
PERŞEMBE 

4 
HAZiRAN 

1936 

.------- - -- ----
TAN EVı 

Caaet.cı1ik. Matbaaedık. Klitecilllı 

TELEFON ı 24318, 24319, Z4310 
TELGRAF ı TA N , lıtenbul 

Vurtdaş hava 

tehlikesini unutma İKİNCİ YIL - No. 404. 

5 KURUŞ 
SIYA'SAL GONDELIK GAZETE 

ingiliz - Türk askeri işbirliği paktına doğru 
Maltepe Piyade Atıs Mektebinde Londra siyasi mahafilinde , 

Bütün motörlü kuvvetlerin iştirakiyle 
Türkiye ile askeri işbirliği 

dikkati e tetkik ediliyor 
çok canh muharebe tatbikatı yapıldı Londra, 3 ( A.A.) - Siyasi mahafil, İngiliz hü

kumetinin, karada denizde ve havada tedafüi ve 
askeri iş birliğini istihdaf eden bir İngiliz - Türk 
Paktının akdini ciddi surette nazarı dikkate al
makta bulunduğunu gizlememektedir. ISTANBUil 

Sayın Belediye Reisimiz 
Muhittin Üstündağa 

Doktorun Sirkecide trene bindir
diği hasta sen·ah, yıpranmış sinirle
rile yorulmuş ha§ını dinlendirmek iı;;in 
çıktığı yolda, en·ela Sofyn.nm sıcak 
ve tozlu manzarasile karşıla.~ır. Er
tesi sabah, Belgradta, ~,kılıp yapılan 
bir şehrin çelô~ gtlrUltiilerlle uyanır. 
llık bir lUayıs akşamı, Peştede, kum-1 
ral kadınla ~ingene çalgısını sefer
ber etmiş bir şehrin ipek bir emprime 
kad:ı.r hafif rüzgan içinden geçer ,·e 
nihayet ~·ağmurlu hir gece ~·anı;ı. 
Viyananın sa)ısız otellerinden birine 
iner. 

lstanbul doktorunun asude ve ye
'" bir tabiat köşesinde tam istirahat 
tavsiye ettiği sinirJi ve yorgun adama 
Viyanalı doktorun gösterdiJ:;ri yerler, 
ya nenin ha..'itası olduktan bllinme:ren 
kibarların SO) ul<luklan cure ha;;se
lar, ya orman içinde bir oleı, yahut 
Adriyatik kıyısında bir deniz kenan
dır. Fakat İstanbullu hasta, cure 
hause'larda şezlonglara uzanmış ki
barlann bunaltıcı hallerinden boğul· 
nıa.k derecesine gelir. Kara ormandan 
kaçar \'e Adrlyatik kıyısında bir par-

I -

Zecri tedbirlere karşı 
~~~~~~~~~~~~~~~....;;._ 

ltalyan hudutlarında 
seferberlik haz1rlığı var 

Uluslar Konseyi toplandığı gün ltalyanlar 
hudutlarda askeri nümayişler yapacaklarmış 

Paris, 3 (A.A.) - Oeuvre gazet~ 
sinde Madam Tabouis, yazıyor: 

,;& deııb suyu ile biraz fazla yeşillil< Düşman me\'Zilerine tayyare, tank 
~ısmd'\ o kadar ken<llnden g~en ___ - - - - _ - - - - --v. 

ve piyaclelerln rİIU'jte rek bir hiicumu 

Her Italyan pekala biliyor ki: Mus 
sol ini, halihazırda Avusturya, Yugos
lavya ve Fransa hudutlarında asker
lerini seferber etmek rnaksadiyle i • 
cap eden blitlin tedbirleri almakta • 
dır. Ingiltere ve Frnsa Hariciye neza 
retlerine dün akşam bu husus hak'km 
da sarih malumat gelmiştir. Ancak 
bütiin kabineler, Duçe'nin bu hazır
lıklarının 15 Haziranda zecri tedbir
lerin kaldırılmaması takdirinde yapa 
cağı bir siyasi blokun mukaddemesi 
olduğu mütaleasmdadırlar .. İtalya, o 
tarihte yukanda zikri geçen hudut -
larda aEkeri nümayişler yapacaktır. 
Fakat bu nUmayişlE>rin hiç bir veçhi
le filiyat ile teeyyüt edecek değildir. 

lnmlarni he)·ecannu duyamıyarak o.xa.~w•x•A.ZAA.un .......... 

hıklsara uğrar. Kalkar, bu sefer ha.,. Dün Maltepe atış mekte -
ka yollardan, döner, Bükreşe gelir ,.e b' d b.. .. .. 1 .. k 
oradan KöstenceJ·e inerek bir gece ın e utun motor u uvvet 
yansı npura biner. Karadenizi ge • !erin, tayyarelerin, tankların 
ter, \'e hareketinden bira~· sonra, bir · · k. 1 b" ··k b' h 
aydanberi bütün Jlalkanl~rda \'e Or- ıştıra ıy e uyu ır mu a -
ta Anupada şehir şehir arayıp ta bu- rebe tatbikatı yapıldı. tatbi -
lamadığı asude, yeşil tabiat köşesinin, kattan çok muvaffakıyetli 
Boğazdan lstanbula girerken, bir- neticeler alındı. Tatbikatta 
den, ılık bir güneş altında parlayan 
ta.clvert bir deniz, denize bakan nefti bulunan bir muharririmizin 
konılar, yanyaııa sıralanmış yalılar d f 
ve harlkulide nisbetlere bUyütülmüş müşahe elerini 3 üncü say a 
eşsiz bir tablo halinde karşısına çı- mızda bulacaksınız. Tatbika 
karak gözlerbıJ kama.,trrdığmı his- ta ait canlı resimleri de bir 
Beder. Yalnız o değil, ba.5ka lje]ılrler-
den kartpostallara bakar gibi sükfı- sayfa halinde 7 inci sayfa -
netle geçmiş yolculnn hepsi gü,·er- mızda neşrediyoruz. 

Mussolini nutuk söylerken 

Madam Tnbouis ltalyan ihtiyatları 
nm şimdiden nerelere gideceklerini 
bildiren davetnameler almış oldukla
rını tasrih etmektedir. Diğer bazı ha. 
berlere göre İtalya hükumeti 15 Ha 
zirandan evvel hudut mıntakasmdaki 
hususi binaların boşaltılmasını emret 
miştir. Erkanı harp zabitleri, harp za 
manmda istifade edebilecek yerJeri 
kiralamak üzere hudutları ziyaret et 
mektedirler. 

lelere fırlarlar, dürbllnlerlle fotoğ- _ - _ 
raflannı ayar ederler ve her köyil ... - .... --..,.,., ............................................ -_ .. -.. _ .... _ ••• _ ... .. Bir p~ya<le havan topu ateşt- hazıı·Janıyor 

lngiliz kabinesi zecri tedbirler 
yüzünden müşkülat içinde kaldı 

birkaç Avrupa şehrinin tabla.tile do
lu bu zengin alem önünde "Bosfor! \ 
Bosfor,, diye haykırarak lstanbulu, 
dinlendirici bir iliç gibi, gözlerile 
aanki içerler! 

• 
Fakat denebilir ki, bu şehir bu 

kadar harikulide bir ekslrdir de, o 
halde niçin seyahati imkansız kılma
ğa çalışan bütün şartlara rağmen 
~indekiler dışarıda ilaı; arayor ve dı
ımdakller ona doğnı koşmuyor? 

Çünkü, boynunda bir Kodak maki
nesile mozayik resmi almağa ~ıkmış 
eski antikite seyyahının yerini alan 
ran nevrastenik \'e a\'are harp son-
1'1181 seyyahı, beğendiği memleketler
den yalnız tabiat değil, ayni zaman
da kolaylık, rahatlık ve eğlence iste
lllektedir ve halbuki lstanbulda ko
layhk, rahatlık ve eğlence yerine ken
disini tabiat kadar bol müşkülat, ra
hatsızlık, sıkıntı bekleı•ektedir. 

Senelerdenberi kulaldann alıştığı 
bir musiki haline geldiği i('in artık 
belki kimse tarafından dinlenmJyen 
bir tasal'\'Urumuz, lstanbulu bir sey
Yah şehri haline getirmekti \.e hiın 
da öyle olmak liznngellr. lstanbul 
turistik bir §ehrln 8&)181Z vasdlamu 
o kadar çok halzdlr ki bu tasavvurdan 
aaıa vugeçeme)iz. Çünkü bu şehri ' 
bir aeyyalı şehri haline getirmekle, 
ona, yalnız daha ~t kazanç ve fer 
l"ah vermekle kalnuyaco.ğız, bu vası
ta Ue, belkl, gelene ve gidene, yeni 
İstanbulla yeni Türldyenin ne oldu
iunu da tanıtmak imkanlarını bula
eağız. 

Fakat nasıl? lstuıbulu bir seyyah 
eehri haline koynuk için asma köp
llleı mi kuracağ12, mnaua.m oteller 

!Arkası 3 üncüde] 
Ali Naci KARACAN 

işçi ve çahşma meseleleri ,. 

Kamutayda iş Kanununun 
miizakeresine baslandı , 

General Klznn, Celil Bayar, Ziya Gevher 
Ankara, 3 (TAN) - Kamutay, lanmıştır. Heyeti umumiyesi hakkın

bugUn Refet Canıtez'in reisliğinde da ilk söz alan General Kazım (Di
toplanmıştrr. Celee açılınca' reis. İş yarıbekir), Cümhuriyetin en güzel e
Kanunu layihasının müstacelen mü- serlcrinden biri olarak hazırlanmış 
zakeresinin encümen tarafından tek- ve işçinin sıhhatini, kazancını, atisi
lü eailcliğini söylemiştir. Bunun üze- ni ve her türlli zaruretlerini gözeten 
rine söz alan Refik İnce (Manisa). bu layiha hakkında takdirlerini üade 
müstaceliyet teklifi aleyhinde müta- ederek askeri disiplinle, askeri işlere 
leada bulunmuş, fakat müstaceliyet dokunan bir iki maddenin liYihaya 
karan reye konarak kabul olunmuş- yeni bir hüküm ilavesi suretile hal-
tur. Ve li.yihanm mtlzakeresine baş- 1 Ark u ::ı 11 •l ete 1 

ATAlÜRK 
Londra, 3 (A.A.) - Baldvin kabi

nesi, zecri tedbirler yüzünden hala 
müşkülat içindedir. Kabine, bugün 
toplanacaktır. Fakat siyasi mahafil, 

~orlu, Murath ve nazırıarm bu defa da bir karar itti -
haz etmemelerinden korkmaktadırlar. 

c;erkeSkÖyÜnde Edenin meseleyi ta.mamiyle Baldvine 

t tk-k t t ·ar terk ve tevdi etmiş olduğu beyan o-e 1 a yap 1. lunmaktadır. Baldvin, şimdi zecri ted 
Istanbul, 3 (A.A.) - Reisicümhur birlçrbı kaldırılması mı, yoksa mu

Atatürk bugün sabah saat 6 da refa· hafaza edilmesi mi 18.zım geleceğine 
katlerinde Trakya GeneJ lspekteri Ge karar vçrecektir. ÇünkU bu tedbirle
neral Kazım Dirik te olduğu halde rin tadil edilmesi düşüncesi tamamiy 
lstanbuldan otomobillerle hareket \'e le terkedilmiştir. 
saat 10 a doğru Ç,orlu'ya mu\'a.'ialat Müşkülün biri de kabinede tadilat 
buyurmuşlardır. Atatürk doğruea Ko- yapılması meselesidir: 
lordu karargahına inmiıııler \'e orafla Nafia nezaretinde Ormsby Gore'un 
bir kaç saat kalarak Kolordu komuta- yerin~ kimse getirilmemiş olduğu gi
nı ile görüşmüşlerdir. Oğleden sonra bi Sir Bolton Eyres Monsell'in istifa
yanlarına Kolordu komutanı General sı da mühim bir mesele olmuştur. 
Salih Omurtağı \'e Tekirdağı ~·alisi ÇilnkU amirallik Sir Samuel Hoara 
Haşim l!;icanı da alıp Kasabayı gez- vadetmiş, o da bunu lngiliz filosunu 
ml5ler, ordu el'i bah~esinde bir müd- Akdenizdcn <:ekmek salahiyetinin ken 
det istirahat buyurmuşlar \'e ondan disine verilmesi şartiyle kabul etmiş 
sonra o <'j\'arda yapılan yeni c~ır.en tir. Buna ise ezecri tedbirler meriyet
köylerini görmek l~ln hususi trenle te kaldıkça imkan yoktur. 
Muratlıya kadar gitmişlerdir. • • • • • 

Atatürk bazı göçmen evlerine girip Kabine ıçtımoı telur edıldı 
tetkikatta bulunmuşlar ve köyiüleıle Londra, 3 (A.A.) - Baldvinin bu 
görüşmüşlerdir. Glrdlkleri evlerdeki gün Londraya öönmiyecektir. Bugün 
temizlik, kitaplar, fotoğraflar ve yapılması mukarrer bulunan kabine 
karyola gibi düzgün eşya bU - içtimaı tehir edilmiştir. 
ha..~sa takdirlerini <-elbetmJş • z .. f dbl I • 
tir. Çerke11kö~iinde trenin t.evakko- ecrı • r erın 
fu esnasında ~radaki alay komutamı, fİnddetlenmesi İsteniyor 
nahiye müdürü ve Saray kaymakamı Glasgov, 3 (A.A.) - Beynelmilel 
ile görüşmüşlerdir. Gerek Çorlu, ge- Milletler Cemiyetine müzaheret !ede
rek Muratlı ile Ç-erkeskö)ii ve ·U~er ra.syonu kongresi, Henri Roll'in "BcJ 
yerlerde h.akın Atatürke kal"}ı gös- çik:." nın reisliği nltmda bir celse nk 
terdlği sevgi ve bağlılık tezahüratı detmiştir. Rollin. ltaıyan - Habeş ih 
~k b.Uyük ve heyecanlı idi. tilafı hakkında bir karar sureti oku-

Atattırk gece yansı hususi tren- muştur. 
le htanbuta avdet buyurmuşlardır. Bu karar suretinde MiJletler Cemi-

Baldvin 

yeti azasından, cemiyet için 1ca'bule şa 
yan görülecek 1 ir hal sul'eti bulma
ları istenilm~kte, zecri tedbirlerin ip
kası ve şiddetlendirilmesi ve efkirı 
umumiyenin hakka rücu lehine sefer
ber edilmesine çalışilması iltizam o
lunmaktadır. Italranm, kazanmış ol
duğu muvaffakiyeti zehirli gazlar kul 
!anmasına medyun olduğunu kayde -
den bu karar sureti, cihan sulbü için 
\filletler Cemiyeti otoritesinin temin 
"!dilmC!linin ve muahedeler ahkamı -
nm n:ltık oldu~'1l tr a.l-ıhiltlcrin yeri -
ne getirilmesini· E>sas olduğunu be -
yan etmektedir. Kc.-rar sureti Millet
i iy · ... · • " bu,, ~., '11·11 't
ler için cemiy, ısından olan bü
tün milletleri her tUrlU harici taar -
ruzlara kanu hi"llaye e' nenin bir za-
ruret olduğunu · · vlemr#.tedir . 

• 
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GONAŞIRI 

T A N _ 4-6-936 

Te.z;c:1. t: 
Hayatımızm en doğru ifadesi bu: Tezat! Türldyeye baştan başa bir te

zatlar memleketi denebUir. Dti,ünü~ümüzden yaşayışmııza kaAlar bir türlü 
tezaddan kurtulamıyoruz. 

En büyük airimlz Abdülhak Himldln san'ati bir temt; en genç şairleri
mizin de 'an'atJe alika.cn· bir tezat ..• 

Aramızda dünle bugün kucakkucağa ya§ıyor: İstanbolla Beyoğlu Ka.-
raköy köprüsiyle elele vermi bir tezat ... 

Geçen gün bir spor tabiri gözüme UiştJ: 

- Gayri federe kulüpler! 
deniyor. Arapca (~yr) keliıne8ile frenkçe (federe) sözttııttn Fara ka1de

•lle izafet yapıh~rnı düşünün. Tam bir tezat değil mi! 

Hatta blu.a.t ıporculuğumuz bile bir tezat. E'""'·elki aqamki maçta bir 
hamJede Finlandiyalı rakibinin ~rrtmı yere getiren Mersinli Ahmedin bu ye
n~lyle, takımımızın o yenili}i de bir tezat ... 

Allelere bakın: Bayanl&nnın şıklığı ile kocalannm züğürtlüğü bir tezat ... 
Evlerimize bakın: Damı akan bir ahşap evde kübik salon takımı bul ursu· 
nuz. lçlerile dı~la.n blr tezat ... 
Sokaklanmıza bakın: Duvar k(jşf'lerlne pervasızca abdest bozanlara raı;t 

gelirsiniz. Fa.kat soldan yürümek yasaktu: Belediyenin ka.rarile !Wkaklann 
hali bir tezat ... 

Seıntleriınize bakın: Büyiikadanm temizliği Ue ~usnzluğu bir tezat ... Ci· 
hangirin a.partmı.aolarlle yollan bir tezat. Boğa.zl~lnln güzelliği ile ısı.rzlığı 
bir tezat.. 

Ne var ki tezat olmasın 1 
Gü:t,el lstanbulun ~u taze, mavi semasiyle, şehrin su tozlu, kirli siması 

na kadar hep i, hepsi te:ıat! 

ORHAN SEYFi 

Türkkuşu 

Paraşüt kulesi hangi 
semtte inşa edilecek? 

İstanbul Belediyesi fen heyeti, 
Türk hava kurumu tarafından yaptı 
rılacak olan paraşüt kulesinin Sul· 
tan Ahmet meydanında inşasını mu
vafık bulmamış, kulenin çukur bos
tan. langa veya Yeni bahçede yap· 
tmlacağını bildirm~tir. Kurumun 1s 
tanbul merkezi başkanı Ismail Hak· 
kı, muavini Feridun ve TUrkkuşu 
muallimi Savki, dün, fen heyetinin 
tavsiye ettiğ1 yerlere giderek tetki· 
katta bulunmuşlardır. Alman neti· 
ce bu mmtakalarm kule inşasına el
verişli olmadığını göstermiştir. Türk 
hava kurumu İstanbul merkezi mü· 
dür muavini Feridun, bugün Anka· 
raya giderek vekaietle ve alakadar 
makamla temaslarda bulunacaktır. 

Kulenin yeri bu temaslara göre ta 
yin edecektir. 

c===============::;;::::====================================== Diğer taraftan Beya.zıt meydanın· 

GU 
Güzel değil m"i ? 

Birkaç vesile ile bu sütunlarda yaz
dığımız gibi, !por seyircisinin, orta· 
ya attığı bazı tabirler ve ani olarak 
taktığı isimler ~a,ılacak kadar güzel 
'Ye orijinaldir. 

Evvelki akşam Taksim stadında 

Mersinli Ahmet, Finlandiyalı hasmı· 
nı bir hamlede kapıp yere vurunca 
bu kırk yedi saniyelik galibiyet kar· 
şısmda keyfinden havaya fırlayan bir 
seyirci, yüreğinin ti dibinden gelen 
bir sevinçle haykırdı: 

- Yaşa ... Yaşşşa be ekspres Ah
met! 

Bir an içinde bulunuvermiş bu 
"Ekspres Ahmet" ismi... Güzel değil 

. " mı • 

Sporcu millet 
Bir sporcu iki noktadan muhake· 

me edilir.;. Yaptığı SPQrqan ... Ve spor 
terbiyesinden. Daha açık söyliyelim : 
Her spor yapanda sporcu terbiyesi 
bulunmaz, fakat her sporcu terbiyt-si 
almış olan kimse -farı.edelim· spor 
yapmasa dahi sporcudur. 

Sporcu terbiyesini en ileri götUr
müş milletler şimal milletleridir ve 
bunlar arasında Finlandiyalılar da 
vardır. 

Türkiye • Fnlandiya güreşçilerinin 
Uk milsabakalannm ertesi günü, Fin· 
landiyalı misafirlerin dürüst ve temiz 
sportmenliğine fahit olduğumuzu bu 
sütunlarda yazmıştık. İkinci müsaba 
katarın yapıldığı gece bunun parlak 
bir nümunesini daha gördük: 

Sıra Çoban Meh.medin serbest gü· 
reşine gelmişti. Mehmedin ha..•nru. söy 
lediklerine göre Finlandiya greko ro
men ikincisi ve serbest şampiyonu idi. 

Mehmet bir hayli uğraştıktan son· 
ra ·hasmının sırtını yere getirdi. Bu 
11trb yere getiriş Finlandiyalı yan ha· 
keminin önünde oldu. Fakat bmıu ne 
ka~ıda.ki Türk yan hakemi ve ne 
de Türk orta hakemi görmemişlerdi. 
Hattl orta hakemi, güreşçileri mm· 
der kenarından ortaya alarak güreşe 
devam ettirmek istedi. Finlandiyalı 
ya.n ha'kem, yenilenin kendi şampiyQP 
nu olmMme. ve Türk hakemlerinin bu 
yenikliği görememiş bulunmalarına 

rağmen, hemen elini kaldırdı ve ken
di gilreşçhıinin yenilmiş olduğunu bil· 
dirdi. O 11rrada orta hakeminin işare
tile ortaya gelerek tekrar tutuşmağa 
hazırlanmış olan misafir güreşçi de 
en ufak bir itiraz hareketi bile yap. 
mad&n Çoban Mehmedin elini sıktı 
ve aşağıya indi. 

Dün sporcula.rm da bulunduğu bir 
mecliste bu güzel ve temiz jestler hl· 
ki.ye ediliyordu. 1924 de Şimal turne· 
sine iştirak etmiş olan eski bir spor· 
cumuz, bu vesile ile, şu va.kayı anlat· 

tI : 
- Finlandiya.da Türkiye - Finlan

diya milli takımları arasında fut bol 
nı~mda 2 - 3 galip vaziyette idik. 
Halk, takmılannm mağlup vaziyet
ten çıktığını görmek için futbolcüleri· 
ni dehşetli teşvike, teşcie ba§ladı. Fa· 
kat oyunun bitmesine pek az kala 
dördüncü golümüzü yapt1ğımız za
man, ayni halk, mağlubiyetin telafi 
edilmez bir hale girdiğini düşünmiye
rek bu golilmüzü kendileri tarafından 
yapılmış bir gol gibi dakikalarca al
qla.dılar. 

Maçtan 80l'lra otelimize dönüyor -

·.......--- .. il,............_ 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Omer Hayyam'm asıl Lc;mi nedir? 
- Afrfkarun bir soktMlle atla.n, 

merkepleri, öküzleri, köpekleri öldü· 
ren ıineğinin adı nedir! 

- "Uyumak!... Nihayet uyuyaca· 
ğrrn,, diye bağırarak ölen ~r kimdir! 

-174 7 yılınm 20 Haziranında kat 
ledilen lran Şahı kimdir ve nerede öl
dürülmüştür! 

- Nasrt-ddin Hoca.nm hikayelerini 
Avrupa.ya ilk tanıtan kimdir ! 

Dünkü soruların cevapları 
8 - "Firdev1Ji,, kelimesi nereden 

gelirt 
C - &ki Mı~ır dilinde "Büyük mt\ 

kam,, mi.na.qna olan (per aa) dan. 
lbrani dilinde: (par o); Yunancada 
(fara.o). 

S - En e.'fki deniz feneri nerede 
kurulmu~tltr f 

C - Tarihi vesikalarla billnen en 
e8ki deniz feneri Mlliddaıı sekiz veya 
dokuz yüz sene e\.'Vel Sije bumuna 
kurulmuş olan fenerdir. 

8 - Şimdiki Peking §ehrinm ye. 
riw ~lw bir .şehir var mıyd•t 

C - Yen Krallığının p&)itahtı o
lan ve Mili.dclan bin yüz !Jette evvel 
kunılmuş olan "Ki" şehri vardı. 

S - Seylô.n adasında inci avı mev· 
.rimi nekadcır sifrert 

C - Şubat ortaınıdan Nf-ıan b~ı· 
na kadar altı halta. Fakat arada bay· 
ram günleri olduğundan inei uma. 
her sene hasredilen müddet otuz gü. 
nü g~mez. 

s - z;ıhrenin mihveri etrafıflda 

devri nekada.,. 3ifrer 1 

c - lki yüz yirmi bfJf J:iin. 

duk. Stad ile otelimizin arası ... mese· 
la ... mesela ... Zincirlikuyµ ile Taksim 
arası kadar vardı. Böyle bir mesaf P

de, staddan otele gelince~ kadarı iki 
keçeli halk durmadan bizi alkışladı. 

Sporculuğun asıl gıpta edilecek, 
hatta kıskanılacak tarafları ... 

Olur mu hiç? 
Bir akşam refikimiz Paristen aldı· 

ğı bir habere göre. Fransa Ayan Mec· 
!isinin on beş dakika süren kısa bir 
celsesi esnasında süfrajetler, kadın· 
tara intihap hakkı verilmesi lehinde 
beyannameler ve çorap paketleri at • 
mışlar. Paketlerin içinde şu cümleler 
yazılı imiş: 

"Bize intihap hakkı verdikten son· 
ra, biz yine yırtık çoraplarinIZI yama. 
lamağa devam edeceğiz.,, 

Insa! etmeli: Fransız Ayanı kadın
ların yine kendilerine "Çorap örmek· 
te,, devam edeceklerini kendilerinden 
öğrenince onlara nasıl intihap hakkı 
verirler ! 

Nüfus Jubelerinde iıdih.am 
Soy adları almak için şubelere mü

racaat edenler pek çoğalmıştır. lzdi· 
ham yüzünden Beşikt~ şubesi ufak 
bir tehlike geçirmiş, §ubenin camlan 
kırılmıştır. Eminönü şubesi yeni me
murlarla takviye edilmiştir. 

da planörle a.tla.ma hareketleri yapı
lamadığı için planörlerden biri yarın 
Rami çayırına götürülecektir. Türk 
kuşu tedrisatında atlama ve sıçrama 
hareketleri bundan sonra., Ramide 
yapılacalrtır. 

Vilayette 

TeşkilCit kanunu üç 
ayda tatbik edilecek 

Bina ve arazi vergisine ait evrak 
ve defterlerin maliyeden vilayet hu· 
susi idaresine devir muamelesi de -
vam etmektedir. 

Maliyenin yeni kadrosu henUz 
gelmemiştir. Yeni kadronun maliye 
teşkilat kanunile birlikte bildirilece
ği anlaşılmaktadır. Teşkilat kanunu 
üç ayda tatbik edilecektir. 

* Vilayet mektupçuluk, idare he· 
yeti ve evrak kalemlerinin genişletil 
mesi için Dahiliye Vekaletine yapı
lan müracaat nazan dikkate alınmış 
ve yeni Dahiliye teşkilat kanununa 
konulmuştur. 

Haber aldığımıza göre, Vilayet da· 
biliye kadrosuna iki memur ilave e· 
dilmiştir. Mektupçuluk kalemi mil -
meyyizi ile idare heyeti başkatibi ve 
evrak memurunun maaşları da otu
zar liraya çıkanlmıştır. 

* Mecburi hizmet mükellefiyeti 
sebebile 2919 numaralı kanunun neş 
rinden evvel ücretli olarak istihdam 
edilmiş olanların da bu suretle ge
çen hizmet müddetleri namzetlik 
müddetine ve mecburi hizmetine 
mahsup edileceği bildirilmiştir. 

~eledivede 

Afişai tahkikatı son 
safhaya girdi 
Afişaj imtiyazından mütevellit re

simlerin tahsili esnasında vukua ge
tirildiği iddia edilen yolsuzluklar hak· 
kındaki tahkikat son safhaya g-elmiş
tir. Tahkikatı yapan heyet, bugün va 
ziyeti belediye reisine izah edecek ve 
raporunu yazmaya ba.şlayaca.ktrr. 

• Belediye gürültü ile mücadele i
çin tedbirler almaktadır. Vapurların 
düdük, otomobillerin klakson çalma.la 
rr yasak edildikten sonra dün tram· 
vaylarda vatmanların rastgele kam • 
pana çalmalan menedilmiştir .. Vat • 
manlar ancak çok acil ve tehlikeli va
ziyetler karşısında kaldıkları vakit 
fazla devam etmemek şartile kampa· 
na çalabileceklerdir. 

• Plajlardaki tahlisiye vasrtalan ile 
giyecek eşyanın esaslı surette kon· 
trol edilmesi belediye reisliğinden be
lediye şubelerine bildirilmiştir. nk de
f& olarak yapılacak bu muayeneden 
başka her hafta gayri muayyen gün 
ve satatlerde plf.jlarm temizlik ve sıh 
hl tedbir kontrollerine devam edile -
cektir. · 

Yoldan çıktı 
Dün sabah saat on buçukta 151 

numaralı Şişli· Tünel tramvay &1"8.ba 
sı Hamamdan geçerken 604 numaralı 
romork hattan çıkıru~tır. Tramvay 
on dakika içinde hatta konulmuş· 
tur. 

Otomobille çarpııma 
Unkapanından Cibaliye gelen Ah

medin idaresindeki otomobil, inhisar 
fabrikıun önünden geçerken fabrika
ya ait kamyona çarpmıştır. Çarpış. 
ma sonunda her iki otomobil de ha
sara uğramıştır. Kazayı yapan Ah· 
met kaçtığmdan aranmaktadır. 

Ermeni kilisesinde 

Heyet reisi dün 
işinden ayrddı 

Kız.tay 

Dün birçok yerlerde 
toplantılar yapddr Galata Ermeni kilisesi mütevelli 

heyeti reisi Ohanne.s Keşişyan'm va· 
zifesine dünden i· Kızıly haftası devam ediyor. Ku· 

rumun kaza, nahiye ve mahalle kol
tibaren, Vilayetçe lannda tanzim edilen proğramlara 
nihayet verilmiş • göre müsamere eğlence ve aza kay· 
tir. Bir müddet 

dı işleri de sürmektedir. hafta müna 
evvel mütevelli he sebetile, Üsküdar kolunda dün bil· 
yeti azalığından 
istifa eden dört yük bir toplantı yapılmıştır. Doğan· 

cılar parkında toplanan bnlerce halk 
kişi, Ohannes Ke- kurumun azaları tarafından verilen 
ş~~~~ hak~mda söylevleri ve fırka bandosunun çal· 
a a a. a: ma am- dığı muzik parçalannı dinlemiştir. 
lara şıkayette b~- Yarm aynı yerde bir toplantı da.ha 
lunmuşlardır. Ki· 1 kt 
1. yapı aca ır. 

ıse papazlarmın F tih k k 1 dad b" · 
Oh K • 1 d 'b . a aza o un a ır merasım annes ~ışyan ay ar an en ma d .. 

""' almad ki 1 d ki .. tl yapılmıştrr. Saat on ortte halk ve 
.._, ı an yo un a muraca.a a· tal be ka anı kolu b. d to 
n bun · · d. tahkik t d e ' un P ınasm a P a ınzımam e ınce a e- be · 
·nı_..· .1 . .k. . - lanmış ve hep bera r Fatıh • Vefa· 

n _ ....,~ırı mı§, şı aye~le~ dogru 0~: Beyazıt yolile Ciğaloğlundaki mü-
dugu anla.şılmı§trr. Şımdıye kadar mu .. - · . 
t ıı· h t' . 1. -· . d 1 messıllıge gelmışlerdır. bura.dan zi. 
_eve ı eye ı r~ıs ıgını .":'e vezne arı- yarette bulunanlar çay ve pasta ik· 
gını ya~an Keşış~an, ~un:. k.~a anah· ram edilmiş, kalabalık bir kafile E
tarlan ıle heyetın mtihrunu ve def- minönti kaza merkezin d - dık 
terleri tekrar vazife başına geçen 8· tna sonra Taksime .; ~ ~:ııı -
zalara teslim etmiştir. Öğrendiğimi- n·yet abidesine bı·r gıl erke k U· 

·· E k f "d · k ır çe en oymuş· 
ukıflgon:: ~ da k~ karesı, lehakıkyet vkaul- tur. Abide önünde, Kızıl Ay üyelerin 

an uzenn e ı ontro a mı den Rilştü bir 80··yı · k 
1 k kil. · h ı d ev vermış ve U· 
anara ısenm esap armı a tet- rumun hizmetlerind h · t· kik d kti en, e eınmıye m 

e ece r. den, içtimai Vazifesinden bahsetmiş· 

Bir mühtedi, Musevi 
mezarllğına gömüfdü 

Galatasarayda Tokatlıyan oteli 
karşısında bir apartmanda otum 
Mika.el Pileskop isminde ihtiyar bir 
doktor iki gün evvel ölmüştür. Kırk 
sene evvel memleketimizegelen Mi
ka.el Pileskop umumi harp başlayın. 
ca Rusyaya gitmiş, Rus ihtililinden 
sonra Almanya.ya kaçarak oradan 
tekrar İstanbul& gelmiştir. Beyaz 
Ruslarm Türkiye haricine çıkarıl

ması kararı üzerine Türkiye tabiye· 
tine geçtiği gibi, Bir istida ile mUf. 
tülüğe müracaat ederek Mehmet 
ismini almrtır. 

Doktor, ölümünden evvel yanında. 
kilere Müsevi mezarlığına gömülme· 
sini vasiyet etmitir. Hahamhane ise 
liüviyet cüzdanında Müslüman görü. 
len bir ölüyü Müsevi kabristanına 
gömmek istememiştir. Meseleyi tet· 
kik eden Beyoğlu kaymakamlığı, her 
kesin dini itikadınnda serbest oldu· 

tir. 
~~------~---------

Yeni Bulgar Elçisi 
dün şehrimize geldi 

Bulgaristanın yeni Ankara elçisi 
Dr. Todor Hristo!, dtin sabah eks· 
presle şehrimize gelmiş ve akşama 
doğru Ankaraya hareket etmiştir. 
Şehrimizdeki Bulgar General konso
losu Slivenski, Bulgar ataşe militeri 
ve Bulgar kolonisi yeni elçiyi Sirkeci 
istasyonunda karşılamışlardır. 

Dr. Todor Hristof, Bulgar hariciye 
sinin kıymetli erkanındandır. 1925 • 
1932 senesine kadar Bertin ve Viya
na Bulgar elçiliklerinde matbuat şe
fi olarak bulunmuş, 1934 de Bulgar 
Hariciye Nezaretinin umumi katip
liği vazifesine tavin edilmiştir. Dr. 
Todor Hristor. 19"g15 senesinde Berlin 
Bulgar elçiliğine ve Ankaraya tayini· 
ne kadar bu vazifede çalışmıştır. 

ğunu ve ölünün vaziyetine göre ha
reket edilmesi lazımgeldiğini alaka. 
darlara bildirmiştir. 

~üçük Haberler 
•Muamele vergi!l;inin tatbikatı -

iktisat vekaieti sanayi umum dirextö 
Reşat Osman birka~ güne kadar .ts
tanbula gelerek, sanayi işleri bak • 
kında tetkikat yapacaktır. Bu arada, 
küçük sanayi erbabı taraf mdan, mu· 
amele vergisınin tatbik şekli ı~in, sa
nayi bırı ığı hakkındı yapılan şikayet 
!er de tt:tkık edilecektir. 

• Yerli maJJar sergisi hazırlığı -
Yerli mallar sergisinin Taksim bahçe 
sinde açılması takarrür etmiş, sergi· 
ye iştirak edecek sanayi erbabına yer 
tevziine başlanmıştır. Sergi bu ayın 
26 sında açılacaktır. 

On senelik m~Jar veriJh·or -
Uç aylık dul ,yetim ve mütekıtlt maııı 
aşlarından yüz kuruşa kadar olanla.o 
rm on senelik tutarları bu aym onua 
dan itibaren verilmeğe başlanacaktır. 

•Tefenll suyundaki tesisat - T~ 
delenin arkasında, Taşdelen suyu ka 
dar kimyevi evsafı haiz olan tef enli 
memba suyunda evkaf idaresi ta.ra
fından yaptırılmakta olan asri ter
tibat ikmal edilmiştir. 

Bu su on Hazirandan itibaren açı• 
lacak ve membaından evkafın mUhür 
!erile işaretlenecek damacana ve ga,. 
!onla şehirde satıla.bilecektir. 

*Yeni Adliye sarayının inşası -
Yeni kurulacak adliye sarayının pl& .. 
nm da lüzumlu görUlen değişiklik ya. 
pılmıştır. Bina inşaatının ikmalinden 
sonra yapılması tasarlanan tewiat
tan vazgeçilmiştir. İstimlak muamele 
si, on güne kadar ba.şlıyacaktır. 

• Alman kulübünde konferans -
Hamburgdan evvelki gUn şehrimize 
gelen Dr. Hans Zeberer, yarm akşam 
saat 8,30 da, yalnı.z Alman kulUbU a
zalarına mahsus olmak üzere, Töton· 
ya salonunda bir konferans verecek
tir. 

l lkmektepler için yeni 
tarih kitapları 

nk mekteplerde okutulmakta o • 
lan tarih kitaplarının daha basit bir 
hale ifrağı için Maarif Vekiletinde 
kurulmuş olan komisyon işini bitir
miş, yeniden yazılan tarih kitabının 
basılma.sına başlanılmıştır. ,önUmüz
deki yıl mekteplerde bu yeni kttap 
okutturulacaktır. 

* Üniversitede yeni bir fizik ve 
kimya enstitüsü açılması kararlaştı
rılmıştı .. Bu enstitü için münasip bir 
yer aranmaktadır. 

Büyük caddeler bu haf ta içinde işaretlenecek 

Yalnız yaya kaldırımlardan yürüneceği hakkındaki 
kararın tatbikine dünden itibaren başlandı 

-ı--~~~~ ... ~~~~~-------...v~...-..~~ ........ 

Ne dersiniz ? 

' ~, 
{A. 

Bun<lan sonra, herkes yaya karümmınüa yürüyecek 

,,. 

Yaya yürüyenler hakkında daimi nız yolların gittikleri istikamette sağ 
encümen tarafından ittihaz edilen taraflarını takip etmeleri usulünün 
son kararın tatbikine dünden itiba• tatbikine geçilecektir. Bu §ekil de bir 
ren başlanılmıştır. Ancak, belediye- müddet tecrübe mahiyetinde olarak 
ce verilen kararlar birden bire bütün t;ıtbik olunarak, halkm bu karara da 
şüniuİiyh tatbik edilmiyecektir. iyice alıştığı görüldükten sonra, bu 
Halk, bu yeni usullere tedricen alış· hususta da zecri hareketlere başvuru 
tırılacak, ondan sonra zecri hareket- lark kanunun emrettiği cezalar alı
lere geçilecektir. Bu itibarla dünden nacaktır. Karşıdan karşıya geçmek 
itibaren, halkın munhasıran yaya kal meselesine gelince; şimdilik umumi 
dmmlarından yürümelerini temin e· caddelerde halkm yalnız mailen kar
decek tedbirlerin almmasma başla - şıdan karşıya geçmeleri yasak edil· 
nılmıştır. Bir müddet bu kararın tat miştir. Fakat, herkes amuden olmak 
bikiyle uğraşılacak, halk buna iyice şartiyle, istediği yerde karşıdan kar 
alıştıktan sonra bu usule riayet et· şıy· geçmekte serbest bırakılmı,tır. 
meyenlerden ceza alınacaktır. Dün, B• ;ekil, yoların işaretlenmesine ka 
belediye zabıta memurları, Eminönü, dar devam edecek, işaretler konutun 
Karaköy, Köprü gibi mühim yerler·· ca yalnız işaretli yerlerden geçilebile 
de halkın yaya kaldırımlarından gi· cektir. 
dip gelmeleri için ihtarlarda bulun - Bir belediye heyeti dün de umumi 
muşlardır. Dünden itibaren yaya kal yerlerin işaretlenme tecrübelerine de 
dırımlarından başka bütün yollar vam eylemiştir. 
tamamile kara nakil vasrtalanna Son olarak kauçuk mahluliyle ka 
tahsis edilmiştir. Halkm yalnız yaya rıştınlmış bir boyanın tecrübesine 
kaldmmlarmdan geçmeleri bir ldet başlanılmıştır. üç gtin zarfında bu 
halini aldıktan 80nra., ye.yala.rm yal- da iyi netice vermezse ıııan pirinç 

Bankaların çalışma 

saati 
lstanbulda. bankalar saat üçt.e V 

şelerini kapıyorlfd'. Ve sabahleyin&&' 
kiz buçuktan ü~e kadar fasıl~rz (yıv 
ni öğle tatili yapmadan) çalışıyorlat• 
Bunun bir müstesnası Merkez Ba~ 
kası. Ora.c;ı diğer bankalarla. tamaroeP 
zıt olarak sabahleyin 1C - 12 e kadS.f 
ve aksamJan 2 - 4 e kadar gi~elerinl 
~ık tutuyor. i\-ferkez Banka.<1mın di
ğer bütün mal. müesseselerle otaı' 
müna.c;ebetini düşünürsek çalışma ..., 
atlerindeki bu a~·kın:ığm halkı ne kıY 
dar zora koştuğunu hemen kavraf1Y 
blUriz. 

Binaenaleyh bankalann çalışma ..., 
atlerinde bir beraberlik yapılsa feIJllı 
olmaz. 

Biz böyle dü,ünüyomz. 

Siz ne dersiniı 1 
....,a:m._ ....... 

çiviler,kakılacaktır. Maamafih ıcau· 
çnk mahlüliyle yapılan boya Viy!.n•• 
da tatbik edi!miş ve iyi neticeler 3 .. 

lmmış olduğu cihetle bizde de btl 
usulün tercih edileceği zaniıedilnıel< .. 
tedir. ;;.;ı 

Emniyet Altıncı şube mildii!"rUot 
memurları dün bu yeni emirlcnn ta 
bikine nezaret etmişlerdir. ıta 

Fakat ayrıca bu karariar zab 
teşkilatına da hildirilecck ve pek ya; 
lcınıia polis noktuanndaki za!:ırta J11eŞ 
mu!larma varmc:ı.ya kadar bütün t 
kilat halkın sağ taraftan yürürnel; 
ri ve muayyen yerlerden karşıya g 
meler:Je meş~l \>lacaktır. 

l 
l 

1 
l 

ı 
l 

' l 
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SC>~ ı-l.A /13E~· 
Maltepe Atış Mektebinde 

Dün çok muvaff akiyetli --. 

Ceza 
teklif 

kanununda tadili t tb•k t 1 d Yeni bir kcir yolu sava ş a 1 a 1 yap 1 1 1·ahu, bi7.de ;p;ek? denilen şey mas· 

edilen maddeler 
Sorgu ve sulh hakimleri ve müddeiumumilerce 

vak'a yerinde yapılan f ahkikat tekrarlanmıyacak 
.Ankara, 3 (Tan) - Ceza Mehke- 1 ta tekrar edilmemesi esası kabul edil 

'tl~leri usulü Kanununun bazı madde diği gibi bugün filen mevcut oJına. 
lerinin tadili hakkında.ki layiha ka - yan karar hakimliği te§killtı da ke.l 
rnutay ruznameaine almnuftlr. Bu dmlmıştır. Layihanın kanunlaşmas 
~ilat meyanında mahiyetleri itiba- halinde Uk tahkikatı havi dosyayı 
tile qabuk görülmesi lAzungelen meı;- ka.rarr hakimi &tfatile hukuk aınme 

Fennin en son icat ettiği silahlarla tüfekler, durmadan ate, ediyorlardı. luksuz pınal' gibi akar gider de kimse 
teçhiz edilen Türk ordusuna mensup Havadakilerle topraktakilerin böy- farkında olmaz. Şu açck gözfülere bBt
bazı kıt'alar dün, Maltepe piyade atış le biribirlerine karşılıklı ateş püskür kımz. Oğlu, babasmm ~yasını alıp 
mektebi arazisinde, çok hareketli, ve meleri, birkaç dakika sürdUkten son- !;.arşıya götürüyor. Satıyor, aradan 
elde edilen neticeler itibarile son de- ra toplar, makineli tilfekler sustu. bir iki gün geçtikten sonra habası po-
rece muvaffakıyetli bir muharebe tat Çünkü, hava tehlikesinin başladığını Use müracaat edip eıJY' sı çalmdığmı 
bikatı yaptılar. Tabkiatın. gayesi şu biraz evvel haber veren, hususi gözcü söylüyor ve eşyayı bulnp polis ~ıısı· 
idi: Hava hücumlarına karşı, kıt'a- ler, §İ.mdi de, tayyarelerin çekilip git- tasile geri e.lıyormu,.. Bu manevrayı 
lann yürüyüş esnasında, na.<ııl korun· tiğini bildirmişlerdi. ıııenede dört defa muhtelif ~·erlerde ve 
~~ te~ibatı .alacağı, arazi üzerinde Tayyare gitmişti. Fakat öldürücU bin liraJık bir muamele Ue tekrar et-
goster~ecektı. .. izlerini toprağın en görünmez yerle- se, senede 4000 Ura eder. Bu lcriz za.. 
Tatbıkata sabah .. saat 9 da, ~ks~k rinde bırakmış olabilirlerdi. Bu izler manmda fena. para mıclır Allah qkl

kom~~anların ve yuksek askerı erka- üzerinden geçen erleri feci bir akıbe- na ?! 
nın subayların ~u.zurunda başlandı. te uğratmamak için de icap eden ter- Buna_ baba oğul yerine bir mun· 

Program ş~ ıdı: . . .. .. e tibat alınmıştı. Gaz keşi! kolları, he taıam irkP.t haline ~etlrip A.deta iş-
hut cürüm vakalarmda Cumhuriyet 
).{tıddeiumum.ilerinin eellhiyetleri ge 
ni,ıetilmiş bulunmaktadır. Layihada 
Vak'a mahallinde sorgu ve sulh ha.
kinüerile müddeiumumiler tarafın
dan yapılan tahkikatın ilk tahkikat 

davasının açılması için sorgu hakim 
liğine tevdi mecburiyetinden kurtul~ 
!arak evrakı bir iddianame ile doğ· 
rudan doğruya selahiyetli mahkeme 
ye vererek dava açabileceklerdir. 

. l - Emnıyet tertibatıle ~~Y .. n men tayarenin geçtiği saha üzerinde ler bir makanızma :rapmak çok müm· 
bır ~b~.run tayyareye karşı, yurtiyuş incelemelere koyuldular. Bu keşfi ya 1 ;hHliir. On iki kl.-.Utk hlr he)·et. 20.000 
genışligı. .. pan erlerin gaz hücumlarından ko _ liralık mah \'ar. Müce\·her, hah, oto. 

2 - Kit'aiarnı tayyareye ~arşı yu- runma te~hizatları noksansrzdr. Uzer- mobil gibi. 
rüyüş derinliği ve tayyarelerın taarru ]erine geniş gaz elbisPleri geçirmişler, Bnnfon muhtelif şehir ve meınl~ 
za kalkışması. yüzlerine en son sistem maskeler tak- ketlerde ~at, sat \•e arkadan da asıl 

Sudan hududunda lngilteredeki rezalet 
3 - Kıt'alarm düşman zırhlı oto- mışlardı. sahihini gönderip toplat!.. Şarlonun 

mobillerinin ve tanklarmm htl~wnu • Ellerinkei birtakım aletlerle gaza bir filminde gönnü~füm. Şarlo cam-
uğr"'ması ve buna kaNıı müdafaa ' crdrr; müşteri {'ıksm ill:re bir küçük 

na " · :ı- bulanmış topraklan keşfettiler. Saha-
terti'batr alması. d . k kl çocuğu ortak alnuı,tır. Ç!ocuk sokak-

M lslrln mu .. dafaası Mu··stemleka"t nazırının 4 - Krt'alarm gazlı mmtakalardan nın etrafın~ ça~ça~~~ em:~ ~ZI a~ tan g~erl<en evlerin camma taş atıp 
gaz keşif kolları vasrtasile geçirilme- çakıldı ve uzerıne dıkkat. ışaretll kırıyor ve kaçıyor. ı·amn saat sonra 

E B k 
11 sL levhalar konuldu. z da. camcı Şarlo oradan geçip cam· • • 1 k t db• t b•t d•td• ti an umumı 5 - Krt'alarm hakikt at~ yaparak Sari hastalıkların olduğu yerde tec lan takı:\·or. Bu da ötekinin başka 

ırın a ınaca e ır SUÇU es 1 e 1 1 düşman mevzilerine girme hareketi rit ve imha edilmesi iç~ aım~ ~i- wrmsu. ·noğnısunu ö~·ıemek ıimn-
!t yapması. batı hatırlatan bu amelıye bıttıkten gelirse insanlık "ara kazanmak için 
Londra, 3 (A.A.) - Siyasal maha Londra., 3 (A.A.} - BUtçe ifşa.atı heyet•ı du••n toplandı 6 _ Krt'alann girme ve yarma ha.- s<?.nra, tank taarruzu başladı. ~ürü- artık ne :rapa.cağını ~a.5ırdı. Eskiden 

ftl, Mısırdaki lngiliz fevkalade komi- meaeleei hakkmda tahkikat yapan reketleri. Yll!f kolu, bu ta.a:rnızu da :son sııııtem bir kıymeti olduğu sanılan doğnılak, 
teri Sir Milaes La.mpsonun Londra.ya. mahkeme dün akgam nefredilmi' olan Ankara 3 (Tan) _ Eti Bank umu- 7 _ Bir Dekonk'un hazırlanışı. tank toplarile himayesi ve müessir ve •~te temizlik, artrk birkaç merak-
telıneeine bUyUk bir ehemmiyet at- rap_o~da Thomaa'm mücrim olduğu mi heyeti bu sabah meclis bütçe en- 8 _ Tayyareye karşı gösterilecek ateşleri flayesinde defetmeğe muvaf - tmın tnkdir edebildi~ bir antika ha-
fetrnektedirler. lngiliz - Mısır müzake netıcesmde karar kılmaktad~r. cUmenl 88.lonunda toplanmıştır. Hey atış talim ve terbiyesi. fak oldu. line 1:eldi. Onun içindir Jd artık para 
l'eleri, birçok noktalar üzerinde bir an Rapor~a Thom_8.8rn d~vletın esran- eti umumiyede Bankanın 193~ senesi 9 _Bölük dahilinde yeni manga. Daha Herdeki arazide, kıt'alar, ha kaıanmada his kaygnsu bir yana atıt-
l:i§mayr derpiş ettirecek derecede ller nr Btese ıfşa etmı§_ oldugu ve onun da billnçoau tetkik • wd"k edilmiş Tatbikat programı sabah ve öğle- kiki atış yaparak düşman mevzilerine dı ,.e i ıer tama..ın~n ammoral ahlakla 
l~nıif olmakla beraber, süel.~a~iyette ?u. ifoaattan_ l<endı me!_lfa.ati na.m~a bu münasebetle İ~ise.t ~ekili Celaİ den sonra olmak üzere iki kı.qma ay. gireceklerdi. Tatbikatın bu kısmı, ytik münasebeti olma~yan bir şekil aldı. 
ki meseleler, hakkında henuz bır tar- ıstif a.de. et.mi§ bulundu~ b~y~ edil· Bayar maden i\ılerimiz hakkında iza rdmıştı. sek kumanda heyetinin nezareti altın Ben bunun bir başka şeklini Paris-
~ hal bulune.mamıştır. M~ tMJı.. mekted'ir. Mahkeme, bütçenın ıhzan- hat vermi ti Ilk olarak, muhtelif birliklerden te- da çok heyecanlı bir harp manzarası te ~önniistüm. Bir adam kazaya uğ-
llole.n. noktalar ne uker mevcudu me na iştirak etmiş olan memurların ve § r. krt'al h ek t geçti halini aldı. Fennin son icadı olan, bü- ramrş gibi kendini oto'Tlohillerin attı-
6el~l. ne de lngiliz garnizonla.rmm Thomasdan gayri nazırla~ ademi ,·--·-·•-N·---·, ______ ... __ .__._"'""'""'- şlekkOülldedkena a~rızalıarçaı:X~ b~r :razid~ tün taarruz ve mUdafaa silahlanna na atıyor ve fazminet atarak geçini· 
birleşmesi hakkındadır. Bu meseleler mesuliyetine hUkmetme.ktedır. Tho - ' er. u ~ ..... ! .. örülme- burada yer verilmişti. Krt'alar manev ,·ommş. Lakin mane"Ta:n pek bece-
ıtı.ıtr müdafaasmm istikbaline taal· ma11m oğlunun da ademi mesuliyetine Çocu g"' unu yapılan bır yuruyuş, gozle g ra kur§unu değil hakiki ku~un ve rildiliklc yapamadığından yakayı ele 
lttk etmektedir. Kana bölgesinde 5000 karar verilmştir. den kolaylıkla inanılıruyacak kadar, mermi kull~myorlardı. Makineli tü - vermişti. 

A seri ve son derecede muntazam oldu. fekler, toplar, tayyare bombaları, kiıllik bir kuvvet bulundurulması hak Siyasi mahafil, Thomasm va.m d 0. • k • · ı d · • e Kahraman Türk erleri, haki.ki bir . . Bütün bu işlerin ye~ne mahzunı, 
!ondaki 1930 muahedesini tamamla - kamarasındaki mevkiini terketmek vere o ur n .. 'dil a·· tank toplan hep bırden faalıyete geç- .,onunda 1·akalanmaktrr. o olmasa 
tnak fikrinden vazgeçilmiş ise de, Ka- mecburiyetinde kalacağını 'beyan et - muhe.rebeye hazırlanır gıbı 1 er. du tiler. Yer, gök biribirine kanştı. Kır~ do~nısu fena kir yolu değil. 
h b d k d. 1 b ,· r ana ' neşe karşt parlıyan t~nÇ y~~lerin e mızı taraf. mu·· thiş bir top"U hazırhgı· 'y irede Jngiliz ganıizonlan ulun u • me te ır er. · ı - ktu · 'Y B LE 
tıJ.lması hakkmm Mısırlılar ta.rafrn - • en ufak hır yorgun ugun ızı yo · le işe başlamıştı. Piyade toplan, ağır • FE K 
d 

1 
Bastıkları toprağı, titreten adımlarla makineli tüfekler. mavi tarafın safla-

!~~ oredrtadyeda ilmçrkmışesi Utzıre.rine yeni zorluk a·ır Stratosfer MÜ d d • m . yü .. l dı Kırmızı tarafın ihtiya u k ş kt 
"4" eı u umı ruyokrilared. b k hr anlar yu .. k rI üzerine, kesif bir ateş tevcih etti- za ar a 1 tını teş en u a am ' 1 Krt' l . . . t" d . 

Keza Sudan meselem hııkkmda da t . su~luların idamını 1 sek kumanda heyeti tarafından ta- ~rd ; ar, arazının V&~)~e ın -~ıs-
heııuz bir hal sureti bulunamamıştır. ayyaresı uçuıa 1 tt"' yı'n edile~ mmtakalarma giderken, tBı .~ '~ke erek, tamarndenbgünl_ız en~ı ışd eh~· N k 1 K 

a ep e 1 . . . b'" UyU )lla.n~:vra - ur erı e a 1, an ı•n e anton 
hazırlanıyor baskın şekJınde bı: tayyare ucumu- bulundukları mevzileri keşfetmek im 'f unanistanla Ankara, 3 (Tan) - 3,5 yaşında- na uğradılar. Mavı tarafın tayyarele- k. kt 

Dallas, 3 .A.A.} _ (Texa.ada) 12 ki çocuğu Ayhanı döğerek öldilr- ri, birden bire ufukta görilndü. ~~y- a~~~oat~i gittikçe çoğalıyor, maki- d • ı·k 
Bulgaristan arasındaki Haziran 1936 tarihinde buradan tra.ns mekten suçlu Ziraat Enstitüsü m~ yareler, çok al~~t~, uçtukları ıçın. neli tüfekler. durmadan işliyor. dağ- arasın a gergın 1 

atlantik ve stratosferik bir uçuş teşeb murlanndan Hacer ile annesi Fat- tehlike daha buyuktu. Krrmızı kıta • .. . s· d ··t 

ltlünasebat J ........ M ma hakkında Ankara Cümhuriyet lar kanat gu··ru··ıtilleri duyulur duyul lların .1:1kzenl~dend l~Kr·ah um) an ~hu unt- Ş h 3 ) . büsü yapılacaktır. an6 .. urn ve on , mızı ar nı aye ang ay, (A.A. - Burada tan 
tymasin tarafından idare edilecek o- Müddeiumumiliğince açılan hukuku maz derhal kelinıesile dahi ifade edi- h~~ı yu ske ılykotrl u. Tü~ kü k' d" u· 

t amme davası, :ıı7T? ceza mahkem~ 1 .' k k b" man zarfında 'bu ucuma a ı ar. r n en ıs a-'.Atina, 3 (A..A..) - Ak§am gazete- lan stratosferik tayyare, 15 bin me - -o·· emıyece ısa ır za h k d h. k' ld ~ kah 
ı sinde rüyete b:ıı:ıfanmıı:ı_ tır. Mtid- ıunduklar• mevzı"lerde tertibat alarak ma ne a ar .8 ım. 0 ug_unu, · eti Bulgar Başbakanı Köseiva.nof Yu roluk bir yükseklikte uçmağa çalışa- """"' v • M h t kl d k 
tıa.ıı _Bulgar münasebetleri hakkmda ra.k Bahri Muhiti_ geçecek ve Nevyor deiumumi, suçluların ölüm cezası- yayılma hareketine başladılar. Ve bu raman e me çı en~, _yerın e 0~. • 
gazetelere verdigıv· beyanatın metnini ka varacaktır. Pilotlar, Londra, _Pa- na çarprlmalarını talep etmiş ve yayılma hemen birkaç saniye içinde muş kaya parçaları gıbı mevhum duş 

·d Anı te d belki d muhakeme suçluların avukatının b"tt" ' man üzerine atilışlarrnı gördükten 
tı."--retmektedirler. Bulgar Başbakanı ris, Madrı , s r am_ ve ~ ı ı · dah · · nl H ki'..: ,. M k t t mUdafaas ı 1·r1• 9 H · · v .. . d sonra, msan a ıyı a ıyor. a AJ 
etuıları söylemiştir: Berlin ve os ovayı zıyare e meyı mı yapmas :. n azı- . Tayyarelerin uçtugu saha uzerın e top güll" eleri, dört taraftan yagm~ ur 

l ktadırl , rana bırakılmıştır. ) Erl Bulgaristan ve Yunanistan hükU • tasar a.ma ar. '-- sanki bir tek nefer kalmamıştı. er, gibi yağarken ,onlarm sanki. bir fut-
bı~tleri, her iki memleket arasında it I A ti k '-"'"'-" --·------- kendilerini, çalılıklar arasmda çok ma bol sahasında imişler gibi, neşeli ve 
htevcut olan muallak meselelerin hal- a ya • rnavu. u. hirane bir surette sakladılar. Zaten şakrak koşuşmaları, gerçekten, göğüs 
li hu!usunda büyük bir hUsni.l n::-et anlaımasının tatbıkıne J ST AN BUL buna ancak vakit vardı. Çünkü leri_ i~tihardan kabartacak bir manza 
~~ektedir. Hali hazırda Yunıınis- baılandı tayyareler, yürüyüş kolları üzerine ra ıdı. . . 
~ile Bulgaristan arasında bir gt!m- Atina, 3 '(TAN) - Yany_adan alı- [Batı 1 incide) bombalarını atmağa ba.,tamışlardı. Komuta:ı, ~arşıkı tepenın almma.."1 
liik hami hüküm eürmektedir. Ve Bul nan haberlere göre, İtalya ıle Arna- mi yapacağız, kumarhaneler mi ~- Dağlarda esrarlı akisler uyandır~ nı emret~ışti. tl k . . ·ı 

tl k d ·mza edilmi olan ca.W.f takırtılar kopuyordu ağır makinelı Bu emır, mu a a yenne getin e • 
ta.rist&.nm bazı Yunan şehirlednde vu u arasın. a 1 t tb"k· ş f"l ~·... ekf A k 1 k h k.k. b" 
~ hük. muahede ahkamının a ı ıne ı en Hayır. c 1• 8 e~ :r a~ca fi. 1 ı 1r mu-
~nsoloslan_ yoktur. Yunan. um~- başlanmıştır. 500 İtalyan ailesi, Ar- lstanbuJun az zamanda bir seyyah indikleri büyük otellerd~ - hugün bö- hare~.ed~. go;.ıtıebılecek bır heyecan • 

trun Bulgarıatan hakkındakı doı:ıtane navutluğun en mahsuldar yerlerine şehri halini alması için derhal yapıl- tün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi_ la; sungu hu.cumuna kalktşttlar. 
'beyanatı Bulgar milleti ta.rafından bl\ yerleştirilmektedir. A~navutluk ile ması lazımgelen tedbirler sanıldığın- dövizlerini vererek resmi kursa göre Tanklar, hır yandan homurdana · 
~k bir memnuniyetle karşılanm1ştır. Yugoslavya ve Y°:11anıst~n hudutta- dan belki ~ok daha ucuz 'basit fakat derhal Türk parası alabilecekleri şanj rak ilerlemeğe çaltşıyoıdu. Başta kü 
~ılerini bitirirken Bulgar Başb:ı~:ını, n arasındaki tahkımat ılerlem~kt~- yalnız azim ve ha.şan istlyen ~areler- bürolan açmak, çükler, onlar~ arkasrn~an büyük 
he ik" ml k t d k" 1 dir Bu tahkimat, İtalyan zabtilen- dir. Dk işimiz bu şehre insanları gel- 7 _Taksim bahçesi, Tepebaşr, Sa- t~nklar!.. Mavile~de ~anık baş_ladı. 
1 : ı me. e e arasın a ı mese e- ni~ nezareti altmda yapılıyor. Yu- mekten ürkiiten rahatsızbk ve müş. raybunıu, Yıldız gibi büyük parklan Bır yandan hususı tertıbatla arazı per 
~n kısa. bır zamanda halle goslavya hükfuneti de Arnavutluğa killat propagandasını mukabil propa- birer eğlence merkezi haline koymak de per_de, sisle~yor: Kırmı~~r, zaptı 
ltaru olduğunu söylemiştir. karşı tedbirler almıştır. Yugoslav ganda ile silmek ve yalnız silmekle ve icap ediyorsa. bura.lam lıa.riçten emredilen tepenın bıraz gerısınde ma-

budut kıt'aları takviye edilmiştir. kalıruyarak hakikatin reklft.mı tekzip çalgı ve artist gelmesini daha kolay- viler~e. m~thiş ~.ir süngü muharebesi· 
etmemesine de dikkat etmek olmalı- 1a.5tmnak, ne gırıştiler. Düşmana cepheden sal-

Zi ra a+ Bakanı istifa etti dır. Büyük masraflar istiyen fantezi- 8 - Şehri mutlaka. yıkamak ve her dırma~ d.o~ değil. ÇünkU onlar te-
leri bir tara.fa bırakarak, aJakadar da.- gün yıkamak! pedekı hakim noktııda.. Kmruzılar: 

Krohn seyahati 

min edildiğine göre, Şimali Çnin Ja. 
ponyaya karşı harbi tavsiye eden bir 
beyannamesi üzerine Nankin ile Kan• 
ton arasındaki münasebetlerin kesil • 
mek tehlikesi vardır. 

Bu beyannamenin, dahili bir harp 
çıktığı takdirde bütün milliyetperver 
unsurların yardrmmı temin etmek 
maksadiyle ne§redildiği sanılmakta .. 
dır. lyi haber alan mahafilin kanaa.· 
tine, göre, Nankine karşı harp açmak 
kararı verildiğine dair olan Japon ha. 
berleri mevsimsizdir. Fakat ayni ma. 
hafil, her iki tarafın askeri hazırlık• 
larda bulunduğunu teyit etmektedir~ 

Türkiyeye 9elecek 
yabancılar 

Ankara, 3 (Tan) lç bakanlık. bü
tün ileri memleketlerde olduğu gibi 
Türkiyeye her ne suretle olursa oı .. 
sun gelecek olan yabanctlarm ika• 
met ve seyahat şartlarını ve diğer 
hususları tesbit eden bir kanun pr°" 
jes hazırlamaktadır. ~tina, 3 (TAN) - Kral yakında 

ltakedonyanm Şimalinde bir seya
hate çıkacaktır. Dedeağaç, Gömülci
lle, Drama ve Kavala.ya uğradıktan 
'anra Sellniğe gelecektir. 

Atina, 3 (TAN) -Kurutulan ara
zi meselesinden dolayı Zira.at Bakanı 
istifa etmiştir. Mühendis Kiryakos 
Ziraat Bakanlığına tayin olunmuş
tur. Harbiye Bakanlığı müsteşarlığı
na mütekait miralay Papadimos ge
tirilmiştir. 

lrelerce ve müştereken alınacak baıı son bir hücüm daha yaparak, mavile 
tedbirlerle, öyle ümlt olunabilir ki, Hulasa kolaylık, temizlik, bakım ve ri geriye püskürttüler. tki taraftan Polis elbise nizamnamesi 
lstanbuJ mutlaka, bugün seyyah çe- bilhMsa belediyemizin ve bu L5leri her da yaralananlar, <Slenler Yar. 

lthistanda bir Yahudi bir 
polisi öldürdü 

Amerikada fırtınalar lflıısk, 3 (A.A.) - -Varşova civa
~da - Bir Yahudi sokakta ta.banca Detroit, 3 (A.A.) - Detroit 1Jehri 
k':.~ir plois memurunu öldürmüştür. ile civarı şiddetli bir frrtmadan mü· 
:~ yakalanan ve karakola sevke- teessir olmuştur. Uç kişi ölmtiş ve on 
~1lınekte olan katili linç etmek istemiş kişi yaralanmıştır. Birçok evlerin da
~~. Buna muvaffak olamayınca. bazı ıru yıkılmıştır. Yüzlerce otomobil dev
-tlh.udi dükk3.nla.rmın vitrinlerini kır rilmiş ve bozulmuştur. Maddi zararın 
l'ııtı ve sahiplerini hırpalamıştır. çok büyük olduğu söylenmektedir. 

ken Avr:ıpa. şehirlerinin en cazlplerln- kesten iyi bildiğine şüphe olma.yan Çukura yüzüstü kapanan bir kır-
den biri halbıe konabilir: sayın belediye reisimiz Ustündağrn bu mızı nefere kumandanı sordu: 

ı _ V1ze harçlarını ucuzlatmak ve İstanbul l5ini kendisi için bir mesele - Yaranı sardılar mı? 
hatti kabilse -ltalyada. olduğu gibi- yapması ve bir dert olarak ,.e be- - Sardılar Yarbayım!.. 
kaldırmak, ntmseyerek çok çalışma"n ve pek ta- Biraz ilerde, mavilerden bir ölü .. Ba 

2 _ Polis, gümrük formalitelerini bii olarak faaliyetini semerelendire- şmdan yediği bir kurşunla, yüzü ko
azami nezaket ve kolaylıkla yapmak, cek bütün imkinlan da buJması n yun yere yuvarlanıruş, sahici bir ölü 

s _ Şehre giden istasyon ve nh- lmkinlan bulması i~ln hükfunetin de gibi, sessiz ve hareketsiz yatıyor. 
tnnıan temiz tutmak ve çıkış cadde- kendisine bütün kolayhklan göst.er • Muharebe, nihayet, ilk dakikada 
lerlni asfaltlamak ve bu caddelere ba- mest lazımdır. Her büyük şehirde ol- kestiirlen neticeyi vermekte gecik.me
kan binaların ve dükkanların cephe- duğu gibi lstanbuJda da belediye re- di. Krrmızı taraf, dilşmanın bütün mti 
krlnf iç açıcı birer manzara haline isinin başkanhğmda l'ltanbulu seyyah daf a.a vasrtalanru susturarak tepeyi 
koymak, şehri yapmağa yarar tedbirler ve iş- ele geçirmişti. 

4 _ Belediye ne seyahat acenteleri !erle meşgul olacak bir teşebbüs ko- Mesleğe temas eden birkaç tatbi -
•ı11111ınnın1nu111 R. p E K E R ' in lllllllllllllllllllllf! arasında mesai birliği yapmak ve sey- mitesi vücnde getirm.?k fa~·dasız sa- kat daha göste~dikten sonra, prog-• k ı A b o ı ., : yahlann inebilecekleri muayyen otel- yılamaz. O kadar gm:el hır şehirdt> ·am sonuna erdı. 1 n 1 a e rs er ! leri hususi kontrol altında tutarak _ge ylz ve dünyanın her tarafında nereye En basit bir görUşk dahi, dosta düı: 

: ıenlerin l!i!tlrahatlerinl ve soyulmama.- t;ldeceğini şaşırmış o kadar insan var mana karsı. apa<;ık sövlenebilir ki, A 
R. Peker'iıı Ankara ve İstanbul üniversitelerinde verdiği inkillb ! lannı temin etmek, ki bunların y\izde en az hir mikdarmı tatürk ordusu Ismet Inöni.inün işaret 

deralerind.e tutulan talebe notları, gözden geçirildikten. sonra, : 5 _ Abidelerin etrafım ~mak, te- lstanbula getirebilsek Jlu şehri az m- ettiği gibi, ufukta bizim göremed:ği 
ULUS Bunnevince kitap halinde baaılmı§Ur. i mizlemek ve bnnlaTdan meseli. Süley- manda ve bu sefer hakikaten eşsiz miz herhangi bir ~hlikeye korkusuz-

124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafnım karşılığı olarak ! manJyeyi geceleri projektörle aydınlat bir m~ure haline koyar ve lst.a.nbu- ca kar§ı koyacak kudret ve kabiliyet-
her yerde ON KURUŞA sa.tılmaktadır. i mak, tun fakir halkına. da daha. ili yaşa- tedir. 

•111111111u uı 11111mınıuınırr111111rrn111111111urrn1111n111111111u1111P. 8 - Vapur ve trenlerin yanaştıkla ma.k lınkftnlan buln.blliriz. Tilrklilğiln başlıca desteği olan bu 
4047 n istasyon ve nhtımlarla seyyahlarm Ali Naci KARACAN kahranıan ordu, yep~ni siIWar, en 

Ankara, 3 (Tan) - Polisin yeni 
elbise nizamnamesi devlet şüraeı ta 
rafından tetkik edilerek Baş Bakan 
lığa verilmiştir. Yeni nizamnamede 
elbise ve kaputların şekillerinde ve 
apoletlerde bazı değişiklikler yapıl· 
mıştır. 

Hindenburg balonu 
Frankfurt, 8 (A.A.) - Hinden• 

burg balonu saat 8 i 6 dakika geçe 
cenup Amerika.smdan dönmüştür. 

asri vasıtalarla teçhiz edilmiştir. Her 
hangi bir harp halinde teçhizatta en 
yüksek dereceye varmış ordularla da
hi boy ölçüşe'bilir. Ordumuza yerden 
göğe kadar güvenebiliriz. 

Hayranlığımızı anlatan en parlak 
kelimelerle onu öğebiliriz. 

Çünkü, Türkün ordusu, bugüne la
yik olduğunu, dün olduğu gibi, bugün 
de isbat ediyor. Yarın da, sıraSI gel· 
diği zaman, isbat edecektir. 

••hddin GUNGo• 
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lstanbuldan kaçmağa muvaffak 
olan Cizal~r Ankaraya geliyorlardı 
Şu halde, makarn devletin masuni intihap hakkımızdan bile vazgeçiyo

yetini, milletin istiklalini ve devletin ruz. 
tahlisini temin edecek teda.biri teem- Demişti. 
ınill ve tatbik etmek üzere millet ta- Şehzade Selim efendi, bir müddet 
rafından, salahiyeti fevkaladeyi haiz düşünceli bir halde odada gezinmis; 
bir meclisin Ankarada içtirnaa dave- ve sonra zile basarak gelen harem~
ti, ve dağılmış olan mebusandan An- ğasma: 
karaya gelebileceklerin dahi bu mec- - Araba hazırlansın. 
lise iştirak ettirilmesi zaruri görül- Emrini vermişti. O mebusa da: 
ınti~tür. Binaenaleyh, zirde dercedi- - Ben; zatışahaneyi görmeye gi-
len talimat mucibince, intihabatm diyorum. Avdetime kadar, burada 
icrası, hamiyyet ve rüyeti vatanper- kalınız. 
veranelerine muntazırdır.) Dedikten sonra, çıkıp saraya git-

Talimat 12 maddeyi ihtiva ediyor- mişti. 
du. Ve bunlardan birinci madde, şu O mebus, bir saat kadar bekledik
Blll'et:e meclisin vazifesini gayet açık ten sonra; nihayet şehzade Selim e
ve sarih surette gösteriyordu: fendi, saraydan avdet etmişti. Fakat 

(Madde: 1 - Ankarada; salahiye- büyük bir öfke ve asabiye.t içindey
ti fevkaladeye malik bir meclis; u - di... Sabırsızlıkla cevap bekliyen 
ınuru milleti tedvir ve murakabe et- meb'usa aynen şu sözleri söylemişti: 
mek üzere içtima edecektir). - Saraya gittim. Doğruca huzu
Ta.limatnamenin diğer on bir mad- ra çıktım. Bana anlattıkl~rınızı. a~
desi de intihabın ne suretle icra e- nen zatı şahaneye naklettun. Hıçbır 
dileceğini bildiriyordu. cevap vermeden dinlediler. Fakat, 

Talimatnamenin 11 · dd s· dinledikten sonra da büyük bir asa-
ncı ma e ı b" t .. t d'l "' d " t mucibince intihabat, nihayet 15 gün ~ye gos er 1 er . .-._onra. a; şa.ye 

. . . sız bu makama gehrsenız. mebusla-
zarfında bıtırilecek; azalar derhal tt'kl rl ·b· h k t d 
Ank d 

· · d . . rm arzu e ı e gı ı are e e er-
ara a ıçtıma e ecektı. .. Onun ı- ın· Be . k" · t t · 

ın. h t afta · tih f li ti s ız. rum. ımse ırşa ve avsıye-
~ , er ar ın ap aa ye ne . 'ht· k d d"l 
girisilmişti. shıne ı . ıyacımdi~v_ob; toekı er.,, Zatı şa 

· . anenın ver gı u cevap üze -
Bu sırada, İstanbuldan ~ırar et - rine artık bir şey söylemiye lüzum 

ıneye mu:ra.ffak olan meclıs azal~n görmedim. Çıktım, geldim... Allah 
da birer ıkışer An~a~8:ya gelmı~e bu adamı ıslah etsin .. Ben arzunuzu 
başlamışlardı. Ekserısının m~nevı- yeriue ı:retirmek istedim. Fakat, bir 
y~tmda'. - atl~~tı.~larr. badireden muvaffakıyet gösteremedim. Bun -
mµtevellıt - buyuk bır sarsıntı dan başka bir şey yapmıya da muk-
\Tardr. tedir değilim. 

Mustafa Kemal paşanın vaktiyle Mukaddes haklannı _ ruban za-
rne~~si Anadoluda açmak için izhar lim ve müstebit bir ~ hükümdarın 
ettigı h~klI ~e şuur~u arz.uya muha- eline vermek istiyen mebuslara; bu 
lef.et ettlklenne derm derın nedamet acı ve tok dersin kafi gelmesi icap 
ediyorlardı. Y~1:a yakda: ederdi. Fakat. kafi gelmemişti, ... O 

- V:~h~.ettinın ve sarayın pusu- mebusun meclise dönerek cereyan 
suna duştuk. eden hadiseyi anlatması üzerine: 

Diyorlardı. - Biz, hata ettik.. .Padişaha, bu 
Bu zevatın içinde hakikaten öyle müracaatımızı şehzade Selim efendi 

b· i 'lll'e vardı ki: bunlar. saflık ve vasıtasiyle yapmamalıy-lık. Anlaşı -
g lerinin cezasını ~ekiyorlardı. lıvor ki, padişah; bizim Selim, efen 

Bu zevat !st~nbula gittikleri za - diyle münaeebPtte bulunduğumuzu 
ma.n toplanmışlar; kendi kerıdileTine hazmedemedi. Belki de, başka şey
şöyle bir plan tasarlamışlardı .. Bun- !erden -.Uphelendi ... Haydi, bu teşeb
tarm düşüncelerine göre; padişah blisümüzü bir de baş~a kanaldan ge
Vahdettinin yüzüne gülünecek olur- çirelim. 
la, bu adam elde edilecek; muhitin
deki şerirler dağıtılarak, millet ve 
hükfuneti ile samimi bir surette a
lakadar bir hükümdar haline getiri-
ı: ~ekti. · 

Bu düşünce. henüz meclis açılın
ca bir propaganda şekline getirilmis 
padişaha büyük bir cemile gösteril
mek suretivle meclisle padişah ara
gmda bir itilat hasıl edilmesine ka-
rar verilmişti. 

Bu karar mucibince, (za.h şaha-
1\e) nin, meclis reisliklerine kimlerin 
intihabmı (arzu buyurdukları) is -
timzaç edilecek ve reis intihabı (ar
zuyu lilahaneye muvafık) bir şekild'? 
intihap edilerek ı;Uya. me~liı:ı ile pa
dişah arflı:ımda bir ahenk husule ge
tirilecekti. 

Bütün bunl:ır kararlaşbrtldıktan 

tıonra, mecliste bu işle meşgul olan 
grup, padişaha bu teklifin nastl ya
prlacağmı müzakereye girişmişlerdi. 
Filhakika bu teklif; gayriresmi bir 
cemilPden ve zamanın nezaketi na
tan dikkate alınarak ihtiyar .edil -
miş bir şekil olmakla ebraber (mec
lisi mebusanm istiklalini) ve kanu
nu esasinin meclise ait maddelerini 
ihlal eder mahiyette olduğundan 
ıneb'uelardan hiçbiri, bu vazifeyi i
faya cesaret edememişlerdi. 

Nihayet Abdülhamidin en büyük 
oğlu Şehzade Selim efendi ile uzak
tan münasebeti olan bir zat, bu işi 
denıhde etmiş; 

- Ben; gider, Selim efendi ile gö
rüşürüm ... O vasıtayla maksadımızI 
padişaha anlatırız. Padişahla mecli-
11imiz arasında bir itilaf yaparız. 

Demişti ... Bu fikir ve mütalea, der 
hal kabul edilmişti. 

O zat, derhal bir otomobile bin
n:ıiş; Şehzade Selim efen dinin Se -
rencebey yokuşundaki konağına git 
ntlşti... Şehzade Selim efendi, hariç
le ve bilhassa öyle nazik bir zaman
da mebuslarla temastan çekinen bir 
zat olmakla beraber, bu mebusu ka
bul etmiş; büyük bir dikkatle dinle
mişti. 

Bu mebus; millet ve hükumetin 
vaziyetini, Anadolunun hal ve ahva
lini uzun uzad1ya şerh ve izah ettik
ten sonra; 

- Maksadımız, tamamiyle safiya.
nedir. Aradan ayrılık. gaynlığı kal
dırmak için her feda.karlığı ihtiyara 
hazır bulunuyoruz. Ve hatta, kendi 

Demişlerdi... Ve bu sefer de; Ay
dın mebusu Hüseyin Kazım beyi, pa
dişah Vahdettinin; hususi hendesi 
ve akıl müşaviri olan - hazinei has 
sa müdürü umumısi - Refik beye 
göndermişlerdi. 

Hüseyin Kazım bey, akrabasm -
dan olan Refik beye gitmiş, mebus
ların arzusunu nakletmişti. Refik 
bey, başından sonuna kadar Hüse
yin Kazım beyi dinledikten sonra: 

- Pek ala, münasip bir zaman
da. efendimize arzederim. 

Demişti. 

Aradan, yirmi dört. hatta. kırk se
kiz saat geçmişti. Fakat sa.raydan, 
hiçbir haber zuhfir etmemişti. 

Be$ on gün evvel acrlan ıp.eclis, 

hala muvakkat reisle idare edilmek
teydi. Halbuki bu: parlamento ha -
yatında. görülmliş ve işitilmiş bir 
şey değildi. 

Bunun üzerine: reisleri padişaha 
intihap ettirmek fikrinde olan 
mebusan grupu. artık bu fikirlerin -
den vazgeqmişler: reis intihabına gi
rişmişlerdi. 

Mecliste, hafi reyle intihabata 
başlanmrştı. Hatta, Celalettin Arif 
bey, reislik için bir hayli rey almış
tı. Fakat tam bu sırada. birdenbire 
meclis kanşmıştı. Elden ele, bir ka
ğıt dolaşmıştı. Ve kulaktan kulağa 
da: 
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KUŞBAKIŞI 

Kc21if 
Amerika. ha.rita.Ja.rmdB. bir sinek gö

zü kadar ufak bir nokt.a Ue gösterilen 
Tongo - Tonga şehrinin belediye mey
danında büyük bir kalabalık toplan
mış. Müthiş bir sabll'Sızhkla., saatler
den beri önlerinde esrarengiz kıvnm
lan dalgalanan yeşil kadife perdele
rin açılmasoıı bekliyorlar. Kalabalık 
ve sabırsızlık, bir çığ gibi büyümek
te. Bakıyonım, kala.balığa karışanlar 
iç.erlsinde benim gibi işin ne olduğun
dan henüz haberleri olmayanlar var. 
Soruyorlar: 

Ne var? Bu kalabalık ne oluyor? 
Bu kadife perdelerin arkasından ne 
geçecek ? 

Sora.na belediye binasmm duva. -
nndald muazzam afişi gösterdiler. 
Uzerinde şunlıi.r yazılı: 

- "Cihanşümul bir şöhreti haiz o
lan Şarklı kimya profesörü Civan, 
çiftçi diyan olan memleketimizi son
suz bir refaha kavuşturacağı yüzde 
.vöz olan büyük keşfini bugiin bütün 
Tongolulara illin edecektir!" 

Ve neden sonra binlerce insanın 

göz ve kulak halinde dalgalandrğı mey 
danm sonunda kadife perdeler ağır 
ağrı- açılımajta başladı. Kadife per
deler a.rasmda Uıtra küb!k bir kim
ra laboratuvan önünde muazzam bir 
kürsü yükseldi. Muhteşem potalar, 
kıvnm krvmn kıvrılan borularla pro
fesör Civan keşfinin makineye dayan 
ı:lıi{mı mükemmelen gösteriyordu. Hilr 
met telkin eden sakallan ve gök gü
rültüsünü andrran sesiyle, profesör 
söze başladı: 

- '~ongolular. Bir inek ve ko
yun memleketi olan memleketinizi re
faha. kavnstura.cak olan keşfim, Ton
go Krem'den bıişka bir şey değildir. 
Bildiğimiz sütten, bir dakikada, her 
kesin, hatta çocuklanmzm bile hazır
layabneceği bu esrarengiz lrreml keş
fetmek için, tam 50 sene uğrashm ! 
Geliniz, Tongolular, yakfa5mız, Ton
go Krem'i tadmız, ne olduğunu öğ -
reniniz ve zengin olunuz!" 

Profesör Civanın ke.,.,fettiği krem
den ben de bir ka..5ık tattım: Bu, ha
lis bir silivri yoğurdundan başka bir 
şey tleiilcli ! 

Fakat TonJ?;o Krem'in yoğurt o1-
ılağtmu Amerikalr1ar fü'treninceve ka
dar Tongolular Profesör Civa~ na -
mma on metre boyunda bir heykel 
dikmişlerdi?. - Bedri Rahmi 

İstanbul ikinci iflas memurluğundan 
Müflis Derviş zade lbrahimin sa

hibi olup 1ş Banka.sına birinci dere
cede ipotekli bulunan: 

1 - Tamamına 971 Jira 50 kuruş 
kıymet konan !stanbulda Eğri kapı
da Avcı Bey mahallesinde lvaz efen 
eli sokağında eski 35 ila 41 yellii 31. 
33. 35. 37. Numaralan havi hududu 
şartnamede yazılı zeminleri çimen
to döşeli cephe kepenkleri ve lsto
rları ha.rap 259· metro mürabbamda 
yekdiğerine kalp edilmiş maa Bah
çe üç dükkan. 

2 - Tamamına 450 lira kıymet 
konan ayni mahalle ve sokakta ye
ni 39. 41 no ile yazılı elyevm 39 No 
ya m~adif bir Ahşap kulba ayrıca 
41 No. ya tesadüf eden ahşap üzeri 
alaturka keremidi havi cephesi yap
rak kepenkli içinde müstecir Musta 
fa nın oturduğu yemiş ağaçları ve 
metruk tulumbayı havi 202 metro 
mürabbaında maa arsa Dükkanm 
nısıf hissesi. 

3 - Tamamına 345 lira kıymet 
takdir olunan ayni mahal ve sokak
ta 13. 15 No. ile yazılı evvelce Hane 
şimdi bahçeden ibaret bulunan için
de meyveli ve meyvesiz ağaçlan ve 
uzunlama vaziyette olan 460 metre 
mürabbaındaki arsanm 16 hisse iti
barile 7 hissesi. 

4 - Tamamına 426 lira 40 kuruş 
kıymet· konan Ciha.ngıirde Feruz.. 
ağa mahallesinde eski çxkmaz
araplar yeni Palas sokağında eski 
yeni 3. Üç ve Belediye 5 No. Iu Be
lediye çapında 178 harita No sile ka
yıdlı umum mesahası 53. 30 metro 
mürabbamdaki arsanın tamamı. 

Açık'. arttırma ile satılacaktrr. Sa
tış şartlarını gösteren şartname 15-
6-936 tarihinden itibaren herkesllı 
görebilmesi için dairede açık bulun
durulmuştur. Bu mallar 7-7·936 salı . 
günü saat 15. 17 de sa.Wacak ve ko 
na.n kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde kati bırakılması 
yapılacaktır. Kanuni kıymeti bulma
dığı surette eri son a.rttlra.nm taah
hüdü baki kalmak şartile 15 gün da 
ha uzatılarak 22-7-936 Çarşamba gü 
nü saat (15-17) de ikinci arttırması 
yapılacaktır. Birikmiş vergiler ve 
son kanun ile yerilmesi 18.zımgelen 
icarei vakfiye dellaliye ve rusumu 
saire müşteriye aittir. İsteyenlerin 
konan kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetin
de teminat parasını ve ya :ınilW ban
ka. mektubunu a.la.rak yu.karda yazılı 
günlerde dairede hazır bulunma.lan 
ve fazla izahat isteyenlerin 935-6 
No. ile müra.caa.t etmeleri üa.n olu-
nur. (23485) 

~MLEKETTE "TAN~, 
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giderken evdeki Pirince 
bulgurdan olan köylüler 

Srvas, (Tan) - Sıvasın iki köyünde ayni cinsten iki garip vak'a olmuş
tur. Bu husustaki tafsitat §Udur: 

30 koyununu bir yıl önce olduğu gibi bu sene de hayvan saymı memur· 
la.rmdan saklamak istiyen bir köylü, bunları civarda bir dereye götürüp 
saklamıştır. Köyde yoklama bittikten ve memurlar uzaklaştıktan sonra, 
köylü koyunları almak için dereye gitmiştir. Fakat, 30 hayvanın da kurt
lar tarafından parçalandığını görmüş ve yaptığına pişman kalmıştır. Ka
raşar köyünden bir köylü kadın da. ayni şekilde bit tek koyununu dağa 
götürerek bir yere gizlemiş, fa.kat dönüşte hayvanı kuzgun ku§U tarafın
dan paramparça edilmiş bir halde bulmuştcr. Pirince giderken evdeki 
bulgurdan olana ne denir! 

Nazi.ili civarında bol ya~murlar 
Nazilli, (Tan) - Nazilli mmtakasma. şiddetli yağmurlar yağmaktadır. 

Bu yıl havalar yağmurlu ve serin geçtiği için bazı mahsuller tama.men ye
tişememiştir. Evvelki gün de, civara şiddetli yağmurlar yağmış, t.epelee 
dolu düşmüştür. Feslek çayı ve diğer dereler taşmıştır. Sık ve devamlı 
yağmurlar çiftçiyi endişeye düşürmektedir. 

. Aydın çiftçileri hava kurumuna 
y :·zde ıki teberrü ediyorlar 

' 

Hava Kurumu delegeleri toplantıdan sonra 

Aydın, (Tan) - Ilbaylık salonun
da llbay Ozdemir Gündaym başka.n
lığı:nda hava kuı'Ulllu tarafından ge
nel bir toplantı yapılmıştır. Toplan
tıda, il, ilçe, kamun urbaylan, Par
ti başkan ve hava kunınıu başkan 
ve kurulları, ticaret odası başkanla
rı bUlunmuşlardır. Ilbaymıız, top -
lantı ergesinin ha.va kurumuna. te -
berrü olunacak yer Urünlerinin mik
tarının tesbit olunduğunu söyliyerek 
toplantıyı açmış, Aydına geldiği gün
denberi ilk bu sahadaki ça.lışmala. -

nndan duyduğu sevinci kaydederek 
ha.va kurumu merkezinden gelen ge
nelgede Aydının bu alanda birinci 
geldiğinin yazıldığını bildirmiştir. 

Bundan sonra bütün delegeler söz 
alarak bu yıl yer ürünlerinden veri
lece:. veritin yüzde 2 olmasını teklif 
etmiştir. Bu, oy birliği kararla~ -
nlmıştır. Hava kurumu, akşam Hal
kevi salonunda ilbay, kamutan ve de 
legelere 60 kişilik bir şQlen vermiş
tir. Şölende Halbvi cazı bulunmuş, 
geç va.kite kadar eğlenilmiştir. 

Sıvas lisesinin verdiği •• musamere 

' 

._ 

~ 

\ 
.. ~ 

Sıvas, (Tan) - Sıvas lisesi talebesi tarafından Orduevinde güzel bir 
miisa.bıere verilmiş, Çoban piyesj oynanmıştır. Yukarıki resim, temsilde 
rol alan gençleri bir arada gösteriyor. · · 

Eskişehir·de dolu 
Eskişehir, (Tan) - öğleden son

ra bura.ya çok şiddetli ve takriben 
10 dakika dev,a.m eden dolu yağmış
tır. Birçok bahçeler harap olnıuş
tur. Ekinlere zarar yoktur. 

Üçüncü l ıletme Müfettiıliği 
kuruf1ayor 

Balıkesir, (Tan) - Devlet Demir
yollan Direktörlüğünce ilimiZde ü
çüncü işletme müfettişliği kurulma
sına karar verilmiş ve hazırlıklara 
geçilmiştir. Müfettişlik kadrosunda. 
60 kadar işyar buluna.cakur. Müfet
tişlik dairesi için büyükçe bir bina. 
aranılmaktadır. 

Z~hirli gaz kursu 
Sıvıi.s, (Tan) - Hava. tehlikesin

den zehirli gaılere karşı korunnia.k 
için Sıvaa lisesinde bir gaz kursu a
çılmıştır. Kursu Memleket Has -
tanesi doktorlarından ve Kuduz Mü
essesesi Bqtabibi Cel8.l, idare et~ 
mektedir. Dersler günde bir saat ol· 
mak Urere haftada. Ü<} gün devam 
edecektir. Kurslara gelenlerin sa
yısı fazladır. 

c:-~~b-:.~~~~=ı 
. • Kırşehir, (Tan) - Yağmurların 

mevsiminde. yağması bu yıl mahsu
lün fazla olicağını göstermeld;edir. 
Köylü sevinç içerisindedir. 

• Ba.lıkesir, (Tan) - Evimizin ar 
şu}>esi tarafından umuma bir kon -
ser verilmiştir'. Konser çok güzel ol-

Cer atelyesi muş ve kol ınensuplan çok alkış-
Siva.s, (Tan) - Sıvas istasyonunda lanmıştır. 

yapılan cer atelyesinde faaliyet gün -~ Izmit, .<Ta.n) - Necati bey okulu 
den gtine ilerlemektedir Büyük bir musamere salonunda, Akçakoca ilk 

' . . . . · okul talebeleri tarafmdan bir mü.sa -
şahmerdan getirilmi§tir.Bununla ka.· mere verilmiştir. Müsamerede kü -
zıkla.r çakılacak sonra da ~ temeller çük yavrular çok muvaffak olmuşlar 
atılacaktır. . , ve uzun uzun alkışlanmışlardır. 
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Siıortalı Normal....---:; 'i 
Türkiye için Dışarı ı.,ı b 

Llnı it. Un L Ll'9 ıc.. tı 
ı a7hk 1 so ı ss - .,.. ~ 
s .. 4 50 4 - 8 - 1 
6 " 8 50 7 so 14 ,.., l 
ı yillJk 17 00 14 - 23 ,.., ~ 

naı:ı tem Illrıcrlrk SirJı:etlerlne ı0ii 
racaat edilmelidir. 

Küçük illnlar dotradan doırı11' 
•daremizce alınabilir. 

Küçük !11nlarm 5 utırhfı bir d~f~~ 
lık 30 lruru11tur. 5 satırdan fazlası ·~,. 
satır ba.ısma 5 lmrııe alınır. Bir de , 
darı fazla lcbı ,eıntı:ıdan 3 10 k.Urıı 
indirilir. 
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No. 11 Tercüme eden: M • • Ruım OZCiEN 

ikinci Nlkola b111 facianın inkiıafında 
acaba ne gibi rol oynuyordu 7 

aupauı I• mlnferit _. ... • NR•*-· 1lelli atfet; wı de bi
lolmıl&lll tUnpl ma Prw Y•atd. 11niL. S- pek iJi kalpli ve nazik-
ıuqnu.n, fl'Jle Nadette balılmdu: • ._. lJl bir win •rtliği mu· 
.. Rupu. bula: ... harp. aıtlk .... ~ .. 8lddetli bir ~ ta .. 

ebnmMNtr. Ona !d!tçet.,... '"Is ~ una rica ederim" Daha 
Alllanwlr. Aba bn ..,,.,...! brllllrj kendinden daha emin ol.,. 
cevap 1'tl'lrdl " o bdar telnı' ..... lıleJrDqıta iyt olu l8Jl blıtnin. 

ld, bu kmaatlne laiç'flpb •• kal- ar filıtlr oJmampı, fakat haldt ol
Bir cWa. kendillıU•, Çar. ~ biJdijin w dUfllnceni 

• Selpleltflertn 'bQ m•tledeld ~ f.'e DOU WUlye at! öteki ta
'lltntllert$ ne o141ain11 ..-.. nla tin' balml! Onlar (nam·ları 

: OnJuda. bana dair Mr YUI- ...,..iyor), Main kim olduğunu da 
yoktUr. Yalım, cmJara. aJmilll ba i)'I hatırı&mabdlrlar ve evvell 
ım ı .. ni,etll ı•ml• ftl'dlr. -'81ıı! ı.e.p a&'me19 mecbur ol -

e oluna allan, .. na._~ daldanm u•ı•ılwlJriar." 
imparatorla ı..r ... -sen. 'blal ca mJaCI .- tactsr.i 

lllıilnm,..._ O, bu kadar tıa,ak lılr ...-ııdl,....._ J'abt bir kadm, ba-
Jl&llledlMllllOelı: inan olm.U- tak -. a.atm • aJQü pWlU ve 1eV-

mttOl'laeıd. llr.~ ... --==-:.. mı: jllb11dsll ... ~ pop hlwdi••abdsr .. O ••u 1Mr f9Y ,._. 7'1'· Te*a. •_m inaan& 'b&hfet 
• VD1eıt1n arnau ela lıadar.• tijl ttn b8Jtlk n..m; fakat bir hU 

"Milletin arzuau" olan bu mUnf e- kümilar sık stk iradesini göstenniye 
BUlh, as kaldı. c;&1'lll mo• 4'ahil1ye mecİJurdur. Kendi kendinden daha 

Protopopofun himmeti .. ile emin ol ve daha ileri ~Bir feyden 
uk ec!:lyordu. Ruputlnhı oUl- korkıma.. Hiç bir ..,.... ful& .ayı.. 

tbıden IOlll'IL, bu adam, çariçenin '" 
•&zaPlnda, onun bir vekilt mevkiini mı, t olınaam · 

; çtlnkii, nazır, .. Allahm aaamr •rfWttııı namlar, gayeleri yabm 
nıhu ile konu,uyordu; hattl bir hilklimdarlannm ve memleketlerinin 
, AlebanClra Feodorovna 'nm kol iyil:'Üi olmak Jcap «lerken ve birliJc;. 

un &rkaaında, 1aa Peypmberi te pbfmaya.. bUibirierine Jwll .,.._ 
uğu gibi cörmU9til. ledilcleri kinleri unutmaya naıec.-bur 

Protopopof, perili adam :mukeai oldllkİirmı anlıyacak )Wde, biribir
kurnaz ve &lr.ıllı bir kafa~ ler'tyle çeldtip duruyorlar. Bu hal, 

u. Sonralan hapme &tıldıgı 

beni çıldırtıyor. Ne olur, biraz sert 
ollan sevgilim! Onlat', seni dinlemeli 
ve b<>fDut&uzluğunu gl5zle-rinde oku
ma!ıdırlar; merlıamedne ve iyi mu
amelene çok aıı,tılar . ., 

"Evet, tatlı söz, hdıan çok İf gö
rebilir. Fakat içinde yaf&Ülğımız bu 
zamanda öyle ~ye inıkin yok. On
lar emirlerini dinlememekte ısrar e
diyorlar veya çok ağır davranıyor
lar; litem etmek, telcdir eylemek i-
ı;in aeaini yübelt.. 1.,itsinler. Senin 
önünde titremesini öğrenmelidirlelr. 
Hatırına ıetir, ki Mösyö Fillple Gre
gori de ayni ,eyi söylüyorlar.,, 

Çariçe, çara, diğerlerine korku 
vermesini öğretirken, Grecori Ras
putinin de, lmparaµ>ra itaat etmesi
ni ~ lbon cleiil miydi? Hn
yır, o, Öyle d~ fU sözle
ri 1ıe anlatıyor: 
"Hayır •. Domımuau dinle! Onun 

kalbinde ,.&ııq 8eDin ve Rusyanm 
meafaat.i var. Allah, onu, bot yere 
ıue ~ermedi. Onun a6yledikteri
al daha &katle 41inlemeetill bilme. 

om ltmn. Söyledill feyler mnnasız 
dejtldfr. Yalnız duaauu almak bile 
bUim; için büyük bir kazanç ılwı na
liahtlerini dinleeek bu faycuı.mız ne
kadar artar!., 

fArkuı ftrl 

• sinir b11tahluıdan dolayı 
haatanelerdeıı birine n.akledil

Butaııe ldareal ona aruıra. "Si.
lmdhaç" illmi verilen tefkilit 

•hareket eden ve myaal mev
( eelr.i ~lar da dahil) le İf

eyliyen Dıef)ıur Rus ~ 
Rei.m evine pdtp kanamı • 
Cı•wme mtl•ade ediyqrdu. 

~popo!t llıdam RiıUı ~ 
.._lda. dotllne mik&Jerpe\a aı-. 

Yunanistanda iıçilerin grevi 

Golosta musademeler 
pldU, ağ.azalar kapandı 

H :.._,.J 
1916 da kWi 1 3 .. dıjı muu-

aulh m91e)eeiai de uüattı 1918 
· de). Onun ulatlflD& göre. 

1916 88neai Martmda, meb-
~cıan mürekkep bir murahhu 
r-1V&.ı.o.ı.u reili olarak mlttefill dev

payitahtlanm ziyaret edi • 
• A vdette Stokbolmö& tevakkuf 

ft orada, Alman barieiye 
~inniD" mtlmwili ile pillikat ef. 

• Fakat Ria ıiJesi• aöyle4lpı;., 
bu mWlkıtta bir bal tekli t.ea

olunmuyor. Omm fikrine ,Pe. 
harbe devam edeDıiJl'ecek t• 

geJdiibri ve harbe nibqet verece
tarihi, birkaç a.y ene!. mütteilik

ha.ber wrecelrti. Bu aylauda, 
da, mtlttefıkeiri de Almaaya 

lllilzakereye girifeceklerdi 1111 bu 
IQabırlftlertn bir neticeJ'9 vbı'l o -

da Wımm ediyordu. ımtte
' AJmADya De mtıaıııseyt red

NOTLAR 
Vehim 

Tnntvayla Beyollua playordum. 
On unda Od kiti konuşuyorlardı: 

Kamutayda iş Kanununun 
müzakeresin başlandı 

--- BAŞI 1 1NCIDE ---

- Sealn biletin var mı! lfnf rica etmlftir. ka birfey olamaz. Bu kanun llyihası 
- :Var. Dibi aldım. Refik İnce (Maı:ılaa), bu llyihanm lzerinde inceden inceye çahftldığm! 
- B•ll glfeden f memlebtt.e yeni ihtiyacın hisı1 etti- gösteren bir mttkemmeliyettedir. Bil -
Suale maruz kalan piyango bDetl- ği iktlaadl ve içtimai münuebetlerin haaa, ifçinin fikrini veya bedenini ki 

ol aldığı gltenln a4mı söyledi. Arka- zarurl bir üadesi olmak itibarile ha- ralayan defil de, bir it akdi dolayisi 
datl: kikaten Ttirkiye CUmhuriyetinin ha- le bqka bir plwn it yerinde ·ede-

- lyt etmedin, dedi, benbn aldı • diseler ve ihtiyaçlar karşısında ted- nt veya fikrl yahut hem bedent hem 
ğım gişenin sahibi çok uğurlu. ikidir bir almak yolunda ittihaz ettiği karar fikri surette surette c;alıpn kimse o
bana ~ktı, bizim kaynı valde de fıs,; larm en mükemmelleri ıırasmda bu- larak tarif edilmesi, mWlyetperver ve 
bilet almazken oradan almala başla- lunduğunu söylemi§ ve ezcümle de- yurtsever Tllrk itçisinin ahlaki ve ig
dr, öç defadır da ona çıkıyor. Sen de miştir ki: timaf değerini de teebit etni19 olu • 
ondan al "- Bundan IOlll"& orta yerde ne yor. 
Beyoğhma gelmı,tlk. lndbn, cıadd&- patronun ameleye karfı, ne de ame- Hakikaten TUrk işçisi, bedenini ve 

de biraz dolafayım dedim. iki adim lenin patrona kartı keyfi tahakktım- ya fikrini sırf bir menfaat mukabili 
atmun•,tım ki bir kalabalık gödme leri mevsuu bahaolacak, ne de amele- olarak başkasına kiralayan kimse d~ 
~. llerledlm. Gibel, temls llJla- nin kendilerile beraber it yapan a - ğildir. Değil, yalnız işçinin, hiç bir 
mit bir kadın koluna, eteilae yap1 - damlar üzerine grev a.pmak suretile TUrldln çalqma g(lcU, kiralanacak bir 
pp çekerken, bir yandan da "clllerlm tahakkilmleri mevzuu 'bahllQ'labUecek mata olamudı. TUrk milletinin umu
b&rl hüd&dan yttzttn kalbura......, tir. Bu, PJ"Oll'UllDIUS t.anıdm ettiği, mt çalıfma kabiliyeti ister bede:ıen, 
çloekJerden döldUeön. in..,... ..._ emntttfl ve ımıflar vumdaki lhen- ister fikren olsun herteyden önce ve 
bemıenln!" cllye bed4n-ll• edla si tam mbUile tanin yolundıkl ka- sadece inkıllbın malıdır. Bu malı, ltim 
kubur bir lgAgıa en-+- lrurh'z nunlarm h&Jdkaten en mükemmelidir. se kimseye kiralayamaz. Tllrk işçısi 
p eababJordu. Kanunun ekalk cilıetlerl de vardır. de TUrk it vereni gibi inkdlbın ıca}' 

Ba lraabma. heplnls t.ummuL ... Bir it kanunu mevzuu bahaolurken ettirdiği hızla gUcllnlln yettiği saha
'l'UIN!ıl De Galatuany ......., lll'tm Sigorta keyfiyetinin ebik olmuI bu da çalışan bir vatandLJtır. Ister ma
da bir )'8ldlrme, eaçlan "mel INcall kanununun t&mam olmuı vaziyetine kinesinin başında, ister madende, iB
mek&re" llallade ......, ppddl ter- vurulmut bir nokaanlık lekesi olabilir. ter tezglhmm önünde olsun, o, tıer
lllderle meldlr dolmyarak, .adeld Wr l'akat sigortaya taallflk eden kanun şeyden evvel memleket Umran ve re
clMte IPeJI •*'-il lll&h=aıllle. h• llythumm bir 1e11e içinde hilkillnet fabının bir işçisi, memleket lktlsadl
datllm bir lmbaçlrjm pyde bllllae- tarafından MecliBe getirllmeel hakkın yatmm bir unsurdur. Bu kanun vesi
• ~ bctmlara m....uat olap ,. da1d hU'ldlm, htt~met tarafından da- Jesile milliyetperver Tllrk ~Uf'·- ·n 
ra koparan kanburdu. ha evvel üa edilirse lş kanunu meri- ştıltranlarmı bu ~sek ktlrsilden te-

Tramva)·ıta m"'""'" hahMlan piyan yete girdiği sıralarda sigorta kanunu barüz ettirmekle bUvUk bir bahtiyar
go bUetl utıcmı De bu kanbar &l'Ulll- da birlikte tatbik mevldine konm\lf tık duyuyorum.,, (Bravo sesleri, 11 -
da bir mllnuebet var. Blrllll niurunu. olur.,, kıflar). 
öteki uiannıdniann ve her Odll de Refik ince (Manisa), ı, kanunu- U.yihanm heyeti umumiyesi hak• 
bir vehmi kltkunar fldlyorl&r. - Flk- nun hurrlanmaamda hizmetleri görü kında baıka aöz isteyen olmadıltrı -
ret Adll. len encümen azalarma bilhassa t~- dan maddelerin müzakeresine ~J • 
------------ ki1r etmiş ve fakat kanundaki ifadeler mi§tir. 

Del•ın•ın c•ınayet•ı nazan dikkati celbederek bunlarm ba tş kanununun hUkttmleri, teşmil 
ıltle9tirilmesini iıtemiftir. edilmiyecek olan işlere dair madde 

görüşülllrken bu fıkradaki işlerin in 

Bl·r pol·ıs memuru Celal layarın lıa•atı tac; olunmasını istiyen Rasili (Antal 
Bundan sonra lrilrsUye gelen Iktı- ya) ya Ruim Ferit cevap vermi§ ve 

sat Vekili CeW Bayar llyihanm he- ziraat işlerine ait olan ie kanununun 

h d•• •• b yeti umumiyeei f1zerlnde ileri sürülen ziraat vekileti tarafından hazırlana--(e it u(tu, ir mütalealara ili cevaplan vermiştir: cağını deniz ve hava lgçilerine alt 
i i "-Kanunun eeaaı hakkında sayın iş kanununun da İktisat Veklleti ta-

arkad&§la.rmı tarafından aleyhte bir rafından ayn bir proje halinde ha • 

komi.ser ağır yaralı mütlea dermeyan edilmediğine göre, zırlanacağmı söylemlftir. 
söz alıfıma belki hayret edersiniz. Ar l.Ayihanm günde en az 10 i~çi Ç&· 

Kutamonu 1 (Tan) _ Iki gUn v- kad&fDll Refik ince, içerisindeki her lı§tırmayı icap ettiren it yerle~e 
1
ve 

vel burada çok feci bir cinayet oım:.. kelimeyi amelelerin anlayabileceği 19 buralarda çallf&!l itçil~ ~tbık 0 u-
tur· kilde basitlettirmek auretlle kanu • nacağma dair bulunan ı ruı uzun 

Rıfkı· · d b" na umumt bir tatbik tekli verilmesini münakaşalara vesile teekil etmiş ve 
· · 1~m e 

1 
arzu ettiler. Bendenhlce bunun ttzeri!'l bu münuebetle Raif (Trabzon), Re· 

!1ŞIE_ J l!'\'! .. J!r de şimdiden durmaya tusum yoırtuT. fik tnce (Manisa), Sırn (Ynp.tl, 
gur ~ m an '1l--L. , .,_ tarallMıaa lldla Tank (Qu.mı)' HiJawl& A~ 
iri§ için Gilııdoj- = ecltl"dij;. 4:~~- bO nüıa), Dniu (Elkitellir), Oemal <Af 

du karakoluna da- 1 . anı b'ı..-M bl von) tınnet (,.,,,.nım) llÖll alarak 
edil · · Rıf romuz, ame enm aya ~· r ~ ., , yv . 

vet ~ıştir. - kilde kanun UJıe~e mtıteaddit b!!ro mtltalealarmı eôylemışler, buna mu-
kı, evveli ~arako- ürler n-~-eır' suretile ali.kada?la kabil encilme~ namına cevaplar ve-
la gelmek isteme- 1 . ~ed~ B . . . cd rilmlştir Netıcede bu fıkranın tat-. d be- n tenvır er. unun ıçın, ıcap er- · • . 1 _.ıh mış, sonra an tlteaddit konf 1 dah. bikatmda kanşıkhgı mucıp o a~. 
raber gitmek m. ~ ~ erans ar 1 yapa- iddialan ve tadil teklifleri tetkik o-
re muvafakat et- b~ . . ıunmak Uzere encUmene \&desine ka-
miştir. Evvelce bir Sıze takdım edılen kanun, uzun se- rilmlftir B dan eonra llyi· 
hastalık 1~ nelerin t~tkik mahau~Udttr. Mütea~dit :,1' ::.. ile M ·Un: maddeye kadar 
Rıfkı, tam kara - lluan Uğur ve sallhıyettar ~terden .reç~ik • g6rüt\llm6'. bul maddeler kabul ve 
kola yaklqtıklan sırada birdenbire ~n sonra muh~ıt . encilmenmızın e- bul maddeler enctımene ta.de obm -
tecennün etmif cebinde tapiığı us • linde mUteklmil bir aaflıa almıştır. ştd. 
turayı çıkarar~k memunm üzerine Gtıaıl~~· lyilepıiftir •. ~uhtelit m~vthanm m6teaki1> lnmımm mil· 
yürümil§tiir. Bu aııt hücum karşısm- encilmenınızın kanuna verdıği b~ kı! u.keJ'Mine cuma ~ toplantmm • 
da kendiaini müdafaaya vakit bulum metten dolayı huzurwıuma kendilen- da devam edilecektir. 
ym Huan Ulur, enaeeinden alır tkl ne teeekktlr etmek lattyoııım. ~u- !!!!ll!!!!!!!!_m!!!l_!!mm ____ ~ 
yara alarak derhal yere yuvarlamml- nun mtlteklmll Afhumdan bah1e<1er 
tır ten uıa bugUnkQ hakiki lhttyacmu- Heyro Meclis Reisi 

· sa ybde yUs cevap verebilir kldiuın 

ert takdirde, Rm,a. Ahnanya 
IUlh mtlAkerestne sfrifmek tl.18-
haı.r verdlll tarihte h~ çe

. Etraftan yetifenler, Rlfla7ı tutmak ela delillL Çlbıktl bucb n...ı sahı1- Parls, 3 (A.A.) - Sol cenah metı· 
i9t.em1tler, fakat 0 ..P IOla u1dmna claJd maltmatımm kunetlertmım kul suplan delegasyonunun bugttıı öğle
ta t.ılam•, karakoldan lrGIU'Ü ... ııgunalr ımreWe kanunu h'UUnlllUD den llOll!'I. yapacalt toplantıda Herrl
~en komhıM' WJl ellndeld uatura pt1rmif oluyorus. Fakat bnuun mil ot'nun Mebuaan meclisi reisliği nam-

Yunanist8ftMf '°" ppelan nUmaylflerden bir rMim ile 1'bftııdm ain' IUl'ette ,.raıum,. t.eklmlJ ol~ ftyl.hut noban1an zetliğne resmiyet verileeekttr. l'er • 
tir. bulunduiu uacak tatbikat ahuma. nand Bouluon, namzetliğini koymıya 

kti. Bu halde. o, bir b1taaraf ft. 

al&caktı. 
1917 eeneei bidayet.19'inıle, hit&

proje'8ri. böylece, olgunl&fU'
ötede de milletle çari~ araam

'bir uçunım açılıyordu. mu uçuru
açan. haata Aleksinin rı.,ucun
bir baliaklr gibi dikiJEıı Rupu-

IY 
Un ita• ..... 
lluputin, Ana Virubova, 

popof.. Bunlarm. heJ&i vusuhla 
phafyetlerdi. Fakat çar için 

denebilir! tıdncl N'ikola, bu facla
lnkit1tında ne rol oynuyordu! 

mutlakıJetcJl ln.d'8 ne mak
tülp edQordu? 

0ada ııe irade .. Ne det~ 
vW. o yalım. pdp, hareket-

le '* maldlle. silıl .ne J'Çtığmı 
... h-wh. \ıle )'9IDm. di-

'* fP"•· ar.aua JrM'l - ... 
ldlfum ıltıed•, QDUD u.ıanm 
eden bir AJ.ltl. ~ ... 

~rovıaamn. bllJlt wrauml' braı--
bahmdalil ......... ~,.. 

lllektuplr, ............ .u.mı. 
ICı,.u w 1ıltlln ...,..,. malı 

ve P8riflla ecı.. fhllketm 3&
•beplerini pek valllh ve pek 

ı bir tekilde meydana çıkarmaya 
• ÇariQe, çan, her teYden ev

taın bir mutlaklyet·ti olmıya ic
ectiyorcha. Balml'IZ, ~ 
.. diJ'Gft 

Atina, 3 (TAlO - DUıı Goloe'taki ni göetermektedir. ıı.lekl isteklerle Bu '9Ulyet brfmm4a, aynl bra • pıçtlktaa .-nd1r Jd, bndinl l&ltere catmı blldirmtt otctutunclan ~ot 
tntiln lfçlleri yeni bir ıreve ~- •)Akalı görUlmiyen grev uıeleai, it ~ol Jlle!llurlarmclaa Şllkrll. btWn • cektlr. Jluaqn tatbllratl ._...... bO- nun raJdbi yoktur. 
DW}lardır. Şehir, bu yüzden sabahtan eapektörllntia delAleü ile bulunan lmdekl usturayı almak bere yanma yWı 'bir hı•n,.,.U. clurarak aoban- ---------
akpma kadar anarti içinde bulun- bal çaresini kabul ve mahalli bir ga- yülapılf, fakat. Rıfkı bu 18fer onu lan_.:;; tıı•dlf eıttllderlmll:l de it 1 k-L.ln si ele 
mu,, hattl htıkbıet kuvvetlerile zetede kararlanm teyit etmiflerdir. kovalamata bqlamıttır. ....... .......... IUl'etlle ka- ayan 88 • n 
grevciler .arumda mbademeler ol- Fakat bu anlaşma ve kararlara rağ- Neticenin hem kendisi, hem civarda DUDU tabi te1dlndie mıltelrlmil v..tha- mg .. L!- .t.:.&.U.&k 
mllft\ll'. Arbedeler. llll'Uında bir çok men, karıfıklıklan devam ettirmek blik ~·-"'llece DllD ~!-
jandarmalarla zabıta memurlan ya- iatiyen itçiler, kadın yevmiyelerini birikenler için te J) -.""... • ya dolnı ~Şunu illve et-
ralanmıştır. Grevciler, hareketlerini ileri ıürmekte mıwrdirler. Patron- ğini gören Şilkrll, derhal Billhmı çe- mek istiyorum ki, bu kanun büyük Paris 3 (A.A.) - Agence ecom~ 
~lr. lenit bir f8ki!de arttırdıktan lar, bu muanniciane uıran kabul et- kerek &tef etmif ve Rıfkıyı öldünnüt partimizin kabul ettiği büyük ve ana mipue ~ financlere'in ltolll9. muhabi-
bqka bir jandarma zabitini ağır ya- miyeceklerini bildirmİflerdir tür. prensiplerinden nur almıştır, ilham rl, Muuolhıi'nin damadı Kont Gallu-
nlım'f, bir neferin liWılarmı almıf, Dün maden terzilik kunduracılık Vak'ayı müteakip hutaneye kaldı- almıştır ve ona göre tanzim edilmiş- m Ciano'nun Hariciye nazın olacatı· 
iki mafuayı yağma etmitlenllr. it- mermercilik .;., boyaciliır. ~ nlan Huan Uğur, biru IOD1"& aldığı tir. Bbden evvelki Meclislerin elinde m ve tlalyan ldyuet adanılan aram 
çilerdell ele' yaralananlar vardır. Bmı meuup ifçilerin bir kılını da grev yaranın tMlrlle 6lmilftür. YIDUnden bulunduğu halde ffm<Uye kadar çık- da mtlhlm tebeddtftler Jl.Pllacalnıı 
larnl •ymI ela hayli kabanlr.tır. HU- illn etmiflerdm Goloıa komünistleri atu' yara alan komleer, tedavi altına mamumı bir ııoban olarak telllrki bildlı'mektedir. Bottat'nin mltdm Mr 
kftmetin gönderdiği muaftllet kuv- tefi ve diğer bul komtlniat hatipler almm11, yaram diJdlmietir. Sıhhi va- etmeye mahal yoktur. "Bbdm .ıetleri memurtyete ta)'ln daa9tlls ft Alea
vetleri ancak akfam• dotnı fehre 2000 grevci önUllde söylevler vennif, ziyeti iyicedir. mbı, kanunfm daha iyi c;tkmunu arzu sandro Paoltni'ntn l'qlat ftrbıa mnu 
girmİJ ve ıükdııet o zaman temin e- onlan ihtili.le tefvik etmek istemif· Vulfe bqmda tehlt di1ten Hasan eettller. Fakat iyi tekilde çıkma- mt eekretelltinden ...._ lı.W o
dilebiJmi,ti•. lerdir. Grevciler, bundan sonra bir Ulunm cena-1, bllytlk törenle kal- aı, muhterem ~eyetiııbıe ~p olmu~ 1acalr ve Stlvtch Be Alolıdeln IDlhtm 

Saliityettar makamlar tantmdan telgraf merkezini iflale kalkmı,:tar, chnbmt. ıöa yaelan arasında gömW- tur. Bunun için mtlaaadenizle heyeti payitabtlara eeflr olarak pderftecek 
Def1'9dilen raporlar& g6re. Go1oe poliM atet açlDlflanhr. Miltaamzla- milttlr. tebrik etmek isterim. lJu memleketin teri 16ylemnektec1tr. 
meneuc&t amelm pevf, karpf&hk n korkutmak makudiyle polill mu- baldld evlltlai'ma memleketin baJd1d 
çıkarmak ilıtlJ8D buı unaurlarm fa- kabele mecburiyetinde lr.almlfbr. Bir da1d karan protesto etmek için me-~ mtlhtaç olclulu kıymet Fransaclald ..-ı.v 
aliyeti netlceekli•. Böyle bir peve itil ölaif, altı komilaiat yaralan- murlann yaptıklan hamhklar d.a H Miri -als bedl19 ecll)ıonnmu w bu 
eebep olacak hiç Jlir eJranomı1r dilek IDlftlr. BicUıleler, tekerrilr ettikçe atlrmelr.tecUr. oe'tlltllli '*' dmNnin l&bırmbkla gll l•ı!• Wlullwwı 
ileri ~· Patıanıar, ulat- puik lllf19m'f, bQtilD maia· fçbl.lr.am, ftl'llen t1p 1wvmm bôlemekte olclutu bir e1enllr. Bu ve- 'S .. ,., ... 
maya ruı olmutlardır. J'abt .. ular kapum1ft bütilıı Goloıa bölge.o derbal tatbikine pçllecetlni w bu· elle be tememıl ederim ld, dJI ile be Pu11, 1 (A.A.) - lıletahırjl 8lld8a 
dakikada ifçiler kadm amele JfflDI· 8incle umumi bir grev lıuırlanmJt• na JUftleftl' memurlar berinde iyi dial De, ftkrtYle va•n ntmdatlın- trlıd '"1utmta pwl timdi de kimya 
,elerinln de erkekleriaki kadar arttı• tır. b1r tem laud etm1f baluadutunu. mm için eHmtwde bulunan ba bmm. endtmtrllılDe n diler bur endht!i 
nlmumı • ı.temiflerdir. Bu, o uda Difer taraftan, Makedonya umu- yapdan stırtlltWerln btltua bir me- refah ve llUdet wmleıR oldu.., (A.tq tubelerlne elrayet= . Birçok fab 
udqma imklnlarmı l&l'Blmftır. Ttı· mi valllltine mütekait General Çipu- mur ldltlemne tepdllntn dtfru olmı· lar .. ) rikalar grevclerln altındadır. 
tün ameleaiyle, menaucat ifçileriniıı raa tayin edilmif ve yeni vali tayya• yacağmr eôylemı;tir. Ahınet U1ua (Aabn.), 1'91 mebus Saı gttntı • Maui>an Aur-
bir tilttln fabrikaama hticum tefeb- re ile derhal Sellniğe ı&merilmit- Liberal Partisi Lideri Sofulla, Bat- aıfatle 1t kanmıu baklanda fU 8zlü don tayyare faltC?i'~iden 
büatlnde bulunmalan berine kanlı tir. Vali, Sel&nlkte bu gece illıı edile- bakan Metakeas ile görUşmÜf, kara· IDltalealan ileri stlrmtlttilr: grev çılmılfbr. '"'*' ver 
çarplfm&lar olmuftur. 8'li.nikten a- c:et umumi greve ait tedbirleri htlkt- rm tatbiki huBUlunda acele edilme- .. _ Memlekette it ve ~ huJcuJru- dflt 1611eri tutmpl ... W tılrmek
lman hüerlert menfi uıı9Ul'larm tef· metle Jrararlqtırmiftır. mesini ve yeni tanmn edilmekte o- nu turan, it n•urmnı t.emln edin bu tedtrler. itlerine J""llliii IMıllayan 
vikin• rağmea, amelenin bir lmmı· ftçi1erin ll'ffl devam ederken me- lan Kanunu 'Ee•mnin bu pürtlat1 de bnun dolaymlle tık .&ytenec;ek ms. Renault fabrlkalan fıftheri uumda 
am arsv ııar,ketint lttink etmfMtiii· marln tetekkW1erlııln llpm b•kkm- haUedeceğbıi anlatmıtbr. bılı:ill'p h~ tetekkllrden bat da bttyttk bir llinirllltk mevcuttur . 
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Bir altın şehrinin hikayesi SAGLIK ~---~ 

Johannesburg'ta 50 sene evel ·-öGOTLERI 
ancak b•ır tek kulu•• be vardı Yudum yudum içiniz 

Bu sözüm, tabii, ayran içenlere 
karşı değildir. Onun nasıl içileceğini: 

Nüfusu beş kişi idı~ fak at bugün dünyanın 
altınları bu oluktan dışarı akmaktadır 

Geçenlerde kuruluşunun 50 nci se
neı devriyesini tes'it eden Afrikada
ki Johannesborg altın şehrinin çok 
garip bir hikayesi vardır. Issız bir 
çöl ortasında bir mantar süratiyle 
büyüyen bu şehrin bundan elli sene 
evvel konserve kutusu tenekelerin -
den mamul bir tek dermeçatma ku
lUbeciği. ve 5 adet sakini vardı. Şeh
rin nasıl inkişaf edip bugünkü bir 
milyonu mütecaviz nüfusu olan mu
azzam bir hal alışını anlatmazdan 
evvel bu altın diyarının kaşifi olan 
Valker'in akıllara hayret veren ma
cerasını anlatalım: 

. 1884 te Knp eyaletinin u>Sız çölle
rinden birinde arayıcılar altın bul
muşlardı. Fakat bala üşüşen karın -
calar gibi bu menba üzerinde her ta
raftan koşup gelenleri tatmin ede -
miyecek kadar kısır çıktığı için ümit 
le gelenlerin çoğu yeise kapılıp da
ğılmağa başlıyorlardı. Bunların ara
sında bulunan Georges Valker de 
evvela ayni yeise kapılmış, fakat bir 
defa da yalnız başına çöllerde altın 
aramağı kafasına koymuştu. Mace
radan ytlmıyan Valker bir at teda -
rik ederek işe başlamış ve masallar
daki gibi az gitmiş, uz gitmiş; dere 
tepe dilz gitmiş ve gene masallardaki 
gibi bir gün bir çölün ortasında bitap 
ve susuz kalıvermiş. Son damla su
yunu da artık bir adım atamam di
yen atma vermiş. Issız çölde bir 
parça daha ilerlem~. fakat bu sefer 
bir deri bir kemik kalan beygir, ge
ne ayak diremeğe baJilamış. Süvarisi 
hayvanı zorla yürütmek istedikçe 
hayvanın bitap adımlarla olduğu 
yerde saya dursun, o aralık Valkerin 
e.ltını çok iyi tamayn gözleri, beygi
rin yorgun ayağının çarptığı çakıl 
taşı arasına saplanıp kalmış. Bu na
lın çarptığı yerde Valkerin gördüğü 
şey altın. Ve macera perest lngili
ııin atıyle düşttiğ\l yer bugünkü al
tın diyarının ta kendisiymiş. Bitap 
arayıcıya bu keşif can verince, ilk 
işi altınla torbalarını doldurmak ve 
çok azaplı bir yolculuğa b~lamak 
olmuş. 

Altın aral ı cılanndan biri 

nutmuşlardı. /başlamıştı. 
189G da Johannesborg ve havalisi Altın diyarının Sihiryadaki rnkibi 

dahil olduğu halde 102.078 nüfusa bugün dünya altınının yarısın c:ıkar
malik bulunuyordu. Bunlardan 50907 dığı için 50 senesini tesit eden şehri 
sini beyazlar teşkil ediyorlarlardı. ufukta beliren bazı endişelerde teh
Beyazlarm içerisinde, 34.000 lngiliz dit etmiyor değildir. Bu endişe ne 
3.300 Rus 2260 Alman ve 40 Fran - kimyagerlerin yana yakıla aradıkla
sız vardı. Ahalisinin yüzde 78 den r; "filozof taşı., ne de yer yüzünden 
fazlasını 30 ya.'}mı geçmiyen insan- bir gün kalkacak olan paranın kal -
tar teşkil ediyordu. lşte bu zaman kabilmesi ihtimalidir. 
mrfmda bu şehre "Kadınsız memle- Onu asıl endişeye düşüren son za
ket" adı verilebilirdi. Çünkü sakinle- manlarda Rusların Sibiryada bulup 
rinin yüzde 78 i erkeklerden, yüzde işletmeğe ve menbaın kudretini gi7.li 
28 ini kadınlardan mürekkepti. Ve tuttukları, zengin olduğu muhakkak 
bu kadınların da hemen hemen hep- olan altın madenidir. Bu menbaın 
si zencilerdendi. yakında Johannesborg ayarında bir 

Bir altın bankası kurmağa baş- kıymet alabileceğidir. Bundan maa
lıyan şehirde mühendisler hazineleri· da altın diyarındaki ocakların ömrü 
nin yerin altındaki seyrini dikkatle ağır bir hastanın son saatleri gibi 
takip ve tetkik ederek daha zengin sayılmaktadır. Hesaplandığına göre 
ocaklar bulmağa l _şhyorlar. :~o sene sonra Johannesborg madeni 

1896 da 1887 mahsulünün tam yüz sonuna varacaktır. 
misli olarak 200 milyon altın çık- Fakat o zaman bu şehir halkının 
mı15lt. 1907 de bu miktar 675 milyon vaziyetini şöyle bir gözönüne geti -
altın frangı bulmuş ve 1935 te ise rin... Altın horoz öldü ve dava bit
dünya altın istihsaliitmm yarısı olan ti deyip altından başka bir şeyi bu
l milyar 875 milyona çıktı. Ve şeh- lunmıyan şehri yüz üstü çöl orta -
rin nüfusu ise 1 milyonu geçmeğe sında bırakıp nereye gidecekler? 

İşin feci tarafı altın kaynıyan bu -

Filistindeki hadiseler topraklarda bir damla su bulunma
masıdır. Günlerce aç susuz eziyetli 
bir yolculuktan sonra Pretariaya 
dönen Valker ilk rasladığı insan o
l 1.0 Fred Strubenin kollan arasına 
düşmü§, ve ölmeden evvel bu adam
cağıza altın torbalarını nerede dol
durduğunu söyliyebilmiş. 

Fred tabiidir ki derhal birkaç ki
şilik bir kafile ile yola çıkmışsa dn 
Valkerin keşfettiği yeri bulmak için 
de birkaç haftalık bir zaman kay
betmiş ve o da adamlariyle hemen 
hemen Valkerin düştüğü vaziyette 
altın menbaının üzerine düşmüş. 

Yahudi - Arap ihtilaf mı 
doğuran büyük sebepler 

Bu vadide altın bulunduğu derhal 
her tarafa büyük bir süratle yayıl -
mıştı. 

rr ıİ 

Fredin seyahate çıkmak için Val
kerden kalan altınları piyasaya çı -
karması maceraperest ve pişkin al
tın arayıcılarının bulundukalan Pre
toriaya da aksetmiş ve Fredin Val
kerln bulunduğu madeni işletmek ü
zere sahraya yollandığını da öğre -
nen maceraperestlerden mühendis 
ve alatla mücehhez bir kafile derhal 
ayni menbaa doğru yola çıkmışlardı. 
Bu knfile bin müşkülatla menbaa 
geldikleri zaman Fredi de Valkerin 
akıbetine uğnyarak aç, susuz altın 

Filistinde bir Yahudi yurdu yapılmasını ileri süren Bolfun, C\rapların 

başına bela olan meşhur nutkunu söylerken 

torbalan arasında can vermiş bul- Yafa, 4 (Hususi muhabirimiz ya-
dular. Fredin adamları kaçmış, yal- zıyor ) - Filistinde haftalardan be
nız onlardan bir kadınla çocuğu ora- ri devam etmekte olan hadiseler, 
da yaptıkları ufak bir kulübeye sı- hergün biraz daha şiddetini artır
ğmmışlardı. Vaktiyle ilk defa olarak maktadır. kargaşalıkların hakiki a
ccnubi Afrikada altın buldukları için mili, paradır, paranın çokluğudur. 
Kimberley adamları adını alan bu Filistine, Yahudi- akını başladığı 
kafile erkanı derhal işe başlamışlar- andan itibaren dahili servet durma
dı. Yazımı tura mı atarak araziye dan tczayUd etmiş, memleket e çok 
dörde bölmüşler ve herkes kendi his- kısa bir zaman içinde oldukça fazla 
sesine düşene razı olmuştu. lşte bu para girmiştir. Bu yüzden toprak fi
günle Johannesburg şehrini bu Kim- yatları arttığı gibi, Arab - Yahudi 
berley maceraperestleri kurdular. ihtilafı da en son haddini qulmuş -
Altın sahasmm zenginliği derhal her tur. İstiklal istiyen Arablar, otuz 
taraftan kafile kafile insan çekmeğe beş gUndenberi bütün mağazalannı, 
başlamıştı. nıc defa gayet mütevazı dUkkfınlannı kapamışlardır. Vesaiti
bir ~hir halinde bUyümeğe başlıyan nakliye ve umumi hayat durmuş -
altın diyarı birdenbire baş döndürü- tur, vapur gelmemektedir, gelebi
cü bir süratle inkaşaf etmiş dört len vapurlar mal boşaltamıyorlar. 
beş katlı apıntımanlarm yükseldiği Her gün, sokaklarda yapılan toplan
asfalt bulvarlarla döşenen muazzam tıları dağıtmak istiyen zabıta ile 
bir şehir olmağa başlamıştı. Şehrin Arap ve Yahudiler arasında müsa -
inkişafına yardım ettiği için nafiz demeler oluyor. Hükumet, her za
bir hükumet adamı olan Johannes- man vaziyet ve asayişe hakimdir. 
in ismini alan Kimberleyin adamları Bütün memleketlerde, Kudüs, Hay -
altm diyarına en münasip olarak in- fa, Yafa, Akka ve diğer §ehirlerdc 
tihap etmişler ve biçare Valkerle örfi idare ilan olunmuştur. Saat 19 
madenin asıl kBşifi sıska beygiri u- , dan sonra sokakta dolaşanlardan 7 

K udüste meşhur E lkıyame kilisesin-
den bir köşe 

Türk lir:ısı ceza alınmaktadır. Çakı 

taJiıyanlardan alınan ceza 5 İngiliz, 
lirasıdır. Bu tecziyelere itiraz et
mek ve hatta bir kelime söylemek, 
cezanm bir misli arttırılması ile 

Tutup kc'sin kenarından) 
Zara/ et birle höpürdet ,· 
Dc.'linler ayratı içmekte, 
Bu emmi emme mahir ha! 

diyen şair pek güzel teı:ıbit etmiş. 

Fakat insan bu sıcak günlerde sade 
ayran içmez. Su da bizim ulusal iç
kimizdir. Aramızda limonatayı da 
sevenler çok olduğu gibi, turunç şer
beti, vişne şerbeti de gittikçe daha 
ziyade rağbet buluyor. Bunları iç -
tiğiniz vakit yudum yudum içiniz. 
demek istiyorum. 

Herhangi bir içkiyi yudum yudum 
içmek, bir kere, içkinin verdiği key
fi artırmak demektir. Su yerine şa
rap içen milletler bunu pek iyi bilir
ler. Onun için şarabı yudum yudum 
değilse bile yavaş yava~ içcıler. 
Hrlbuki biz su yerine yine su ic:meğe 
alışık olduğıımuz için ondan hicbir 
keyif aramadan en çok defa barda -
ğı birdenbire dikerek içeriz. Bu iıde
timiz şüphesiz fena bir şeydir. Böy
le liizumundan fazla miktarda su iç
menin başkaca bir zararı olmasa bi
le, birçoklarımızın şikayet ettikleri 
şişmanlığa ehemmiyetli bir l'lebeptir. 
Çok su içenler şişman olurlar. 

Bundan başka., suyu yahut şerbet
leri birdenbire içmenin zaran bu ka
dn rla kalmaz. Birdenbire soğuk su 
veya şerbet içmekten ileri gelen ö -
itim misallerini burada saymak iste· 
mem. Daha iki bin şu kadar yıl ön
ce, pirimiz Ipokrat. birdenbire soğuk 
su içmek insanın beynini dondurur, 
diye yazmıştı. Beyin donmasının as
lı olmasa bile, soğuk su birdenbire 
mideye gittiği vakit vücudun her ta
rafından, beyinden de, mideye kan• 
hücum ettiği düşünülünce büyük he
kimin sözü bu suretle tefsir edilebi
lir. 
Soğuk su birdenbire mideye gi -

dince, soğuğun tesirile karın ağrısı 
verdiğini herkes bilir. Mide buna 
meydan vermemek için suyu ısıtma
ğa çalışır. Bunun için de vücudun 
her tarafından kan çağırır. Deri 
kansız kalır, üşür, terleme durur, ne
fes borularında sıkıntı olur, akciğer 
zarında, akciğerin kendisinde bir 
iltihap olabilir. Bunlar insanı gö
türmese bile az çok tehlikeli şeyler
dir. 
İnsan aç karnına olduğu vakit bir

denbire içilen soğuk suyun zarar 
vermek ihtimalleri pek ziyade artar. 
Vakıa insan sabahleyin aç karnına 
soğuk su içmez. Fakat öğle yemeği
ni yedikten birkaç saat sonra, işiniz
den dönerken yorulup, terleyip te 
bir bardak soğuk suyu veya turunç 
şerbetini birdenbire yuvarladığınız 

vakit midenizin boş olmadığından 

emin olabilir misiniz? O saatte açlık 
duymuyorsanız bu bir itiyat eseridir, 
mideniz boştur. 
Boş mide sizin ona birdenbire gön· 

derdiğiniz soğuk şerbeti ısıtmak için 
yalnız başına uğraşır. Siz ona yar
dım ediniz, soğuk içkinizi, ağzınızda 
ısıtmağa başlamak üzere, yudum yu
dum içiniz. 

Lokman llEKOI 

neticelenmektedir. · 
Bu vaziyetin Arapları hayli sar -

sacağı muhakkaktır. Araplar, her 
halUe bir glin dükkanlarını, mağaza-

1 ıannı tekrar açmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

On beş senedenberi Filistinde yer
leşmiş bulunan Yahudiler, burada 
kuvvetli bir muhit kurmuşlardır. Te
sis ettikleri fabrikaların 1.700 adet 
olduğunu söylemek, kendilerinin na
sıl çalıştığını anlatacak en iyi ve 
açık bir misaldir. Arap komitesi, hic 
retin men'ini, müstakil ve vatani bir 
hükumet teşkilini, bir arazi kanunu 
yapılmasını istemiştir. Hükümet, 
teklifleri kabul etmemiştir. Bu ara -
da Arapların ileri gelenlerinden bir
kaçı memleket içinde bazı yerlere 
sürgün edilmişlerdir. 

Telavivi liman haline koymak için 
Yahudiler derhal harekete geçmiş
ler, üç gUn sonra işe başhyarak mu
vaffak ta olmuşlardır. Yalnız bir
kaç gün içinde Yafada liman işi 'için 
iki milyon Ingiliz lirası toplanmış -
tır. Bu liman bitince Yafa, adeta bir 
köy halini alacaktır. Liman, Yahu
dilerin elinde olacak, orada sadece 
Yahudi emeği para kazanacaktır. 

Yahudilerin Ingiliz meclisi umu
misinde dokuz meb'usu var<lır. Bun
lardan başka ayrıca hariçte propa
ganda işile uğraşan bir teşkilat mev
cuttur. Bu te~kilatm propagandasi
le, son hadiseler, kargaşalıklar do -
layısile, Filistin Yahudilerine dün
yanın her tarafından naktt yardım -
lar yapılmaktadır. Her yandan, her 
memleketten muavenet parası ak-
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Seyyahları garip bir 
mahlukmuş gibi, 

temaşadan vazgeçmeliyiz 
Bir seyyah, yabancı şehirde bulunduğunu ne kadar 

az hissederse, aramızda kalmaktan o kadar hoşlanır 

Bir seyyah kafilesi şehrimizi gezer ken 

Postahanenin önü hıncahınç dolu.. - Çekilin oradan diye hayktr • 
Herkes, merakla, hayretle, ona bakı- dım. Dağıldılar. Fakat, ben çekilin· 
yor: Otomobil içindeki kadına!. Ben ce yeniden otomobilin etrafına top
de kalabalık arasına sokulup baktım: lanacaklarını biliyorum. 
Tam Anglo - Sakson tipi. .lnsana, Bu seyyah kadın, yarın memleke
ilk göz atışta ısıracakmış tesirini ve- tine döndüğü zaman, Istanbul 80 • 
ren dişler ... Yarı açık duran geniş kaklarında kendisine yapılan bu kU· 
bir ağız .. Yukarıya doğru kıvrıltnış çük şakayı; kimbilir, nasıl bire bill 
küçük ve sivri bir burun! Inoocik katarak anlatacaktı! 
kaşlar ... Domates kırmızılığında ya- Geçende gene bir gün, Iş bankası· 
naklar ... Yaşı, elli var. belki elliyi nm Yenicami avlusuna bakan köşe· 
de aşkın .. Fakat, çok dinç görünüyor. sinde, bir seyyah delikanlı gördilIIl· 
Bacak bacak üstüne atmış, elinde bir Etrafına yüzden fazla insan toptan· 
ingilizce gazete, etrafını çeviren ala- mıştı. Seyyah, Yenicamie bakarak,~· 
ka çemberiyle hiç meşgul değil.. .Yal- lindeki kağıda birtakım çizgiler çiıt• 
nız, kala balık çoğalıp da, otomobilin yordu. Uzaktan şöyle bir bakın~ 
dört bir yanını sarınca, azacık si - bu çizgilerin biraz sonra yenica1111

• 

nirlenir gibi oldu. Başını gazetesin- in güzel bir siluetini gözler önUnda 
den kaldırmıyor ama, gitgide içerli- canlandıracağını anladım. 
yor. Bir çocuk, e1iyle otomobilin ka- Demek bu bir ressamdı. Sanat 6' 

roserini okşıyarak, arkadaşını yanı- serlerinden birine karşı duydul" 
na çağırdı: sempatiyi birkaç çizgi ile can1and11" 

- Ahmet bel( .. Bak madalyalara mak a:mısuna düşmüştü. O halde t>ı• 
b k d l l ı rakalım, eserini tamamlasın, diye • a ma aya ara.... ,.. 

. . . ceksiniz. Fakat adamcağızın rahator 
Bu sözü ~~yanlar hep bırde~ ka~ı: çalışmasına imkan yoktu ki... Kal•: 

nm ot.o~o~lın~ aba~~ılar. ıçcrsı?~ balığın sağdan soldan yaptığı tazyi1' 
daha ıyı gorebılmek ıc;ın pencedenın lerle elinden kalemi bırakmağa ıneC' 
camı,?a burunlarını dayıyanlar var- bur oldu. Buraya toplananlar, kar&· 
dı: Kadının hesabı~a bu sefer. be - kalem resim yapan adamı, ömürle.' 
nım ca~ı~ sık!lma~a başladı. Ve ne rinde ilk defa görüyorlarmış gib1: 

yalan soylıyeyım, bıraz da utandım. delikanlıya. hayran hayran bakıyor 
Belli ki bu bir seyyah kadındı. Ken- !.ardı. o bakışlardan, ressamın hes&' 
di hususi otomobiliyle diyar diyar bma ben sıkıldım ve bir suçlu gib~ 
dolaşıyordu. ~i~aye.t döne dolaşa Is- ba.şım önümde, oradan uzaklaştıJJl: t 
tanbula gelmıştı. Bır kadının, hem Demek istediğim §Udur ki, turıf 
de yaşlı bir kadının bu kadar merakı memleketi yapmağa karar verdiği : 
tahrik edecek nasıl bir hususiyeti miı; Jstanbulda seyyahı garip bit 
olabilirdi? Hiç! .. Fakat, siz gelin de mahlUk gibi tem~adan artık vazgeÇ' 
onu a~latm .. Sanki Istanb~lda, scy - meliyiz. 
rah gorme!°ışler. Bu ne alaka, bu .ne Düşünürsek bu, bizim aleyhiaılJ6' 
ıç sıkıcı alaka canım .. Kadının yerm- dir de Seyyahlar yabancı bir tt' 
de olsam, bir dakika bile orada dur- hirdo b~lundukları~ı n~kadar az bit' 
maz, hemen direksiyona geçer. oto- sederterse aramızda kalmaktan o 1'" 
mo~ili~i .var hıziylc sürüp, bu kala- dar hoşla~ırlar. Sokakta yürür, ~· 
balıgm ıçınden yakamı sıyırırdım. tacıda. oturur, camileri gezerken. 6-

Kendisini seyredenler içinde birta- nünde ardında kalabalık bir bıV~ 
kım yumurcaklar da var. Bunlar, a- kütlesinin kendisiyle birlikte doı&f· 
rada bir ellerindeki aynayı güneşin tığını görmenin seyyah için sılt1cl 
ışığına t:\ıtarak, kadının gözlerinika- bir şey olduğunu ne vakit k;bul edB" 
maştırıyorlardı: ceğiz? 1' 

içimde tarif edilmez bir hiddetle: Salaha.ddln GUNG() 

maktadır. Hatta Istanbul Yahtıdile
ri dahi kUlliyetli bir iane gönder -
mckte gecikmemişlerdir. 

Bu \1aziyet karşısında Arapların 
şimdi başarnıağa ~lı~tıklan idealin 
tahakkukuna pek imkan görüleme
mektedir. lngiliz matbuatı durma -
dan Yahudilerin hukuk ve faaliyet
lerini ileri sUrmekte ve onları mü
dafaa etmektedir. 

Yahudilerin liderleri şunları söy -
lüyor: 

'-' Biz Filistini bir san'at belde
si haline getireceğiz. Mevaddı ipti
daiyemizi komşu memleketlerden, 
Türkiyeden, Irandan alacağız. Fi
listinden mal ihraç edeceğiz." 

Buna karşılık Arap lideri de kısa
sa. şöyle anlatmaktadır: 

"- Nasıl Suriye, Mısır, Irak is
tikl8.le kavuştuysa, biz de istiklal is
tiyoruz." 

Zengin Araplar, nakil fedakarlık 
yapmaktan çekinmektedirler. Halbu
ki, bir Telaviv belediye reisi, bir 
~ndc bütün servetini, mülkünü, ge
lirini ve mallarını memleketine te -
berril etmiştir. Hadisatın cereyan 
ediı; tarzı, dahili kargaşalık ve an -
laşmamazlıkların daha bir müddet 
devam edeceğini gösteriyor. Maa
mafih, yapılan tahminlere görıe, bu 
mücadelelerde kat'i bir Yahudi iler
leyişi göze çarpmaktadır. 

Poliste 

Zeytinburnunda bir 

motosiklet kazası 
Zeytinburnu civarında oyna~ 

on ya§larmda Osman, oradan ~ 
132 numaralı motosikletin sadJJle ,. 
sine maruz kalmıştır. Çocuk yat ut 
!andığından hastaneye kaldırılaııŞ ,. 
motosikleti kulanan kaçtığındall 
ranmaktadır. 

Bir deli yakalandı 
Şişlide Bulgar çarşısındaki }J~ 

Ali apartımanmda oturan Vedat 8 
dında biri, dün Maarif müdUrlU~ 
giderek hademelere: - Ben durO 
tayin olunan or ta mektepler ınU sJil1 
Avniyi görmek istiyorum. Bu addi~ 
şimdi bulunuz, öldüreceğim .. ,. etı' 

bağırıp ça~rmağa ve önUne ge~ 
çatmağa başlamıştır. Telaşa d IiSe 
hademeler vak' ayı telefonla pO ıille 
haber vermişlerdir. Polis merıce ırıP 
götürürlerken Vedat oradada 1>3!1"1 
çağırmaya başlamış, hasta 01 ,ıu· 
anlaşıldığı i~in kendisi nezııret_.tıf • 
na alınarak tahkikata başl~-
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Muvaffakıyetli ri1uharebe tatbikatı yapıldı 

Dbldl muharebe tatblkatmı btlytlk muvaffakıyetle idare eden kumanda 
heyeti tatbikat sabumda 

YUrUyilf kolu araziden istifade ederek Derliyor 

• 

Yürüyüş kolu bir yol tlzerlnde hecletlae cloiru yol alıyor 

Kıt'a komutanlan ghetleme yerinde taruaut ecllyorlar DlltmaDm rilyetlnl kapamak lcba arul slalenlyor. 

Bir maldlleD tttfek .ıe, ..._.41a 

Dir maktnell tüf ek ~t'ası harp arazisinden lstif acJe ederek UerlJyor 

Bir maldned tttf enk kolu arulaen istifade ederek nem,. 

St" bulutlan anunnda bir tank 11fteo ma 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA evit.Hv: Gr 
· etJPl\eler PiYASA VAZiYETi 

Bu sene meyve geçen seneye nis -
betle da.ha. pahalıdır. Kiraz manavlar
da. 25 kuruştan aşağı satılmıyor. Sey
yar satıcılar da. 15 kuruşa kadar veri
len kirazlar da. iyi ınal değildir. Hal· 
buki geçen sene bu mevsimde kiraz 

Haftalzk piyasa hareketleri 
8 HAZİRAN ÇARŞAMBA 

Para Borsası 

fındık üzerine 
muameleler 

Üzüm, incir, 
· yapılan mühim 

mana:vlarda. bile 10 kuruşa kadar sa- Eğe mmtakası UzUm piyasasında. çtları derhal yükleme gartile yaptık· 
tılıyordu, Erik te pahalıdır. En iyi son hafta içinde muameleler istekli lan tekliflerde, 100 ltilo başına cif 
malla.r 30 kuru§tan afağı düşmemiş • olmuş ve miktar itibarile de geçen Ha.mburg 10 lira istemişlerdir. 
tir. Meyvelerih bu sene pahalı olmasın haftaya niabetle fazlalık görlUmU§tilr F d •~ • 
da.ki sebep, donlardan meyve ağaçla- Mevsime göre iyi gitmekte olan alış ın '" pıyasau 
rınm müteessir olmaeıdır. Donlardan verişler, fiyatlara. tesir etmemi§tir. Istanbul piyasasında son hafta l-
en ziyade dut mahsulU ziyan görmüş Son fiyatlar şöyledir: çinde fındık üzerine muamele olma.-
tür. 7 8,25 _ 8, 50, 8 8,75 • 99,50 - 9, mıştır. Nominal fiyatlarda bir değ'i-

Yalnız bu sene çilek pek ucuzdur. 75, ıo 11,50 _ 12, 25 ı,iklik yoktur. ihracatçılar teklif bek-
Erejliden bol mikdar çilek geldiği için Bu yıl meveim başlangıcından 20. lemektedirler. Son fiyat durumu ıu 
ma.navle.r 30 kuruşa kadar ııatmak- 15.1936 tarihine kadar lzmir Bor111aııın ıuretledir 
tadır. da satılan Uzilm miktarı 72,932,947 Son hafta. Iç 42 geçen hafta 42 

Y • 1 kiloya baliğ olmuştur. Kabuklu son hafta 215 geçen hafta 25 
erg llCUI uyor Dış piyasalarda Ha.mburg kuru U- Samsun mmtakasından alınan ma-

Sterlirt 
1 Dolar 

Ahı 

1'52S,
l23.-

20 Fran11z franl'r 1&5,-
20 Belcik• f~ 10.-
20 Drahmi 20,50 
20 İıviı;re fr. 810.-
20 Çek kuron 14.-
JO Le1 13.-
20 Diııar 41.-

Liret vesikalı 193,-
FlortD 12.JO 
A.vuıturya ıllin 
Mark 
Zloti 
P.n•o 
Leva 
Yen 
tıvec lrllrona 
Altın 
8arı1tnoı 

22.
zı.-
21,-
n.-
2uo 
30,
ao.-

0?0,-
242.-Son günlerde yağ fiyatlan dü.5- zUm piyasasında umumi vaziyetin ge 10.mata göre Karadeniz he.valltdnde 

tnektedlr. Trabzon yağlarının kilosu çen haftalara nazaran biraz daha iyi- soğuk ve sislerin fındıkları müteessir C • i I e r 
toptan 64 kuru§a kadar düşmUştUr. leştiğini bildirilmektedir. Son hafta ettiği tildirilmelttedir. Bütün istihsal -----
Halbuki bir a.y evvel Trabzon yağla- içinde yapılan muamelelerin nisbeten bölgelerinden gelen telgraflar da bu Patiı lizerine 
n 110 kuru,a kadar satılmaktaydı. memnuniyete değer 'bir derecede oldu t.aberi teyit etmektedir. Yeni rekol- İngiliz tuerine 

Ka.n yağl&l'I henüz piya!aya gel • ğu haber verilmektedir. tenin g~en seneden az olacağı anla- ~~ı:; 
ft'lemi9tir. Birinci nevi Urfa yağlan 80 lzmir ihracatçılarının son hafta. 1· şılmaktadır. Belıa 
ikinci nevi yağlar da 77kuruştur. Yağ çinde 100 kilo başına cif Hamburg Bu mmtaka piyasal~rmın umumi • 
fiya.tlarmda.ki düşkünlük vejetalin Ü· teklif ettikleri fiyatlar şu suretledir. yetle durgun olduğu bildirilmektedir 
zerine de tesir etmiotir. Vejetalin yağ N 

7 
E~t . . K b 13 50 

Mmta.kanm son fiat durumu a~ağıda 
lan 46 kuruaa. kadar satılmaktadır. o. ö nseıma ara urun , g·· t ril . t' 

., Tü k ı· N 8 K K b ru 13 os e mış ır: 
Piyasaya. henUz yeni sene maheulU "r ırası, 0 · mp ara u n Tonbul iç eon hafb. 43 - 47; Sivri 

ol&n peynir gelmemiştir. Tam yağlı 75 TUrk lirası No. 9 Auslese Ka.rabu iç eon hafta 41,5 • 44; Sivri kabuk
beyıı.ı peynirlerin toptan kilosu 22, ya run 14.25 Türk lirası, ~0• lO Nec lu son hafta 19,75; Tonbul kabuklu 
nın yağlı peynirlerin kilosu da 19 ku- Flus Ultra 16, 50 TUrk lıraıı, No 11 son hafta 19,75. 

Cenevra 
Florirı 

Celcoılovılr 
Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
İıpanya pezeta 

Et itam 
t Exselcior 19.00 Türk lirası 

ru~ ur. Aynı hafta içinde bu piyasada Yu Dış piyasalarda: Hamburg fındık lı Buka., MiL 
Buğday ficrleri dü§Üyor nan Kandiye üzümleri fiyatlarında piy81!ası bir hafta önceye nazaran bir 

az gevşemiştir. Iç fındıklar 100 kilo ' • H~~llmıt 
Yeni mahsul Mersin buğdayların - da bazı gerilemeler görülmüştür. Bu başına cif Hamburg 4 7_ 48 liraya L a. 

60 dan bir parti, nümune olarak Istanbul mallarm Loco Hamburg fiyatları şun kadar teklif edilmiştir. An•~.olu % % 100 
Ticaret borsasına arzedilmiştir. Bun- lardır. Hamburgda mevcut partiler Uzerln Slrkethayriye 
dan sonra borsada yeni sene mahsu- Tip 1 53,00 Mark tip 2 48.00 mark den yapılan tekliflerin de aYtt:t fiat- Tramva1 
li.inlin satışları artacaktır. Veni sene tip 3 42.00 mark tip 4 59.00 mark lar üzerinden olduğu ilave edilmek- Bomoııd Nektar 

ma.hsulUnün p~yas~ya. ar~şi .buğ- incir piyasası tedir. A~~;!0~imento 
da.y fiya.tla.rı il.zenne te.sır etmıştlr. tspanya - Reus piyasasında da sü-
Bu yüzden Ziraat Bankası, 7 kuruş Ege mınta!a~ı. piyasasında. mevcut kfınet olmakla beraber fiatlar eağ- ~;~::~1 ~;nkı:;;ı 
22 paraya kadar sattığı buğdaylarını, ~~ kalmadıgı ıçın muameleler hurda lam ve hatta. hafif bir yükselme da- Şark Merkez Ecıaneli 
6 kuruş 25 paraya kadar indirmiştir. ıncırlere ~~ha~ır . bul~ma~tadır. 

Yeni mahsulUn piyasada satılması Son hafta ıç~d~ inhisar ı~aresı 1000 hi görUlmüştUr. I t f J fr r a 1 1 O r 
therine, bazı buğday tacirlerinin fi- çuval hurda ıncır, beher ki~oeu 4 ku- Iç fındık: Tarragona. birinci son -T-u-·r_k_B_o-rc_u_I_ -
yatları muhafaza etmek hususUhdaki ı:ıştan satrn almıştır. H~ı hazırda hafta 117 • 118, geçen hafta 117 Te..r- " .. n 
gayretleri de bir netice vermiyecek- pıyasada kalan hurda mıkt~ 150?- ragone küçük son hafta. 115 - 116 ge- ,, ,, ıır 
tir. Bu gidişle buğday fiyatı daha zi- 1600 ç~val çuval kadar tahmın edil- çen hafta 114 • 115. tatikrur dahilf 

ya.de dtişecektir. mektedır. (Fiatlar 41,600 kiloluk ruve.1 ba§t· Erranl A. B. c. 
• Srvaa Eraurum 1 Dış piyasalarda Hamburg lncir pi- na pel!leta olarak). n 

..... 
165.-
14.-
23,50 
820ı

u.
ıe-
52.
a1,-

••-24,-
S2.-

12,04.50 
630,25 
0,'79,

ıo.os.ıo 

4,fl!il,08 
2,45,-
1,17,40 

10,15,67 
4.23,06 
1,97.o? 
3.07,58 
!,81,30 

17.50 
t.00 
o Q(I 

24.75 
41.-

15.-
10,50 
U! 

12.60 
10,45 
68.-
27.-
4,·45 

21,9:2.50 
20,75 
20,85 

96,-
95,25 
!115.50 
06.50 

inhisarlar Umum Müdürü 
.. Mısıra 9idiyor 

yasası durgundur. Mevsimin ilerle- • " 
mil} ve havaların ısınmı!} olmasından Kabuklu: Tarragona Negreta. 72 · · ı · M_, 1' r Ter .. y 11'. r 1 
ileri gelen bu durumun yeni mahsu- 73, Tarragone Camun 67 - 69. 

tnhisa.rlar Umum Mildürü 
bugiln tetkikatta bulunmak 
Mısıra gidecektir. 

Mitat, le kadar fevkalade bir inkişaf göste (Fiatlar 58.400 kiloluk çuval ba§ı- ISS6 ı 

1903 tr 
1911 ın 

91.- --92.-
86,SO üzere receği umulmakta.dır. !zmir ihracat- na peseta..) 85.50 

Kemaliye hahcdığı 
Kemaliye, (Tan) - Kemaliyet Ma

l:&tya.ya. ba.ğlı bir ilçedir. Ilçe beledi· 
yeeinin bütçesi on bin liradır. Bu dar 
bütçe ile belediye son aylar içinde 
eehirde pek çok yenilikler vücuda 
getinniftir. Bir hükumet binası yap
tınlmış, eu yollan tamir edilmiş, 

eehrin dar olan kuıımları genişletil
miftir. Kua.bada bir fenni mezbaha 
da yaptırılmaktadır. 

Kemaliyede elli tezgahlı ve on se
kiz bin lira. sermayeli bir halı ~ \ · 
keti vardır. 20 yıl evvel kurulan bu 
F.rket teıgihlarmda 150 kadar ame
le ça..h.şmaktadır. Kemaliye hahları 
yurtta büyük bir Un almıştır. Şirke
tin her ilde bir komisyoncu!u var
dır. Iepa.rtaya. kada.r gönderilmekte 
olan bu halıların metro murabbaı 
13 - 17 lira arasında ea.tılma.ktadır. 
Evlerde de hah tezgthtan vardır. 

Brezilyadan / incirden yapllan 
getirilecek kahveler . r kahveler 

Brezilyadan altı ay için 3 milyon Pragda bir müessese, Türkofise 

Toltvfl.Sf 
Rıhtım 

An.adolıı I ve II 
ın 

Mlime11il 

kilo kahve getirileceğinden bahset- müracaat ederek, ötedenberi incir • •• • 
miştik. Bunun üzerine piyasadaki den kahve yaptığını izah ettikten Cıva uzerıne 
kahve fiyatlarında.ki yükseliş eski sonra, TUrkiyeden kahve sanayiine 

10,60 
44.-
47,SO 
s2,1s 

şiddetini kaybetmiştir. Bir hafta elverişli incir istemektedir. Türko- talepler artıyor 
evvel, yeni kahve kontenjanı Resmi fis ,bu müesseseye alakadar tacirle-
Gaıetede çıkmadığı için fiyatlar 98 rin adreslerini bildirmiştir. Birkaç aydanberi Avrupa memle
kuruştan 110 kuruşa kadar fırlamış- Son günlerde kahve yapmak için ketlerinden cıva. Uzerine talepler art
tı. Kontenjan listesinde ayrılan kah- Orta Avrupa.dan müracaatlar çoğal maktadır. Çekoslovakya.dan Türko
ve miktarı, fiyatların daha ziyade makta.dır. Incirden yapılan kahve- fise gelen taleplerde cıva istenmek-
dUşmesine amil olacaktır. ler, Avrupa.da büyük bir rağbet gör· tedir. 

Evvelce .de yazdığımız gibi, Bre- mektedir. 
zilya. Kahve Şirketinin mukavelesi Cıva., TUrkiyede lzmlr Karabur -
bittiği için, tüccar, takas suretile Deniz ticaret kadrosu nunda istihl!!al edilmektedir. Bura-
Brezilyadan kahve getirebilecektir. Deniz Ticaret mUdürU MUfit Nec- dan Ç!.ne bile cıva gönderilmektedir. 
Brezilyaya takas suretile en ziyade det dUn Ankara.dan şehrimize gelmiş Maden Arama EruıtitüsU bir iki ay 
madenkömilrü gönderilmektedir. ve bu idarenin yeni seneye ait kad- evvel Konyanın 40 kilometro şima
Oğrendiğimize göre, kahve tacirleri . rO!!ıunu getirmiştir. Öğrendiğimize gö linde zengin cıva madenleri bulmuş
aralannda birleşerek, Brezilyaya re yeni kadroda birçok memurlara 
kömilr ihraç etmek ve karşılığında zam yapılmıştır. Maamafih fen işle- tu. Bu madenler Etibank. tarafmdan 
kahve almak için bir vapur tuta-] rine taallftk eden esaslı teşkilat hak· işletildikten sonra. cıva ihraca.trm.ız 
ca.klarclır. kında henüz bir şey yoktur. daha ziyade artacaktır. 

Ailesinden 
Fatihten Sabahat imza.sile: 
"i.1 ya§ındayım. Ailem fakir ve 

kibar değil. Beni nasıl8a zengin bir 
aile dostu tahsil ettirdi, hatta ü9 Be· 
ne Pari:Je gönderdi. Bir aydır aile
min yanına döndüm. Onların muhi· 
ti beni sıkıyor. Beni anlıyamıyorlar, 
ben de ônları artık anlıyamıyorum. 
Pariste iken, Türk, zengin, yakışık
l1 ,kibar bir gençle tantştım, sevi§~ 
ttk. Çocuk benimle evlenmek isti -
yor. Ben ona ailemin vaziyetini an
ı.atmaktan utandım. Bir 8ilrü ya
lanlar söyledim. Çocuk şimdi bura
da. Arasıra görüşüyoruz. O, ailemi 
tanımak, beni onlardan aramak is
tiyor. Ben muttat1ıl atlatıyorum. 0-
>ıun gibi bir adam benim ailemi gö
rtlrBe ve llstelik yalan &öylediğimi 
anlarsa, benden derhal ne/ret ede
cek. Halbuki ben onu seviyorum. 
Acaba ne yapayım. Betıce onunla 
kat>ı alaka etmek daha doğru. Hiç 
olmazsa bana karşı beslediği hulya~ 
larını mahvetmemiş olurum. Siz ne 
dersiniz,,, 

Vaziyetiniz bir hayli "mUşkUI. Fa.
kat bu işi dtizeltebilirsfnJz. Sevdiği· 
niz adama her şeyi dosdoğru söyler
siniz. O zaman bu ~encin sizi aahi-

"'n sevip 15e'1lllediği meydana çıka
caktır.· Eğer bu adam sizi ha.kika -
ten eeviyorsa ve sizden herhangi bir 
'tlenfaat bekliyordu ise o zaman siz
ien uzaklaşacaktır. Seven, aile, pa
ra gibi şeylere kulak asmaz. Bizce 
sizin yapacağınız şey bundan ibaret
tir. 

• 
Deli gibi seviyorum 

Modadan Emin imzasile: 

"28 ya§ındayım .Zenginim, ta.h8il
den iki sene evvel döndüm. Bundan 
sekiz Bene evvel bir genç kızla ta
n.ı§tım. Zeki, f evkaüide güzel, §irin 
bir kız. O kızı çok aevdim, onun ha
beri bile yoktu. Ben Avrupada iken 
o kızın hayali bir türlü aklımdan 
çıkmadı. Deli gibi sevdim. Umitsiz 
bir &evgi. Çünkü ne ona bundan bah
sedebilirdim, ne de ayni memlek~t • 
te bulunuyordum. lki sene evvel bü
yük bir ümitle memleketime dön -
düm. Derhal o kızı aramağa btı§
l<ıdım. Bir defa Bokakta gördüm. 
Çok değişmişti. E&kisinden bin kat 
güzeldi. Bir an sendeledim. O bana 
baktı, VE' tanımadı. Tabii, aradan o 
kadar· sene geçmişti. O gündenberi 
görmedim. işittiğime göre çok zen
gin bir adamla evlenmiş. Pariste o
turuyormU§. Artık hiç ümit kalrna
mı§tı. Ona. rağmen deli gibi sevme
ğe devam ediyorum. Benim halim 
ne olacak 1'' 

Sevginizin ümitsiz olduğunu ken
diniz de itiraf ediyorsunuz. Sizin 
yegane yapacağınız şey unutmaktır. 
iradenize sahip olunuz, böyle hulya
lara kapılmayınız. Ne yapıyorsanız, 
kendinize yapıyorsunuz. Uzülüp has
ta. olacaksınız. Umitsiz bir şeyi u
nutmak hayırlıdır. Gezin, eğlenin. 
göreceksiniz ki, <:abuk unutacaksı
nız. Her halde iradenize hlkim olu
nuz ve artık bunu düşilnmeylniz. 

• 
Çılgın bir ıevgJ 

"18 y~ındayım. 21 yaşında bir 
gençle sevifttk. Bizim agk on ay 
miltemadiyen devamla geçti, teklif-

No. 42 Ne kendi düşünüyor, ne beni düşün
dürüyor. Kafamızdan ziyade elimiz, 
dudağımız, yüzümüzün hatlan hare
ket ediyor. Aliıı düşündüren, meliln· 
koli getiren blr kadın değil. Hareket 
veren, yaşatan, hayatı sevdiren bir 
kadın! 

kapı önünde mahkeme celsesi açıp 
istintak yapmıyor. Ve sinema, ti -
yatro gecelerini programa koyup en 
yorgun akşamımda beni dışarı çık~ 
mağa mecbur etmiyor. Keyfimiz o
lunca geziyoruz. Canımız istemeyin
ce pijamalarımızla yan geliyoruz. 
Saat, program, plA.n yok .. Gönlilmüz 
ne isterse onu yapıyoruz. 

istedi. ı !ebesi ve zengin bir fabrikatörün oğ-

Ademle Havva 
Bil.rban OAHIV 

Bir fabrika ,ehrinin ortadan bir
kaç kademe daha aı;ağı aile8.lnin bu 
gillel, ta.kat görgUısUz kızı lçin bu 
ke.da.r murat ,uphe uyandıracak bir 
hovardalık. Onu daha fena 9eyler 
dU9Unmekten kurtarmak için Belçi· 
ka.ya. keyfim için madencilik öğren· 
meğe geldiğimi söyledim.. Benim bU.· 
tUn ecnebi talebeler gibi bir cebide
lik olmadığıma inandığı zaman yü
zündeki endi9e kayboldu. Fakat elik· 
kat ettlm. Benim zengin bir aile ço
cuğu olduğumu anle..maeı da onu pek 
eevindlrmedi. 

Ha.yat hakkmda kalıp ,klişe hali
ne gelmiş uzun, derin dUşUncelerl 
yok. En ne9'eli zamanında <:ocukça 
kahkahalarından ba.ı;ka benliğini 
ifa.de edecek hareketi yok. Kederle, 
acıyla. bafı hoş değil. GUlmek, ko· 
nu,mak, ya9amak istiyen bir kız. 
oo,unınekten ziyade yaşamak isti
yor. Ke!a.aında rUyalar, hayaller, 
idealler yer tutmuyor. Biraz maki
•eleşmiş ,kadınlığın maddi, adali va
zifelerini pek iyi öğrenmiş bir k~. 

Kış geldi. 
Istanbuldan pek Beyrek mektup 

alıyorum. Babam yazı çok fena. ge
çirmiş. Bana hem sey~k. hem kısa 
mektuplar yazıyor. Bura.ya geldi
ğimdenberl ilk defa ondan fazla. pa
ra istedim. Annem olsaydı buna. tu
zum yoktu. Çilnkü o ara.sıra gönde
riyordu. 

Babama, bazı tatbikat seyahatle
rinde fazla masraf olduğundan bah
settim. Istediğimin üç miaHni gön
derdi. Mahcup oldum. Babaıı ın pa
re.sile böyle bir ha.yat sürmek acı 
geldi. Onu aldatıyormuşum gibi içim 
sızladı. Masrafı biraz sıkmafa ba.a
ladım. 

Alis'in benden bir şey istediği yok. 
Bu kış için ona bir kı8a kltrk al

mak istiyorum. Bunun için birıı.ı pa
ra. ayınnağa başladım. 

Alie yemek te yapıyor. Kendine 
bir kız yardımcı buldu. Ben her za· 
manki gibi ev işlerile hiç meşgul ol
muyorum. O her şeyi beceriyor. Er
ken veyahut geç geldiğim zamanlar 

Alis'in bir hüneri de kendi arzu
sunu daima benimkinden sonra bel
li etmesi. O düşüncelerini parça par
ça. fırsatlar bulup ortaya atıyor. Be
ni hangisi ile alakadar görürse o fi
kir Ustilnde işliyor. Gazete havadis
lerini okumak bahanesile bana. ge
zinti ve eğlence yerlerini, program-
larını anlatıyor. · 

Fakat çok gecelerirnlz evde geçi
yor. 

Onun beni de a.lıgtırdığı en mü
him arzusu haftanın bir gününü dı
şa.rda, bir lokantada. geçirmek. Fa
kat bunun için gün tayin etmiyor. 
Hangi gün canımız isterse! 

Bu yıl mektebin hemen bUtUn 
dersleri tatbikattan ibaret. Babama 
ya.lan söylemedim. Bu hafta on se
kiz talebe ve dört profesör Alman
ya.ya. geçiyor .. Frankfurt'ta iki gün 
kalıp yakındaki maden havzalarını 
dolaşacağız. 

Bu seyahatte Alis benimle gelınek 

Içimizde benim gibi peşine kadın lu. 
takan olmamakla berabet doğru bul- O, bir akşam gittiğimiz bir yer
madlm. Zaten Alis te ıarar etmedl. altı ş~raphan:esinde hoşuna. gidip 
Ona. ara tatilinde bir ııeyahat yap- sevdiğı muı gibi bir Alman kızma 
tırmağı va.dettim. doyamadığı için kaldı. 

Bu seferki Almanya yolculuğu ho- Ben de otelde ahbap olduğum bir 
şuma gitti. Ingillz kadını ile dostluğu ilerletmek 

Arkadaşlarla dUşUp .kalkmak ba· için kaldım. 
ne. eski mektep11lik gUnlerlıni hatır· Ayni oteld':yiz. 
lattr. Insa.n kafasını, kalbini sıkan Herkes ha.lıne, vaktine göre otele 
bağle.rdıı.n kurtulunca ne tatlı bir yerle~mişti. Biz ötekilere göre zen
sevinç duyuyor. Arkamda hareket gin uyıldıfımız için §ehrin birinci 
lerimi, izimi takip eden bir hayalet, sınıf oteJlne indik. 
bir kabus olmadığına inana.rak in- Tanıdığım bu Ingiliz kadını ente-
sa.n gibi serbestçe gezmek, y&§amak resan bir eeydi. 
ne saadetmiş meğer. Kocası MançeBter'de bir içki fab-

Frank.fortta kaldığımız iki gUnUn rlka.töril imiı. Alman 1'ıırapçılığmı 
akıamlan pek eğlenceli geçti. Rayn tanımak için buraya gelmiş. Bir ay 
şarabı ve Alman kızları bizi iki ba§· sürecek olan bu seyahatinde tetki
ta.n earhoş etmi9ti. Burs.dan baba- ka.t merkezine en yakın olan bir yer
me. uzun bir mektup ya.zdım. Artık de karısını yerleştirntl§. Kendisi 
tam manaslle bir madenci olduğumu haftada bir ufrıyabiliyormuş. 
anlattım. Çok ştlkUr henüz fabrikatör ce-

Bu Beyahatlerin muraflI olduğu- ne.plarmı görmek kısmet olmadı. 
nu biliyor. Her halde Belçika.ya. dö- Genç lngiliz kadını kızıla. çalan saç
nUşte bütçe harici bir tahsisat gelir. la.n, zUınrUt gibi yeşil gözleri ve dik, 

• uzun vücud.ile o kadar hoşum& git-
Profesörler ve arkadaşlar Belçika.· tl ki! 

ya döndUier. Bir giln asansörde öuluştuk. 
Ben ve Anversli bir ark.adaş kal- Kapıyı açtım. Yol gösterdim. Lti-

dık. zumunda.n fazla. bol bir nezaketle te-
Bu arkadaş mektebin en neş'eli ta- şekkür etti. 

utanıyor 
siz, evimi.ıeı de gelip gidiyordu. An~ 
nem, pederim de çok 8eviyordu'lar. 

N Mı'lsa ben çok derin bir aşka gi-
riştim. Fakat talebe olduğum için 
ciddi bir söz veremedim. Bu genç te 
iyi bir sa1ı'atkdrdır ııe benim tahsi
limi bitirmemi bekliyeceği1ıe söz 
verdi. Ben de çok memnun oldum 
ve ciddi olarak BÖZ verecektim. Yal· 
>az tecrUbe etmek ntyetile ona fena 
bir şey sormu§tum. Cevap 'lJermedi 
ve iki aydır evimize de gelmedi. Her 
gün dışarl<ırda görüyorum, 8elfi.m 
bile vermiyor. iyi anladım ki o beni 
yine çok seviyor ve beni çok dü4il· 
nüyor. Bu oençıe gtJrUşmek için ne 
yapmalı' Bert çıldırıyorum. Bunun 
için s!ze rica ediyorum.11 

Sevdiğiniz genci ne için danlttl 
iııeniz one., bunun bir tecrübeden füa· 
ret olduğunu, yoluıa. böyle bir §eyi 
asla. dUşünmediğinizi bildiren bir 
mektup yazınız. Size dartlma.eınm 
l!lebebini bilmiyorw:. Yoksa, daha. 
sarih bir tavsiyede bulunabilirdik. 
Şimdilik böyle hareket ediniz, alaca• 
gınız neticeye göre dUeUnilraUntl.z. 

• 
Benden yaıh bir adomı 

seviyorum 
Osmanbeyden N ecll imzuile: 
"M yakınd{lyım. Benden ıs yaş 

büyük bir adamla sevişiyorum. Adanı. 
benimle evlenmek istiyor. Acaba bu. 
kadar çok yaş farkile mes'ut olabi
lir miyimf Babam razı değil. Fakat 
biz biribtrimizi çılgınca seviyoruz4 
Her deliliği yapmağa hazırım. Siz 
ne dersiniz1,, 
Dediğinize göre siz 20, a.da.m da 

45 yagmda. Bu pek fazla bir yaş 
farkı. Demek siz 30 yaşında - ya· 
ni henüz kadın olduğunuz bir yaş • 
ta. - olduğunuz zaman, erkek 55 
yaşında olacak, yani ihtiyar. Bizce 
böyle bir izdivaç muvafık değil, ha• 
husus aileniz mani ise. 

• 
Nl§anlı olduğundan 
haberim olmadan ••• 

Menekşe imzasile: 
"N~anl1 olduğunu bilmedfğim 

misafir bir kızla bir düğünde dans 
ettik. Ve ertesi günü kız mektup 
gönderdi. Şir ouçuk senedir ae"işe· 
rek muntazaman mektupla§ıyoruz 

ve on be§ günde bir görü§iiyord.u'lrı. 
Ebeveyni görü.ştüğümüzü öğrenmiş, 
.şimdl kızla bir türliJı görfl4emiyo· 
rum, fakat on günde bir mektupla.
şabilyorum. 

Kız nişanlısını istemediğini, beni 
sevdiğini söylü.yor, müteassıp ebe • 
veyninaen çok korkuyor ve 'bir r .. 
lü söyliyemiyor. Gönderdiği mek
tuplarında beni teBelli ederek ni§an· 
lısından ayrılıncıya kadar bekleme· 
mi yazıy01'. Yakında nikdhlıyacakla• 
rım (jğrendim. Her i1dmizin annesi 
evlenmemize razı değiller. Biz ise 
biribirimi.d çok seviyortız. B<ı§'ka. bir. 
kızla aldkadar olup kendisini ıı.ınut· 
mağı dü.§'llnüyorsam da sevgisine hi
yanetlik ~pıımıyorı.un. Bu "aziyet 
karşısınli.a ne yapayımt" 

Bekleyiniz. Zateı sevdiğiniz kız da. 
beklemenizi tavsiye etmig. Hem a· 
nalarınızın, babalarınızın sözlerin .. 
den dışarı çıkmayınız. 

Bu bereketli teşekkurtın manasını 
anlamıyacak kadar budala olmadı~ 
ğmı için yemekten sonra yukarı çı· 
kacağı zamanı kolladım. Ondan ön• 
ce asansöre girdim. Ta.m dUğnıeye 
basacağım sırada onun geldiğini ilk 
defa görüyormuş gibi hayret &18.· 
metleri göstererek elimi çektim. Ka.~ 
pıyı açtım. 

I&te bu dördüncü kata çıkıg i~i 
ha.iletti. 

Koridorda. onu odasına kadar gô· 
tilrUrken ertesi günU beraber çay iç· 
meği kararlaştırdık. 

Ertesi ~ bizim kafile Belçika.ya. 
dönüyordu. 

Ta.bil ben gidemedim. 
Benim gibi &rke.da§ım da. Atnıa.ı> 

kızmJn verdiği 1arhoşluktan henilı 
ayılamadığı için kaldı. 

lngili! kadın.. tuhaf değil mi, hel' 
kadının bir hususiyeti vardır. Fs.· 
kat ırkı, yaşayışı, !detleri, düşünce· 
lerl başka kadınlarm hutııualyetJeri 
de bambaşka! 

Bu Ingiliz kadını, ha.na. kadm ci?l"' 
sinin verdiği zevklerin bUsbUtUn bs.Ş' 
ka bir Çeşidini verdi. Hani A.nıeri' 
kalıların exotique dedikleri buflll< 
mayhoş, garip, bambaşka bir zevlt· 

(Arkası vsrJ 
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No. 106 Yaza.n: MITHAT CEMAL 

HCikim ona Ceza 
edebilirdi; fakat " 

Kanununu topyekun tatbik 
yalan söylüyor " diyemezdi 

Son zamanlarda artzk kendisiyle de 
konuşacak lakırdı kalmamıştı. 

Sofulardalti bu evi ve Unkapanm· 
daıki fırm hissesini mirascm, Avukat 
'I'evfik Hocanın zekasile geri almış, 
Macideye ve bohçacılık eden Senih 
Efendinin klZl Melihate biraz para 
'7ermişti. Ev umumhanenin firma • 
ııydı; Çilli Mahmut buradan çıkmala· 
tını doğru bulmadı. Macide kendi 
evinde kira ile oturuyordu. Fakat 
Macide evin sahibi olmaktan çıkın
ca. mevkii Çilli Mahmuda yrşı sar
tildı. Mahmuda aşıktL Öyle iken, O 

elden gittikten sonra, Çilli Mahmut 
her gece bir başka kadınla !ızıyor
du. Fakat Macide krskandiğmı bel
li etmemeğe mecburdu. Umumhane
nin hesap1arile uğraşan adamı bir 
d~ bu tilrlü rahatsız edemezdi. Böy
le temkinli olduğu için Macide, Çilli 
~a.hmuttan !!eyrek dayak yiyordu. 

Mahmut, bıktığı Macideye geceleri 
ta.lışmasmı emretti. Kadın artık her 
gece yatağında muntazam çalışıyor
du; nihayet yıprandı. Nihayet ucuz 
'kiıdın oldu; bedava kadın oldu. En 
eonra yalnız kadın oldu; bir gün ar
tık kadm. da değildi, veremdi. Mar
tın sinsi soğuğunda çarşı hamamın
dan döndüğü gündenberi, ateşler 
içinde yatıyordu. 

marhaneden yorgun. döndüğü zaman gafleti, hastalığmm adını bilmeden 
Macidenin gözlerini ağlamaktan kı- ölmek saadetini, bir meleğin kana
zarmrş görünce, tepesi atıyor, "glin- dmdan gözlere inen bu karanlığı, bu 
dliz çalış; gece çalış; bir de karşına gökyüzü dolu gölgeyi Macideye felek 
bu ağlamış surat çıksın." demek is- çok gördü. Kadın, uzun süren nezle
ter gibi dik dik bakıyor, Macidenin sinden bir gün şikayet ediyordu. O 
üstüne yürüyor, kadın hemen güle- gün fazla içen çilli Mahmut: 

Yolan ıöylemfyen adam rek,neşesini takınarak boynuna sarı- - Ne nezlesi ? Verem! 

Bugünkü Program 
lsfanbqJ 

18 Dans musikisi (plak), Hl Haberler, 
19,15 muhtelif plaklar, 19.30 Kızılay na
mına konferans: Dr, Şükrü Hazım tarafın
dan (l(ııılaym yardnnları~ 20 San'at: Bet
hofen piyano solo (plik) 20,30 Stü.dyo or
kestraları, 21,30 Son haberler 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis ıerviııi verile
cektir. 

BUKREŞ 

18: Orkeatra. 19,1!: Konserin ı!evamı. ı 
20,20: Operet pllklarL 21,15: Sözler. 21.35 I 
(1875) Kiic:ük rad:vo orkestrası. 21,35: 
( 364 m. Filharmonilr lnııı.rtet. 22.05: Sar-

1
• 

kılar. 22,45: Piyano konseri. 23,20: Plak 
BUDAPEŞTE 1 

21,10: Ernö Dohnanyinin idareıinde o
pera crkeıtrau 23,05: Çinıene musikisi. 
23,45: Almancı konferans. 24,: Pllk. 

MOSKOVA 

20 30: Opera artiıtleri tarafmdan kon -
ııer. '21: Konser. 22: Yabancı dilelrle ne~
riyat. 

VARŞOVA 

20: Radyo piyesi. 20,30: Piyano muıiki
ıi 21: Pltlı:. 22: eh ıarktları. 22.30: Mo
zartm eserlerinden kuartet konseri. 23,15: 
Danı. 

IJln"malar, 11yatrolar 

• TURAN TİYATROSU: Naşitı Halide 
ve Cemal Sahirin iştirakile ilk defa o
larak (Küçük daktilo) operet 3 perde. 

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

• SARAY : (Slav lhtirasluı) ve (Se 
vimli Prenı;eıı). 

• SUMER: {Bitmemiş Senfoni) (Pa
ra Kralı). 

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

• SIK : (Anna Kristi) ve (Roberta). 
• AZA!:: : (Istanbuldan Geçerken) ve 

(Bir Aşk Nağmesi). 
• MELEK : (Arına Karenin). 

ve (Bulunmıyan Adam). 

• TttRK . (Saadet) ve Clki Gönlll Bit 
Olunca). 

• OSKÜDAR HALE: (Tarzan yamyam
lar ara11mda) 

Jıyor, eğer erkekliğini tahrik ederse Diyiverdi. Macide birdenbire verem 
Hakim Çilli Mahmuda Ceza Kanu- beraber yatağa düşüyorlar, edemezse oldu; çıldıracaktz. Çünkü biliyordu --------

tı · k• tatb"k d Bakırköy askerlik $Ubesinden: 
U denen kitabı topye un ı e e- mufassal bir dayak yiyordu. Macide ki çilli Mahmut katildi, fakat yalan- Yedek ıübaylarm senelik mutat yokla _ 

'la vPtleır, Toplantılar 

bilirdi, fakat ona "Yalan söylüyor" verem olduğu gündenberi bu dayak- cz değildi. Ona inanmamak Macide- malarma 1~935 dan itibaren baılar ıt-
diyemezdi. Kadm bile, kumar bile lar bitmişti. . li d 1mi d H' · -. m1ştrr. Subede kayıtlı yedek ıübaylarm ve-
"'illi Mahmuda yalan söyletememi•- y., nın e n en ge yor u. em, vereu• 
~ . . "! Bugun kadmx muayene eden ucuz kork•ınç uzak feıa· kett. her hastanrn sika1ariyle beraber vaktinde şubeye müra-
'-l. O, Sofulardaki evi l § 1 e t ı • hekim hastanın bekli en özlerine, : . ' • . . caat etmeleri ilin olunur. 

Hasta.nr · Telflfnnlan 
~ordu; fuh~un yataklrğJndan muha.- ' . , . Y g . ,, . kendısınden başka hastalara gelebı
~ebecilfğine kadar yapıyoı:du; fakat, kısa. ~esle. ~er bır şey değil de~ lecek bir felaket!. .. Hele Macide hiç 
1.istüne bir yarasanın gölgesi vuran Macıde de bilıyordu: Hastalığı tabu ı dı Ol" u·· h dir Cerrahpasa tıaatanesı 21693 
b . . . ,, .. . ,. verem o.ıama.z : um m p em , v ibah 

23017 u sıyab alında aydınlık bır nokta geçecektı: Goğtis nezlesı olmuştu . kt b ti h . ... • Gureba bastaaeııı en ce · 
~ y 1 .. 1 k' V d .. Çil. ah d h k. d .. • uza ır; verem um p emı, uU u:ıagı RaıJ~ kadınlar baauneei 24S5! ardı: a a.n ıoy ememe ... e og- 1ı M mut a mı e un en og- M 'd . k d t· k t' Zeynep Klmi1 hastanesi Uütıdar 60179 
~- .. 1. b"" t"" 1 rd k" tı·k acı enın yanma a ar ge ıren, a K ı: ç 2• 1 .... • ı.ı !!oy ıyen u un sese e ı ser ı rendiği hastalığı evvelce hüsnü kabul . . . .. 11 .. u ııuıaaetıı • .,. " • 
onun da kalın sesini namusunun hır- . . d w k k t afl . _ ileştiren bır zulumdu; Allahı ona acır Bevotlu ZülrOr bastaneat 43341 

ettı, kaba ay!lıgm er e ar any b 1 .. .. d' F k t k Gülhane tıa1tane91 Gülhane zosıo tllllığile doldururdu. Bu ses hiçbir za . . .. .. k d . 'b" u zumu reva gormez ı. a a a.- Ha,.d•,,,.•• Nlinıune hHtaaest 60101 
bıan yav8.f konuşmaz, yalan söyli - le Macıdeye bır ıık gun a m gı 1 dm, yalnız Allahla karşz karşıya de- EtfaJ has~ne$f Şisll 42•2& 

bakt Ç buk "l k rd Attı B•mk6• •ırıı tıHt•nesl 16 80 l'en. mealer gibi birçok perdelerden · ı: a 0 ece sanıyo u. - ğildi: Aralarında çilli Mahmut vardı: Ş.ıırlı Oemiryol1an Sirlrecl Z3070 
tıltrnudı. Tek notalı seB! ğı dayaklara bile pişmandı. Fakat Yalan söyleırı.iyen Mahmut! Devlet Demlrvollan Havdarpau 42145 

. l{filhanbeylik hakkında. husust fi· hastalık ~zama~a başlayınca i.stis - Ve doğru sözlü Mahmut, başka has itfaiye Tfllflfonları 
~lrleri vardı; yetişecek gençlere mes- kal yüz gosterdı. talıklann tereddütlü, ibhamlı güzel ö- -----..---
lek hakkında, kahvede, keyfi oldugu· Macide verem olduğunu \lir türlU lümünden Macideyi malınım etti. O- 1•t&.ı:ıblll ltta.ıyeat 

Kadtko1 ttfaı:ve.ı 
••m 
60020 ~ vecizeler söylerdi: bilmiyordu. Kadına, ömründe ilk defa nun ağzından çıkan bir tek kelime, Yeot1kô., Bakırtrö.,. Bllriltdere. 

, !4_ lnsan mesleğe külhanbeyi 0 • tal~i bu ~zden ~mtişt~: .vere~ ~1- u~a~ fel~keti.' sa~ti yaratan güneş ~=~:h: ı~1:ii;:.~ ~:~ 
larak girer yaşını aldıkça kabadayı dugunu bilmemek.... Lakın buyuk gıbı Macıdenın gozilne saplamıştı. Blirilrııda Heybeli. Borııaı. ltmılı mm 
oı~r. KUlh~nbeyi demek hazır yı"yen hastaJıklarm en güzel tarafı olan bu (Arkası var) takal•n icin t~lefon ııaııtnhrııMıi "'"'"arı 

vanım demeı k~fMir. ldam demek değildir; ~alışan adam-
dır." Bir kumarhane rn!, bir umum· 
hane mi işletecekti; hulasa elinden 
tle gelirse, Çilli Mahmuda göre, 1n
~ıı.n onu yapacak, alnmm terile pa.· 
l'\ kazanacaktı. 

Çilli Mahmut bir gece Arap Av
tı.uııah Paşayı Horhorda beygir sii
~iicillerinin durduğu yerde, bütün 
~aiyetindeki adantla.rm ortaf!mda, 
tek bqma dövmilftü. O tanhtenberl 
~illi Mahmut 12 lere müsavi idi. Ve 
~'l'ap .Avnullah ölünce onun yerine 
teçecekti. 12 ler bunda ittifak etti. 

akat Mahmut, Arap Avnullahı be
te.nın.iyordu ki .. Böyle külhanbeyi 
~ olurdu? HUktlınet ve kUlhanbeyt 
\arşı ka:rfIYR duracaktı. HükCtmete 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanlan ( 

1 -Tüm Birlikleriyle Haydarpaşa Hastanesi için se
nelik ihtiyacı teminine kadar aradaki ihtiyacı karşılamak 
üzere 29-5-936 da ihalesi yapılan sığır ve koyun etine is
teklileri tarafından teklif edilen fiatin ma'kamca pahalı gö 
rülmesi üzerine bu ihtiyacın 5-6-936 cuma günü saat 15 
te Selimiye Satınalma Komisyonunca pazarlığı yapıla
caktır. 

2 -Koyun etinin bedeli 4471 lira 20 kuruş olup temi .. 
nat akçesi 335 lira 34 kuruştur. 

3 - Sığır etinin bedeli 5 3 40 lira olup tem{nat akçesi 
400 lira 50 kuruştur. 

4 - Taliplerin teminatları vaktinden evvel yat~rmış 
olmaları şarttır. 

5 - Şartname komisyonda görülebilir. (3052) 

~nu gatmıyan adam, nasrl kaba
~~ olurdu? Sadrazamda.n komhıe
~~ kadar bütün resmi adamlann 

1 etıdi:ııile selamlaştığı Arap Avnul .. 

:~~b~~Wği~ah:~~ d~~~~~0d~~ ~~: ~11111111111111 ıııın ıım 1111111ıın11111111111111111111111111111111111111111 ıııw 
aıı adamdı. Bir pa.,alxk mukab~- :il r··rk Ha a K eu··yu··k ili: :e Sili.hını bu·akmıştı. Çilli Mahmut :;: u V Urumu • . 
lh~ede ba~an coouyor: :;: 

._ Pa.Iavracılık, fiyakacrlrk, haca- 5 19) Da w IA. [M @ (Q) $ {!}) ~tcJl?k,raconculuk filan para etmez; == o '• .. , . a 
~"an anasmdan külhanbeyi doğmalı! S: A 
~ 1l'or nieldeki otuz üçlü tesbihi ha • ~ 
;;a fırla~Ol', avııcunun içinde Sl· =-. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
ti~·or, dakikalarca su.suya.rdu. Fakat ~ 

MUJ'8Ntat Verterl 

Den.ı.ıı yollan acetıteııt Teletoıı 4236ı 
Aka, (KadıköJ iakeleıi) 43732 

Çahak Sıhhi Vardım Te!tkllitl 

Bu qıımaradıuı m:ıdat otomo
bili iateıılr 440011 

Yüzünüzü ve cildinizi 
tecrübe tahtasına çe ... 

v.i rm eyin iz. Yazıktı rl 

Terkipleri. mechul krem, pudra ve 
tuvalet efya.larmm mUballgalI ve 
halkı aldatan reklamlmna aldanma. 
ymız. Bu gibi tuvalet e,yası tedrici 
surette cildinizi bozar, buruşturur 
ve bir ıkaç sene sonra ıslzi tanmmı
yacak surette çlrkinleıttirir. En de-

~· 1rlerini her zaman böyle söylemez- fi 
~1• lş adamiydi: lakırdıyı sevmez, da §! 
ıı.ik .. atarken bile susardı. Onun için El 
"~ h~ı dayaklarda bir vecize acs.ipliği :E 
\t l'dı. Bir dar sokağı dolduran çilli -.. 
~ il.hnıut, Macidenin kollarından ta - :;: 
~~tı ~ağ gibi adam.cüssesine bakıyor, !E 
~ l:ldısini de için için beğenmiyordu: IE 

2 el kef ide 11 • Haziran • 988 dadır". 

Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 

..,... ğerli Türk, Alman ve Frarıs121 kim
& ya ve cildiye milteha.esıslar,uım son 
l!i keşif ve formüllerine göre yapılan 
!! ve VENÜS markasını ta:Jryan krem, 
:=; pudra, ruj, allık, rimel, sllrme, t.Ir-
55 naık cilft.sı ve briyantin, emniyet ve 

itimada şaya.n en yUksek ve temiz 
tuvalet eıyasıdır. 

~~rıtt to~u henüz b~ adam öldürmüş- = Ayrıcaı 15.000, 12.000, 10.000 liralık ilaami .. 
l~ l!apıs~eden buyük bir tek!ınW-1 ye]erle (20.000) lirahk bir mükifat vardır ... 
~::~fı ~ e~=:a:ı~~::d~;:: iii l l IJl 111111111111111 lllfl l lll l l llJll 1111111111111111111nfl1111llJllllIJfl11111 

o ulardaki umumhaneye bu ku- . · . 

Beyoğlunda: Tanınmış Karıman 
N. Tarika., Şark Merkez Itriyat ve 

· Tuhafiye mağazalarında satılır. 
Deposu: Evliya Zade Nurettin 

Eren, !stanbul, Bahçekapı. 

Kuşçuların Ahmet ağa KUvengin 
zenginlerinden idi. Kansı öldükten 
sonra hiç evlenmemiş, y!llardır iki 
oğlunu büyü.terek yalnız başma ya
şamıştı. Son zamanlarda fazla ihti
yarladığını düştinerek oğullan Ha
san ile Aliyi evlendirmeyi kurdu. 
Büyük oğlu Hasana civar köylerden 
bir ağa kızı olan Hafizeyi, küçük 
oğlu Aliye de iki yıldır gönül verdi
ği Nazlıyı almaya karar verdi. Naz
lı fakir bir adamın kızı idi. Fakat 
Ahmet ağa epey dik kafalı olan oğ
luna başka bir kız kabul ettiremeye
ceğini anlayarak: "Biri ağa kızı, 
varsın biri de fakir kızı olsun" diye 
pek uzun düşlinmemişti. tşte köyde 
hala dillerde gezen çifte düğün böy
le yapılmış, günlerce kadınlar kuş
çuların çeyiz odalarına astıkları kı
laptan işli kadife bohçaları, uçların
dan boğum boğum ipekler sarkan 
çevreleri, askıdaki ac pembe renkte 
ipekli urbalan anlata anla.ta bitire
memişlerdi. Ahmet ağa. oğulla.rmı 
evlendirdiğini nüçüncü yılı, büyük 
oğlu Hasanın oğlu daha yeni emek· 
lem.eye başlarken, bir gün çardaklı 
kahvede kalp durmasından ölilverdi. 
O zııman , kqşçulann köyün orta • 
sındaki kocaman , etrafı geniş ha -
naylarla çevrili evinde iki gelin de 
kocaiariyle yalnız kaldılar ve Hafi
ze büyük elti olduğu için idareyi e
line aldı. Şişman, gagamrıı burunlu. 
asabt, çabuk hiddetlenen bir kadın
dı. Kocas1 bile evlenmelerinden iki 
ay geçmeden ondan yaka silkmeye 
başlamış, karısmm akl!line yumuşak, 
huylu, sükutı bir adam olduğu için 
hal!sı köyün biricik çardaklı kahve
eine erkenden kapağı atmakta bul -
muştu. KUçUk elti, (Nazlı) ufakte • 
fek vUcudu, beyaz geniş alnına her 
zaman ihmalkar bir tarzda. dökülen 
siyah kıv!l"crk zülüfleri, büyücek ye
ni a~rlmış pembe bir gül gibi taze 
dudaklariyte gUzel bir kadındı ve o
nu eltisi Hafize hiç çelı;emez, gUzel
liğlni, bol neşesini için f~in kıskanır, 
fakat Nazlının kocuız AU köyün en 
acar, ayni zamanda temiz yürekli 
efelerinden olduğu için kötitltiğünti 
gizli gizli yUrUterck dışarı hiçbir şey 
vurmazdı. 

• 
Nıızh hanayın tahtalarını uğuyo:r. 

,aıva.nnt dizlorine çekmiş, örgüleri
ni ba~na dolayıp sarmış, siyah zü
lüfleri hafif terli. Genç kadın ayak • 
tannm altın&. aldığı kilim parçasmr 
ora.dan oraya. 8UrUkliyerek serin !U· 

Iarm dizlerine kadar tııı~ramasmdan 
memnun, yanık bir türkü tutturmuş 
işi çabuk bitirmeye çalışıyor. Nazlt
nm dışarı vuran gilr, pUrUzl!lüz !esi
ni iı,iten komı,ular ''deli grz gene ça
ğtnr durur" diye güliimsUyorlar, a· 
şağr mutfakta turıJU kuran eltisi 
Hafize kaşlarını çatarak mınldanı~ 
yor: "Oynah gan, ne olacak, türkU
den ba11ka ne !decek kl. .. BeıJ yıl ol
du, bl grıan bile edemedi .•• Ve bira,. 
ötede elleri, yüzü çamur içinde ltil· 
gük avuçlarmda sıkı ıJkı tuttuğu 
bir dilim kara ekmeği geveliyen oğ~ 
Iurıa bakıp dudaklarında memnun ve 
müstehzi bir tebellltlm ya.yılıyor. E
vet, yrllar çabuk geçti. Ahmet ağı 
öleli iki yıl oldu. Hafizenin Mahmu
du UçUne basıyor, fakat Nazımın 
kucağı hllA. boş ve 11ık 11ık küçük 
Mehmedin başım okşıyan Alit}in 
gözleri hazan garip bir mana ile ~p 
nryor. Nazır da bunun farkında, ne 
yapacağını bilmiyor. Bugün hanay ~ 
dR tahta oğup türkU eöylerken hep 
dUşUntiyor: 11Ne edecek, böyle kocap 
sma kızan etmiyen 1tanyı ld!ttir 
köylü bile dile kor., Genç kadının se
si yavaş yavaş elemli bir mana ile 
alçalarak sönüyor: 
Otivenk yolu düz orur, 
El dtıymasın söz olur. 

Derdi kötü olanın, 
Yüreği göz göz olur .• 

- Nen var be Ali? 
Genç adam başını çevtrerek ha 

naym parmaklıklarına dayanıp dı

şarı bakıyor, yüzünü karısından ka
çırır gibi bir hali var. Gece her ta .. 
raf sessiz. Nazlı hafif ay ı'ığında. 

zorlukla farkettiği kocasmm yüzün
deki düşünceli kıvrımlan, alnında. 

beliren çizgilerin manasını sezdiği 
halde onun peşinden gidip yalvaran 
bir sesle soruyor: 

- Nen var be Ali? 
- Ali asabi krsrk bir sesle mırıl• 

danıyor: 
-Heç .. .. 

f Arlnun V'ftl'l 

YENi NEŞRiYAT 

AYDA BiR 
Haziran sayısı bugün çıkt!. !çeri• 

sinde, memleketin en tanJlllIUI imza.. 
larınz bulacaksmız. 

Faruk Nafizin, Orhan Seyfinin. 
Yusuf Ziyaıım, Halit Fahrinin, Na .. 
zım Hikmetin en son ve en güzel ışiir .. 
leri ... Sabahattin Alinin çok nefis bir 
hikayesi... Reşit Saffetin (Kaybolan 
Türkler) isimli harukulade bir maka
lesi.... Ahmet Refik.in, M. Turhanıiı 
arihi makaleleri... Nurulah Ata~m 
yazısı ... Enfes resimler, fotoğraflar~ 

Son ilan 
"TÜRK - PETROL ve MADENi 

YACLAR T. A. ŞİRKETİ,, hissedar 
la.rına: 

. ''TÜRK - PETROL ve MADEN! 
YACLAR T.A. Şirketi,, nin esas mu
ka.velenamesinin 9 uncu maddesine 
tevfikan hisee senetlerinin henüz te 
diye edilmeyen kısmının işbu i!!n. ta 
rfhinden itibaren nihayet (bir) 1 a}'J 
zarfında tamamen hissedarlar ta:ra· 
fmdan şirket veznesine tesviye tdil· 
mesi lüzumu, ve aksi takdirde mez
kf:ır maddenin 2 nci fıkrası ahkimt 
daire:;ıinde hisselerin satış muamele· 
si yapılacağı ilan olunur. 

TüRK PETROL ve MA· 
DEN! YAOLAR Tli.rk A· 

nonim Şirketi Mecliısi İdaresi 

... 
Modern Alma.o Sa.n'att 

ve Alman Tezytnab San'aUan 

SERGiSi 
Istanbul'da Fındıklı'da 

Büze.I Sa.D'atlar Yüksek Okulurı-
9a 30 Mayıs'dan • 8 Baziran'e 

- kadar açık bulunacaktrr. · 
4054 

Dr. Hafız Cemal 
'>AHILIYE MUTEHASSJSI 

Pazardan batka gün1erı!e (2.30 
dan 6) vı İltanbul Divanvoıu (104) 
veni numaralı husu11f kabinesinde haı 
talara bakar. Salı, Cumartesi aabah 
(9,30 - 12) ıaatleri hakiki fıkaraya 
mah$U&tur. Herkesin haline ~öre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon Z ı OH, 



-- 10 TAN 4 - 6 - 936 ---:::::. 

Finlandiyah güreşçilerin reislerile mülakat 

''Hayatımda sigara, içki kullanmadım 
yegCine zevkim yalnız süt içmektir!'' 

Halkmuz iizerinde büyük bir sem
pati uyandıran misafir güreşçiler 

hakkında malfı.mat almak ve kararı 
larmdaki bitaraflığiyle sportmenlik· 
mefhumunun ne demek olduğunu 

gösteren kafile reisleri Leyino'nun gü 
reşçilerimiz hakkında intibalarını öğ

renmek maksadiyle bir muharririmiz 
kendisiyle görüşmüştür. Arkadaşımızı 
nezaketle karşılayan temiz sporcu, 
sorgulamnıza verdiği cevaplan neşre
diyoruz: 
"- 25 sene evvel spora karşı duy

duğum nihayetsiz aşkla Finlandiya at 
letik kulü'oüne girdim. Boks, kayak ve 
diğer atletik sporları yaptıktan sonra 
memleketimizde halk tarafından çıl
gınca sevilen güreşe karşı duyduğum 
btiyük sempati yüzUnden bu şubenin 
en hararetli taraftan kesilerek çalış
mağa başladım. Fakat bu sporda e
saslı bir meleke edinmek imkanı bu
lamadan bazı sebepler dolayrsile Ame 
rikaya gittim. işte asıl güreşçiliğim 

uzun müddet bulunduğum bu krt'ada 
başlar. Serbest güreşi orada öğren -
dim, 27 milsabakaya girdim ve 9 se- Finlandiyalı gUre~('ilerin reisi: Leylnonun sağda Anvers olimpiyadında şam-
ne 72 kiloda metropoliten şampiyon- piyon çıktığı zaman ve solda en son almmı~ resbnlerl ••• 
tuğunu aldım. Nevyorkta yapılan bü-
yük şampiyonada kendi sikletimin Kendisi üç olimpiyat müsabakasına yapılacak üçüncü karşılaşmada 12 mü 
birincisi oldum. Memleketim namına i~tirak etmiş, birinde ikinci, ikisinde sabaka olaca.khr. Ve bunların beşi ser 
güreşlere iştirakim 1920 senesinde üçüncü olmuştur. 2 Avrupa, 9 Finlan best, yedisi greko romen tarzında ya 
Anverste yapılan Olimpiyat müsaba- diya şampiyonluğu vardır. Hatta bir pılacaktır. Müsabakaların programı 
ka.larile başlar. Hayatımın en mesut f d boks b. . il.-· · k d 
zamanlan 72 kiloda olimpiyat birinci se er ~ . ınn.c 1~1 ~z~~ şu ur: 
si olarak milletimin bayrağını şeref tır. Umıt edenm kı gure.şçilermızın 65 - K. Mustafa - Pertunnen (S) 
direğine çektirdiğim günlerdir. eksik taraflarını telafi etmeğe muvaf 66 - Yusuf - Ranta (G) 

1924 senesi Pariste Olimpiyat ikin fak olacaktır.,, 79 - Adnan - Vecksten (G) 
cisi oldum. !ki memleket arasındaki bu temas- Ağır - Necmi - Jarvinen (G) 

1928 de Amsterdam Olimpiyat üçtin lann tekrarlanmasmm çok faydalı o- 61 - A. Ahmet - Lanne )G) 
eUsU oldum. 1 - .. li k .. 1 · ·h t 72 - Hüseyin - Kokko (S) 1932 senesi Los Anceleste olimpi- a.ca.gıpı soy yere soz erme nı aye 
J"&t tiçüncüsü oldum. vermek isteyen Leyino, önümiizdeki 56 - Omer - Perttunen (S) 

Finlandiyada hakem ve antrenör Olimpiyatlarda Finlandiya gilre, takı 66 - Vefik - Ranta (G). 
kursuna devam ederek birinci derece- mmm nasıl bir derece alacağı bakkm 79 - Mevltit - Vecksten (S) 
de ehliyetname almağa muva.ffak ol- daki son 8 uaHmize büyük bir aport - 87 - Seyit Ahmet - KorhoJ?llen {S) 
du.m. v menlikle: Ağır - Sa.msunlu Ahmet - Jarvi-

Halen 45 yaşında olmama ragmen " .. . • . : 
gilreşmekteyim. Bunun fiili tezahürü- - Bunu şımdıden kestirmek çok nen (S). 

nu Veoksteni 47saniye gibi kısa bir gilçtür!" cevabmı vermiştir. Feneryılmazın ıenliği 
zamanda kolaylıkla mağlup eden Mer Feneryılmaz Spor Klübü Ba.şkanlı-
lrinle Ahmetle bu akşariı yapacağım Finl6ndlyalllarla 3 üncü ğmdan: 
müsabaka gösterecektir. Şunu unut-
mayın ki, aramızda kıymetli güreşçi- karıllaıma bu akıam Klübümüziln yıllık idman şenliği 7-
niz lehine 20 yaş ve 10 kilo farklık bir 6-1936 Pazar günü Bo~kurt alanında 
avantaj vardir. Birinci müsabakada hakikt kıymet- sa.at ikide yapılacağından üyelerimi-
Hayatımda sigara ve içki kullan- terini öğrenemediğimiz misafirlerimiz zin bu kutlulamada bulunmalarını ri

madım. YegA.ne zevkim süt içmektir. evvelki akşamki karşılaşmalarda bil- ca ederiz. Şenlik programı şudur: 
~andiyad_!- 400 k~_lüp ve 4500 gU tün dünyada yayılı şöhretlerine ya.la- Geçit resmi, Genç takımlar maçı, 

reşçı bulunduguna gore bu sporun . _ . 
memleketimizde ne kadar terakki et- §Ir bir varlık göetereİ'ek kuvvetli ta- 100 metro koşu, Gülle atma, Yüksek 
tiğini söylemek lüzumsuzdur zannm- kımımızı 5 - 3 yendiler. Gösterdikleri atlama, 1500 metro koşu, B.talmnları 
dayım. Muhtelif tarihlerde kazanılmış yüksek sportmenlik ve galibiyet ka- futbol maçı, voleybol, 400 metre ko-
18 olimpiyat şampyonluğumuz var - dar ~ltibiyeti de gayet tabii karşıla şu, Uzun atlama, bisiklet yanşr., Te
drr. Buraya getirdiğimiz güreşçiler malan yüzünden halkın büyük mu- kaütler maçı 3000 metre koşu, Bi
yukanda adedini .söy.ledi~ spo~cu - habbetini kazanan Finlandiyalıları. rinci t.a.kmılar' futbolü, Armağan da-
lar arasından seçilmış muıntaz bır e- . w 

kiptir. Ağır siklette Jorvinen Finlan- bu aqam 20,30 da Taksim stadında ğitma. 
diya Serbest güreş şampiyonu oldu- M .11• t k O 1. . ı· çm e 
ğu cihetle bu sene Berlin olimpiyat- 1 1 a ım ımpıya se 
~~~ .m:e:Jı: gü~l;ı~ıc:~ maçları radyo ile verilecek 
diyada serbest güreş ikincisidirler. . 

87 ve 78 kiloda karşılaşma yapan İstanbul Radyo §irketinden: 
aporcularmuz olimpiyat seçmelerin- Önümüzdeki hafta Olimpiyada 
de ikinci, 72 kilodaki güreşçimiz üçün gidecek milli takımımızın seçilmesi 
eü olmuşlardır.,, için yapılacak Ankara, İzmir, İstan-

Bu şubede bizimkiler hakkındaki bul muhtelitleri maçlarile Viyana -
düşüncelerini rica ettiğimiz zaman dan seçmeye yardım için getirtilen 
~k nazik bir meseleye temas ettiğini Först Vienna takımmm muhtelitleri
düfilnen kafile reisi, uzun uzun dü - mizle yapacağı maçlar radyo ile sa -
fllndükten sonra: hadan verilecektir. Ve her zaman ol 

.. _ Çocuklarmız ~k kuvvetli, fu- duğu gibi maç spikerimiz tarafından 
la eerl ve ~k tehllkelldirler. Yahuz bu oyuncuların bütün safahat! bütün 

canlılıklan bildirilecektir. 

6 Haziran Cumartesi: günü 
Saat 3 te Ankara - İstanbul 
Saa.t 4,45 İzmir Först Vienna 

7 Haziran Pazar günü: 
Saa.t 3 te İzmir - Ankara 
Saat 4,45 İstanbul - Först Vienna 

9 Haziran Salı günü: 
Saa.t 3 te İzmir - İstanbul 
Saa.t 4,45 An.kara - Först Vienna 

bir nokta var. Yanlıt yolda yörihntlş- ========================= 
lercllr. Batta o kadar ki en ba8it mü-. 
aabaka kaidelerini her zaman ihmal 
etmektedirler. Bu hususta size açık 
bir misal göstereyim: Yerde ~şma
ğa mecbur olduklan bir zamanda gft
ya oyundan kaçmak i~in ayağa kalk
maktadırlar. Halbuki hu kalkışlann 
her biri için fena not alırlar. Bu hal 
S defa tekerrür ederse Ollmpiya.tlarda 
mösabıkı dlskalifye edecekleri ~k ta.. 
bli bir harekettir. 

Jlakemlerlnbde pratik eksikliği gö
rWmektedlr. Bizim yaptığmıız gibi si
... de kurS açarak bu husustaki bll
gllerlnlzl arttırmanız ve hakemlerlnl
d öyle yetlştirmenlze muhakkak lü
mm vardır. 

Kendi milletinden olan güreş antre
nörümüz hakkındaki sorgumuza: 
"- Vazifesini çok iyi bilen, yapa

eağını ta.mamiyle kavrayan bir hoca
dır. Eğer güreşçileriniz onun kuvvet
ti tekniğinden istifade etmesini bilir
lerse çok yakın bir zamanda azami ran 
tmıam verecekleri §ilphesizdir. 

lzmit Vilay~t meclisi dağddı 

lzmit, (Tan) - Umumi Vili.yet Meclisi işlerini bitirerek dağılmıştır. 
Yeni sene bütçesi 81MOO liradır. Yukanki resim, Meclis azalarmı bir ara
da gösteriyor. 

Haile SelCisiye Bulgar kabinesi Şuınig'in seyahati 

Londrada büyük bir istifaya hazırlanıyor Duçeyi Habsburglar 
t h.. ti k 1 d Sofya, 

3 
{Tan) - Baş ve Dış ba- 1 h• k d kmıcl eza ura a arşı an 1 k.an Köeeivanof, dün Vr~ya sayfiye;. e ıne an ıraca ~· 

suıde bulunan Kral Bons tarafından 
kabul edilmiş ve onunla uzun müddet 
görUşmÜ§tUr. Salihyettar mahafilde 

Viyana, 3 (TAN) - İtalyadan ge
len haberlere göre Şuşnig, dün tBY" lngillz DıJİJleri Bakanı 

Eden de imparatoru 
karııhyanlar arasında 

• söylendiğine göre, Kralla yapılan bu 
görüıpne esnasında kabinede yapılma 
m istenilen deği§iilikler meselesi mev 
zuu bahsedilmiştir. Temin edildiğine 
göre, kabine değişikliği pek yakında 
olacaktır. Muhteniel Başvekil olarak 
Kalfofun ve Pam sefiri Batalofun i
simleri zikredilmektedir. 

Londra, 3 (TAN) - Ha.bet} İmpa
ratoru Haile Selisiye, Veliaht Prens 
Makonen, Prenses Zahai ve Ras 
Kassa ile birlikte bugün saat on üç
te Sautemtona vasıl olmuş ve bin
lerce halk tarafından büyük tezahü
ratla karşılanmıştır. 

yare ile Venedikten Floransaya. : 
oradan da otomobille Via - ReggıoY 
gitmiştir. Mussolininin Reggio'dJ 
Şuşnig'i ziyaret edeceği tahmin oJtJ• 
nuyor. 

İyi malumat almakta olan ıneb•· 
fil, Mussolini ile Şuşnig'in bu~ 
Duçenin Bologna civarındaki ıııali• 
kanesinde görüşeceklerini söyleıııe~· 
tedir. Böyle bir görüşmenin şuşnıg 
tarafından arzu edildiği haber veril· İmparator ve maiyeti, trenle Lon

draya muvasalat ettikleri zaman ay
nı şekilde halkın coşgun alkışlarma 
ve tezahüratına mazhar olmuşlardır. 
İmparator, mütenekkiren seyahat 
ettiği 1çin hükumet tarafmdan reıımf 
merasim yapılmamıştır. Yalnız Dıt
işler Bakanı Eden İmparatoru karşı
lamıştır. 

lstanyondan doğru Habeş sefaret
hanesine giden İmparator, binanm 
önünde toplanmış olan halkın alkış
ları üzerine balkona çıkmış ve kendi
lerini selamlamıştır. Bu sırada yanı 
başında bulunan kızı, halka hitaben 
şunlan söylemiştir: 
"- Bize kal'fl gösterdiğiniz bu 

teveccüh, elbette ki bizi buraya sev
keden maksadın tahakkukuna yar
dım edecektir.,, 

Resmi kabul Cumartesi 
günü 
Habetistanın Londra Elçisi doktor 

Martin Cumartesi günU için sefaret
hanede bir resmi kabul tertip etmiş· 
tir. Resmi kabule bütün kor diplo
matik davet olunmuştur. İtalyan &e

firi Grandi'ye davetname gönderil
memiştir. 

Necaşi, dostlarından Sir Ellie ta
rafından kendisine tahsis edilmiş o
lan Haydpark karşısındaki hususi 
otele yerleşmiştir. İmparatorun zi
yareti, ta:mamlie hususi mahiyette 
telakki edildiğinden ikametgAhı 
muhafaza a.ltma alınmamıştır. Neca
şinin emrinde kendine mahsus bir po 
lis kuvveti bulunduracağı umuluyor. 

Milletler C.em.iyetine müzaheret bir 
liğinin yakmda Albel· Hal de yapacağı 
büy11k mittngte Ha~ meselesi hak
kında bir nutuk söylemesi için Haile 
Selisiyeyi davet edeceği hakkmda ba 

Bulgar kabinesi dün geç vakte ka
dar içtima etmi§, fakat istifasını ver
memiştir. 

zı haberler dolaşmaktadır. mektedir. Şuşnig, Avusturyada vıı· 
kua gelen son deg"işiklikler üzerinde lmparator Haile Seli.siye, Deyli Tel 
Mussolininin fikrini ögrw enmek 18 

graf gazetesine şu mühim beyanatta • 
bulunmuftur: Berlin - Roma münasebetleri hak· 
"- SeyahatimiıE esnasında fa.ideli kında Mussolinin mUtaleasmı anl&

bütUn kararlar ab:n.m.ış olaca.kt.rr. Bil- mak niyetindedir. 
husa A vnıpa deTJ.etıeriİe teması son Parla, 3 (A.A) - Echo de pati' 

gazetesinin kaydı ihtirazi serdedertl~ 
derecede arzu ediyonıı. Milletler Ce· neşrettiği bazı şayialara göre de, Şllf 
miyetine ve davamızın meşrutiyetine nig ~ssoliniyi Habsburglar davaSl 
imanımız vardır. Cenevre kanunları- lehine kazanmak tasavvurundadır· 
nm tatbik edilmesi ve Milletler Cemi- Gazete, büyilk savaştan ba.şllcJ 
yeti misa.Jmıa riayet olunması husus;. kazancı Avusturya - Macaristan~: 
Jarmda tngiltere imparatorluğuna. çok paratorluğunu parç~amak olan 1 . 

. . . • yanın buna benzer hır lmparatorlll 
~venıy~ruz.Milletıer Cemıyetinden a ğun tekrar tesisini arzu etmesi pe} 
dilA.ne bır hal BUreti bulmasını iste - te mümkün olmadığı mütaıaasııı1 
mek tuavvurundayız. serdetmektedir. 

Habeı imparatorluğu --------

'':!:: r:::ı:::: .-. mev- Badoglio ltalyada 
:::: ıı:u.=:::.ıı:k:; = tezahüratla karşılandı 
katı ile mahvedilemez. Çünkü bu mf·m 

Jeketin harekAt ve faaliyetine metnı 
bir mahiyet vermek mümkün değil
dir. Milletler Cemiyeti, bunu resmen 
ilan etmiştir. Esasen Habeşistanm ce 
nubi garbisnde bir Habeş hükumeti 
vardır. Ve hareketimizden evvel bu 
hUkillrıete ie&p eden talimatı da ver
dik. Eğer muharebe, harp, kanunla
nna göre yapılıô.ı:ş olsaydı fütuhat me 
selesi kat'iyyen mevzuu bahsolanıaz
dı. Zira düşman zehirli gaz kullarun
caya kadar muzafferane mukavemet 
gösterdik. Her türlü fütuhat! redde
deriz." 

Napoli, 3 (A.A.) - Mareşal SS' 
doglio, Arborea vapuru ile buraya geJ 
mi§ür. Rıhtımı ve sokakları dold\lt" 
muş olan büyük bir halk kütlesi ?d_'' 
reşali hararetle alkışlamıştrr. Şebit'• 
bayraklarla donanmıştır. Mareşal Si 
doglio, hususi trenle Romaya hareııeC 
etmiştir. 

Mussolini liarılladı 
Roma, 3 (Tan) - Mareşal Badof 

lio Roma istasyonunda bizzat MUSS°' 
lini tarafından ka.rşrlanmıştır. ..ı 
Mareşal Badoğlio askerlerin ve V 

km coşkun tezabiiratı ve o.ıla,ıart ~ 
mıda güçlilkle "$~raya varmışta. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
). No. Semti ve mahaUesi Sokağı EmlA.k No. Cinsi ve His. Hisseye P: 

muhamemıı !( 

1317 ' Büyükada Maden E. Aya Nikola 
Y. Yiimaz TUrk 

E. 44Y.68 3047 metro arsa 
Ada 71 

1830 kS 
palı zar 

1327 

1490 

1494 

3418 

3451 

4028 

4810 

7040 

7577 

7687 

8119 

8185 

8233 

8243 

, 

Boğuiçi Y enfmahalle 

Panıel 2 

2 Ahşap hanenin 3,50/28 
His. 

Edirnekapı Hacı Muhittin Muhtar w Camii 
Şerif 

E. 21 60 metro arsa. 120 ,, 
Y. 31 

Büytlkdere Gülmez 14: Mil. areanm 1,12 His. 60 ,, 

Üakiidar Hayrettin ~V\11 Toptqı Ca.d. 240 İçinde mevcut nizamlı Mu
taf ve manav ve sırf mlilk 
uncu değirmeni gediklerin
den mtinkalip kulube ve 
arsanın yalnız değirmen 

mahallinin 16 sehim itiba-

Bakırköy 

ErenköY. SakafY.&. Cad. . .. 

Çubuldu 

KadıköY. Ca.ferağa 

Küçllk M:ust&fapaaa 
Kara.bat 
Fatih Kirmutl 

Fener Abdi Subqı 

Koca Must.afapap ·Altı
mermer Seyit ömer 

Çatal ,çefme 

rile 2,5 sehıninin tekrar 5 
sehim tertibile 4 sehmi 

6 lılü. 11- 1g3 metro arsa 
34 harita 

45 
E . .a Mü. 
Y. ~ 

Elyevm ki.ğir hane ve dük
kin a.h§ap baraka ve ka
gir a1ur ve bağçen.in 1/5 

40 ,, 

190 ,, 

His. 350 ,, 

9 1498 metro bağyerl ~; SeJAmi çeeme • 

E.Çiftllk 
Y.Aydmlık 

Çubuklu 

E. 54: .Ahpp hanenin 110 s.? 
15/21 His. ~ Y. 64 

E. 49 Mli. 55,25 metro arsa 
Y. 28 

E. Papasoğlu E. 8 Bağçeli klgir hane 
Y.Dumlupmar Y. 16 
Çukur çeeme E. 8 
Çukur M.elıcit Y. 10 
E. Küçük Kan.nwı ?e. E. 18-20 Odalan olan 'ki.gir fırın ve 
Emirler BOka1J 22 araaıım J.L2 Hia. 
Y. Fatih Cad. ve Fera- Y. 24-24/1 
izci sokağı 16 
Tahta Mlıı&re ve E. 7 • 9 Klgir hane ve dUkkinm 
Kireçhane Y. 7-9-10 1/28 his. 
E. Mecidiye tara.kol- E. 2 Mil. 125 metro arsa 

hanesi ' Ada 260 
Y. Hüseyin Kizmı harita 6127 

60 ,, 

ıııtıt 
Yukard&. evsafı yazılı pyrimenkuller on gUn mtiddetle satıp çikanlmIJtır. !ha.leleri 19-6-938 tarf 

esadUf eden Cuma günü saat on dörtteclir. Sabi mUiıhaaıran gayrimUbadil bonoeilA.dır. 
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8a.bah dokuzdan ak pam saat beşe 
kadar mat, saf ve o~vimli bir ten. 
lÜndtiz takrar pudı planmağa hacet 
l'ok. l§te; havalandmlmış yeni To
!.aıon pudrasmm g· m-anti muhasse· 
llatı bunlardır. Bu cazib havalandır
~ usulü, Pnrisli bir ·myagerin 
k~idir. Bu 'Usul ilairesınae '1ıavası zellik verir ve modası geçm.l4 ve ·yü
topıandınlmış yeg fıne hafif pudra- ze bir makyaj şeklini vermeden ka
dtr. Şimdiye kada ır yapılan pudra- im adi pudralardan tamamen başka 
~an on defa da:~ a saf ve daha ha- bir tesir yapar. Bu yeni w To~alon 
fittir. Bu usul, Tıdkalon pudrasının pudrası yüze yapışık kaldıgı cıhetle 
İstihzarında kulıAnılmaktadır. lşte buna " 8 saatlik pudra" tabir eder
bunun içindir ki " Tokalon pudrası, ter. Artık ne parlak buruna. :ne yağ
da.ha muntazam •ve daha mükem- lı cild görilnmiyecek, belki rüzgar, 
llıel bir tarzda ~papışır cildi .hemen yağmurun ve terlemenin icrayı te
heınen görtinmeıa bir güzellik taba- eir edemiyeceği mat, saf ve sevimli 
tasUe kaplar vef yüze tabii bir gü- bir ten görünecektir. 

--~------~---------------------------------------
lstanİbul Beşinci ıcra memur 

luğundan: 
Mustafa1 uhdesinde olup Emniyet Sandığı namına bi

rinci derec•?de ipotek edilen ve yeminli üç ehlivukuf tara
fından tanaıamına (2736) lira kıymet takdir edilen Mal
tepede Kutruçeşme mevkiinde 940/ 5 No. lu şarkan feni 
küşat olullıan tarik garben Riza Bey köşkü ve Mihalaki 
\1e Maryoıra tarlaları şimalen Kosti ve sabuncu Budos 
tarlası ceıııuben Hidayet ve sahibi senet tarlaları ile Ser
fuş ve Hasan tarlası ve kısmen sığıryolu ile mahdut ze
tnin katında Karosimen papuçluk, gömülü bir küp ve bir 
Sofa üzerinde üç oda, zemini kırmızı çini bir mutfak, hela, 
tüsulha~? ve merdivenaltI birinci katında: Bir sofa üze
rinde 3 o":ia, bir hela bir aralık, bir gusulhane ve bahçede 
aynca bil· mutfak, meyve ağaçlan ve bir kuyusu ve iki 
kapısı olam ve zemin kat antre bölünerek iki kısım olarak 
ltuııanılnnakta bulunan elektrik tesisatı ve bir ahırı da 
havi um·etm µıesahası 1508 m2 olup bundan 83,50 m2 bi
tıa 5 2 mt2 mutfak ve ahır ve geri kalan bahçe olan ahşap 
bir evin "tamamı açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 
5-7-936 rtarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
~a kada11 dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art
tırrna b~1eli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulduğu 
takdirdeı müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son '8rttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
ıs gün ımüddetle temdit edilerek 21-7-936 tarihine mü
tadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
l'apılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
llıeti m·ııhmmenenin % 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 
ı2so ~lo. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa
tış peşilndir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy
lll~ti muhammenenin % 7, 5 nispetinde pey aıkçesi veya 

~ llııUi bibr bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala
~1 laıınııdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek-
11 ~lacatklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkr sahip
i ~ti?in 'hu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
i~dıalar:mı evrakı müspiteleni ile birlikte ilan tarihinden 
~barem nihayet 20 gün zarfında birlikte daiıremize bildir 

eleri Ufizmıdrr. Aksi takdirde hakları Tapp.ı sicili ile sa-

• 
I 

. ' 
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lstanbul Beşinci 
luğundan: 

. 
ıcra memur-

Eleni uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci de
recede ipotekli ve yeminli üç ehlivukuf tarafından tama
mına (8865) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Be
bekte Bebek caddesinde eski 124 Mü. yeni 198 No. lu bir 
tarafı Haber arsası ve bir tarafı Nikola arsası ve bir tara
fı Ali Necip ve İzzet ve saire arsası ve bazan bahriye yüz 
başılarından Sait ve aşçı Abdullah haneleri ve tarafı rabii 
tarik ile mahdut zemin katına mozaik bir merdivenle çı
kılır bu katta kısmen mermer kısmen tahta döşemeli bir 
sofa üzerinde iki oda ve zemini kırmızı çini döşeli ve sabit 
kazanlı bir mutfak, ve çamaşırlık mutfakta tulumbalı 
bir kuyu bir hela bir koridor bahçede meyveli ve meyve
siz ağaçlar vardır. Binanın altı bodrumdur. Bodrumda o
dunluk ve kömürlük vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, bir kori
dor küçük bir oda alaturka tek kurnalı bit hamam vardır. 

İkinci kat: Üç oda bir sofa ve dolap gibi kullanılan kü
çük bir bölme bir hela, bir kiler vardır. Binanın bahçe ve 
cephe taraflannda balkonları vardır. Su, elektrik, hava -
gazi tesisatı m!vcuttur. Umum mesahası 230 m 2 olup 
bundan 153 m 2 bina ve 25 m 2 mutfak ve hamam zemini 
kalam 52 m 2 bahçe olan ve evsafı yukarda zikredilen ah
şap evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
6-7-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art
tırma bedeli kıymeti muhammenenin <fo 7 5 ni bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün r.iiddetle temdit edilerek 21-7-936 tarihine mü
sadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhmmenenin o/o 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu kanun·ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa
tış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy
meti muhammenenin % 7, 5 nispetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala
rı lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek
li alacaklarda diğer a!akadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müspite]eri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylasmasmdan hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel
lit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de müşte
riye aittir. Daha fazla maliımat almak istiyenler22-6-936 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık arttırma şartnamesi ile 934/6586 No. lu dosyaya 
müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek
leri ilan olunur. (3057) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski 2 5 kuruşluk nikel ve 1 O kuruşluk Bronz paralar 

1 Haziran 936 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde 
yani 1 Haziran 937 tarihinde tamamen tedavülden kaldı
rılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun 8 inci maddesi mu
cibince ilan olunur. (1176 (2956) 

bit olmıyanlir satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel
lit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de müşte
riye aittir. Daha fazla malUmat almak istiyenler22-6-936 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık arttırma şartnamesi ile 934/3402 No. lu dosyaya 
müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek
leri ilan olunur. ( 3061) 
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B~langıcı : 
Nekadar zaman 
ıcın abone olduğu 

Sonu : 

1 

1 
1 

1 ,a......-~~~~ .......... ---~----~-iiiiiiiiiii~~~~ıı : 
- Bıı kupona dcrccdilccclı yazılar gayet okunaklı yaz~ olmalıdır. 1 1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. -
1 Gazetenizin 28 Nisan 1986 nüsha • 1 
1 smda yazıb şartlar dairesinde kam- 15 -

ra karşı 1000 ı: alık sigortalı abone kuruşluk 1 
1 yatılmak istiyorum. Aboneman bede- pul ve 

U gönderilmiştir. Sl~orta muanıel~i- lmza 1 1 nln l"apdmMını dilerim. j 
;ı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı-:: 

1 LAN 
Şimdi 11 O volt ile beslenen şebekenin voltajını 8-6-936 

dan 11-6-936 ya kadar 220 volta değiştireceğimizi E
yüpteki müşterilerimize bildiririz. 

O semtte bulunan müşterilerimizin 11 O voltluk am
pul, alet, motörlerini ve saireyi mezkur müddet zarfında 
ve yalnız bir defa için parasız olarak değiştirip tadil ede
ceğiz. 

Hüviyet varakası taşıyan memurlarımıza ıyı kabul 
göstermelerini ve kendilerinin vazifelerini kolaylaştırma
larını sayın abonelerimizden dileriz. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Kadıköy Vakıılar Direktörlüğü ilanları 

Hakiki Taşdelen Suyu 
) Büyük damacanalarda çift, küçük damacanalarla ga
~on şişelerin üzerinde tek kurşun mühür olanlardır. 

Bu mühürlerin bir tarafında (Evkaf) diğer tarafında 
(Taşdelen) damgası vardır. 

Bu kurşun mühürler Taşdelen kaynağında damacana 
ve şişeler Evkaf ameleleri tarafından dolduruldukd.a me-• . murumuzca zım balanmakdadır. 

Sayın halkın bu kurşun mühürlere dikkat etmeleri ve 
.şişeleri boşaltınca kurşunları da imha eylemeleri tavsiye 
olunur. ( 2983) 

PEllLODENT 
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Dr. lHSAN SAMI 
Tifo ve paratifo hastalıklarma 
tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

.. ___ 55 kuruş. 

istanbul Harici Askeri 
Kıtaat. ilanları 

1 
Askeri lise ve orta mek

ı teplere öğretmen ve Kırık- 1 

• 

kale san'at lisesine tedrisat 
müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san'at lisesine ay 
lık ücretle tarih, riyaziye, fi
zik . 

Erzincan, Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al 
manca, Fransızca, İngilizce 

~ öğretmeni ve san'at lisesine - · 

Hasan Tırnak Cilf_s• 
Türkiyen!n en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cilaları kadınla
rın ince zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayanıklıdır. Sedef ne· 
vileri ve renklileri birer şaheserdir. 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renk'i 20- 25 - 30 kuruş 
Hasan Tırnak cilası sedef 40 - 60 kuruş 

Hasan deposu: İstanbul - Ankara · Beyoğlu 

tedrisat müdürü alınacaktı~~-----~~------~:~------·~ 
2 - Lise öğretmenliği i-

çin: Lise öğretmeni ehliye
ti, orta mektep için orta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge -
rektir. 

İSMAİL HAMİ DANİŞMEND, D•r. ALİ SÜHA 

FRANSIZCA 
Kıyasi ve Gayrikiyasi 

FiiLLER 3 - İstekli olanların dilek 
kağıtlarını aşağıda · sıralan -
mış evrakla Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li- tasrif şekilleri ve tam terc:ümeleri 

Conjügaiaon et traduction des verbes sel er Müfettişliğine gönder -
meleri lazımdır. reguliers et irreguliera 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş Yabancı dil imtihanlarına· girecekler 
b) Yüksek tahsil şahadet- İ~İn mühim bir e!;er 

namesi veya tasdikli benzeri. Fransız dilindeki kıyasi ve gayri kiyaHi fiillerin bütün 
c) Üniversitede imtihan tasrif şekillerini ve bunların Türkçede.ki tam karşılık-.. __________________________________ vererek ehliyetname almışsa }arını gösterir. 

ehliyetname tasdikli benze - Mektep talebesi için faydalı bir kılavuL~ vazifesi görür 

lstanbul Liseler satınalma komisyonundan: 
Erzakın Cinsi Miktarı Muhammen Teminat Eksiltme Eksiltme 

Bedeli Şekli Gün ve saat Saat 

ı-

Kaşar Peyniri 11200 6720 504 Kapalı 10-6-936 Çarşamba 14,30 
zarf 

Beyaz Peynir 21100 5275 395.62,5 
'' '' 10-6-936 

" " 
14.45 

Adet 
Yumurta 390000 4875 365.62,5 

" " 
10-6-936 " " 15 

Tere yağı 4300 4300 322.50 
t t ' ' 

10-6-936 ,, 
" 

15.15 

Adet 
Kase Yoğurdu 11300 565 " " .. 15.30 
Süt 44500 5340 '' .. 10-6-936 " .. • 

5905 • 442.42 5 

Silivri Yoğurdu 34200 5814 436.50 
tt '' 

10-6-936 " " 16 

Ton 
Kok Kömürü 730 14235 1067 .62,5 ,. ,, 

0 12-6-936 Cuma 14.30 

Tüvenan " " 
Şartnamesi iki lira bedel 

M. kömürü 2950 32450 mukabilinde alınır. 
Kriple M.kömürü 200 3400 ,, '' 12-ü-936 Cuma Saat.15 
Blok M . Kömürü 250 4250 ., " .. 

40100 3007.50 

Meşe ve gürgen Çeki 565.50 " " 
12-6-936 Cuma Saat.15.30 

odunu 2900 7540 

Mangal Kömürü 34500 1035 77.62.5 ,. .. 12-6-936 Cuma Saat.16 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının yukarda miktar
ları, Muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatları hizalarında yazı
lı erzaklar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebecillğinde toplanan komisyonda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının ye~ 
ni yıl vesikası ve teminat makbuzlarıyla beraber teklif mektuplarını ihale için 
tayin edilen saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına 
vermeleri, !Ik teminatlarını belli gün ve saattan önce komisyon başkanlığından 
alacakları irsaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. (27 53) 4061 

Dr. A. KA 1 IEL Ademi iktidar 
Beşiktaş icra dairesinden: Borç

tan dalayi tahtı hapse alınıp Be§ik
taşta Hasan Paşa deresinde 2 Nolu 
bostanda kiracı ölü tstavriye ait krı
zantem fidanları 6-6-936 tarihine 
mUsadif cumartesi günü saat 10-12 
ye kadar Beşiktaşta Hasan Pa~a 

deresinde 2 No. Ju bostanda açık art
tırma suretile paraya çevrileceğin

den talip olanların memuruna müra-

( A. KUT l EL) 
Karaköy, Topçular caddesi, No. 33 .. 

KOÇUK iLANLAR 1 

Bir otomobil Fiat 509 4 silindir 
11por. Bir motosiklet bir silindir se
petli Sili.hdarağa Elektrik fabrikası 
yazıhane müracaat. 

ve 

Belgevşekliğine kartı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafsilat: Posta kutusu 1255 

Hormrıbin 
.. _______ ••--• caatlan ilan olunur. (23491) 

Sahibi: Şükrü MEı.tH - Umumi Neşriyatı İdare eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

rı. ve imtihana hazırlanmalarını temin edı;!r. 
d) Nüfus tezkeresi tasdik Fiyatı 125, ciltlisi 150 kuru~~tur. 

li benzeri .. ____ KANAAT KİTABEVİ -----
4 - Durumu uygun gö

rülenlerden aşağıda yazılı 
evrak sonra istenecektir. 

a) Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam teşkilatlı askeri 

hastaneden alınmış sağlık ra 

KARYOLALARIN 
1938 desenleri gelmittlr. 

Asri Mobilva Magv azası AHMED 
-· . .l FEVZi 

poru. İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel: 23407. 
c) Teahhüt 5enedi (noter 

Iikten) • 1111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n ı 1111111111111nn•I - . i 
5 - Ücretler. E M E Y V E L İ S Ü T ~ 
İstanbuldaki askeri lise - ~ 1 

ler riyaziye, fizik, derslerine ;: Faidesini bizzat tecrübe ediniz. Kolaylık olmak üzene Beyoğlunda i 
1 O g 126 · h d · g g - da Cihangir Süt evi şubesi açılmıştır. Başka bir y,crde yapıla- :ri 

: . tan ersıne : § maz, Adresi: Beyoğlu Parmakkapı tramvay dtl'rak mahalli 1 
108 !ıraya kadar. : k d N 72 1 - arşısın a o. -,,_ 

Bursa lisesi ve Kırıkkale : Sahibi: Ferhan Aksüt ~ 
san'at lisesi riyaziye fizik iı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111ıl 
derslerine 1 O 8: 12 6 tarih der _ _.,. 
sine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektep derslerine 1O8 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

6 - Kırıkkale san'at lise
sine alınacak tedrisat müdü -
rü için lise öğretmenlik şart
larını taşımak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ge 
rektir. Ücreti 16 5 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 Eylul 
936 gününe kadar müraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. (9) (3073) 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dilnyaca ta
nınmıştır. En eski nasırlan bi
le kökünden çıkarır . 
tNGlLtz KANZUK EC'LANESl 

Beyoğ1u - İstanbul 

-

MECBURi TASFiYE 
Gflata, Karaköyde Poğaçacı sırasında kain meşhur 

EKSELSYOR 
Kollektif Şirketi KAT'I SURETTE T ASFlYE edil

mekte olduğundan mevcut mallarını EHEMMlYE'f 

Lİ' TENZlLA T ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda•' 
müsaadesiyle 5 HAZİRAN tarihinden itibaren ON 
BEŞ gün müddetle satışa arzediyoruz. 

FIRSATTAN iSTiF ADf: 
EDiNiZ 

3306 hazır elbise, pardesü, manto, çocuk elbisesi, ve 

saire mevzu fiyatlardan çok eksiğe satılacaktır. şu 
cetvelden bir fikir edebilirsiniz. 

No. Cins eşya Mevzu fiyat Satdacak f~ 
1 Erkek kostümü 13.- 7 .-
3 Erkek kostümü 20.- 12.--
4 Erkek Janr Angle 25.- 16.- , 
9 Pardesü gabardin 22.- 17 .5() 

26 Kostüm çocuk i~in 10.- 4.50-6.-
50 Manto spor 20.- 12.-

EKSELSİYOR KOLLEKTİF ŞtRl{g'f! 
TASFİYE MEMURLARI 


