini kabul etmek mecburiye- kodulan lfltiyordum. Çocuklarınım 
U vardı: Ya, müttefiklerle beraber, bu arkadaflan, en yUksek mahııfile 
llihayete kadar harbe devam etmek mensup idiler; çUnkU oğullarımdan 
"' muzafferiyete ulaşmak ... O hal - biri Lise (2) d~n mezundu ve bU~Un 
de, if bafmdan ve bütün memuriyet- lise talebeleri ıle tanı,ıyordu. Diger 
lerden Rasputin zümresine mensup oğlum da hassa ıüvariılne mensup
alanlan atmak; yahut, mutllkıyeti, tu. O da birçok arkada,la~ı evimi
lla.sputinin himmetile kurtarmak... ze getiriyordu. Nilof, be; l gibi, fU 
Bunu temin etmek için de mUnferit sözleri tekrar etmesini 1Lyat edin -
bir sulh akdetmek llzımdı. mitti: lmpa.ratoriçenin ihanet ettiği-

Llberallerin en meşhur şeflerinden 
'biri olan v. D. Nabokof diyor ki: Pol"ıste 
"Yavaş yavaş taayyün etti ki, dl-

ne inanamıyorum; fakat Almanlar
dan ho,landığına ,uphem yok! Prens 
Orlof, imparatoriçeyi Livadyaya, onu 
yahut herhangi bir yere uzaklaştır
mak lazım .. Yoksa çok korkunç bir 
akıbetle karşıla,acağız, diyordu. 
Hatta onu, bir manastıra kapamak
tan bahsedenler de vardı." 

Amiral Nllofun, imparatoriçenin 
Almanlara kar,ı muhabbet besleme
sini muhakkak görüşUne ne demeli
dir? 

En muhakkak ve meydanda olan 
fey .. Çariçenin, nazarında, oğlundan 
oğlunun menfaatine mutlakıyet ida
resini her türlü halelden korumak
tan batka bir ,ey yoktu. O, orduyu 
da, milleti de, bu uğurda, hiçe sayı
yordu. Yine aşikardı ki, imparato
riçe Aleksisi için, her IJleyi gözüne 
almış bir halde idi ve bu maksatla en 
çetin mil!adelelere bile girişmeğe 
azmetmitti. lşte bu hal önünde, 
herkes, Rasputinin ve bunun etra -
fında bulunan esrarengiz adamların 
çariçeyi, münferit bir sulhe sevket
tiklerine inanıyorlardı. 

1 Arkam vat' l 

(1) Büyük arazi sahipleri ile Belediye 
heyetlerinden möte,ekkil olan bu birlik, 
harp esnasında -hükıimet idaresinin.sefer 
berliğin daha ilk günlerinde kendini göste
ren aczi ve krrtasiyeciliie saplanarak hiç 
bir İ• görememesi yüzünden - orduların 
ve hastanelerin iaşesini temine gayret sar
f eden bir te,kilittı. 

(2) Imparatorlufun en yüksek asıl 
zadelerine mahıuı bir mektep. 

\>aneceaine idare edilen dahilt politi
kamız, ya münferit bir sulhe yahut 
'"ray ihtilA.line müncer olacaktır. 

Tahtakalede dün büyük bir 
Umumi efklrm münevver kısmı, 

"-· · ·-·· • ... lr•...., tt:inuutm1 )ulv
~ .. tti; o, çarla memlekete aynı za-
tnanda hizmet etmenin imknı olma
dığını ve çarm arkumda yürilme-
tı.in Rusyanın aleyhinde hareket et-
inek olduğunu anlamağa başladı. 

O zaman, "Zemstvo" (1) larla ka
'8.balar heyetleri birliğinin reisi bu
lun.an - ilerde muvakkat hükftme • 
tin. relal ola.n - Prens G. E. Lvov, 
1916 senesi nihayetinde 9unlan ya
lıyordu : 

"Onlar (Virubova - Protopopof 
lbenfaat zümresi), yalnız milli birli-
11 tahrip etmekle kalmıyorlar, bize, 
terefimize mugayir bir musaleha da 
bazırlıyorlar. Bu hale göre ,onlara 
9U sözleri söylemekte haklıyız: Siz, 
lt.uayanm ve mutli.kıyet idaresinin 
hayatına kasteden dU..manlarsmız 
\te Rus devletini bir uçurumun kena
t'ına doğru itiyorsunuz." Lvov'un bu 
l&özleri, Rus demokrat ve radikal 
krtilerinin kanaatlerini gösteriyor
clu. Yalnız muhtar idareli belediye 
ltıeclisleri ve arazi sahipleri müesse
~~ri.. kooperatifler ve amele sendi
qıan değil.. Sen - Petersburgun 
~k mahfelleri, hassa ord111u za
~tleri, grandük saraylan ve hatti. 
~kumandan İkinci Nlkolanm ya
"4Lltb vagonlarda yaşıyan maiyeti bi
~ 1916 senesi nihayetinde, ayni ft
'11' ve h1ete idiler. Grandtiklerin pro
~lan, Raaputinin katli, bir •&l'&Y 
"'tillıi hazırlığı, hep ayni esaslı all
~etin muhtelif 9ekilde tezahür et -
~lerlnden başka bir ,ey değildiler. 
~Y nedimleri bile, haııta olan im
~ratoriçenin memleketi fellkete 
rtlklediğine kanaat getirmi,ıerdl. 

... l:larp zamanmda, bilyük umumi 
l'arglha, harp tarihi mütehassısı 

'ıfauıe iltihak eden ve çarın maiye
~de bulunmu9 olan General Du
~ski, "fevkalade tahkik komisyo-
"'\t'' ht nda, saray nedimlerile hassa za-
tı.~~rlnin, o zamanki, hislerini çok 
"""11! bir tekilde tuvir etmişti: 

•"l'emuta bulunduğum bütün ze.. 
~t, ~utlne karşı kin ve hakaret 
~dolu bir h111umet gildttyorlardL 
iti;• bUtün bu halleri, Rusyanm fe
~etine addedlyordum. Hepimizin 
it eviyatı 181'1Dlmıftl. Prens Orlof
~ <imparatorun seyyar umum! ki.ti· 
~Bili.hanı nefyedildi) yaptığım 
hı k mthıakqalarda, Ruputin gl
ht bir adamm bu kadar nüfuz sahi
it 0lnıaamı doğru bulmadığımı an
t'tttna Orlof ta bu işe çok ehemml
~eriyordu. imparatorun yaveri 
... ~in de ayni kanaatte idL Aml-

.. ,uofa gelince: o, Ruputlnden 

meydan kavgası oldu 
Dövüşün sebebi ehemmiyetsiz bir su mese

lesidir, yaralılar tedavi altına alındılar 

Kavıada yaralanan otomobillı hastahuıtyı ıötUrUIUrker 

Tahtakalede bir hanın önünde ı 
seyyar sebzecilik yapan birkaç tru,l 
sebzeleri temtzlemek U.zere kullan- ı 
dıklan su yüzünden kavgaya tutuf· 
mutlardır. Bir müddet aonra kavga 1 
büyümU.., otuza yakm seyyar 1eb
zecl ellerine geçirdikleri 10ba, ta, ve 
tenekelerle btrlbirlne ıtrmiflerdlr. 
Vaka polise haber verllmif, Fakat 
polisler gelinceye kadar bunlardan 
Mehmet ve lsmail ~la ba,lanndan 
yaralanmıtiardır. Yaralılar hastaha
neye kaldırılmış, suçlular yakalana
rak tahtkikata başlanmıftır. 

Küstah bir ıoc;uli 
Zeyrekte oturan muallim Safinaz, 

talebesinden on iki ya,larmdaki lb
rahimi sınıfta bırakmr,tır. Bundan 
mufber olan çocuk dUn mualllmine 
yolda rastlamış ve onu takibe bafla
mıştır. Muallim, eve girip kapıyı ka
padıktan IOnr& tbtahtm evi ti.flama 
ğa başlamıftlr. Atılan t&flardan ka
pı ile alt kat odalarmdan birkaç cam 
kmlmlfbr. Suçlu yakalanarak tahki 
kata b&flanmlfbr. 

llr suçlu ortada yoli 
Btıytlkderede oturan Kartonun e

vine bomba koymaktan ıuçlu Osman 
Ragıp oğlu Mehmet ve Mullt&fs oğ
lu Mehmet ismindeki suçlular hak
kındaki tahkikat evrakı tamamlan-

mıştır. Ancak, bunlardan Ragıp oflu 
Mehmet birdenblte ortadan kaybol-

Bir yaralı otomobilden Jndirlliyor 

mu,tur. BtltUn aramalra rağmen 
henüz bulunamıyan ıuçlunun Rizeye 
gitmesine ihtimal verilmektedir. 

Parmağını kaptırdı 
Ramide oturan Hakkı adında biri, 

Bahariye mensucat fabrikası maki
nesinde çalıştığı sırada • dikkatsizlik 
ytızllnden parmağını makineye kap
tırarak yaralanmıştır. Yaralı hasta
b.aD,eye kaldırılmıttır. 

r 
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Güne§ • Dil teorisi ile kelime tarihi v• 

NOTLAR Gilrı~ş - Dil 
Şair ve bakkal 

' 1 

Senbalizmanm tam ellinci yıldönü-
mö tes'it edileceği bir sırada llk mec- tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 
muaf eş'armı bu edebi mektep tecrü-
besinin doğduğu tarihte vermiş olan iV 
Henrl de Regnier'in öltlmti münase - TUrkçede kaya kelimesinin sa.kar türkçesindeki sekbanlarm taş atan 
betile, onun hayatına dair bazı fıkra- kelimesile bir arada söylenmesi Sil- sapancılar olması gibi. Nitekim sek
lar okudum. Bu fıkralardan birisi şu: mer devrinden beri sürüp gelen bir mek fiili de taştan taşa sıçramak de· 

Bundan abt ay kadar evvel, harp çifte dillik yadigarıdır. Sakar ka- mektir. 
malfillert için verilen bir müsamerede ya Anadolunun her yerinde söyle - BiltUn bunlar bize sak kelimesinin 
~al Petaln De Henri de Regnler nen ve daima sivri ve yalçın kaya- yükseklik. dağ ve taş ile sımsıkıya 
seferden bahsediyorlanmıt. Mareşal lara verilen isimdir. Arapçanın sa - ilgili olduğunu gösterir. Maksadı • 
demiş ki: hir kelimesi de bundandır. Yerini mız SUmerlilerin nereden geldiğini 

- içtimai bakımdan bir bakkal ile sevmiş ve bağdaşmış olan bu çok araştırmak olduf'u için kelime tah
blr şair arasında hiçbir fark yoktur. eski Türk kelimesi ile biraz daha lilinin bu şekilde inkişafından fay • 

"Sular ııehrl,, şairi §U cevabı ver - meşgul olalım. dalanarak daha geniş bir zemin üze-
miş: Sak (ağ + as + ak) şekli ile ol- rinde etüdilmüze devam edebiliriz. 

- Belki öyle .• Llkln bütün bak - dukça yüksek ve kuvvetli bir obje Sümercede sa gök demektir. Sak, 
liallar şair olmağı tahayytil ederler. veya oldukça bir yükseklik ve kuv- sok, ımk uçta olmak, önde olmak an
Fakat bakkal olmak hayali güden bir vetlilik ifadesi idi. Bu kelime: lamlanna geliyor. Sak ayni zaman· 
tek şair yoktur. (ağ + as + ak) yani (saka) 9ek- da tepe, sivrilik, baş ve şef manala-

Gtizel bir söz. Yaynız, şair sözüne li ile bUytik ve eski bir TUrk Ulusu- rını verir (3). 
aldanma.manm elbet lazım olduğunu nun adını vermektedir. llerde ondan H. de Barenton'a göre: Sümerce· 
bizzat şair söylediğine göre biraz dü- da bahsedecetiz. de (sag. sa'g) baş, şef; yine (sa'g) 
şüntirsek görürüz ki, şair Ue bakkal Bu sak (1 ) kelimesi sonuna bir 

1 ld h ttı parlamak, (sakir) yücelmek, yukan 
a.rasmda ilk alda ge en m e a vas- (. + r) unsuru alarak (ağ +-e.s + 
lından başka bir münasebet, bir ben- ak + ar) şekli ile arapçada bu çıkmak demektir. Böyle olunca &• 

zerlik yok değildir: kaya manası verilmiştir. Arapçada rapçada dal ve bacak manaların& 
Bakkal metamı, peşinden .ziyade, bu kelimenin cem'i suhur biçiminde- gelen sak kelimesi bu cümleden dı

fakat bili.hara almak Um.idile ,·eresiye dir. Halbuki etimolojik şekilleri hem şarda kalamaz ve tiirkçe sağnak, sa
verlr. . müfrette, hem cemide biribirinin ay- ğılmak gibi bir yükseklik ve bir ışık 

Şair ise meta.mı değil peşin, de~I nidir. Etimolojik şekillerini altal- anlatan kelimelerdeki (sag) ile sU-
b~a.~are almak tirnldlle veresiye, btis- t:ı yazalım: mercedeki (sag, aa'g) arasında bir 
butün bedava verir. Sahir = ağ + as + ah + ir ayrılık olmamak gayet tabiidir. Şu 
Eğer öldükten sonra bir şeyler ko- Suhur = uğ + us + uh + ur türkçe, arapça ve sümerce kelimele-

para.blllrse, ne mutlu ona! Bu etimolojik tahlil ile hem müf- rin akrabalığı tereddüt götürmez: 
Fikret ADIL ret cem'i (arapça kaya) nın türkçe Sümerce = sağ = parlamak 

---============== sak kelimesinden ürediğini öğrenmiş Arapça = saykal = cila, parlak~ 

Kadıköy Kız San'at 
mektebinin seraisi 

Sergide muvaffakıyetli eserler teşhir 
eden talebeler bir arada 

Kadıköy Akşam kız sanat mekte
binin sergisi, üç günlük bir teşhir 

ı mUddetinden sonra dUn akşam ka • 
1 
ı panmıştır. 

1 BUyUk bir rağbet ve takdir kaza
nan bu sergide yedi yUze yakın ta
lebenin dikiş, şapkacılık, çamaşır, 

nakıf, ev idaresi. yemek ve pastacılı
ğa ait işleri teşhir edilmiştir. Bir ta
lebe etUdU olmaktan fazla, hepsi ne
fis birer sanat eseri olan bu işler, 
üç gün içinde beş bine yakın davetli 
ve seyirci tarafından ziyaret edilmiş 
ve çok beğenilmiştir. 

Dün akıam feci bir 
tramvay kazası oldu 

Dün akşam ıaat 18 de Gülhane par 
kının önünde feci 'bir tramvay kazası 
olmuttur. Sirkecide Derviş sokağında 
16 numaralı evde oturan 48 inci mek
tep talebesinden Orhan, Sirkeciden 
Yedikuleye giden tramvayın arka ara 
basma atlamıştır. Böylece tramvayla 
Gülhane parkının önUne kadar gelen 
çocuk orada yere inmek istemiş, fak at 
muvaffak olamıyarak arabanın altı
na yuvarlanml§tır. Tramvay, çocuğun 
üzerinden geçmiş ve sağ ayağım diz 
kapağından koparmış, sol ayağını a
ğır yaralamıştır. Çocuğun başına ge
len felaketi görmiyen vatman araba
smı s'ultanahmede kadar sürmüştür. 
Etraftan yetişenler çocuğun imdadı
na koşmuşlardır. Hadise sırasında o
rada bulunan bir sıhhiye memuru der 
hal çocuğun ayaklarını sarmış, Or -
han imdadı sıhhi otomobilile Gülhane 
hastanesine kaldırılmıştır. Çocuğun 
sıhhati tehlikelidir. 

Madrlt grevi 
Madrit, 2 (A.A.) - Kahveler ve 

lokantalar garsonlarmm 15 gilnden
beri devm eden grevi, dün imzala
nan bir anlaşma ile nihayetlenmiştir. 
Bugünden itibaren garsonlar işlerine 
yeniden başlamaktadırlar. 
Diğer taraftan inşaat işçileri ise 

dünden itibaren greve başlamışlar -
dır 

oluyoruz. Araplar Mezopotamyanm lık 
düzlüğünden sonra birdenbire başlı- Arapça = saika = yıldırım 
yan kayalık yüksekliğe: hudut anla- Türkçe = zağ= parlaklık (zağ-
mına gelmek üzere (2) suğur der- h kurşun ve kılıç) gibi. 
lerdi. Diyarbekir ve Urfa gibi Ana- Türkçe = sag - ılmak = yıdırım 
dolu hududundaki valiliklerin o de- sağılmak 
vir Araplarına göre adı suğur bey- Türkçe = sağ - nak = yağmur 
ilkleri idi. Bu kelime bizim şimdi sağnağı 
hudut karşılığı olarak kullandrğrmız Türkçe = çak - mak = yıldırım, 
sınır ve eski morfolojisine göre su c:akmak, fikir hareketi, bir şeyi an
( ng) ur kelimesinden başkası değil- lamak 
dir. (ng) unsuru eski gramerimizde Türkçe = şav - mak =ilk güneş 
sağır kiı.f dediğimiz (ğ) nin kendi- ışığının tepelere düşmesi 
sidir. Eski Süme,rliler de kendilerine TUrkçe = çav • mak = şavmak 
sangir veya songur derlerdi. gibidir. 

Fars dilindeki senk (taş) kelime- Bu kelimelerin etimoloji anaUm-
sinin bu saktan başkası olduğunu ni altalta getirirsek neş'etlerlni öf· 
kimse iddia edemez. Osmanlr devri renmiş oluruz. 

(1) (2) (3) (4) (5] 
Sümerce = sağ 
Sümerce = sa'g 
Arapça :::c saykal 
Arapça =saika 
Türkçe = zağ 

= ağ+ as + ag + . + . 
= ağ + as + ağ + ağ + . 
=ağ+ as+ ay+ ak+ al 
= ağ + as + ik + tA.ğ + • 
=ağ + az + ağ + . + . 

,, = sagılmak 

it = sağnak 
it = çakmak 

= ağ + as + ag + 9 + am + ak 
=ağ + as + ağ + ~n + ak 
= ağ + aç + ak + am + ak 
= ağ + aş + av + am + ak 
= ağ+ aç+ av + am + ak 

., = şavmak 
,, = çavmak 

Bu yedi kelimenin ilk dört unsuru 
kıymet bakımmı:Ian yekdiğerinin ay
nidir. 

Çünkü: İkinci unsurlardaki s, ş, 
ç, z konsonlan ancak ayni sahanın 
mtitefavit mesafelerini gösteren ve 
fakat rol itibarile ayni kategorinin 
malı olan konsonlardır. Keza ilçün
cü un.surdaki (y, v, k, g) farkı da 
bir mana ifade etmez. Onlar da ke
lime yapmak bakımından ayni kıy
mette morfemlerdir. 

DördUncü unsura gelince: Onlar 
mananın ifadesini yapan unsurlardır 
ki, bazılarında eksiktir. Mesela zağ, 
çav ve şav'da olduğu gibi. 
Eğer kelimelere bu analize göre 

mana verirsek 9u neticeye varırız: 
(1) ağ = ana köktür. lfık ifade 

eder . 
(2) as = aldukço geniş bir saha

ya ve uzaklığa işaret eden bir un • 
surdur. 

(3) ağ = ana kök anlamını temsil 
eden obje veya süjeyi gösteren ek -
tir. 

Trakya umumi miifettiıi 
Çanakkaleye CJidiyor 

Trakya umumt müfettişi General 
Kazım Dirik dUn Edirneden şehrimi
ze gelmiş, vali muavini Hüdai Kara
tabanı ziyaret etmiştir. General Ka
zım Dirik buradan, teftiş için. Ca
nakkaleye gidecektir. 

Rumelikavağına dün 
elektrik verildi 

Bir müddet evvel tesisatı yapılan 
Rumelikavağına, dUn, elektrik ce~e~ 
yanı verilmiştir. Köye kaç lamba ko
nulacağı henüz malQ.m değildir. 

Ribentrop'un ziyaretleri 
Londra, 2 (A.A.) - Lort London

derry, şimali lrlindadaki şatosunda 
misafirleri arasında hava kuvvetleri 
şefi Ellingtonun da 'bulunmasından 
dolayı çıkan bazı şayiaları yalanla -
mış ve Ribbentrop'un ziyaretinin hiç
bir siyasi mi.nası bulunmadığını ye -
niden teyit eylemiştir 

Geniş veya uzak bir sahada bir 
obje veya süjeye ışığın taalluku de· 
mektir ki, bu mana ile ilkel hayatta 
güneşin ilk ışığının üzerine dUştüğü 
tepe veya kaya sivrileri hatıra gel· 
mek tabii idi. Yukardan beri ışık, 
taş, kaya, tepe sivrilerinin bir arada 
tetkikinden zigurat ve şimdiki telat
fuzlarile sakarat has isimlerindeki 
sak ve zıg ana kelimelerinde piçin 
daima kaya, sivri ve ışık manalarına 
tesadüf ettiğimizi anlamış oluyoruz. 

(4) ağ = ifade rolünü yapan un· 
surdur. 
Diğer kelimelerin her dört unsu

runda ayni kıymeti ve rolü bulacağı
mız için ayrı ayn manalandırmağa 
lUzum kalmaz. Fa\Ja unsurların ke
limeyi tamamlamağa ve lsimlendir· 
meğe yanyan feyler olduğunu bili • 
yoruz. 

H. R. TANKUT 

(1) İçel tarafmda (say) kaya massif
lerine verilen bir isimdir. "Besim Atalay". 

(2) Bay Mükrimin. Selçuk tarihi. 
(3) La lancue primitlve de la chaldee. 

Franc;oiı Lenoment a. 307. 308. 

Tıp Fakültesinin lisan 
tedrisat. 

Maarif Vekaletinden üniversiteye 
gelen bir tebliğe göre, Tıp FakUltesi 
talebesinin lisan derslerinde esaslı 
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 
Tıp FakUltesinde dördüncü sınıfa ge 
çecek her talebenin bir ecnebi lisan
dan imtihan vermesi ve bu imtihan
da muvaffak olduğu takdirde birinci 
doktora imtihanlarına alınması ka • 
rarlaştmlmıştır. Bu itibarla, her ta· 
lebe dördüncü sınıfa gelinceye ka • 
dar herhangi bir ecnebi dilin A, B, C 
kurlarına devam edip her üç kurun 
imtihanlarmı muvaffakıyetle verme
si lazımdır. Bu suretle, Tıp talebesi, 
yüksek smıflanndaki derslerini daha 
kolaylıkla takip edebilmek imkanını 
bulmuş olacaktır. 

Zehirli CJGZ konferansı 
Dün sabah Üniversite konferans 

salonunda zehirli gazlar için bir kurs 
açılmıştır. Bu kursa bütiln muallim
ler iştirak etmişlerdir. 
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SAGLIK~ 

......... ~OGOTLERI 
Nezle otu 

Adının pek güzel olmadığına, kı
şın hepimizin cannnIZI sıkan bir ra
hatsızlığı hatırlatbğma bakmayınız. 

Ona nezle otu denilmesi kokusunun 
sert olmasından dolayı koklanıldığı 
vakit insanın burnunu tahriş etme
sinden ileri gelir. Fakat adı ne olur
sa olsun yaz mevsiminde bize pek 
büyük iyilik eden ehemmiyetli bir 
nebattır. 

Nezle otunun iki türlüsü vardır. 
Biri !spanyada, Afrikanm şimalinde 
ve Almanyada. dağlarda yetişir. Kö
künün tozundan diş macunu yapar
lar. Diş ağrılarını ge<;irir, az miktar
da içilirse insana kuvvet verir. 

Bu kadarı da bir iyilik olmakla 
beraber, ikinci türlü nezle otunun 
iyiliği yanında birincisinin iyiliği hiç 
gibi kalır. Bu kinci nezle otu her 
yerde harap duvarların kenarında 
yetişirse de Kafkasyada onu mahsus 
ve ehemmiyetle yetiştirirler. 

Kafkasyada nezle otunun papat -
yaya benziyen fakat ondan daha bü
yük olan çiçeklerini kuruttuktan 
sonra elle yahut mahsus değirmen
lerde ufalarlar ve toz ederler. Sarı 
renkte biraz papatya gibi kokan bu 
tozu ,bu kadar tarifle, bilmem tanı
dınız mı? Tanıyamadınızsa ben söy
liyeyim. Pire tozu dediğimiz nesne 
işte budur. 

Biz ona pire tozu deriz ama, onun 
asıl iyiliği tahtakurularmı öldürme -
sidir. Gündüz koğuklarda saklanan, 
gece karanlıkta çıkarak bizi rahatsız 
eden. uykumuzun en büyük düşma
nı olan o çirkin ve fena kokulu hay
vanları öldürmek için vakıa daha 
başka çareler de vardır. Mesela oda
nın her tarafındaki aralıklar iyice 
kapandıktan sonra içinde kükürt 
yakıldığı vakit tahtakurular ölürler. 
Fakat bunun için döşemeleri, perde
leri kaldırmak gibi büyük bir külfe
tP. lüzum olur. 

Halbuki nezle otunun tozu bu işi 
daha kolay görür. Eskiden onu 
mahsus küçük bir körük içerisine 
koyarak tahtakurusunun bulunduğu 
a:alıklara sıkarlardı. Böyle toz ha
linde o çirkin hayvanlara kadar git
mem güç olurdu. 

Şimdi nezle otundan çıkarılan bir 
hulasayı kullanırlar. Buna piretrin 
(pyrethrine) derler. Bu madde ba
yağı kamineto ispirtosu içinde koyu 
bir mahlw halinde hazır tutulur. 
Kullanılacağı vakit üzerine yirmi beş 
misli su katılır. Sonra bir pülveri
zatörle yatakların arasına, tahtala -
rm arasına, duvarların aralrklarma, 
döşemelerin arasına, sözün kısası, o
danın her tarafına sıkılır. Böyle ya
pılınca tahtakurularmın hepsi telef 
olur. 

Fakat tahtakurusunun yumurta -
lar.ı kendisinden daha dayanıklıdır. 
Onlara nezle otundan, hatta nezle 

' otu hulasasının mahlulünden hiçbir 
şey olmaz. Yumurtaları yok etmek 
için lehimci lambasının alevile her 
tarafı yakmak lazımdır. Bu da an
cak ateşten yanmıyacak demir kar
yolalarla demir somyeler üzerinde 
mümkündür. Onun için evlerde 
tahtakurusuna karşı umumi temiz -
liği ve pire otu suyunu sıkmağ1 sık 
sık tekrar etmekten başka çare yok
tur. 

Filistinde vaziyet 

Kudüs civarında bazı 
araıtrrmalar yapllıyor 
Kudüs, 2 (A.A.) - Uç Arapça ga 

zete, on beş gün müddetle tatil edil
miştir. Kudüs civarındaki kasabalar
da araştırmalar yapılmıştır. 

Filistin grevcilerine 
yardım 

Kahire, 2 (A.A.) - Siyasi maha
filin teşebbüsü ile Filistinde grev 
halinde bulunan Araplara yardım i
çin bir iane açılmıştır. 

Manda meselesi 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti manda meseleleri daimi ko
mitesi, dün Filistin manda. idaresi
nin 1935 yılı raporunu tetkike baş
lamıştır. Bu münasebetle mandater 
devlet delegesi beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki: 

Maalesef Filistindeki karışıklıkla
rın yakında nihayet bulup bulmıya -
cağını kat'i olarak söyliyemem. Hü
kumet Filistinde nizam ve sükfınun 
tesisini, en mühim iş olarak almak
tadır. Ve bunu tesis için ne isyanla
rın, ne de tehditlerin tesiri altında 
kalacaktır. Delege bundan sonra ma 
li ve ekonomik vaziyet hakkında da 
izahat vermiş ve karışıklıklar dolayr 
sile Avrupada bu alanda ileri sürü
len düşüncelerin doğru olmadrğmr 
kaydeylemiştir. Delegenin izahatinP. 
göre gelir mikdarı eski yıllara nis -
betle azalmıştır. Ve 1936-37 bütçe
sinde proje bu vaziyete göre nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Takviye kuvvetleri 
Londra, 2 ( A.A.) - Mısırdaki O'ar-. ~ 

nızonlardan Filistine iki tabı1r asker 
daha gönderilmiştir. Bu suretle Filis 
tindeki Ingiliz kuvvetl~rı be~ tabur pi 
yade ile tayyare ve tan1;: müfrezeleri
ni ihtiva etmektedir. 

* Londra, 3 (A.A.) - Reuter Ajan-
smm verdiği malumata göre, şimdiye 
kadar lskenderiyede bulunan !ngiliz 
alayları Kudüse gönderilmiş ve oraya 
varmıştır. 

Yeni BulCJar Elçisi 
9eliyor 

Sofya, 3 (A.A) - Bulgaristanın 

yeni Ankara elçisi Teodor :<ristof 
bu akşamki ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. Yeni elçi, istasyonda 
Başbakan ve Drş işleri Bakanı Kösei
vanof, Kral adına Gruef, Dış i~leri 
Bakanlığı genel sekreteri Niko
layef, Türkiyenin Sofya elçisi 
Berker, elçilik erkanı, Türk -
Bulgar muhadenet c e m i y et i 
Başkanı profesör Stoyanof, Dış işleri 
BakanlrğI erkanı ve ~azetecilerle elçi
nin dostları tarafından teşyi olunmuş 
tur. 

ı 
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Lokman HEK1M SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

N. R. Menemencioğlu 

dün şehrimize geldi 
[Başı 1 incidaj 

Bu seyahatte siyasi vaziyetle umu 
mi surette meşgul oldum. Yaptığım 
görüşmelerde Boğazlar meselesine 
de temas ettim. Aldığım neticeler 
hakkında hükfu'netime izahat vermek 
üzere Ankaraya gidiyorum. Bu neti
celerin çok iyi olduğunu kaydedebilir 
siniz.,, 

Numan Rifat Menemencioğlu Av
rupada bir harp çıkması ihtimali 
hakkında sorulan suale karşı da: 

"- Harp çıkacağım zannetmiyo -
rum. Herhalde şimdilik böyle bir en 
dişe yoktur.,, demiştir. 

Irak Başmabeyincisi 
Atinaya vardı 

Atina, 2 (Tan) - lrak kralının 
Baş mabeyincisi, dün tayyare ile 
buraya gelmiştir. Baş mabeyinci. 
Prenses Esra ile kocası Haralamgo
su bulamadığı için birşey yapmaya 
muvaffak olamamıştrr. Evliler Ro -
dosta bulunmaktadırlar. 

1 - Korkunç bir harp silahı (10) 
2 - Bir denizimiz (3) Ona mahsus 

(3). Rüzgara emir (2) 

3 - Amaç (5) Sinirli (5) 
4 - Genişlik (2) Saha (4) 
5 - Etajer (3) Filistinde kanşxkhk

lara sahne olan bir şehir (5) 

6 - !simleri sıfat yapan edat (2) 
Anadolu ajansı (2) Ser (3) 

7 - Avrupada bir millet (7) 

8 - Temiz, karışık değil (3) Efen
di. (3) 

9 - Ebeve~yn (7) 
10 - Altın (3) Beyaz (2) 
11 - Gizli §ey (3) Bir nevi kumaş(5) 

DUNKU BULMACAMIZIN 
HALL1 

1 - Manavra (7). Ta {2). 

2 - Ahali (5). Çatal (5). 
3 - Nar (3). Da (2}. Rana (4). 
4 - El (2). Hastane (7). 
5-Vida (4). Ar (2) 
6 - Asalet (6). Ta (2). 
7 - Aç (2). Tren (4). Kar (3). 
8 - Ara (3). La (2). 
9 - Tan (3). Leb (3). 

10 - Tane (4). Talebe (6). 
11 - Ala (3). Karabet •(7). 

TAN 

Avusturya Başbakanı NeCJüs'ün yeni beyanatı 

Susnig dün ansızın Necasi Habesistandaki 
ltalyaya hareket etti hükUm'etle tem.as ediyor 
Mussolini ve Arşidük Otto 
ile konuıacağı söyleniyor 

[Başı 1 incide 1 
yare bilinmiyen bir istikamete doğru 
yol almıştır. Başvekilin Via - Beggio 
da Otto de Habsburg ile görüşece
ği tahmin edilmektedir. 
Viyananın salahiyettar makamla

rına göre, Avusturya Başvekili, bir 
kaç günlük mezuniyetini şimali !tal
yada geçirecektir. Kendisinin orada 
İtalyan Hariciye müsteşarı Suvich 
ile de görüşeceği haber verilmekte
dir. Resmi mahafil, Şuşnig'in sekiz 
gün kadar devam edecek olan bu 
seyahati esnasında Mussoliniye müla 
ki olmasr muhtemel bulunduğunu 
söyliyerek seyahatin tamamile hu -
sus! bir mahiyette olduğunu ilave e
diyorlar. Maamafih, sızan haberlere 
göre bu seyahatin dahili siya -
sete müteallik bazı meselelerle de 
münasebeti vardır. Bu meseleler, ka 
binede yapılmış olan tadilat, Star -
hemberg'in hükumetten çekilmesi 
ve küçük itilafın A vusturyada mec
buri askerlik hizmetinin yeniden te
sisini protestoya kalk1şmasrdır. 

Sureti umumiyetle seyahat hakkın 
da mütalea yürütmekten çekinen 
makamlar, İtalyan ve Avusturyalı 
devlet adamlarının A vusturyada mec 
buri askerliğin ilanma karsı kUçük 
antantm muhtemel bir protestosun -
dan doğabilecek vaziyeti incelemek 
tasavvurunda bulunduklarına dair 
çıkan rivayetleri tekzip etmektedir
ler. Bununla beraber. ziyaretler sıra
sında Avrupa vaziyetinin de tetkik 
edileceği anlaşılıyor. Ansızın yapılan 

bu gezi, Viyana muhitiT'"" umumi 
bir heyecan uyandırmıştır. Gezi üze
rinde Şuşnig ile Heinwehrler arasın
daki anlaşmamazlık devam etmekte 
olduğu için iç siyasaya ait bazı se
bepler de derpiş edilmektedir. Diğer 
taraftan Roma salahiyettar memba
larma göre. Şuşnig geçen sene ol
duğu gibi, İtalyan sahil şehirlerin
den birinde istirahat etmek üzere 
ttalyaya gelmiştir. Şuşnigin Suvich 
ve Mussolini ile muhtemel olan mü
lakatı üzerinde şimdiye kadar hiç bir 
karar verilmediği temin olunmakta
dır. Şuşnig, hafta sonunda Viyana
ya dönecektir. 

Fransada CJrev 

CJİttikçe büyüyor 
Paris, 2 (A.A.) - Grev hareketi, 

Paris mmtakasında birçok kimyeVI 
istihsalat fabrikaları ile gıda madde
leri fabrikalarına sirayet etmiştir. Hal 
buk:i madeni sanayi imalathaneleri -
nin çoğunda amele tekrar işe başla -
mıştır. 

Seine mmtakasında muhtelif korpo 
rasyonlara mensup amele arasında 

da bir takım mutalebatta bulunmak 
için mühim 'bir hareket görülmüş -
tür. 

Haile Selasiye Milletler Cemiyetinin Habeş 

işine bir sureti hal bulacağına k~ndir 
--- BAŞI 1 iNCiDE -----

asri bir harp cehenneminde yaşamış 
olan insanla görüşmeğe gidiyordum. 
Negüs'ü görmek, benim için bir dra
mın son sahnesine yetişmekti. Ve ay
ni adamı, eskiden olduğu gibi sakin, 
fakat biraz zayıflamış gördüm. Be
yazlar giymiş, üzerinde uzun bir pe
lerin vardı. Yüzünün elmacık kemik 
leri çıkık, siyah saç ve sakalı açık te 
ninin rengini, Habeşlerin kırmızı de
dikleri bu rengi daha ziyade tebarüz 
ettiriyordu. Beni görünce ilk sözü, 
ona, geçen Teşrinievvelde gönderdi
ğim kitaplara dair oldu ve: 

- Affedersiniz, dedi, size teşek
kür edemedim. Fakat size cevap ve
receğim sırada harbetmek mecburi
yetinde kalmıştım. 

- Hem de ne harp! 
- Evet, çete harbinden safıharp 

halinde harbe kadar her çeşidini yap 
tık. Adamlarım herşeye alıştılar. 
Yalnız muhnik gaza alışamadılar. 
Uluslar Kurumu bize adaletin isti
nadmı vermişti, biz de k~ımrzı ver
dik. Benim, Uluslar Kurumuna, mil
letimin cesaretine olduğu kadar iti~ 
madım vardı. 

- Ya şimdi ? 
Kral bana uzun uzun baktı ve: 
- Eğer, dedi, Uluslar Kurumuna 

itimadım olmasaydı, burada işim ne 
idi ? 

- Habeşistandan hareır~fi'1izi ve 
bu seyahatinizi İngiltere organize et 
miş diyorlar? 

- Hayır, milletimi muhakkak bir 
imhadan kurtarmak için Habeşistan 
dan ayrıldım. Adamlarımdan başka 
adamlarla, gayri müsavi silahlarla 
bile döğüşmelerini isteyebilirdim. Fa 
kat ordularımın ve halkımın tayya · 
relerle atılan iperit gazlarile erime
sine müsaade edemezdim. 

- İngiltere seyahatiniz için bir 
şart koştu mu? 

- Bunu düşünmek, bu memleke
ti iyi tanımEımak olı1r. !nıdlizler bir 
misafirin ne demek olduğunu bilir-
ler. 

- Ya Fransızlar ? 
- Cibutide unutamryacağrm bir 

1ekilde karşılandık. 
- Mütenekkiren mi seyahat edi

yorsunuz ? 
Negüs güldü ve : 
- Ne olur, dedi. biz buraya şeref 

ve hürmet istemeğe gelmedik. Biz 
beşeri eser için, emri vakilerin bir 
kaide olduğu bir cemiyet içinde ya
şayamıyacak olan küçük milletlerin 
istikl21i için geldik. 

- Habeşistanm şimalinde teşek
kül eden niyabet hükfuneti ile daima 
temas halinde misiniz? 

Negüs adamlarından birine işaret 
etti. Adam gitti ve elinde bir sürü 
telgraflarla geldi. Negtis ; 

- Bu hükumetin bir uydurma ol
duğunu söyleyenler var, bizzat gö
rünüz. 

Diyerek telgrafları bana uzattı ve 
böyle bir hükumetle temas halinde 
olduğunu bizzat gördüm. 

Mill~tler Cemiyeti bir hal 
sureti bulacak 

Londra. 2 (A.A.) - Oxford gemi
sinde Neus Chroncle gazetesi mu
habirine beyanatta bulunan Necaşi. 
şöyle demiştir : 

- İngilizler, Milletler Cemiyetin
de daima şampiyon mevkiinde bu -
lunmuşlardır. Benim Ingiltereye ol
duğu kadar Fransaya ve Milletler 
Cemiyetinin adaleti iltizam etmiş o
lan bütün azasına da itimadım var
dır. 

Habeş İmparatoru, şu sözleri ilave 
etmiştir: 

- A vrupaya harp esnasında neler 
olup bittiğini öğrenmek için geldim. 
Yirmi beş asırlık Habeş medeniyeti~ 
nin yirmi beş hafta içinde hem de 
pek barbarcasına tahrip edilmesinin 
00ğru olup olmadığını soracağım. 
ttalyanlarm çocuklara ve kadınlara 
karşr kullanmış ve yalnız obüslerle, 
bombalarla değil, intişarlarına yara
van hususi cihazlarla atmıs oldukla
rı P."azlerden bahsedeceğim.' 
Necaşi, kendisinin Avrupada ika

metinin birtakım şartlara muallak 
tutulmuş olduğunu inkar etmiş ve 
harekatın serbestliği hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 

- En büyük canilere bile kendile
rini müdafaa etmek hakkı verilir. 
Şu halde elli iki milletin takbih et
miş olduğu bir tecavüz kurbanının 
hiç olmazsa bu tecavüzün ne gibi ah 
val ve şerait altında yapılmış oldu
~unu tasrih etmesi kadar tabii bir 

Necaşi, istikbal hakkında şöyle 
demiştir : 

- Cenevre müessesesi, bir hal su 
reti bulacaktır. Biz, Milletler Cemi
yetine güveniyoruz. Zira kuvvetin 
hakka galebe çalmamasında birçok 
küçük milletler de bizim kadar alaka 
dardırlar. 

Harbin ölüm bilançosu 
Roma, 3 (A.A.) - Yeni neşredi

len resmi bir istatistiğe göre, bütün 
Habeş harbi esnasında ana vatan or
dusundan 2313 kişi ölmüştür. Bunlar
dan 1009 unun ölümü hastalık ve her 
türlü kaza neticesidir. 

Yerli askerlerden ölenlerin adedi 
1593 dür. 

Habeşistanda çalışmakta olan 120 
bin Italyan işçisi arasında hastalık 
sebebiyle ölenlerin adedi de 453 dür. 

Herhangi bir hadise vukuuna dair 
hiçbir haber yoktur. ============================= 

Grevciler. ça1ı§maıar•n1 İtalya 15 Haziran toplanhsına girmiyecek 
arttırıyorlar 

Paris, 2 (A.A.) - Dün saat 23 te 
grevciler on beş fabrikayı işgal etmek 
te bulunuyorlardı. 

Patronlar sendikası, ihtilafın daha 
ziyade artması tehlikesi mevcut ol
duğunu bildirmektedir. Patronlar, 
~.ev~ilerin . "~~~eriden yalı~anlarm 
hurrıyetlerını ıhlal eden yenı birta -
krm nümayişlere koyulmuş olduk.Ia
rmı,, beyan etmektedirler. 

Normandi eski rekorunu 
kıramadı 

Le Havre, 2 (A.A. - Normandie 
Transatlantiği dün Nev-Yorktan bu~ 
raya gelmiştir. vapur, saatte vasati 
29,43 mil yapmış, yani eski rekorunu 
kıramamıştır. Ancak sis yüzündense
ferine bozukluk ariz olmuş olan lngi
liz transatlantiği Kuin Meriyi geç -
mi.'2tir. 

Romanyanın dış siyasasına 
hücum 

Bükreş, 2 (A.A.) - Milli hristiyan 
partisi şefi profesör Cuza Basarabya 
da 50 bin kişi önünde söylediği bir 
nutukta Romanyanm dış siyasasına 
şiddetle hücum etmiş ve Romanyanm 
Leon Blum siyasasına arkasını döne
rek Italyan siyasetini takip etmesi 
18.zmıgeldiğini söylemiştir. 

Azerbaycanda petrol 

r':denle Blum zecri tedbirler 
meselesinin Eylul içtimaında 
tetkikine karar vermişler ! 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

önümüzdeki Milletler Cemiyeti toplan velce Varşova ve Viyanayı ziyaret 
tısına iştirak etMiyecektir. etmişlerdi. Kendilerinin Mussolini ta 

I • . b' 1 rafından vaki olan hususi bir davet 
Romada ngılız me us arı 1 üzerine Romaya gitmiş oldu°'u zan-
ve lordlarının temasları •1ı:ıdilmektedir. "' 

Rom.~, 2 (A.A.) - tn.giliz - It~ı: ltalyan fahşidatı meselesi 
yan munasebatı meselesı Mussohnı 
ile zecri tedbirlerin aleyhinde bulu- Ro~a 2 (A.A.) - Resmi mahafil. 
nan bir grupu temsil eden üç zat a- Amerıkan gazetelerinde intişar eden 
rasmda yapılan müzakerelere zemin ve Mussolininin Milletler Cemiyetı 
teşkil etmiştir. Bu grup, Avam ve üzerinde bir tesir icra etmek maksa· 
Lordlar kamarası azasından elli ki- diyle 16 Haziranda İtalyan hudutla· 
siden .~ürekkcptir. Bu mUmessillcr- rma bir milyon asker tahşit edeceği· 
den bırı olan Lord Mansfield, Reu· ne dair olan haberleri kat'i surette 
ter Ajansının Roma muhabirine be· tekzip etmektedir. 
yanatta bulunarak Mussolininin İn· -----------
giliz - !talyan dostluğunun yeniden 
teessüs ettiğini görmeği son derece 
arzu etmekte olduğunu ve Ingiltere 
hükumetinin bu yolda bir hareketini 
beklemekte bulunduğunu söylemiş
tir. Mussolini, İtalyan siyasetinin hiç 
bir veçhile Britanya imparatorluğu
nun menfaatleri aleyhine ;mütevec
cih olmadığını açıkça tekrar etmiştir 
Lord Mansfield, sözüne devamla şöy 

Büyük bir transatlantik 
daha yapllacak 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, İngiltere hükumetinin Kuirı 
Meriye benzer bir gemi inşası içirı 
Cunird White Star Company'ye be~ 
milyon İngiliz lirast yardımda bulur 
~ıuş olduğunu bildirmektedir. 

Kralın amcası .Pirede 
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Yunanistanda gre~ 

ilan edildi 
[Başı 1 incide} . 

gün yapılacak ve hükfımetin teşek:• 
külleri ilga hakkındaki kararı pto" 
testo edilecektir. 

Otomobiller de grev 
yaptılar 

Atina, 2 (Tan) - Otomobilcilel'ı 
aralarında çıkan bir mesele yüzilıl' 
den ikiye ayrılmış ve bunlardan bit 
kısmı yirmi dört saatlik grev ilan et 
ntiştir. Muhtelif aleyhtarlarm herhaJl 
gi bir mücadele ve çarpışmalarifl& 
meydan vermemek için zabıta, oto· 
mobilcilerin içtima yapmalarını nı~ 
netmiştir. Greve girmiyen otomobil· 
ciler çalışmış oldukları için, grev h& 
reketi hissedilmemiştir. 

Umumi grev 
Belgrat, 2 (Tan) - Atinada bugliJl 

yeni bir umuınl grev ilan edilmiştir· 
Bazı karğaşalrklardan dolayı polis r:ııU 
dahale etmek mecburiyetinde k
ve birkaç kişi yaralanmıştır. 
Diğer taraftan alman ha.berlere n' 

zaran Yunan milli iktisat nazırı bU • 
gün istifasını vermiştir. İstifa kabul 
olunmuş ve yerine başkası tayin ediJ, 
miştir. 

Yunanistan ve komünizm 
tehlikesi 

Atina, 2 (Tan) - Başbakan )!.e:
taksas, Ahali partisine mensup gıı.• 

zetelerin Yunanistanda KomUııiıJJI 
tehlikesi başladığı hakkında yaptJW 
ları neşriyata cevap vermiş, böyle 
bir tehlikenin mevzuu bahsolamıyıv 
cağını ve Komünistlerin Yunanistsll 
da yaşamaktan başka bir mevld6 
sahip olmalarının imkansız bulundıJ• 
ğunu söylemiştir. 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğundaıl~ 
Bekir N amma tapuda yazılı olUP 

kaydı bulunamıyan Galatada .AraP 
camiinde Kalafat yerinde eski ve ye
ni 80 No. lu ahşap dükkanın mtricsl 
muamelesi için verese idareye mürs • 
caat etmişler bu yer hakkında senet
siz tasarrufata kıyasen muamele ya.• 
pılacağmdan bu yer hakkında tasal'' 
ruf iddia eden varsa vesaiki tasarfll' 
fiyelerile birlikte 2-7 -936 tarihine ıcıı.• 
dar 935/3361 muamele No. sile idare' 
ye mtiracaatlan ilan olunur. 

Tama§a ve Tia••••n 
Omnium Türk 

Anonim Şirketi 

Hissedarlarına ilan 
Ticaret kanunwıun 386 ıncı ve Şif' 

ket esas mukavelenamesinin 82 jJlci 
maddelerine tevfikan TEMAŞA ..,e 
TIYATRO OMNIUM TURK ANO • 
NIM ŞIRKETI hissedarları aşağlM 
yazılı maddeler hakkında müzake~ 
etmek üzere 22 haziran 1936 pa.zart?' 
si günü saat on dört buçukta ŞirketiO 
Beyoğlunda Taksimde Maksim Batd.& 
kain merkezi idaresinde fevka.IS.d
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surette toplantıya davet olunur. 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi. • 
2 - Tasfiye memurları tayini, 58. 

lahiyetlerinin tesbiti ve ücretletjpill 
tayini, 

3 - Tasfiye muamelatı müdde~: 
ce icrayı vazife etmek Uzere bir Jlliİ _ 
rakip tayini ve alac.ağı ücret m.iıct3 
rmm tesbiti. 

Ticaret kanununun 385 nci ınidd~ 
sine tevfikan bütün hissedarlartn~ ; 11 
lev bir hisse sahibi olanlar dahi ı; ·p 
toplantıda hazır bulunmağa ve sıı.b.lt
oldukları hisse miktarınca rey ita 

6 

meğe hakları vardir. 
Toplantıda hazır bulunmağı arıtJ e

den hissedarlar Ticaret kanuntJJl~. 
371 ve şirket esas mukavelenanıe~ı 11 
nin 57 nci maddeleri mucibince iç~ga 
gününden laakal bir hafta evvel bJS y 
senetlerini şirket veznesine tevdi e ' 

lemeleri iktiza eder. d~' 
Senetlerin yatırıllD.I§ olduğunEL il' 

ir müessesatı maliye tarafından ve~, 
miş vesikalar toplantıda hazır bul dfl 
mak üzere tevdi edilmiş makarr:ıJil 
telakki olunacaktır . :fi 

MECLiS! tot\Iı __ .._. _______________ __,,,,_ 

- D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laborat1.1a~·ı 

Umumi kan tahlilatı freflgı 
noktai nazarından cwasserıD~ 
ve Kahn teamülleri) kan kÜreY

3 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtıtl1. 
hastalıkları teşhisi, idrar, b~
gam, cerahat, kazurat v~ su ta sf 
lilatı, üıtra mikroskopı, husııe· Moskova, 2 (A.A.) - Azerbaycan 

da petrol taharriyatı yapılırken son
daj mahallinden kısa bir mesafede 
tabii bir petrol menbaı fışkırmıştır. 
Bu menbam gündelik verimi 8 bin 
tondur. 

le demiştir : 
Mussolini ile yapmış olduğumuz 

görüşmeler uzun ve samimi olmuş
tur. 

Lord Mansfield, Wise ve Coury ev 

Atina, 2 (Tan) - Kralın amcası 

Prens Andrea ile Milyoner Tavrautu 
getirmekte olan yat, dün akşam Pi
reye vasıl olmustur 

··re ş 
aşılar istihzarı. Kanda u. ' r· 
ker, Klorür, Kollesterin ınıl<t~~ 
tarının tayini, Divanyolu N°· --

Tel. 20981 •• .-......-
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Çoban Mehmet gene galip 

güreşçiler dün geceki Finlandiyalı 

karşılaşmada 5.3 galip geldiler 
P'hılandiyahlarla ikinci karşılaşma 

4!ün gece Taksim stadında büyük 
bir kalabalık önUnde yapıldı. 

Gece olmasına rağmen stadda ilk 
karşılaşmalara nazaran mahsüs bir 
derecede fazlalık göze çarpıyor. Bil
hassa ilk müsabakada noksanlarını 
işaret ettiğimiz organizasyon heyeti 
büyük bir hüsnü niyetle tertibat ala
rak müsabakaların intizam içinde 
geçmesine aıami gayret sarfetmiş
tir. 
Ayrıca halkın bulunduğu yerden 

karşılawna neticelerini anlayabilme· 
il için hoparlör tertibatı yaptırmış· 
tı. Stadı dolduran halk büyük bir sa· 

hareketle kurtulan misafir güreşçi 
mukabil bir vücut hareketile Yaşa
rı köprüye getirdi. Müsabaka çok 
heyecanlı oluyor. Ayakta devam e -
den güreşin son dört dakikası canlı 
saldınşlarla müsabıklara puvan ka
zandıracak oyun tatbikından uzak 
bir vaziyette nihayelendi. Bizim yan 
hakemi Yaşan, onlara mensup diğer 
yan hakemi Finlandiyalıyı galip gös
teriyor. Bakalım hakem heyeti neye 
karar verecek ? 

Nihayet 20 dakikada sayı hesabi
le Yaf8.r galip ili.n edildi. 

Hakem: Finlandiyalı Leyin o 

Çoban Mehmet ve rakibi 
yıncaya kadar dehşetli üç saldırışiy
le, Finlandiyalıyı havada gördük. Bir 
çocukla oynar gibi kollarile Jıavaya 

' kaldırdığı Finlandiyalıyı pestil gibi 
yere sererek 4 7 saniyede galip geldi. 

Faik oyununa rafmen yenilen Ankaralı HUseyin 

bmnzlıkla mUsabıklan beklerken or- ı . 
ganl.zasyon lehine bUyük bir muvaf- 66 lcılo Sadılr • Ranta ha· 
fakıyet olarak tam vaktinde mUsa- kem Finlôndiyalı 1.eyino 
bakalara başlandı. Bu karşılaşma serbest güreş ola-
56 fdfo ICü~ülc Hüseyin • rak yapılıyor. Karşılaşma çok srkı 
p rff H le . bqladı. Daimi surette atak yapan 
e unen a em., Sadık güzel bir oyunla Finlandiyalı-

Seyfi Cenap yı alta aldı. Ayni derecede gUzel bir 
Lk kBl'fılqma greko romen olarak sıyıılışla Uate geçen Finlandiyalı pek 

yapıldL HUseyinin iki ~1 Fin- acar bir şey. Ele avuca sıpıayan bir 

87 kilo Salih - Korhonen 
hakem Leyno 

Salih çok kuvvetli bir güreşçi ol· 
masına rağmen tekniği azdır. Kuvve 
tinin fazla lığı hasmını daha ilk da· 
kikalarda muztarip etmeye başladı. 
Alaturka güreşlerde olduğu gibi kuv 
vetli el enseler çekmesinden şikayet 
eden Finlandiyalının büyük bir sa • 
mimiyetle elini sıkması ve saf jest
leri etrafta gülüşmelere yol açıyor. 
Temiz bir Anadolu çocuğu olan Sa
lihin bu el sıkmaları o kadar ileri 
gitti ki, hasmı bile §ikayetten 

landlyalı minder kenarma kaçmakla 
atlattı .. 1k1 taraf blrlblrinl denemek
le mefg\11. Hüseyin hasmına dehşet
le saldırıyor. Bir defasında Finlan
diyalı ringten aşağıya bile fırladı. 
nk bet dakikada HUseyinin Ustünlü
ğU A.'iklr. 6 mcı dakikada Hüseyin 
Finlandiyalıyı belinden tutarak yere 
attı. Finlandiyalı çok ustaca bir pa
ratla HUseyini köprüye getirtti. Köp
rUden kurtularak ayağa kalkan her 
Ud müsabık ayakta güreşirlerken ilk 
on dakika beraberlikle nihayetlendi. 
nk Uç dakikada Hüseyin alta dilştU. 
Finlandiyalı künde atmaya uğraşı
yor. Cevval bir hareketle kollan ara-
8Illdan kaçan HUseyine bu sefer bur
gıı takmaya çalışıyorsa da enerjik 
mtlciafauı k&rfısmda netice alamı· 
yor. lkincl Uç dakikada HUseyin iliı
te geçti. Muhakkak ki Finlandiyalı 
ook teknik. Hüseyine imklnı yok 
oyun tatbik ettlrmiyor. GUretln so• 
dört dakikası ayakta devam ederken 
bir hamle esnuımda ayağı kayan HU
uyhıin mrt Usttı yere serilmesile 
J'inlandiyalı 17 dakika 3 saniyede 
~a galip geldi. 

Çoban qır hasmını hırpalıyor 

IJ lcllo Yaıar • Lanne 
Hakem Sadullah 

cevvaııyete malik. Nihayet güzel bir · 
ıiıpleksle alta aldığı Sadığın • dakika 

1 

10 saniyede ıırtmı yere getirmeğe 
muvaffak oldu. 

72 lcllo Ankaralı 
Hüseyin • IColclco 

Bu müsabaka da serbest gUreş. 
Ankaralı Hüseyin pek atak başladı. 
Güzel bir bel kapmaslle hummı ye
~ vurdu. Ayak ve kol hareketlerile 

Bu mtıaabaka da greko romen tar- llç defa köprüye gelen FinlandiyalJ 
mıda yapılıyor. Finlandiyalı gU~ kuvvetli tekniği aayeeinde bu tehll
'8 pek atefll bafladı. Hattl bir çel- keleri kolaylı\lla atlatarak ayakta gü 
tne ile Ya.,an alta bile.aldıyae de ha- rete d~vam edilirken güzel bir kol 
kem favlU gördü, Finlandiyalıya ih- ka_P.masile alta alara~ köprüye getir
tar etti. nk beş dakikada Finlandi- digı HUs~yine ~ dakika 47 saniyede 
yalı mütemadiyen favl yaptığından tuşla plıp geldı. 
boyuna.ihtar .alıyor. !kinci beş daki- 79 lcilo Mersinr Ah t • 
Jıada Finlandiyalı favlleri bırakarak 1 m! 
gayretli hücumlara başladı. Bir kol Veclcsten hakem Seyfı 
kapma hareketinde Y&f&l' gUzel bir Cenap 
mukabele ile Finlandiyalıyı alta aldı. Arslan güreşçimizin işe başlamasi
'l'akmak istediği burgudan canlı bir le bitirmesi bir oldu. Göz açıp kapa-

Rakibini 47 saniyede yenen Mersinli 
Ahmet 

vazgeçerek ona gillüyor: Bu karşı
laşma güreşten fazla bir komediye 
benziyor. Dk devre berabere bitti. 

Çekilen kurada Salih Ustte kaldı. 

Y&f&r hasmına pıtp"ıırırktn 

Ne yapmak istediğini bilmez bir şe
kilde çalıfıyor. Ezici kuvveti olmasa 
hali harap olacak. Şimdi Salih altta .. 
Fakat, altta hiç durmak bilmiyor. 
MUtemadiyen sağa, sola dönüyor, a
yağa kalkıyor. Finlandiyalı bıraksa 
yine el sıkma hareketine başlayacak. 
tkincl Uç dakika da böyle bitti. Şim
di ayakta gtlreşiyorlar. Salih müte
madiyen minderden kaçıyor. Bütün 
11eyircllerln "kaçma Salih" diye ba
ğırmalarma rağmen son dört daldr 

1 kanın yalnız bir dakikasını minder 

Olimpiyada gidecek milli takımımız nasll seçilecek 

Oyuncul~rı seçecek kom ite için beş 
ile üç antrenör ayrıldı 

A aza 

Ankara • lstanbul maçını lzmirli, lstanbul • lzmir 
maçını Ankarah hakem idare edecek 

Berlin olimpiyatlanna gidecek 
milli futbol takımımızı seçmek gaye 
sile şimdiye kadar emsaline tesadüf 
etmediğimiz bir şekilde Ankara, lz
mir ,İstanbul muhtelitlerile Avustur 
yanın kuvvetli takımlarından Viya
na profesyonel likinde ikinci olan 
First Vienna'nın iştirakile bir turnu
va tertip edildiğini bildirmiştik. Tür 
kiyenin en kuvvetli futbol takımla
rına malik olan Ankara. İstanbul, lz 
mir muhtelitlerinin biribirlerile kar
şılaşmaları başlı başına bir hadise 
iken ayrıca turnuvaya Viyananın en 
kuvevtli ekipini davet ederek organi 
zasyona daha şümullü bir şekil ve· 
rilmekle büyük bir isabet gösteril
miştir. Son zamanlarda lstanbulun 
er. başta giden kulüplerine karşı al
dıkları parlak derecelerle ihmal edil
miyecck bir kuvvet olduklarını isbat 
eden Ankara futbolcülerinin şehri . 
mizdeki yapacakları üç temas bizl' 
yalnız hakiki kıymetlerini göst<'r
mckle kalmıyacak. ayni zamanda bir 
an'ane halinde ekserisi lstanbuldan 
seçilen milli takım kadrosuna diı?er 
şehirlerimizden de girebilecek kabi
liyette veni unsurlar olup olmadığı
nı göstermiş olacaktır. Turnuva 
programına göre 6 Haziran Cumar
tesi günü yapılacağı anlaşılan Anka
ra - İstanbul karşıhlşması temsili ol
mamakla beraber Anknranın son za
manlarda futbolde J?Östcrdif!i ilerile
yiş noktasından herhalde c:ok enterf' 
san bir müsabaka olacalctır. Ayni 
gün yapılacak First Vienna - Izmir 
maçında kıymetli futbol üstatlarının 
\"Üksek oyununa İzmirlilerin munta-
7.am bir çalışmadan sonra tesbit et· 
tikleri takımlarile nasrl bir derece a-
lacaktan merakla takip edilebilir. 
Turnuvanın en şayanı dikkat tarafı 
federasyon tarafından Olimpiyatlara 
gidecek takımı tesbit mahiyetinde 
yepılan bu müsabkalarda 33 oyuncu
nun Milli takım kadrosuna girmek 
gayeaile bUtUn bilgilerini ortaya dö· 
kerek enerjilerinin son katrasına ka
dar çalışacak olmalarıdır. Haber al· 
dığınnza göre ayrı, ayn maç yapa· 
cak takımların oyuncularını layikıy
le tetkik edebilmek için memleketimi 
zin bu hususta en sahibi salahiyet 
kimselerinden Yusuf Ziya Oniş, Ze
ki Rıza. Ulvi Ziya Yenal, Sadi Kar
san, Nüzhet Abbastan müteşekkil 
beş kişilik bir se<;me istişari komite
si tertip edilmiştir. Aynca Fenerbah 
çe antrenörü Elyot, Güneş antrenö
rü Donelli, Galatasaray antrenörü 
Bar da komitenin teknik işlerine yar 
dım edecektir. Bu komite yapılacak 
maçlarda oyunculan büyük bir dik
katle takip edecek ve tesbit edilen 
talimata göre oyuncuların cem'i ve 

içinde geçirdi. Ve neticede sayı he
sabile mağlup oldu. 

Ağırsilclet: Çoban Meh· 
met - Fôrvlnen halrem 
Seyfi Cenap 

Ringe ilk olarak çıkan halkın sev
gilisi Çoban müthiş alkışlarla karşı
landı. Fotoğrafçilara çok sempatik 
pozlarla resmini çektirdikten sonra 
1936 Finlandiya Serbest Güreş şam
piyonu olan hasmiyle aUratli bir gü
reşe başladı. nk iki dakika ayakta 
geçti. Finlandlyalıya taktığı çelme 
uzun boylu bir pli.njon yapmasına 
sebebiyet verdirdi. Çok teknik 
güreşen Finlandiyalıya Çoba -
nın kolunu kaptırması köprüye gel· 
mesine sebebiyet verdi. Bu tehlikeli 
vaziyetten acı kuvveti sayesinde kur
tuldu. Ve ilk devre Çobanın üstUn
IUğiyle nihayetlendi ... lkinci devreye 
Çobanın isteği üzerine Finlandiyalı 
altta başlandı. Çobanın oyun yapmak 
teşebbüsleri boşa gidiyor. Rakibi pek 
revval, ağır siklet olmasına rağmen 
ele avuca sığmıyor. Kol kapma, ka
fa yakalamak gibi tehlikeli oyunlar
dan kolaylıkla kurtuluyor. Maama
fih Çoban bıkmadan oyun tatbik e
diyor. Nihayet kuvvetli bir kol kap
ma oyuniyle Finlandiyalıyı yanm 
döndürdü. BUtün vUcudile sıkı bir 
yUklenme. Biraz daha... biraz daha 
derken milletinin şampiyonu yere se 
rildl. Fakat Mehmet yorgan gibi has 
mmı kapadığı için orta hakemi gö
remiyor. Bir düdUk işitiyoruz .. Meh
met galip ... Bu tahminimizde galiba 
yanıldık. Hakem ayakta müsabaka
ya devamı lpret ediyor... lşte bU
tUn tilvlerlmlzi ürperten civanmert-

First Vienna tnkıırıiyle şehrimize gel '>()ek olan Avusturya milli tak""ın• 
en şütör oyuncusu G 5 C H V E 1 O L 

\ 

ferdi kabiliyetleri noktasından vazi· 
yctlerini tetkik ederek Federasyona 
esbabı mucibesi ile mütaleasını bil
direcektir. Komitenin faaliyeti isti
şari mahiyette olacak. milli takım 
hakkında nihai karar federasyon ta· 
rafından verilecekitr. Yapılacak te -
maslarda mıntakalardan gelecek o
yuncuların Uç müsabaka kin kifayet 
etmiyeceği yolundaki şayialar üzeri
ne Federaoyon tekrar mıntakalara 
bu hususun münakaşa edilemiyeceği 
cihetle kafilelerin 16 kişiden mUrek· 
kep olabileceğini katiyetle bildirmiş· 
tir. Ayrıca bu karşılaşmalar için 

tik hadisesi burada vuku buluyor .. 
Yan hakemi bulunan Finlandiya ka· 
file reisi Lcyino· büyük bir sportmen 
likle orta hakemini ikaz ediyor. Gö· 
zü önünde olan tuşu, yenilen müsa· 
bıkm kendi milliyetinden olmasına 
rağmen mağlUblyetini haber v~rixor. 
Bravo bu sportmen adama. işte spo· 
run bilyUklUğU, işte sportmenin doğ 
ruluğu ..• 

17 dakika 5 saniyede Çoban Meh
met tuşla galip. 

56 lcilo Ahmet - Perttunen 
Halcem 1.eyino 

Bu gece ikinci mUsabakasmı ser -
best gUreş olarak yapan Finlandiya
lı Perttinen, Ahmetle karşılaşıyor. 

Güreşçilerin blrlbirine aman vermi
yen sıkı oyunlarile başlanan milsaba 
ka baştan aşağı biribirlerine muka
bil oyun yapmalarile geçti. Ortada 
biribirine sarılmış, kenetlenmiş iki 
genç arslan fınl. fınl dönüyor. mü
temadiyen oyun tatbik -ediyorlar. Tik 
devreyi Ahmet galip vaziyette bitir
di. 

ikinci devreye Ahmedin bir kol 
kapmasile baJlandı. Mukabil bir o
yunla Ahmedi tehlikeli bir köprüyf" 
getiren Finlandiyalı bu vaziyette 9 
dakika 56 saniyede tu,la galip gele· 
rek müsabakalara nihavet verildi. 

Bu karşılaşma misafir gUreşc::ileri 
mizin yüksek teknik ve kuvvetli e
nerjiler.ini birinci müsabakaya naza· 
ran göstermiş oldu. Katiyetle söyle· 
yebiliriz ki ,imdiye kadar şehrimiz,, 
~elen güre, ekiplerinin teknik itiba 
rile en kuvvetllslnl Finlandiyalılar 
teşkil etmişti,r. Ve zaten bunu tak
dir ettiğimiz i~indir ki Berlin olimpi-

ı\nkara ve lzmirden birer hakem ge
lecektir. Yapılacak müsabakaları i
dare ed0 cek hakemleri bildiriyoruz: 

Ankara • İstanbul Mustafa (lz
mir) 6 Haziran Cumartesi. 

First Vienna - Izmir Şazi Tezcan 
6 Haz.iran Cumartesi. 

Ankara - lzmır Ahmet Adem 1 
Haziran Pazar. 

First Vienna - Istanbul Şadi Kar
s:ın 7 Haziran Pazar. 

İstanbul - İzmir Ankaradan gele
rrk hakem 9 Haziran Sah. 

First Vienna - Ankara Suphi 9 ha· 
ziran Sah. 

vatları arifesinde böyle kıymetli bir 
C'kipi davet etmiş bulunuyoruz. lti -
raf etmek mecbttriyetindeyiz ki mi
şafirlerimiz bizden görgü ve teknik 
itibarile üstündürler. 

Yalnız. galip gelmek için kol bUk
mek, ağız tıkamak. çelme atmak, a
v•k kullanmak gibi greko romen 
~Ureşlerinde f avı olan hareketleri 
gizlice yapmağa teşebbüs etmeleri bu 
işin prof esvonel hilelerine kaçması
nı bildiklerini isbat ediyordu. Finlan 
diyahlarla UçüncU müsabaka perşem 
b<' ı?il"ii van11acakttr. 

"t".'N t"-ı.-~...-cıYAl 

Kiilliikname 
Sıtkı Akozan tarafından yazılan 

bu manzum eser, satışa çıkanlmıştır. 
Tavsiye ederiz. 

Aman ... Yemek lekesi... Korkmayın 

Bayanlar ve Baylar ... 

Lekeli elbiseleri Fatih İstim Boya 

Fabrikası Akif Latif yepyeni yapar • 

Merkezi: Fatih tramvay durajı. 

Şubeleri: Kadıköy Muvakkithane Su1-

tanhamıun Meaadet han 
No. 2 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Ticaret borsasına gelen telgraflar
da, her tarafta mahsul vaziyetinin 
iyi olduğuna dair haberler gelmek· 
tedir. Yalnız orta Anadoluda yağmu 
ra olan ihtiyaç gün geçtikçe hisse -
dilmektedir. Karadeniz ve Ege mın
takalarında yağmur vaziyeti iyidir. 

Havalann iyi gidişi borsada hubu
bat fiatlerini gevşetmektedir. Fakat 
böyle olmakla beraber, buğday tacir 
leri, fiatlerin dUşmemesine çalışmak 
tadır. Buna muvaffak olmak için, 
buğday tacirleri Anadoludan az mal 
almaktadırlar. 

Tiftik piyasasındaki hararet de • 
vam etmektedir. Oğlak nevinden o
lan tiftiklerin kilosu 110 kuruşa ka
dar yükselmiştir .. Alıcılar arasında 
Fransa ve İngiltere bulunmaktadır. 
Alman firmaları fiatlerin dUşmesi
ni beklediği için piyasadan tiftik al· 
mıyorlar. 

Zeytinyağı fiyatlanndaki durgun -
luk 4evam etmektedir. HenUz rekol
te kat'i olarak bilinmediği için, tile· 
car merak içindedir. 

Afyon rekoltesi kat'i olarak tah • 
min edilebilecek bir devreye girmiş
tir. Bu seneki mahsulün beş bin ton 
olacağı anlaşılmaktadır. Afyon 
tacirleri yeni sene mahsulu karşısın 
da, Uyuşturucu Maddeler Inhisan • 
nın ne yapacağını dikkatle bekle • 
mektedirler. Uyuşturucu Maddeler 
lnhisarı namına bir heyet Avrupada 
bulunmaktadır. Bu heyetin Avrupa
da ihracatı artırmak için yapacağı 
teşebbüsler, lnhisar idaresinin yeni 
sene mahsulüne karşı alacağı vaziye 
ti de tayin edecektir. 

Bahkçıhk 

Yeni· bir kanun 
projesi hazırlanıyor 
iktisat vekaleti ihracatı teşkilat -

landırma bUrosu direktörü Servet 
Türkofiste balıkçrlan bir toplantıya 
çağırm19tır. Bu toplantıda balık ih
racatını artırmak için ne gibi teşki
lata ihtiyaç olduğu göriltülmU9tür. 
Aldı~mız mal\ımata. göre lktiaat 

vekaleti balıkçıltk hakkında bir ka
nun layihası yapmak için bir proje 
hazırlamaktadır. Türkiyede balıkçı -
lık hakkında bir kanun mevcut değil 
dir. Otuz sene evvel balıkhane neza
reti tarafından yapılan saydüşikar 
nizamnamesi tatbik edilmektedir. 
Bittabi bu nizamname bugünkü ih -
tiyaçlan temin etmekten uzaktı, bu -
r ''nkU balıkçılık şartlarına göre, ye 
ni bir kanun yapmak !uzumu hisse
dilmektedir. 

Yeni yapılacak balıkçılık kanunu
na göre, balık ihracatı bir teşkilata 
bağlanmak suretile tanzim edilecek
tir. Bundan başka balıkçılara dal
yan sahiplerine kredi veren mali bir 
müessese mevcut değildir. Balıkçılık 
işleri, balıkçı kabzımalların tahak • 
kümU altındadır. Vaziyete hakim o
lan kabzımallardır. Bunlar ağır faiz 
vermek suretile. küçük balıkçıları 
tazyik etmektedirler. Yeni balıkçılık 
kanununda, balıkhanede kabzımal 
ve kahya gibi eskiden kalma muta
vassıt anasırı ortadan kaldırmak yol 
ları aranacak, yukarıda yazdığımız 
gibi balıkçılara kredi açacak bir mü
essese kurulacaktır. Bundan başka 
senelerdenberi bin bir tehlike kal'fı-

No. 41 

Ademle Havva 
Btlrbao CAHii> 

Makine homurdandı. Şoför direk
siyonu çevirdi, yan sokaklara sapı
yoruz. 

Bu sapış üç aydır yürüdüğüm zah
metli, karanlık ve ümitsiz yoldan be
ni kurtaracak mı? 

• 
ntihapb, ateşli bir gece. 
Hummalı, heyecanlı iki gece. 
Fırtınalı, kasırgalı Uç gece!! 
Alis ve ben. 
Ben ve Alis! 

Hububat piyasasında 

lstanbulda buğday fiatlerinde 
20 paı:a kadar 9erileme var 

Istanbul piyasasına fazla buğday Romanya buğday piyasası son haf 
gelmesi yüzünden fiyatlarda cinsine ta zarfında durgun geçmiştir. Satış 
göre 10 - 20 para kadar bir gerileme fiyatlarının buğdayı kıymetlendirme 
görülmüştür. Yeni rekoltenin pek be yolunda alınan tedbirlerden beri ilk 
reketli olacağı hakkında haberlerden defa olarak en aşağı dereceyi buldu
dolayı bu madde piyasanın alacağı ğu haber verilmektedir. Bunun, dış 
vaziyet kestirilmemektedir. Son fiyat pazarlardan istek gelmemesi ve son 
lar şunlardır. tahminlere göre yeni mahsulün eyi 

Beyazlar 6,25 - 6,87 Kızılcalar 6,12 olmasından ileri geldiği sanrlmakta-
6,37 Sertler 5,87,5 dır. Kalite arasındaki farklar nazarı 
Eğe mıntakuında buğday piyasa- itibare alınacak olursa, son hafta buğ 

sı geçen haftaki durumunu muhaf;\- day fiyatlarında 1000 Ley kadar bir 
za etmektedir. Piyasaya az mal gel- düşüklük görülmektedir. Son fiyat
mesine rağmen Ziraat Bankasının !ar unlardır. 
400 ton buğday satışı fiyatların yük 77 kilo gram yüzde 3 karışık, Bra
selmesine mani oımu,tur. Yağmurla- ila Umanmda 45.000 ley 77-78 kilo gr. 
rın fazlalığı dolayısile yeni mahsulün yüzde 3 karışık Kalas limanında 48. 
piyasaya çıkmasının gecikeceği tah- 000 ley 77 kilo gr. yüzde 3 karışık 
min edilmektedir. Köstence limanında 46.000 ley 
Uşak sert 6,625 Uşak yumuşak6, A • 

75 Yerli 6, 375 rpa pıyasası 
Samsun mıntakası buğday piyasa Istanbul arpa piyasasında son haf-

smda yeni bir değifiklik olduğu bil- ta içinde de büyük muameleler olma
dirmektedir. Yeni mahsulün iyi oldu mıştır. Yapılan alış verişler iç sarfi
ğu ve fakat mUtemadt yağmurlar ~o yat için ve kUçük partllere münhasır 
layısile idrakin gecikeceği kaydedıl-

kt d. M takanın muhtelif mer- kalmıştır. Son yağmurlar dolayısile 
me e ır. ın . h .. . lO l5 
kezlerindeki son fiyatlar aşağıda gös yenı ma sulun pıyasaya arzının . 
terilmiştir. gün daha gecikeceği haber verilmek 

Samsunda 5,95 • 6 kuruş Çorum- tedir. Fiyatlarda geçen ~aftay~ na
da ekstra 5 50 kuru~ A.masyada birin zaran beş para kadar bır gerıleme 
ci sert 6 • S,25 kuruş kaydedilmiştir .. Yeni mahsulden aliv-

Mersin mıntakasmda bu sene re- re olarak :Mersınden 90 - 95 paraya 
koltesinin pek bereketli olacağı, vak mal bırakıldığı bildirilmektedir. Son 
tinde yağan bol yağmurların hububa fiyatlar 3.62 - 3,75 kuruş arasında 
ta çok bUyUk faide verdiği bildiril- dır. Geç~n hafta fiyatları ise 3,875 
mektedir. Bu mınta.kada buğdayların ku":ş idı. . 
biçilmesine başlanmıştır. Fiyatlar son E~e m!ntakası a~a pıy~.sası ge~
hafta içinde de he.fif düşmekte de- ş~ktır .. Pıyas~, yenı m.ahsulu bekleyı
vam etmit ve kilo başına 0,25 • 0,50 cı vazıyettedır. Son fıyatıar: 4ı25 4, 
kuruş tenezzül kaydedilmiştir. Son 375 kuruştur. 
fiyatlar. Samsun piyasası arpa piyasasında 

Adana yerli buğday 4,30 - 4.55 Mer talep azalmış ve fiyatlarda hafif ge
sinde 4,875 • 5, 375 Konyada beyaz rilemeler görülmüştür. Geçen hafta 
5,284 Konyada sert 5,611 4,50 kuruş ola~. arpal~ bu hafta 4 

Kars mıntakasmda buğday fiyatla kuruşa kadar duşmUştur. Mıntakanın 
rında hafif bir gerileme görfilmU,tUr. diğer yerlerindeki fiyatlar ise şöyle
Son fiyatlar 5-5 kuruı arasındadı~. dir: Çorumda 4 - 4,70 kuruş Sivasta 

Dıt piyualarda ispanyada Barce- 5, 75 kuruş 
lon hububat loncumm aon fiyattan Mersin mmtakası arpa piyasasın-
100 kilo bqma. ~ta. ola.ralr. 9u au- da önemli işler olmadığı bildirilmek
retle bildirilmektedir. tedir. Son yağan yağmurların har-
Buğday Castilla 36 - 37, 50 peseta man işlerini bir hafta daha geciktir

Buğday ekstrmadura 35,75 - 36, 50 diği kaydolunmaktadır. Çukurovada 
peseta, buğday Montes Aragon 39.50 havaların son günlerde açması Uzeri
peseta, buğday Navarra 38 peseta ne harman faaliyetinin başladığı ila
buğday Lerida 39 peseta ve olunmaktM.ır. Mmtakadaki son fi 

sında baltkçılık yapan, balıkçıların 

da müstakbel vaziyeti göz önünde 
tutulacaktır. Mevcut balıkçılar cemi 
yeti bu gibi içtimai vazifeyi ifa ede
bilecek bir teşekkül değildir. Yalnız 
bütçesinde senede birkaç malıil ba -
hkçıya birkaç yUz kuruş yardım et
mektedir. 

Yeni yapılacak balıkçılık kanunu 
projesinde balık tutmak için bazı ka 
yıtlar konacaktır. Balıkların hangi 
zamanlarda tutulacağı da ayrıca ta
yin edilecektir. Mesela: bazı balıkçı
lar, balık tarlalarında balıkların yu
murta yapacağı ve mikatnnın arta
cağı bir devrede, balık avlamakta -
dır. Bundan başka bombayla balık 
avlamanın da önüne geçmek için ka 
nuna ağır hükümler konacaktır. Bu 
hükUmlere göre, bombayla avla -
nart balıklan satanlar da ayni dere-

cede c~zalara çarpılacaktır. 

galiba bizdik. 
Uç gündenberi Ostende'deyiz. 
Plajların, deniz kostümlerin en 

yeni modasını buraya Alis getirdi. 
Onun bir nar fidanına benziyen düz
gün vücudu biribirinden şık mayolar 
ve pijamalarla hemen kalabalıkta 
ayrılıveriyor. 

O kır gecesi başhyan sarhoşluk 
mu devam ediyor. Çılgın gibiyiz. 

Alis sevimli bir kedi gibi uysal. 
Onun karşısında erkek olduğumu 
anlıyorum. Hiç ukala değil. iddiacı 
hiç değil. Zekası belki orta. Fakat 
cinsinin bUtün lüzumlu hassalarını 
anhyan işlek bir zeka. Tam bir dişi. 

yat durumu a.'}ağıda gösterilmiştir. 
Ceyhanda 2,375 kuruş, Konyada 

4:,313 - 4,3 6 kuruş, Diyarıbekirde 2, 
50 kuruş, Kiliste2 kuruş 

Kars mıntakasında arpa piyasası 
gevşekliğini muhafaza etmektedir. Fi 
yatlarda bir değişiklik görülmeyerek 
kilo başına 1,50 - 2 kuruş arasında 
bulunmaktadır. 

Dış piyasalar: Romanya arpa fiyat
larında, nisan ayı vasati fiyatına na
zaran, vagonda 2000 Ley kadar bir 
düşüklük kaydedilmektedir. Bunun 
bir taraftan Avusturya ve lsviçrenin 
ihtiyaçlarını temin etmelerinden di
ğer taraftan da yeni arpa rekoltesi 
aliverelerinin çok dUşük fiyatlara tek 
lif edilmeleri ve satılmalarından ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim ha
zır malın vagonu 22. 23000 Leye satı 
hrken yeni mahsul Ağostos teslimi 
19.5000 leyden satılmaktadır. lspan
ya, Barcelona hububat loncasının son 
arpa fiyattan 100 kilo başına şunlar 

hatırlatb. 
Fenerden Burgaza yaptığım yüz. 

me rekorlarını hatırlıyorum. 
Alis de iyi bir yüzticü. Fakat bura

da o kadar iyi yüzgeçler var ki! Hat
tl Manşı geçen Ingiliz kadını bile 
burada! Kayış gibi bir kadın. Deniz, 
güzel kadın vücutlarını bozuyor. De
niz sporu sert diyor. Kum. Güneş ve 
deniz tabiatın bu en körpe ve nadi
de vücutlarını hırpalıyor. 

Yirmi gün içinde ikimiz de bütUn 
Ostende'liler gibi iki kavrulmuş ol
duk. 

Alis çok memnun! 

Ayılmak istemediğim sarhoşluk. 
Lezzetli uykusuzluk. Damla damla 

Ve kıvır, kıvır, lüle lüle siyah saç
ları ,tatlı esmer ylizüı parlak nisan 
gecelerine benziyen gözleri, ile sarı 
ve kumral renklerin o kadar bayağı
laştığı bu §imal plajına dehal bir gü
zellik kraliçesi oluveren Alis beni ka
fası, muhakemesi ile değil eti, ke -
miği, sinirleri ile seviyor. 

Bu kızın uysallığı, sakin halleri 
çok hoşuma gidiyor. Bir aydanberi 
beraberiz. Şimdiye kadar bir tekli
fime hayır demedi. Onun karşısında 
dUşUnUyor ve karar veriyorum. Hür 
bir insan olduğumu anlıyorum. 

raşe, zevk ve heyecan. Endişelerim 
yok. 

Kafamdan bir ağırlık kalkmış gi
bi. Beynime saplanan dikenden kur · 
tulmuş gibi rahatım. 

Kabus mu geçirdim bilmiyorum. 
Fakat bugün uzun, nöbetli bir 

hastalıktan kalkmış gibiyim. Uyku 
hastalığı mı, hümmalı bir tifo mu, 
bilmiyorum. Ağır bir narkos almışım 
her halde. .- ı i• • 

L1yejden plajlara giden son çift 

Ne tabii sevgi. 
Gazino, plaj ve yelken gezintileri. 
Çok para sarfediyorum. Fakat o 

kadar rahatım ki! 
lçimde telaş yok. Endişe yok. Ka

famı kemiren düşünceler yok. Yarı
nı düşUnmüyorum .. 

Plaj bana eski mektep hayatımı 

Hele iddiacı olmayışı o kadar ho
f Uma gidiyor ki! 
Dönüşte Brükselde üç gün kaldık. 
Bizim buradaki baba dostu Hida

yet Bey Romaya tayin edildiği için 
rahatım. Bu adamcağız adeta baba
mın hafiyesi idi. Vakıa beni takip 
etmiyordu. lşlerime karışmıyordu 
ama onu bir kere b8.f ağrısı gibi gör· 
düğüm için bir türlü ısınamadım. 

Romaya gideceği sıralarda biz Ha· 

BORSA · PiYASA 
2 HAZiRAN SALI 

Para Borsası 

A lıt la tıt 

Sterlin 625,-
ı Dolar 123,-

20 Franıu franıı 163,-
20 Belc;ıka lraqı 80.-
20 Drahmi 20,SO 
20 lsviçre fr. aıo.-
zo Celı nroa 14-
~o Le1 13,-
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 1 !13,-
Florin 12 SO 
Avuıturya ıilin 22,-
Marlı 21.-
Zloti 21,-
Penıo 22.-
Leva 22,50 
Yen 30,-
lıvec kurOll.D !O.-
Altın 970,-
Baııbot 242.-

Ç e i fer 
Pariı üzerine 
lnriliı üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Florin 
Çelcoılovak 
Avuııtur,,. 
Mark 
İıvec; kuronu 
İspanya peıeta 

Eıltam 

lı Bankaa.ı KIL 

' • N. 
l l Hımf11at 
Anadolu % 60 

.. %100 
Şirkethayriye 
Tramvay 
Romonti Nektar 
Terlı:9s 
Aslın Çimento 
Merkez Bankası 
Oırnanlı RAnku: 
Sark Merkez Eczanesi 

lıtflrraılor 

Türk Borcu I 

" " II ,, ,, III 
İstikrazı dahili 
Erıani A. B . C. 
Sıvaa Enorum 1 

• • n 

630,-
126,-
166,-
84.-
23,50 

820,-
88.-
16,-
52.-

196,-
14.-
24,-
12.-
23,-
24.-
24,50 
34.-
33.-

972, -
243.-

12,Ga 
1530,-

0,79,20 
10.07.415 

4,159,66 
2, .. 15.-
1.17,57 

19,18.83 
4,23.75 
1,97,12 
3.08.-
5,82,150 

17.50 
1.90 
9 Of! 

25,25 
•t.25 
15,-
19.SO 
~ .25 

IZ,60 
0,50 

67,50 
'ı\.-
4,45 

22,12,50 
21 ,-
21,10 
96.-
95,25 
96.50 
1>6,50 

Mısır . Taltvillerl 
l886 • 
1903 n 
1911 nı 

Toltvllaf 
Rıhtım 
Anadolu I ve II 

" flJ 
Anadolu Müme11il 

90.50 
85,50 

--91,50 
86,50 

10.60 
44,20 
47.75 
52,50 

Ayvacık panayırı 

ıslah edilmelidir ! 
Çanakkale, (Tan) - Bu bölgenin 

en sayılı ve şöhretli panayırlarından 
biri Ayvacık panayırıdır. Ayvacık 
kasabasına iki kilometro uzakta 
Gemedere mevkiine kurulan bu pa
nayır bilhassa hayvan alım satımı 
ile şöhret bulmuştur. Panayır bu 
yıl mevsimin çok yağı9 gitmesinden 
geçen senelere nazaran daha u ka
labalık olmuştur. 

Panayırın bugUnkU anlama göre 
tanzimi ve halkın istifade edeceği 
1,1ekilde yapılması çok faydalt olacak
tır. 

Ayvacık belediyesinin mUhim bir 
~elir kaynağı olan panayırın, mınta
ka mahsullerini te1Jhir eder bir aer
gi haline konması isteğe değer bir 
iştir. Bugünkü panayır, gayrisıhhi 
büyükçe bir pazar yeri halindedir. 

dır. 
Extremadura 36,50 • 39 Peeeta, 
Cutilla 36,50 - 40 pe seta 

yalle beraberdik. Bir gUıı Llyeje 
geldi. Yemeğe davet ettik. 

Herhalde gördüğü mükemmel 
manzarayı rapor teklinde babama 
yazmı9br. Eğer biraz daha BrUkael -
de kalsaydı ı, sarpa saracaktı. Onun 
buradan ayrılması ile kafamı ağrı -
tan yüklerden biri daha kalkmlf ol
du. 

Yav8.f yavaş benliğimi, hUrriyeti
ml buluyorum. 

• 
Ostende gezintisi, civcivli plaj ha-

yatı ve Alis beni tamamile değiş
tirdi. 

Sinirlerime h&kim bir adam ol· 
oldum. 

Eski çapkınlık hayatımdaki benli
ğim beni buldu. Dünyayı artık ken
di keyfime göre görüyorum. 
İçimde acımak, üzülmek gibi duy

gular çok şükür kalmadı. Hele baf
kası hesabına hürriyetimden ve key
fimden f edakirhk etmek mecburi • 
yetleri duymuyorum artık! 

Kendim için yaşamanm z;evkine 
tekrar kavuştum. 

Kafam bir kızgın fırına aokulmu., 
gibiydim, handiyse beynim sulana • 
caktı. 

, Sinirlerim uyu,muf gibiydi ve bir 
yaprak gibi esen rUzgarm önünde 
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Bir dul kadın • 
sevıyorum 

Istanbuldan Esat imzasile: lirsiniz. Size saadetler temenni ede·· 
Y(Jftm henii.z !5tir. Bir buçuk se

nedenberi fi y(Jftnda bir dul kadını 
seviyorum. Ayni zamanda o da beni 
seviyor. Her ak§am birilJirimizle gö
rüfilrüz; biribirimizi görmesek ha8ta 
gibi oluyoru:•. Bundan iki buçuk sene 
evı•el koca:n ölmü.ştUr. Şimdi bizim 
evlenmemize mani olanlar annem ve 
ablamdır. Genç olduğum için bir dul 
kadın ile evlenmeme razı değiller ve 
bu yüzden bana dargındırlar. YüzU
me bile bakmıyorlar. Sizden bir fi
kir almak istiyormn. 

riz • 

Aileniz her türlü vaziyeti siz yaş
ta bir kimsenin göreceği şekilden da
ha iyi görür.Onları danltmak doğru 
bir hareket değil. Size tavsiyemiz şu
dur! Annenize ve babanıza gidiniz, 
gayet hörmetkar ve çok sakin bir 
lisan ile derdinizi bir defa daha an
latınız. Aşkınızı söyleyiniz, ve onla
rın verecekleri karara, sizin aleyhiniz 
de bile olsa, razı olduğunqzu bildiri
niz, ve dedikleri gibi yapınız. 

ÇUnki kendi kendinize istikbalini
zi bağlayacak bir yqta değilainiz. 

• 
Os namıetten hangisini 

••smell 7 
A. B. imu.sile: 
"Köylüyüm 1'e köy muallim.iyim. 

27 y~ndayım. Evlenmek için üç kız 
intihap ettim: 

1 - Çok zengin bir köy ağa.sının 
kızı, 16 y~nda, cahil, oldukça gü
zeldir. 

! - Kendi köyilmde yakın akra
balarımdan güzelce bir kız, 15 ya
·~mda, cahil. 

3 - ilk tahsili bitirmiş, güzel, ki
bar bir ~ehirli kızı, f.! yaşında . , 

Köyilmde mükemmel bir evim, ge-
ni.1 arazim ve biraz da hayvanatım 
var. Köyümü terketmek i!temiyo -
rum. Birinci kızla evlenirsem me.!
leğimi terkedip bir 100y ağası olmak
lığım lazım. Halbuki madrabaz ağa
lar düfm'Jnımdır. Jkfnci kızla e1'le
nirsem mesleğimde de1Jam ede~ğim, 
köydeki işlerimi kızın ebeveynine 
terkedeceğim. Tatilleri Myiimde o
turacağım. Bu §ekilde Uct kazancım 
olacak, fakat acaba bu kızı ar.uma 
göre yeti§tirebilir miyim1 Uçüncü 

kııı ötedenberi aemyorum. Onunla 
me.s'ut olunım, fakat köyümü ter • 
ketmek ldzım. Çünkil köyümden ay
nlınca bütün köy i§leıim batacaktır. 
Gerçi bu bir piyango gibi talih işi
dir. 'l'a1«Jt bu Uç yolun hangisi da
ha aeldmet gibi gözüküyor Biu ao
ruyontm." 

Bizce, ikinci kızla evlenmeniz da
ha münasip olur. Çünkü, evvela si
zin gösterdiğiniz maddi deliller biz
ce de doğrudur. Bundan başka yaşı 
henüz on bet olan bu kızı, talebeniz 
gibi, istediğiniz şekilde yetiştirebilir
siniz. Ve yaş nisbetiniz onunki ile 
daha uygundur. Daha sonra, köy 
ile ali.kanız baki kalır. Köy ağalığı
na karşı mücadelenize bir taraftan 
devam ederken bir taraftan da ho
calık gibi memleket için çok lazım 
olan mesleğiniz ile de faydalı olabi· 

aürüklenip gidiyordum. 
Bugün artık dü9ünmUyorum, ha

tırlamıyorum bile o günleri ... 
Dilnya değişti. Dünyayı ba,ka 

tttrlU görllyorum. Dünya benim 
zevklerimin, keyfimin dUnyaaı! Ken
dim için yaşıyorum artık! 

• 
Plaj dönüşU Aliale bir başka 

apartımana yerleştik. 

Eski apartmandaki eşyanın çoğu
nu buraya getirttim. Yalnız o gül 
renkli yatak odasını bırakıldığı gibi, 
yttz havlularına, tovalet e,yaama va
rıncıya kadar temiz amballj yaptı • 
rıp emniyetli bir depoya kaldırttım. 

Her feyi unuttum. Düne ait his
lerim, dUtUncelerim de kalmadı. Fa
kat bilmem neden, o rw ağaçlı, iW 
kokulu, rW renkli yatak odıama el 
sUremedim. Hattl o rengi nerede 
gönem, o kokuyu nerede duyaam 
içimde bir derin y&ranm ıızladlğmı 
hiuediyorum. 

• 
Afla çok net'ell. 
Hayatı kalbi ile değil, daha ziya

de gözlerile gören ve eti, kemiği ile 
yafIYan bir frenk km. BUtUn zevki 
iyi giyinmek ve gezmek. Burada nf • 
hayet bir mektep talebesiyim. Be
nim kim olduğumu da bilen yok. 

• 
Sevdiğim i~in ona fena 

muamele ediyorum 
Şehzadebaşından Remzi imzasile' 
"On Benedenberi seviyorum. Ben 

şimdi 49 ya§1ndayım. Kartm henüz 
~6 ya.ştnda, üstelik de çok giızel. 
Seneler geçtikçe içimi bir kurt ke1ftir 
meye başladı. Kendime itiraf etmek 
istemediğim bir şey var: Kan mı .s~ 
viyorum ve ontt müthiş kıskanıyo

rum. Onun böyle güzel, böyle neşeli 
böyle §1k görünce içim bitiyor ve ak
sine ona mütemadiyen fena muame
le ediyorum. Bu 1'aziyet ne olacak. 
Asabım bozuluyor, çalışmıyorum, 

Aklım, fikrim evde ve her an karı
mın beni aldattığını öğrenec•kmi

ıfim gibi geliyor. Bu evham{ardan na 

ad kurtulabilirim1 
Karınızla evlendiğiniz zaman bu 

kadar bUyUk bir yaı farkını nazan 
itibara nasıl almadınız! Mamafi ka
dın erkekten çok daha çabuk ihtiyar· 
lar. Böyle olanlarla geçinilmez. Lil· 
zumsuz kıskançlıklar yapmaymız. 

Sonra karınıza fena muamele etmek 
iyi bir sistem değil. Billkis ona kar
şı fevkallde tatlı davraaabtliriz. Fe
na muamele bir kadını bıktırır ve 
belki böyle devam ederseniz korktu
ğunuz başınıza gelir. 

• 
Omitsiı sevgi 

Istanbuldan H. M. S. imzasile: 
"Yirmi bir y~ındayım. Tam iki 

sene evvel ayni dairede bulundu~m 
bir kızı sevmekteyim. 

Kendisine sevgimin sonauz oldu~. 
>ıu bildirir bir mektubu daire arka· 
daşlarımdan birile gönderdim. Kı• 
ertesi gün ayni arkadaşla tehditle ce 
vap vererek gönderdiğim mektubu 
iade etti. Buna ben hiç danlmadım 
ve sevgim .!arsılmadan onu aemnek

te devam ettim ve bir ay sonra tek
rar ikinci bir mektupyazdım. Kız 

ayni tehditle ve ayni tarzda mektubu 
iade etti. Artık Umidimi kestim, 
Doğru bir vaziyette, bu zamana ka
dar durdum, fakat ayni dairede b1ı

Zunmamız ve resmi işlerle her ikimia 
de bağlı olmamız benim iki aenelik 
sevgimi tekrar hatırlattı. Onu 30ft.· 

!nLZ seviyorum. Bu sefer nasıl hare· 
ket edeyim 1" 

Nasıl hareket edeceksiniz? Hiç. 
Zorla aşk ve güzellik olmaz. O kızı 

sizi iki defa reddetmiş, demek iste
miyor. B i r üçlincU t~ebbüste 
bulunursanız, belki de hakkınızda, 

hem de ha.klı olarak, şikayette bulu
nur ve memuriyetinizden olursunuz. 

Bu Umitsiz Bevgiden vazgeçmeğe 

çalışınız, ve o kızı rahat bırakınız. 
O kızın sizinle ayni dairede çalıgma
smı kendisi için bir azap haline koy
mayınız. Bu, yakışık almıyan bir h&· 
rekettir. 

Alil te beni biru eli açık bir etUd • 
yan olarak biliyor. 

Buradaki ecnebi talebelerin çoğU 
kenar pansiyonlarda haşlama kesta
ne ve patates ile geçiniyorlar. Be· 
nim yaşayışım bir +-'.-be yaşayıeı de
ğil. Alisi zaten bunun için seviyo· 
rum. Her huyu iyi olduğu gibi gözU 
de tok. Bu kategori kızlar a.Şikı&rı 
bir talebe bile olsa soymak isterler. 
Alis bana zengin bir ada.nı gibi so ~ 
kulmadl. Onun çekingen, korkak 
halleri hiç hatınmdan çıkınıyor. O 
son kır lokantası pcesine kadar 
benimle allkadar oldufu hiaainl ver· 
medi. Sadece bir arkada9 olarak 
kaldı. Fakat o gecelen sonra da bU· 
tun le\fllalle kendint bana bıraktı. 

Pllja p!erken ve plirken BrUk· 
selde ona epey masraf ettim. Allf· 
madıjı ve görmediği bu allf veriflel' 
onu f&fkma çevirdi. Hattl bir ara· 
lık benden ftlphelendiğini bile bil· 
settim, 

Plljda m IDka otelde yer aldlfPXl 
zaman bana: 

- Ne yapıyorsun, dedi. deli nıl 
oldun. Bir skandal cıkarmıyalıml 

GUldüm. 
(Arkut var) 
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Gözyaşı da 
birinin 

söz gibi 
bulunmasını 

karşısında 

ister 
taıvarıyordu: Silrpilhi paranın kim· 
den geldiğini aöytemiyecekti. Sürpk· 
hi göğsünde, kafasında put çıkara- • 
tak söyleıniyeceğine yemin ediyordu. 
llu yeJQine lüzum yoktu: Çünkü SUr· 
PUhi bu paralan Adnana getirmiyor
du., 

~hbopsıı cenaze 

Geceyansı. 
Oda kapıSI vuruluyor. 
Macide adını bilmediği aakallmın 

koynunda ihtiyatla uyandı. Karyola
dan yavaş yavq indi. Şamdanın u -
tunu idare kandilinin fitiline sürdü. 
Odanm azalan karanlığında çıplak a
hk1armm ucuyla koşarak kapmrn 
l!ıahtarmı çevirdi. Hizmetci kadın o
da.ıun içinde fazla akisler yapan kısık 
leale: 

- OlUyor~ 
t>edi. 
Senih efendinin oda kapısında, Ma,.. 

tide, elinde pmdan, durduğu ıaman 
~h efendi alt çenesi göğsüne sark
lnıt kapıya bakıyordu: Olmüşttt. 

Macide, gözleri ölUniln yüzünde, 
biraz dil UndU. Sonra hizmetçinin Jru
laA'ma: "Sabah beni erkenden uyan
drr!" dedi; oda.sına kaçtı: karyolanm 
l'a.nmda, o gece kiminle kaldığını dü
IUnerek sa.kallı adama baktı. Kocası
rını ölüsünden U,Uyen kadm, yere 
dtlşen yorgam aldı; yatakta kendi vU 
tudunun Ilık çukuruna mğmdı. Uyku
lu faşmamak için ölüyü dü§Unmiye
~k hemen uyudu. 
Şamdanı IÖndUrmeyt unutmuştu. 

'ıumun san 1'Iğıpda, yorganm kena,.. 
l'ıılda, iki kafa.tam, iki ~işkin eafra ke
leainin aan iltihabi yle kabanyor, 
beraber horluyorlardı. 

I>Un gece çok lçml§ler, geç uyumue 
!ardı; ve Macide ııabah erken uyana
bıadı; ölü, Macidenin, ve batka oda.
lardald erkeklerle kadınların uyan
!rıasmı bekledi. Tabut, telleri ualmıı 
J)(ieküllU f Mlyle ikindiye doğru ev • 
den çıkabildi: Çilli Mahmut cenau
llbı ucuz olmasına. dikkat etmişti. Ma
tide merdivenin başından tabuta ba
~rken kendiaini ağlıyacak sandı; fa
Irat göz Y1fI da söz gibi kartmnda bi
tinin mulunmumı fster; Ya.elde ken
di kendine ağlıyamazdu; mendilini 
tözüne ptfrmeğe huırlanırken. bur
llunu kuruttu, pencereye kôftu. Ta
butun arkasında On 11ciler Arap Av
llUUabın rei&iği altında. yUrllyor, t1ç 
hamalın kaldırdığı cenazenin dördün· 
tU kolunu Çilli Mahmut tutuyordu. 

Arap Avnullah pqa, cenuelerdekl 
btıtttıı milbim adamlar gibi. çabuk yo
~du.; eve Macldenbı yanma d<SndU. 
'ıacide, gözleri olduğu için, ne ister
le yapılacağım biliyordu; kocası Se
bih efendinin till formalı resminin 
lıaınmat gueteeine konulmumı A· 
tap Avnullahtan rica etti. Arap sa
tn:dr, kadm haykırarak yalvuıyordu. 
~e güçtü: Se8 pha kalkacak, mev
tıı boynunu bUkecekt.l. 
, Arap, yavq leSle: "Olur!" dedi. 
'rapta, IQtuflarmı kUçWterek vaade
~ kabadaytlarm .hıcellği vardı. lıfa
efdenin aevinçten gözleri bilsbütiin 
~ldu. kirpiklerinde hazır duran Yaa
-vıa kocıısma ağladı. 

Arap gittikten 80Jlr& eczacı Karni
~ kansı Sürpühi, Macideye bir bq
ca cenaze haberi verdi. Adnanm ana
lı dün gece ölmUottt. Bunu SUrptıhtye'" 
~Yliyen eczacı Kanılğ Ud g11n ev
~1 Adnanm Trabluagarbe llUrilldll • 
~Un de kanııma fısdamıştı. l"aka.t 
~~~Uhi bunu Macldeye a'madı: 
~llllktl, Macidenin SürpU.hU ile Ad.na
~~ para göndermesi için Adnanm l~ 
"'llbuld& oturm&8I llzmıdr. 

Her odoaı yofolclı ev 

Tıpıa h~ gibi!.. Sofulardaki 
~her odumda amk bir karyola 

8 ~. Senih efendi öldükten IOlll'& 
~ola aldılar. 

~ !4acide yalmz Çilli Mabmudundu. 
lfka.Iarma '1lmııyordu. Mahmut evi 
'tı-~ ıtletmek l~, komisere vere
~ parayı Macideyle yiye>rdu. HU
~ etten korkmak ve poU.ı kendi e
lle para vermek, onuıı namU1Una 

0kunuyordu. 
•-~de geceleri vaktin nuıl geçti
•IQl duymuyor. Fakat gündüzleri ic 

ııkmhsmdan hali harap. 
lç llkıntun insanm ne yapacak, ne 

de yıkacak bir oey bulamaması de -
mekse bu sıkıntı çok haklıydı; çün
kü Macidenin yapacağı şey gece baş
ılyordu; yıkacağı şey yoktu: evini yı~ 
kabilirdi; onu öyle bir yıkmıetı kı bu 
hara.benin hırpalanacak tarafı kal -
m&ml§tL Ve gllndilılerl betbahttı. 

Şarkı parçaları mmldryan kendi sesi
ni dinliyor, sonra bot olduğu için çok 
büyük sandığı evi kendi baıına dol
durmaktan yoruluyor, susuyordu. 
Sustuğu zaman yokmu11 gi'ôi, büsb~~
tün yalnız kalıyordu: Kendisinin o -
turup kalktığını seyredecek kadar 
yalnız! ... 

r ArkaııJJ var 1 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan Y enibıhçede Katip 
Muslahiddin mahallesiniQ. Hastahane sokağında eski 88 yeni 
-114 - 112 N. lı evin müfrez kısmı (iki oda bir ıofa) 937 aen~si 
Jnayıaı 10nuna kadar kiraya wrilmek üzere pazarlığa konulmu~ 
tur. Şartnamesi Levazun Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir 
mek isteyenler 4 Haziran 936 perşembe günü saat ·~ıs de Daimi 
Encümende buluıunalıdır. (B) (27 59) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde ön 
sokıkta 4-31 N. lı ev 
Ortaköyde 15 N. h Cavit ağa mektebi 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük 
ayazma sokağında 29-67 N. lı ev 
Arnavutköyünde Lütfiye mahalleainde Aralık 

48 
60 

48 

sokakta 2-7 N. lı ev 60 
Beşiktaşta Sinanpaşa medresesinin ( 4,7 ve 10 
N. 1ı odalan hariçdir.) 240 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinin Küçük 
ayazma sokağında 5-7 N. lı ev 72 
Ortaköyde Vapor iskelesi aokağmda 8 N. 1ı 
Mecidiye mektebi 144 

3,60 
4,50 

3,60 

4,50 

18 

5,40 

10,80 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi soka 
ğmda 27-55 N. h ev 36 2,70 

Yukarda •emtlcri senelik muhammen kiralan ve teminatları 
yazılı olan mahaller 937 veya 398-939 senesi mayısı sonuna ka 
dar ayn ayn kiraya verilmek i.izei-e açık artırmaya konulmuş 
ihale gününde giren bulunmamıt olduğundan artırma 9 Haziran 
936 ailı gününe uzadrlmıetır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. İstekliler hizalarında gösterien mı,ıvakkat teminat mak 
buz veya mektubile benıber yukarda yazılı günde saat 1 S de 
Dalıni Encümende bulunmalıdır. (l.) (3046) 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Y eniköyde Tekke IO 
kağında 14-16 N. lı 2234 metro 60 santim murabbaındaki arazi 
teslim tarihinden itibaren 937 ıenesi veya 938--939 mayıır ao 
nuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmu~tur. Şartna 
mesi Leıvaznn Müdürlüğünde görülür. Pazarlıfa girmek isteyen 
ler 225 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera 
her 19. 6. 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulun 
malıdır. (3047) (B.) 

İshakpap yangm yerinde 2.\ 

Sahası M. Bir metro Muva~kat 
murabbaı ıunun teminatı 

Muh~cni 

inci ıdada yüzsüz arşa 30 4 , 
Aksaray yangm yerinde Yeıkup 
ağa mahallesinde Boyacı eokağmda 
46 mcı ıda<k yüzsüz arsa 84,50 1,50 9,51 
Cihangir yangm yerinde Havyar solca 
ğmda 31 inci adada yUz:ıUı arsa 24,84 5 9,27 
Alcaearay yangın yerinde Balaban afa 
mahalltıinde büyük Rqitpqa sokağında 
6 cı ada.da yüzsüz araa 107,32 2 16,10 

Yutc.aırda ıahaıı ve bir metrotlunun muhammen kıymeti mu 
vakkat teminattan yazılr olan arAlar alakadarlar arum 
da satılmak üzere ayn ayrı aç:ık artımıaya konulmu9tur. Şartna 
meleri Levuun Müdürlüğünde görülür. İlteklileri hizalarında 
ıöaterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
18. 6. 936 perşembe günü saat 15 de Daimt Encümende bulunma 
lıdır. (3048). (B.) 

FAYDALI~~ rl Her gün bir 1 
'-. BlkAye ı 

~BiLGiLER 
AIBRAK HASAN 

Fikret ADIL 
1 

Bugünkü Program 
r.tanbaJ 

18,- Oda musikisi (plik), 19,- Haber· 
ler, 19,lS Muhtelif plaklar. 19,SO Kzılay 
namına konferans: Dr. Arif Hikmet tara
fından (Sulhde Kızılay), 20,- Halk mu
sikisi (plak). 20,30 Stüdyo orkestraları, 
21,30 Son haberler, Saat 22 den sonra A
nadolu ajansmm gazetelere mahsus hava 
dis aervisi verilecektir. 

BUKB1!'..5 

18: Radyo orkestrasL 19,15: Konsrin de
vamL 20,20: Yeni plaklar. 21 (1875) askeri 
bando. 21 (364 nı.) Piyano konseri. 21,35 
Sarkılar. 22: Mandolin orkeıtruL 22,45: 
Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 

20: Piyano refakatiyle earlcılar, 21,45: 
Haberler. 22,10: Çingene musikisi. 23,10: 
Opera orkeıtrasL 23,30: Cazband. 

MOSKOVA 

18,30: Gürcü dans ve şarlnlarL 19,15: 
Edebiyat. 20: Straussun "Eğlenceli harb .. 

l adlı operetin radyo montajL 22: Yabancı 
dillerle neııriyat. 

VARŞOVA 

18: Sarkılar ve hafif havalar. 18,25: 

1 
Oda musikisi. 18,50: Muhtelif. 21: Operet 
p!lkları. 22: Şopen musikisi. 22.30: Muıi

ı ki nakli. 23,15: Radyo ulon triyoıu. 23,45 
1 Dans musikisi. 
' 1 Sinemalar, nyatrola.r 

• ELHAMRA : (Kartallar Uçarken) 
ve (Son Koz). 

• SARAY : (Slav lhtiraşlan) ve (Se 
vimli Pren5eı). 

• SUMER: (Bitmemiı Senfoni) (Pa
ra Kralı). 

* YILDIZ 1 (lki Kocalı Kadm) ve (Gü
zellik Enstitüsü). 

• SIK : (Anna Kristi) ve (Roberta). 
• AZAK : (lstanbuldan Geçerken) ve 

(Bir Aık Nağmesi). 
• MELEK : (Anna Karenin). 

ve (Bulunmıyan Adam). 

• TÜRK : (Saadet) n ClJd Göuill Bir 
Olunca). 

• USKUDAR HALE: (Aradığtın Kadm) 

Rastan~ Telefonlan 

Cerrabpa .. baataııeai 21603 
Gureba butaaui Yeni~~ 23017 
Haseltı lı:adınlar baataaeaı 24553 
Zeynep Klmil baıtaneal UROdar 60170 
Kudas butaneaı Capa 22142 
Bnolla Zilk<lr haıtanest 43341 
Gülhane baıtaneai Gülhane 20510 
Hodarı>ae• Nümane baıtaoeel 60107 
EtfaJ hutaneal SitH 42426 
Rıılrrrlr~h AlrıJ bastııne.ı 16 f\O 
earlıı Demlryollan Sirbd 23070 
Dewlet Demiryollan Hay~p 4214S 

itfaiye Telefonlan 

latanbul lttaıyeet 24222 
Kadıkoy ltfalyeıl 60020 
Veeillııöy, Bıkırkö1. Bfbtocder .. 
Oıküdıır itfaiyesi 6062S 
Beyotla ltfıiyeaf 44640 
Büyülrada. Heybeli. Barcaı. K malı ınm 

talralın lcfn telefon nntrahrıdaki memııın 
nDl"ID demel ktfidir. 

Mttracaat Yerleri 

Denu yollan acenteıl Telefon 42362 
AbJ (Kıd•ö1 lakeleal) 4S7S2 

Çabuk Srhht Vardrm Te,ldlAti 

Bu uumaradan ımdat otomo-
bili lateııir «9'8 

Krom Llmltet Şirketi 
TufJye Memurluğundan: 

fdare merkezi lstanbulda EminönU 
civarmda İf hanında bulunan Krom 
Limltet Şirketinin teslh ve tu!iyesi
ne ve tufiye memuru olarak benim 
tayinime karar verilmi§ ve bu karar
name Ticaret Kanunu ahkamına tev
fikan teecll edilerek sicili ticaret ga-

zetesinin 23 mart 936 tarih ve 278·1 

numaralı ntlshasile illn edilmiştir. lş

bu ıirkette alacak ve sair hukuku 

mevcut olanla.rm ili.n tarihinden iti

baren bir aene zarfmda tatil günlerin· 

den mlda hergün u.at 9,30 dan 12 ye 

kadar lstanbulda 19 hanında 3 numa

ralı daireye müracaat ederek alacak

larını kayıt ve evrakı milsbitelerini 

tevdi etmeleri lUzumu il!n olunur. 

Krom Limitet Şirketi Tasfiye 
memuru avukat 

Fethi ~an 

11111111111111111111111111111111111111~ 

Bayan Aranıyor : 
BUyUk bir rnilesııesede çalıştı- : 

nlmak üzere orta tahsilini bitir- E 
mit olup i3 hayatma atılmafa ha- : 
vesli, eski ve yeni yazıları iyi bi- a: 
len 18-30 yaşlarında bir Bayan § 
~or. =:; 

Iıteklilerin tercUmei hallerile a 
lbirlikte bir fotoğr&flannı (lstan- 5 
! bul posta kutusu 84) adresine S 
1 g&ıdermelerl. : 
~ııtıııııtıııııııııtııııııııııııııııııııi' 

ZA Yl - 46 sicil No. arabacılık eh
Uyetnamemi ayl ettim. Yenı.tn1 ala· 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Mustafa 

Ne zaman birisi azarlasa, onun 
kucağına kaçardım. Dadım beni 
göğsüne basar: 

- · Gel benim yavrum, güzel göz
lerine yazık değil mi, ağlama! 

Diye müşfik bir ittirat ile sallar
dı. 

- Söyle bakayım paşam, bi.iyüyün 
ce bana bakacak mısın? 

-EveL 
Bir defasında ona, asker Rızanın 

getirdiği tayın ekmeklerinden birisi
ni alıp götürmiiş: 

- İşte, fimdiden sana bakıyorum. 
Al, ekmek getirdim. 

demi~tim. Bu sefer de dadım ağ
lamıştı. 

Akşam olup sular karardı m1. he--
men ona koşardım: 

- Dad1, korkuyorum. 
- Niçin canım"! 
- Bilmem? 
- Gel sana Abrak Hasanr anla-

t.ayım. 

Dizinin dibine biiztilür, nefesimi 
tutar. dinlerdim. ,, 

O her zaman ayni hikayeyi, doğ
ruluğuna ayni yeminleri ederek an
latırdı: 

- Eğer yalan söylüyorsam, ga· 
vurun imaneızt olayım. 

- Dadı, gavurun imanlısı olur 
mu? 

- Olur paşam, olur.. Ha ne di
yordum. Allah beni bin bir parça et
sin ki, bu masal değil, sahi. Bak 
dinle: 

Uzak, tepeleri karla örtUlü dağ
larda bir köy vardı. Bu köyde Ha
ean isminde, kız gibi bir delikanlı 
vardı. lnce belli, uzun sash, başlan 
atkılı kızlar, su başından, oeylan gi
bi atının ilstUnde, Basanın geçtiğini 
görünce kızarır, bozarırlar. kimisi 
adımını şaşırıp başında taşıdığı tee
tiyi düşUrür, kırar, kimisi dalarak 
suyu taşınrlardı. Hasan bunların 
hiçbirisine bakmaz geçer, köyUn ni
hayetindeki kulübeye yaklaşınca 

atından iner, eğerini düzeltiyormuş 
gibi yapardı. O aralık, kulUbenin 
tek penceresini kapatan 21akız gibi 
perde aralanır gibi olur, titrerdi. 

- Dadı. o kulUbede ne vardı.? 
- Ne mi vardı? tiManm atı, ei-

libı kadar sevdiği bir kız vardı. 
- Kim imiş bu kız ? 
- Ne bileyim ben. 
- ismini de bilmiyor musun? 
Dadım göğüs geçirir ve: 
- Bilmiyorum yavrum, bllmiyo -

rum, derdi, unuttum. 
- Ey sonra? 
- Sonra, o kulübede ihtiyar an-

nes!tc oturan kız, bir sabah kalktığı 
zaman, anasını koynunda taş gibi 
katı ve buz gibi soğuk buldu. Ano.sı 
ölmüştü. Kız ağladı, dövündü, para 
etmedi. Ölümün kulağı sağırdır, 
yavrum .• Sonra, kızı amcaeı geldi, 
aldı, evi. : göttirdU. Bu adam köyün 
eşrafındandı amma, kimse onu sev
mezdi. Kızın anası bile onunla dar
gındı, yanına hiç uğramazdı. Kız da 
gitmezdi Hem, amcasının Hasan ile 
de arası açıktı. Bu da ayn bir hiklye 
amma uzatmıyahm, kız, amcasınm 
yanına gittiği günden sonra Hasanı 
göremez oldu. Hasan, evln önUne ge
lir gelmez, amcası uşaRlannı gönde
rir, onu kovdururdu. Köyün içinde 
herkes onlara acırdı amma, ne yap
sınlar! 

Bir gUn, Hasan dayanamadı. Ne 
olursa olsun km amcaemdan isterim 
diye yolunu bekleai. Onu görünce 
gidip, eski hiddetini unutarak elini 
öptu, Allahın emri, peygamberin 
kavlile kızı istedi. İhtiyar amca: 

- Ne, dedi, senin gibi c;ulsuza 
ben kız mı veririm, alimallah saraya 
satanın da ıana vermem, defoll .• 

Bu son ümidin de boşa ~ıktığ'mı 
görUnce, Hasan kızı kaçırmağa ka
rar verdi ve bir gece, evi bastı, za
ten ona gönUUU olan kızı terke.ine 
aldığı gibi dağın yolunu tuttu. Am-

J 

cası, hiddetten köpürmüş, arkasın .. 
dan dört atlı salıvermişti ve: 

- Hergeleyi gebertmeden döner • 
seniz, kafanızı kopanrım. 

demişti. Zaten onun gibi pis ruh
lu olan bu uşaklar Basanın peşine 
dilşmüşlerdL Adet veçhile, kızı ka
çırdıktan sonra artık her şeyin bit
tiğini zanneden Basanı, bunlar ga
fil avladrlar, bastırdılnr. Bununla 
beraber, Hnsan, onlarla, aslanlar gi
bi döğüştü, ikisini haklamadan ken
'di de düşmedi, zavallı kız, iki hay· 
dudun elinde kalmıştı. Basanı, yer· 
de, al kanlar içinde görünce, üstüne 
kapandı, ağladı, ağladı. Haydutlar
dan biri, kaba ellerile onu omzundan 
tutup çekti. Kız, Basanın göğsüne 
saplı bıçağı, kalkarken yaradan çek
ti, doğruldu ve bir hamlede eli om· 
zunda duran uşağın gö3t1ne sapladı. 
öteki uşak bunu görünce, üzerine 
dişi bir kaplan gibi atılan kıza tüfe
ğini çevirip ateş etmi , onu yarala· 
mışb. Fakat yarası kolundandı, ha
füti, amcasmm evine getirip onu iyi 
ettiler. 

Aradan altı ay geçmiş, kız iyileş
mişti. Amcası onu ,şimdi kendi oğ· 
luna \•arması için zorluyordu. Biça· 
re kız razı olmuştu. Hasan ölmUştü. 
Onun için ha amcasının oğlu, ha bir 
ba~ka birlıııl müsavi idi. DUğUn, bil· 
yük bir debdebe içinde yapılmı~tı. 

Bir gün, kız, su ba,ından öteki 
kızlarla beraber dönerken, uzaktan 
bir atlı, tozu dumana katarak gel· 
mişti. Bu, Hasandı. Hasan ölme
mişti. 
Kız onu görünce durdu, ısallandı 

ve yere düşerek bayıldı. 
Kızın amcası, uzaktan Hasanı 

görmüş, jandarmalara şöyle bir ha
ber salmıştı: "Uşaklanmdan üçünü 
öldüren katil Hasan geldi, yakala
yın!" 

Hasana gelince, o, olanı biteni öğ· 
renmiş, 

- Ben artık abrak oldum! 
Diyerek gibniş, kızın amcasını, oğ· 

lunu öldürmüş ve evine, kümesine 
ateş vererek ortalığı yakmıştı. 

- Dadı, abrak ne demek? 
- Anayı, babayı, ııevgiyi, hayab, 

her şeyi terketmek demek. Bir in· 
s:ın abrak oldu mu. bir nevi eşklya 
oldu demektir, önüne çıkan canlı 
ber mahlfıku öldUrllr. Abrak çıkan 
memleketlerde, bu adamı öldürmek 
te bir nevi sevaptır, bir abrağı öldü
ren cennetlik olur, hükumet bunu 
katil saymaz. lşte Abrak Hasanm 
hik~yeııi bu kadar. 

- Dadı, olmaz, daha bitmedi. ktı 
ne olmuş? 

- Bilmiyorum. 
- Abrak Hasan? 
- Onu da bilmiyorum. 
- Kuzum söyle, canım söyle! .. 
Dadım kızar, kalkar: 
- Şimdi dudaklarını şişiririm. 
Diye daima belinde bir torbada 

~aklı tuttuğu kırmızı biberi gösterir
di. 

Aradan seneler geçti, bir gün da
dım öldü. O gece gözüme uyku gir
medi. Ertesi gün, bizi bir odaya ka
padılar. Dadım tenefirde yıkanaca.k
tı. Ne yapıp yaptım, odadan kaçıp 
gözetledim. Dadımın sağ kolunda bir 
yara gördüm ve kaçıp odaya dön • 
düm. 

Ve o zamanlar bir türlü sırrını 
anlıyamadığım Abrak Hasan hika • 
yesinin sımnı şimdi anlıyorum. 

Fikret ADIL: 

ViKiNG 
SUT MAKINALARI 
yifatça ucuz h8.sılatça 
yük!!ek ıağlamlıkça 

emsalsizdir. 

~ür/(~11rtJ/JDLTD. $Tl 
IST4NIU~. OA1.4TA, ... tlMM ll'AUla .. 
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lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Üsküdar'da Çinili 219 derkah altında dükkan 
Üsküdar' da İmrahor Ali paşa 7 Ev 
Üsküdar'da Atik valde dergah ve Semahane 
Üsküdar'da atik valde Musalla 1 sayılı meşrutahane 

,, Bulgurlu Mescid yeni sokak 5 ,, Ev 
,, Selmanağacamii yanında 4-1 ,, Dükkan 
,, Selimiye divardibi 1-1 ,, arsa 

" 
Selami Ali karakul 
hane 

Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü 

" " " ,, " ,, 

62-64 
57 
14 
12 

,, Osmanağa Beyazıt ket- 18 
hüda cami altı 

,, İbrahimağa Camii sokak 1 7 
,, Zühtü paşa tahta köprü 2 
,, Osmanğa Söğütlü çeşme 302 
,, Zühtüpaşa Cami sok- '- 25 
,, ,, Bağdat 30 

Kandilli Derman kilise 1 
Kanlıca Camii avlusu Oda 

" 
" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

baraka 

Ev 
Dükkan 
Ev 

" Dükkan 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Dükkan 
Ev 

" 
Beykoz Hünkar iskelesinde Çayırda kırkahvecilik 
Paşabahçe Şehitlik 62 sayılı Ev 

,. Çınar 1 ,, ,, 
,, Çınar 3 ,, Otelin üst 

katı 

" Şehitlik 66 " 
Ev 

,, 
" 

34 " " 
" 

Çınar aya 3 " " 
" 

Şehitlik 40 " " 
" 

Çınar 3 
" Otelin arka 

kısmı 
Kuzguncukda iskele karşısında 111-27 dükan 
Kanlıca 4 kayıkhane 
Anadolu Hisar yeni köksu 7 -9 Ev 
Paşabahçe Ayazma 21 ,, dükkan 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf 
yerler Mayıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuştur. 

İhaleleri 15-6-936 pazartesi günü saat 15 dedir. İstek
lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

Çengel Köyünde kuleli caddesinde 4 sayılı Oda 
,, lskale caddesinde 6-1 kayıkhane ve pazar kayığı 

Beylerbeyinde caddesinde Vakıf iskele mahalli 
usküdar'da Rumı Mehmedpaşa Çeşme meydanı 3 - 1 sa
yılt dükkan 
Üsküdarda Rumı Mehmedpaşa Çeşme meydanı 2 sa
yılı dükkan 
l:sküdar'da Rumı Mehmetpaşa Çeşme meydanı 4 - 6 sa
yılı dükkan 
Üsküdar'da Rumı Mehmedpaşa Balaman 54,54 - 1 sa
h dükkan. 
Üsküdar'da Rumı Mehmedpaşa '.Balaman 52 - 1 sa-
yılı dükkan. 1 
Osküdar'da Selmanağa camii yanında 49-4 sayılı 
dükkan 

TAN 3 • 6 • 936 

Ha."V"i 1. Y olla.rı 
Devllet DşDetme ldcaıresn 

Yolcu ve hamule nakliyatı tarifesi ve şartları 
TARİFE No. 1 

1 - Yolcu bilet ücretleri tarifesi, 
Ankara - İstanbul ~ 2 lira 
İstanbul - Ankara 22 ,, 

Ankara - İstanbul - İzmir 40 ,, . 
!7.mir - İstanbul - Ankara 40 ,, 

İzmir - İstanbul 2 O ,, 
İstanbul - İzmir 20 ,, 

Bu ücretlerde Bin liralık sigorta bedeli daliildir. 
Bin liradan fazlasına sigorta olmak isteyenlerden 
azami On Bin Liraya kadar olmak ü:aere h 0

- B;n lira 
için ayrıca iki lira alınır. 

2 - Tenezzüh uçuşları tarifesi : 
Kalkıp inme dahil olmak üzere 15 dakikalık te

nezzüh uçuşları için iki lira. 
3 - Üç yaşına kadar çocuklar için tam bilet ücre

tinin yüzde onu, üç ila yedi yaş arasındaki çocuklar 
için yüzde ellisi alınır. 

4 - Gerek tam bilet alanların ve gerek çocukların 
15 kiloya kadar bağajlan beraberlerinde parasız 
nakledilir. 

5 - Beher kilo yük için yolcu ücretinin yüzde bi
ri ve aynca her parça için 10 kuruş alınır. Bunlardan 
başka iadere için yeniden ambalaj yapılmalarına ve 
mühürlenmelerine lüzum görülenlerin her parçası için 
eb'adına göre azami bir buçuk lira alınır. 

6 - İstenildiği takdirde eşya mukadder bedelinin 
binde üçü nisbetinde sigorta edilir. 

7 - Tayyareyi kiralayanlardan Drağon - Rapit 
tipleri saatte Seksen lira, diğer tip tayyareler için be
her beygir kuvvetine mukabil saatte yirmi kuruş he
sabile ücret alınır. Tayareler yarım saatten kısa bir 
müddet için kiralanamaz. Kiraladıkları tayyareleri 
muntazam posta seferleri olmıyan istikametlere sevk · 
etmek isteyenler idarenin münasip göreceği şartları 
kabul ederler. 

8 - On beş gün zarfında muteber olmak üzere a
zimet ve avdet biletleri için yüzde yirmi tenzilat ya
pılır. 

9 - Gidiş geliş bileti alıpda müddeti zarfında dön
miyenlerin dönüş paraları geri verilemez. 

1 O - Yedi yaşından küçük çocuklar için hususi . 
yer tahsis edilmez. Bunlar ebeveynlerinin kucağında 
veya yanlarında oturtulurlar. 

1 1 - Yolcuların fazla eşyalarının ve nakillerinde 
idarece mahzur görülen şeylerin ve kalınlığı 25, eni 
40, boyu 7 5 santimetreden büyük eb'atta olan sandık 
veya bavul gibi şeylerin tayyare ile sevkine idare 
mecbur değildir. İsteyenlerin eşyaları bütün masraf
ları kendilerine ait olmak üzere trenle sevk edilebilir. 

1.2 - Biletler hareket gününden beş gün evvel sa
tılabilir. Bu suretle bilet alanlardan hareket saatin-

den 24 saat evvel seyahatten vaz geçdiklerini bildi
renlere bilet paraları yüzde yirmi noksanile iade edi
lir. Yirmi dört saatten daha az bir zaman evvel se
yahattan vaz geçdiklerini bildirenlerin yerleri satıla
bilirse bilet ücretlerinin yüzde altmışı iade edilir. 

13 - Canlı hayvanlar tayyareye kabul edilemez. 
14 - Vaktinde hareket edemiyen tayyareler yol

cuları bilet ücretlerini talep ettikleri takdirde tema
men iade edilir. Hava bozukluğu gibi fevkalade se
beblerden vaki olacak teehhürlerden dolayı seyahat
tan vazgeçenler için on ikinci madde hükümleri tat
bik olunur. 

15 - Bu tarife 25 Mayıs 936 dan muteberdir. 
19 - 5 - 936 

HAREKET SAATLERi 
ANKARA - lSTANBUL (HER GÜN) 
Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

10 00 11 50 

lSTANBUL - ANKARA (HER GÜN) 
Kaikış Varış 
S. D. S. D. 

15 30 17 20 

YALNIZ CUMARTESİ GÜNLERi 
ANKARA - lST ANBUL 

Kalkış . Vanş 
S. D. S. D. 
14 30 16 20 

YALNIZ PAZARTESi GÜNLERi 
lST ANBUL • ANKARA 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 
7 00 8 50 

TENEZZÜH UÇUŞLARI (lHT.l:Y ARl) 
lST ANBUL • ANKARA 

Cumartesi günleri saat 14 den 18 e kadar 
Pazar günleri ,, 9 ,, · 18 e kadar 
Bu tarife 25 Mayıs 936 dan muteberdir. 

Tasdika iktiran eden tarife ve orer yukarıda gös
terilmiştir. İdare otobüsleri Ankara'da her gün dokuz 
buçukta Ulus meydanından ve İstanbul'da saat on 
dördü çeyrek geçe Taksim meydanından kalkarak 
tayyare yolcularını meydanlara parasız götürür. Ge
liş gidiş biletleri alanlar avdetlerini iki gün evvelden 
İdareye bildirmezlerse dönüşleri bir gün tehir edile
bilir. 

Y olculann tayyarede fotoğraf almaları yasaktır. 
(1222) (3045 ) 

Osküdar'da Selimiye harem iskelesi 15-17 sayılı dükkan --------------------------------..,....---------------
" Tenbel hacı Mehmed Sarmaşık sokak 11 sa-

yılı ev 
Üsküdar' da lcadiye Maruf sokak 2 7 sayılı Ev 
Kadıköy tuğlacı Mustafa camii sokak 21 sayılı dük: .. i.n 

Yukarda bulundukları yerlerle numaralan yazılı Va
kıf yerlerin arttırmaları beş gün uzatılmıştır. 

8-6-936 Pazartesi günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin mü
racaatları. 

Kıy-
met M. Teminat 
Lira K.Lira K. 

81 84 6 14 

Cinsi ve evsaf ve 
No: sı müştemilatı 

Dosye 
No: sı 

1 Üsküdar' da Aşçıbaşı ) 
mahallesinde Mektep) 143 7 
sokağında ahşap iki ) 
odalı evin tamamı : ) 

343 68 25 78 28,30,26 Üsküdar'da Solak Si-) 
nan mahallesinde ) 
Tophanesi sokağın- ) 143 

• 
da ahşap evin ta- ) 
mamı: ) 

247 96 18 60 111-27, 61 Kuzguncukda İskele ) 
karşısında dük- ) 1894 
kanın tamamı : ) 

78~ JÜ 28 Kandilli'de Mektep ) 
sokağında Evin ) 1406 
tamam: ) 

320 52 2~,04 3 Kandilli bahçe ara- ) 
lığı sokağında ) 1406 
Evin tamamı : ) 

320 50 24,04 1 Kandillide bahçe ara- ) 
lığı sokağında ) 1406 
Evin tamamı : ) 

Yukarda bulundukları yerlerle numaralan ve cins
leri ve kıymet ve teminat miktarları yazılı Vakıf yerlerin 
ihaleleri on gün uzatılmıştır. İhaleleri 9-6-936 Salı günü 
aaat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
İsteklilerin müracaatları. 

J/111------ Yaz sezonu için yapılan • 

TAZE 
Ankara Birası 

gelml§ ve her yerde satılmağa başlanmıştır. 

Arayınız, içiniz. 
Satıg yeri: Balıkpazar, Maksud.iye han 43 - 44 Telefon: 21186 

Deposu : "Cümhuriyet" soğuk hava mahzenleri yanında tulumba 

çıkmazı. ----------

iNŞAATINlZI 
Delikli beton kalıp ta.şlarile yapınız. Tuğlaya nisbeten % 50 ucuz, çok 

• sağlam ve hafiftir. Sıcak, soğuk, ses geçmez. Taşlar istenilen şekilde 
yapılır. Bu ~lan yapan makina takımlarile 3 ton olup bin liraya satl
lıktır. Çok karlı iştir. 

Adres: Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 14. 16 Mutaf 
. 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları ---, 
~· 

Alemdağı defneli Suyu 
Müteaddit resmt müessesatı sıhhiye mütehassis etibbası tarafından Y~ 

pılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim ediletl 
raporlarla, ııhht sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (k<>" 
libasil, a.naerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı klmyeviye ve 
uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildirilen ve emsali arasında en kuv· 
vetli RADIOAKTEVlTESJ bulunan Alemdağı Defneli suyu 10 haziraD 
936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ib8• 

resini havi zımbalı hususi kurşun mühürle mühilrlü otuz litrelik Jr:i1çU1' 
boy damacanalarla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda suculaJ1J 
verilmeğe başlanacaktır. 

YUkanda evsafı hikemiye, kimyeviye ve bakteriyolojik hassaları "e 
bilhassa RADIOAKTEVITESINtN fazlalığı ile mütemayiz olan bu suytıJl 
ıafiyetinden emin olabilmek için şi§elerin üzerindeki vakfın hususi k~ 
mühür ve zımbasına dikkat etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle ta:~ 
siye ederiz. (2965 39~ 



- 3-6-936 ====================::.::S========================== TAN il --

[ Harici Askeri Kıtaat llônları \ ı Devlet Demiryolları ve Limanları itletmo 
Umum idaresi ilanları 

Cinsi Mikda- M.Be- İlk temi-Ek tari- Ek şek- Saa- Nerde ---------------------· 

!.l•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ıı•ı 

~ • " TAN " gazetesinin 1000 liralık ıigortalı :: 
1 abone teklifnamesi kuponu 1 

rı deli natı hi li ti yapıla- Muhammen bedelleri, muvakkat tetminatları eksilt-
Ton Lira Lira cağı me gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf u

I No Tarih: 3 - 5 - 936 j 

-
Sığır Eti 52 10400 780 10-6-936 Pazarlık 13,5 Lüle 

bur gaz 
S. Al. 

Kom. 
,, 32 6400 480 10-6-936 Pazarlık 14 ,, ,, 
,, 32 6400 480 10-6-936 Pazarlık 14,5,, ,, 

Yukarda yazılı etler kapalı zarfla eksiltme gunu 
istekli çıkmadığından ayrı şartnameler ile pazarlıkla ya
pılacaktır. İstekliler şarnameyi görmek, eksiltmeye işti
rak için belli gün ve saatte kanunun 2, 3 neti maddelerin
deki vesikaları ile bulunmaları. ( 3) ( 3 O O 8) 

• • • 
Şartnamesindeki taksit D - Kendisinin ve ailesi-

tnikdarları değiştirilerek Te- nin hüsnühali hakkında fo
kirdağ için 18000 ve Malka- toğraflı zabıta vesikası 
ra için 11000 kilo Sabun .E - Mektebe kabul edil
kapalı zarfla münakasaya dikten sonra askeri kanun 
konulmuştur. Şartnamesi nizamları kabul ettiğini na
her gün komisyonda görüle- tık velisinin ve kendisinin 
bilir. Eksiltmesi 22 Haziran birer teahhüt senedi. 
936 pazartesi günü saat 16 F- Selisülbevl, gaşi nev
ye 17 ,30 da yapılacaktır. Bu bati ihtilaciye sar'a ve sai-
tşe girmek için ilk güvenme .. ' .

1 
T k

. d v • • 

507 
rulmenam hastalıkları e ma-

Parası e ır ag ıçın ve . . 
Malkara için 318 liradır. İs~ l~l .olmadıkla.rına daır vel~le: 
teklilerin ihale kanununun ü rının N oterlıkden tasdıklı 
ÇÜncü maddesinde yazılı bel- taahhütnameleri. :'bu gibi 
gelerle birikte belli gün ve hast~lıklardan bırıle mekt:
saatte Komisyona müracaat be gırmezden evvel malul 
ları. ( 1) (3007) olduğu sonradan anlaşılan 

* * * talebe mektebden çıkartılır. 

1 _ Ankara'da Askeri Ve o zamana kadar mekteb 
~aytar Mektebine bu sene masrafı velisine ödettirilir ... 
sivil lise mezunu olmak şar- 3 - Kayıt için müracaat 
tile ( 14) talebe kabul edile- yerleri Ankarada Yüksek 
tektir. Taliplerden aşağıda- Ziraat Enstitülerinde "As-
ki vasıflar aranılır. keri Baytar Talebe Amirli-

.. . . ği" İstanbulda Haydarpa-
A - Turkıye Cumhurı- şada "Askeri Baytar Tat-

)eti tabasından olmak b"k M kt b" M "'d'" ı·· -·· " ı at e e ı u ur ugu 
B - Y ~şl~rı 18-21 o!ma~ dür. Taşralardan talip ola
C -Turkıye Maarıf Lı- caklar 1.2 maddelerde bil

&elerini bitirmiş ve olgun- dirilen evrak ve vesikaları 
luk imtihanını vermiş olmak tamam olmak şartile bulun-

D- Bünyelerinin tam sıh dukları yerlerdeki Askerlik 
hatli ve a$kerliğe elverişli Subeler.i vasıtasile dilekler.ini 
Olduğu Askeri Sıhhiye he- M. M. V. Baytar İşleri Dai· 
~etlerince tesbit edilmek resi Reisliğine bildirebilirler. 
''tam teşekküllü askeri has- 4 - Aranılan vasıf ve 
tanelerce,, şartları haiz talipler imtiha-

E - Kendilerinin ve aile- na tabi değildir. Kabul mil
lerinin hüsnü halleri zabıta- racaat tarih ve sırasına göre 

yapılacaktır. Müracaat Ey-
ta tevsik edilmek lül 1936 iptidasma kadardır. 

2 - Bu vasıfları haiz ta- Fak at ( 14) talip ta
ltpler müracaat istidalarına marn olunca kayıt muamele-
ıu kağıt ve vesikaları bağ- si daha evvel kapanacaktır. 
larlar. Taliplerden lise şahadetna-

A - Nufus cüzdanı veya mesi iyi derecede olanlar 
resmen musaddak sureti tercih olunur. 

B - Musaddak sıhhat ve 5 - Kayıt muamelesinin 
l§ı vesikaları kapanmasından sonra kabul 

C - Mezun olduğu lise- edilenlerin isimleri yine ga
tlin şahadetnamesi veya mu- zetelerle ilan olunacaktır. 
'addak sureti (694) (26.'i6) S645 

Ankara Bahçeli Evler Yap ı Koo
peratifinden: 

suliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin muv.akkat teminatları ile tekliflerini 1 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 T. ve 3297 i 
N o. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak 
ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme 1 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine I 
v;rm~ olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire- ı 
sinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk Miidürlüğün-
den alınabilir.,, (2977) 1 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati 

Beyaz ve toz 
sabunlar 

bedel teminat günü 1 
787,00 Lira 59,20 Lira 30-6-936 15 1 

255,00 ,, 
193,31 " " ,, 

15,30 1 
16 

1 

11 Adı, baba adı 
soy adı 

ı . 

ı , Doğduğu yer ve yıl 

işi ve gilcO 

l ı Veresesi 
kimlerdir? 

lkametgfı.h 

Adresi 

ı . Mallıliyeti var 
mıdır, var ise ne-
resinden malfıl-

1 

' 
1 

il l 
• 

,, 

lı 

l ı 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 
1 Arap Sa bunu 3400,00 ,, 

Sütkostik, Po- 2 5 77 ,5 O ,, 
tas kostik Soda 
Karbolineom 1600,00 ,, 
Amonyak 175,00 ,, 
Trikloretilen 180,00 ,, 
Hamızı Kibrit 1315,00 ,, 

120,00 " 
13,13 " 
13,50 " 
98,63 ,, 

1-7-936 15 1 
,, 15,30 

il d.. , ur . 
1 r_ 

zaman 1 

1 
ı Başlangıcı : 

1 

1 

1 " 16 1 ı . 
Nekadar 
için abone olduğu 

11 2-7-936 15 Sonu : 
Tuz ruhu 1000,00 ,, 7 5,00 " ,, 15,30 1 - iL 

- - ~- .· 1 
" 16 i Göztaşı 1400,00 ,, 105,00 ,, Bu kupona derccdilccck yazılar gayet okunaklı yazılmı$ olmalıdu . 

1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 
Metre mik'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda 1 

cins ve mikdarı yazılı çam kereste 1 7 Haziran 9 3 6 çar- Gazetenizin 28 Nisan 1936 nüsha - 1 

1 şamba günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı ayrı iha- i smda yazılı şartlar dairesinde kaza-. 15 

le edilmek üzere Ankara' da İdare binasında kapah zarf § )"a karşı 1000 ı; alık 8i~ortalı abone kunışluk 
1 yazılmak istiyorum. Aboneman bede- puJ ve 

1
-

usulü ile satın alınacaktır. u gönderilmiştir. Si~orta muamelesi- lmza 
Bu işe girmek isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı 1 nin yapılmasını dilerim. i 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ;i•ıııı•ıııı••ıırı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı-:: 
w~hlifleriniaymgün aM14ekaduKomiwonRci~ =======================~ 
liğine vermeleri lazımdır. ıstanbul Dördüncü icra memurluğundan 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dai
resinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden, Es
kişehir ve lzmir'de İdare mağazalarından dağıtılmakta
dır. (2928) 

Cinsi 
1 - Çam tahta 
2 - .Çam kalas 
3 - Vagon talı tası 
4-Çam dilme 
5 - Çam muhtelif 

Takribi M 3 ı 
536,000 
509,040 

1059,074 
315,040 
342,750 

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

921,49 ,, 
1002,54 " 

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz takım komple 
Tiruvar 14-7-936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf u
suliyle Ankaraôa İdare öinasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 467,05 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14, 3 O a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Müdürlüğünde, Hay
darpaşa tesellüm ve sevk müdürlüğünde istiyenlere para
sız verilmektedir. ( 2 9 2 3) 

3942 

Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç 
ve tıbbi malzeme 2 5 Haziran 9 3 6 Perşembe günü saat 
15,30 da Ankara'da İdare Binasında kapalı zarf usulü ile 
satın alınacakdır. 

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

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

8967 

ismi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 29-6-1936 pazartesi 
günü hiıa.ların~a gö~.t~rilen saatlarda Ankarada idare binasında ayrı ay
n_ ve kapalı za.~f us.ulu ile satın alınacaktır. Bu ielere girmek istiyPnlerin 
~ızalarında go?terilen muvakkat teminatlar lle kanunun tayin ettiği ve
aıkalar ve teklif mektuplannı ayni gün Amyant ve Klingrit malzeme için 
(saat 14-e) ; Transmisyon kayışlan için (saat 14,30-a) ; muşamba ve pe
gamoitler için de (saat 15-e) kadar kom!syon reisliğine vermeleri lazım
dır. Bu iflere ait eartname Haydarpa.şada Tesellilm ve sevk mUdUrlUğün
de, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak değıtilmaktadır. (2927) 

Emniyet Sandığına 
Birinci derece ipotek olup ehli vukuf tarafından 1260 

lira kıymet takdir olunan ve Davudun mülkiyetinde bu
lunan Fatihde Hacıüveyiz mahallesinde Hacıilyas soka
ğında eski 44 mükerrer yeni 90 - 1 numaralı kargir, dış 
sıvası ile birinci kat sofa ve hela sıvaları noksan,- sokak 
ta nzemin katına 3 basamak mozaik merdivenle çıkılan ve 
zemin katında kırmızı çini döşeli uf ak bir antre ve bir 
taşlık üzerinde bir oda zemini malta döşeli maltız ocakh 
içinde kömürlük ve kuyuyu ve uf ak bir hamam yerini ha
vi matbah ve arkadaki set bahçede bir kaç ağaç, birinci 
katında 5ir sora Üzerinde iki oda bir hela ikinci katı yanfız 
etraf dıvar ve bölmeleri mevcut aksamı sairesi nataman1, 
hududu sağı 3044 ve 3024 arkası 3032, 2439 harita nu
maralı mahaller solu müfrez bir harita numaralı mahal 
önü yol ile mahdut hane açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Umumu 137,S m2 olup bundan 42,5 m2 bina kalanı 
bahçedir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mü. teri
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye, 
ve vakıf borçları ve 20 senelik vakıf icaresi borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi ilan tarihinden itibaren Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması .. 
6-7-936 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tip 
tizcrine yaptıracağı 15 O 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. Ismi muhammen 

bedeli 
Muvakkat 

teminat 
Eksiltme 

saati 

14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu tak
dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 21-7-1936 tarihine müsadif sah günü saat 14 
ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neti
cesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır.2004 nu
maralı İcra ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfi
kan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacak
larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını ilan tarihinde nitibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ru
sumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak istiyenl~rin 934 - 2263 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayacakları ilan olunur. ( 3043) 

1 - İnşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup mu- Cem'an 6660 kilo muhtelif eb'atta) 
\takkat teminat 40 bin liradır. amyant ve klingrit levhalarla kord) 6187 lfra 

2 - Evvelce en az 300 bin liralık bina inşaatı yapmış amyantlar. ) 

Olduğunu ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bu- c , 
1355 

t 

464 lira 15 

lunduğunu mübeyyin vesika ibrazı lazımdır. a:t~ ~~ve çir;;_e {a~ı ~uhtel~ eb'-)) 
- 404:'> ansmısyon 2692 lir:a 201,90 lira 15,30 

~ kaY111. ) 
..._ ___________________________________________ __ 

inhisarlar Umum Müdürıüğünden: 

250 adet eski büyük bidon 5 - VI - 936 Cuma günü 
~at 11 de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonları 
~örmek üzere her gün Paşabahçe fabrikasına ve pazarlık 
1~in de tayin olunan gün ve saatte yüzde 5 teminat para
Sıyle birlikte Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesi 
~Üdürlüğündeki alım satım komisyonuna müracaatları. 

(2939) 8966 

• 

Cem'an 2030 metre beyaz ve) 
kahve rengi mll§amba muhte-) 
lif eb'atta linoleom ve be-) 
yaz kahve rengi pegamoit -) 
!er. ) 

7431 lira 557 ' 16 

4001 

Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli 
maden kömürü 18-6-936 perşembe günü saat 16,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 23606 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih 
ve 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile 
alınacak ehliyet vesikasını tekliflerini aynı gün saat 

15,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3035) 

Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton üstüpü 
26-6-936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır . Bu işe gir
mek isteyenlerin 2231,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-93.6 tarih ve 3297 
No. Iu resmi gazetede münte~ir talimat veçhile alınacak 
ehliyet vesikasını teklifleri ile birlikte aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşada İdare veznelerinde satılmaktadır. (3036) 
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•• ŞEKERLi 
LiMONLU H SA GAZO.Z 

Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Şekerli ve limonludur. Bir çorba kaşığından bir bardak gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyangazozlu limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alm.rrsa midev!d!r. 
Mide dolgunluğuna, ekşiliğine, safraya yarar. Saıbah aç karnına müleyyindir. Daha fazla alınırsa müshil gibi tesir eder. Bilhassa yazda mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine Hasan Gazoz tozile yapılın1' 
buzlu limonatalar içiniz. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şişe 30. büyük 50 kuruştur. H A S A N D E P O S U : AN K A R A, 1 S T AN B U L, B E Y O G L U. 

KIŞA. BIRAKMA, YAZDAN AL! 
• • . • . . • '• ··.. ' • • ...... .. •• ,. J ,,••t ~ ._:.• 1 • • • • •• • 

HER SOBADA YANAN 
EN FAZLA ISITAN 

TÜRK ANTRASİTİNİ AL 

1 

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 

TÜRK 

HER MALTIZDA YANAN 
ÇABUK TUTUŞAN 

ANTRASiTiNi AL 

KIŞA BIRAKMA, . YAZDAN AL! 

TÜRK 

iSKARALI HER OCAKTA 

YANAN EN AZ FiRA VEREN 

ANTRASİTINİ AL 

KIŞA BIRAKMA. YAZDAN AL! 

• • • • • • ~ ' • ' . 1 • - • • •• • • ' ' .,. • 1 • • • '•' • : • 1 ' • " ı, .,,, 

Mühim bir tavsiye 
Kt~tüyünlln kilosu 75 kuru§rar. 
Ku§tüyü yastık 100 kuru~tur. 

Hayatta çok yaşamak ve rahat u
Yuınak isterseniz bütiin Avrupa 
milletlerinin kullandığı kuştüyünden 
yapılınış yatak, yorgan, yasdıkları 

11--- Şehrimizin tamnmış büyiik kundura mağazası ---•llııııı. 

N. A M • 
1 R AL i 5 

Sayın müşterilerine, ayakkabı aldıklarında sağlamlığı ve şıklığı 

teminatlı oJan ve her hususta memnuniyetlerini temin eden 

HUSUSt c i "s 
kullanınız. Kuştüyü yataklarda ya- Kundura almalarını tavsiyeyi kendisine vazife sayar. 
tanlar hayatlarında katiyyen hiçbir ------ 1 ·ki~ ı C 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağrı, 
sancı, sızı, kırgınlık, 
ürperme hisseder 
etmez hemen bir kaşe 

• • 
1 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına 
gripe, soğuk algınJ1-
ğma1 romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç 

zararsız ilaçtır 

GRiPiN 

şiddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
ğu zaman vücudunuza 

11 BARONIA" 
güzellik yağı sürünOz~ 
Bunuyapmal< elzemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cila vermiş 
olacak ısınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

hastalık görmezler. Kuştüyü yas- stı H.ı addesi No. 367 3303 
dıklar kışın sıcak, yazrn serindir. Guneş 
Fiyatlar ümidinizin fevkinde çok u- ZAYI - Yağ iskelesine mensup ZAYi - Batmış olan 1466 numara -----------
cuzdur. Fabrikası ve satış deposu: kayığımın 1471/ 4450 numara plaka- lı sandalmun içinde bulunan sandal - - .------7 - - 7,- . -
Çakmakçılarda Sandalyeciler soka- ~ . . . . . . . .. !stanbul Cümhunyet Muddeıumu -
~ d ö Bal" ~1 K t 11yü F b- lan kayığımla battı. Yenısını çıkara· ctlık ehliyetnanıemı zayı ettım. Huk- m"ıliğinden: 
gın a mer ı og u uş "" a v d . . . h"'k . kt .. kt y ~ · k 1 · d Ah 
rikasrdır. Tel: 23027• cagım an eskisız:.m u mü .. YO ~- m~ yo. u~. ag ıs e esın e met Istanbulda Koca Mustafapaşada 

Satış yerleri: Ankarada Sümer Adres: Hasan Oglu Ahmet Gokdemır Oglu Zihni. oturduğu anlaşılan Aydm Azası Meh. 
Bank Yerli Mallar Pazarı, Izmirde: . . .. .. ,,, . · met Nailin hemen memuriyetimize 
Hisarönünde yorgancı Muharrem us- Sahibı: Şükrü !IELİH - Umumı: Neşrıyatı !~are eden: S. SALİM müracaat etmesinin gazetenizle ilanı-
ta Mahtumları. S891 Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldıgı yer: TAN Matbaası nı dilerim. 

BahCje 

kabıda SALiH NECAT • den alınız. Reçetelerini21 K E s K • N 1 b~yük bir dikkat, ciddi 1 
bır istikametle hazırlaıur, 

Li 
Güzelliği henı 

yaratan, henı 
tamamlıyan 

bir iks~rdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan güneŞ 

şüphesiz inci dişlerdir. Lakin o diş· 
lere can veren de, şüphesiz, "RAP' 
YOLlN"dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede
bilirsiniz. Fakat bunun için 

şart günde iki defa 

RlDY~tiN 
ile Dişlerinizi Fırçalamaktır. 

' ' ' .. . . : . . .: ·. ' · ~ . . ' . 1 
~stanbul Dürdüncü icra memurluğundal1 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup üç ehli vukuf tarafında? 

tamamına - 10 548 - lira- 50 -kuruş kıymet taktır 
edilen Erenköyde, Suadiye mahallesinde, Bağdat cadde
sinde eski 88, 89 yeni 376, 376 No. lu sağı mukaddemı 
Bedriye elyevm Behtane köşkü, solu yazmacı tariki, ar" 
kası Servinaz tariki, cephesi Bağdat caddesi ile mahdııt 
muhdesatı mülk zemini arzı miri etrafı, üzeri alafranga 
kiremitli kağir dıvarla mahdut, bahçe kapıları boyalı ve 
parmaklıklı demir, bahçesi çam, dut ve muhtelif meyVe 
ağaçlarını havi ve tanzim edilmiş, Binaların birinci kat
larının pencereleri demir parmaklıklı ve yağlı ve binanıI1 
harici kapuları önlerinde üç ayak mermer basamaklarla. 
çıkılan ve zeminleri çiçekli çini döşeli ve etrafı camekafl' 
la kapalı sahanlıkları olan, büyük binanın bodrum katı: O 
dunluk ve kömürlük, birinci katı iç içe iki salon dört oda. 
bir hala, 2 ve 3 üncü katlar birinci katın aynı ancak 1 ~e 
2 inci katların tavanları çiçekli yağlı boyalı ve kapulat1 
maun boyalı dıvarlar kalemkar olup muntazamdır. Bina" 
dan geçilen ve zemini renkli çini koridora kapısı olan ~e 
içinde alafranga ocak ve sabit rafları ve dolabı ayrıca kl' 
teri havi üzeri çinko kaplı kağir matbah, Küçük binanıtl 
zemin katı : Zemini renkli çini salon bir oda bir arabalı.!( 
bir hala, birinci katı bir sofa üzerinde iki oda bir hala b~ı:' 
kiler ve hariçte zemini mozayik ve mozayik merdivenli bt! 
sahanlık, elektrik ve terkosµ bahçede su deposu bulunat1 
ve umum mesahası 42 S 7 .00 m2 olup, büyük bina 195.00 
m2 küçük bina 104.00 m2 ve matbah 49,00 m2 ola~ 
bahçeli köşkün borçlu ölü Saadet ve Lütfü varisleri Medl' 
ha, Şükriye, Saffet, Ahmed, Halile ait 1 / 2 hissesi aç~~ 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 6-7-936 tarihine rrı~" 
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birıı1 
ci arttırması icra edilecektir .Arttırma bedeli kıymeti rrı\1" 
hammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi uıe" 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taab" 
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tet11~ 
dit edilerek 21-7 -9 3 6 tarihine müsadif salı günü saat 1 ~ 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci aç~ 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenerıı.tı 
yüzde 7 5 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu karıı111 

ahkamrna tevfikan geri bırakrlrr. Satış peşindir. Artt~" 
maya iştirak etmek isteyenlerin krymeti muhammeneI1111 

yüzde 7, S nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanı~ 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakla 
rı Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacakla.rda diğe~ 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklar;~J 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evra 0 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 21'' 
gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. A. ş 
si takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satı i 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.Müterakim verge 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusum';1 ~ .. 
Vakıf icaresi ve 2 O senelik vakıf icaresi tavizi bedelı Il1. 

5 
.. 

zayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 1 si 
yenler 15-6-936 tarihinden itibaren herkesin görebi~~te 
için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesı dıJ 
934 - 1662 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosya 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (~ 

K A S E L E R •ı Grip; Nezle, baş ve diş ağrı~: 
muannid sancılan bir ande 
Kıymettar bir llft.çtır. 

1 


