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5 KURUŞ 
SiYASAL GONDELIK GAZETE 

Asamble 29 haziranda toplanıyor 

Edenle Grandi anlaşmak için 
tekrar görüşmelere başladtlar 
Ordumuz 
sulhun 
temelidir 

Negüsün Londradaki istikbali 
gerginliği daha çok arttır~ı 

Atatü.rkün en büyük eseri, şüphe 
)'ok ki, büyük Türk ordusudur. Çün
kü bütün fJSerleriııln hepsi demek o
lan lnkili.bm heyeti umuınlyesl, oldu
fu gibi, bu büyük ordunun teşldl et
tiği sağlam temel üzerine kunıhrıuş
tur. Bugün dahUde bu kadar geniş ve 
'1erimll rabşmalara imkio buluyor -
lak, bunu ordumuzun mlletlmize ka
fa ve kalp rahatlığı verecek kadar 
ku\•Yetll oluşuna, hari~te bu derece 
yüksek bir beynelmilel itibar kazanı
yorsak, onu da )ine bu ordunun bey
nelmilel terazide dalma hesaba katıl
lllak li.zımgelen ağır bir tartı teşkil 
ettiğini umumen kabul edilmekte 
buJun~una bortluyuz. BUyük önde
rin vatanı kurtardıktan sonra bari -
kolide phsiyetinin mümeyyiz vasıf
lanndan biri olan realist görüşUe ye
lıl Tiiı'kiyeyi yeni Türk ordusunun 
sağlam payandalan üzerine kurma -
sıdır ki, dün için '·atani bütün muh -
temel tehlikelerden sıyanet ettiği gl
t:ı, bugün için de, onu, dünya gözün
de, toplu, sağlam, a.,ıımaz bir cephe 

Crandi Ballida teşkilatı çocukları arasında .• 

Lo d 4 (AA) ~Jen ile Be- de mevzuu bahsedildig~i zaman ne n ra, . . -

hannde yükseltmiştir. 
Yeni i'Urldyenln tebarüz ettiril -

lbek icap eden en güzel hususiyeti, 
kuvvetlendik~ sulhperver olması key 

neş ve Avenol ile Eden arasında ya- yolda müdahalektmek Ji'ızım gelece
pılan telefon görüşmelerinden son- ğine dair şimdiden hattı hareketini 
ra Milletler Cemiyeti Asamblesi içti- tayin etmek arzusundadır. Resmi 
ma devresinin 15 Haziranda mukar- mahafil, Asamble toplantı tarihinin 
rer olan içtimaının 25 Hazirana te- birkaç gün tecil edilmesi ihtimalin
hir edilmesine karar verilmiştir. den bahsetmektedirler. Zira birçok 

fly::U:ô.anmn Antantı müzakereleri Avenol'ün temasları 
tı8n ......... Dit Be.kanona revfJk Cenevre, 4 (A.A.) - Milletler Ce-
llff.fft AP1t91 Tlli'.k gazet.edlerlne umu- miveti umumi sekreteri ,Avı>..c-ı, 6° 
~myeut:WM& t:uc;.u uu... i&&AaUW&IWI leeeıt :Asamble toplantısı hakkmda 
•ırumda, hatınmdan ~ 111 Fransız ve İngiliz bakanlariyle gö
~ tarifi yapt.ı: "Bllttta dııt ..,.._.. rütmek üzere bugün Parise gidecek
bUz sulh ve eınnlyet esası ttzerlne ku- tir. 
l'Uludur. Bu siyasette 6lmdiye kadar • 
ınuvatfak olmammn sırn, Atatürk Fronsado Voııyef fefklk 
Ctımhuriyetlnl t.efkll eden bütttıı kov- ediliyor 
~tler:ln blrlblrlne uygun ve tamamla- Paris, 4 (A.A.) - Flandin ile o
J'lcı çalıımalannda ve bilhassa ordu- nun müstakbel halefi Yvon Delbos 
lltuı ona bu muvaffakryetl t.emln ed&- dün akşam, Cenevre toplantılarının 
etk yüksek bir vaziyete erişmiş olma- arifesindeki beynelmilel vaziyet et
lnlda bulunabDlr. Sulh ve emıilyet po- rafında tam iki saat görüşmUşler
lltikamızda muvaffakıyethnlz memle- dir. Haber alındığına göre, yeni hU
kettmtze aJt m~te.rek faaliyetlerin kO.met, gerek Ha beş ve Ren işleri 
~Uklneyitfcesklklr" Bldu ~~· bugtinklti hakkında ve gerek bu işler Cenevre-
4ur ye sev ve are ıouen prens p 

devletler henüz hattı hareketlerini 
tesbit etmemişlerdir. 

Asom.&lc l•plantısı ve 
lnglltere 

Londra, 4: (A.A.) - iyi malUınat 
almakta olan mahafil, Ingiltere hU
kumetinin Arjantin'in teşebbüsünü 
müsait surette karşılamış olduğunu 
ancak bu ayın on beşinde Milletler 
Cemiyeti Asamblesinin toplanması
nın mevsimsiz olacağı kanaatinde 
bulunduğunu beyan etmektedirler. 
İngiliz noktai nazan şudur: Asam
blenin toplanması, doğrudan doğru
ya alakadar devletler arasında yapı
lacak görüşmelerle ve hatta konse
yjn aktedeceği toplantılarla hazır

"'e funIUerln nasıl mantıki bir insicam ========================= 
ile blrlblrlne kenetlenmiş bir mecmua 

[Arkası 3 Uncüde l 

Olduguııu pek iyi ifade ettiği gibi, ay
lll zamanda, beynelmllel siyasette bat
t& ıulhperver olabilmek için dahi mut
'-ka kuvvetli bulunmaktan bafka ça
tfj olmadıb malimunun, Mkl ve meş
lanr bir dtistur ohnak höktim ve ehem
lblyetınden henüz hiçbir teY kaybet .. 

SelCinikteki umumi grev 
hCidisesi nilİayef buldu 

~ğlnl göstermektedir. Filvaki ba-
t.darına bir Paradoxe gibi görlinebi -
lecek hakikat ıtudur ki, Türkiye, or -
'111Suna, harp etmek için değil, fakat 
'1ına sulbü temin ve müşterek em -
1llyetl muhafaza edebilmek için kuv -
'°et vermek poolltikasmı takip etmiş
~.Ayni zamanda yine bir hakikat -
tt.. ki, htlldimetlnJn bu faaliyetini bü
>tlk dikkatle takip eden Türk mllle -
~de, ordusu, ılli.hlandıkça, kuvvet
.,,.dlkçe, A vnıpanm en ileri tekniJlile 
'8ıazıüıdınbp modenılze Ve bütün 
~e motörbe edildikçe. sulbü 
~ o derece iyi muhafaza edeblleceğf 
"-'ili bir iman haline gelmlftlr. 
"'-8eynelmllel ahltlerinln hepsi hemen 
..._, devletle dostluk httkttmlerlne da-

~ rtlrWı'flllln kimsenin topra - Atina, 4 (Tan) - Selinikte ilan 
~ ve rabatında gözü olmadığı ka- edilen yirmi dört saatlik umumi grev 
~~ kimsenin de kendi toprağında ve dün gece yansında b~lamıştır. Grev 
.._...._tında gözü olm&ma80U istemesin- yann bitecektir. Buna mutedil işçi 
~il daha tabli ne olablllrf Fakat ne teşekkülleri itiraz etmişlerse de hidi
lt '-k ki, dUnyaam bugtinktl haU, sol- senin önünü alamamışlardır. 

Se!Aniğin umu mi manzarası 

"'hı yabus iyi niyetler ve temenni - iç Bakanlığa gelen resmt telgrafla
il l'le tahakkuk ettlrlleblleceğl plato- ra göre Golos grevi sükunetle devam 
~ ve ideal devirlerin yaklaştığına etmiş ve yeniden hiçbir ha'dise olma-

t henüz hiçbir tezahür gösterme- mıştır. 
~ ve binaenaleyh milli emeUmlz Gece gelen telgraflarda ise grevin 
;:: iyi anlapna bavw ~inde, bu - bittiğini herkesin işe bqladığını bil
ıı_ uğumm mühim coğrafi noktanın dirilmektedir. 
~ 1stuzam ettlrdi~e uhdeml7.e dtt- Diğer taraftan haber verildiğine gö 
' llUlh koruyuculuğu, medeniyet, re Golos grevcilerini teşvik ederek 
~t vazifelerini rahat görebilmek bir kıyam haline getirdikleri iddiasile 
~ &llcak ve ancak kendi kuvvetleri- Larisanm komUnist saylavlan tevkif 
~bu isteklerimize bir kuvvel möey- edilmişlerdir. 

haune getirmek icap etmektedir. Golos grevi hakkında gazetecilere 
[Arkası 3 üncllde] beyanatta bulunan işçi ve çifçi partisi 

AU Naci KARACAN lideri Papa.nastasfu burada da kanlı 

hadiselere jandarmanın silah istimal 
etmesinin sebep olduğunu söylemiş 
ve geçenlerde Selanikte bu kadar kan 
dökülmesine yine jandarmanın silah 
kullaııması sebebiyet verdiği halde 
hala hiç kimsenin tecziye edilmeme
sinden dolayı hükumeti tenkit et
miştir. 

Grev akim lcoldı 
Sellnik 4 (Tan) - 24 saatlik umu

mi grev ili.n edilmifge de amele sen -
dikasmm bu greve müzaheret etme
meleri üzerine grev akim kalmıştir. 
Vaziyet normaldir. Hiç bir ha
dise olmamıştır. Hükftmet esasen 
her hangi bir vak'aya karşı şiddetli 
tedbirler almıştır. Mamafih böyle 
tedbirlerin tatbik edilmesine imkA.n 
hlsıl olmaımstır. 

Boğazlar İşi 
Daha uzak bir 
tarihe bırakıhyor 
Londra, 4 (ran) - lngiltere 

hükumeti, Boğazların tahkimi me
selesini müzakere etmek üzere 
Montröde toplanacak olan konfe
rans için, 1'tirldye hükumeti tara
fından gönderilen resmi da\·etna
meyi bugün almış Ye kabul etmi -
tir. 

}.,"\'Velce Hazira.nm 22 sinde top
lana<>.ağı kararlaştınlnu~ olan bu 
konferansın, daha uzak bir tari-

\...he bırakılması muhtemeldir. ) 

Fransa da 

Alber Saro istifa etti 
yerine Blum geçti 

Alber Saro ve yeni Dışbakanı 
Yvon c:'!lbos 

Paris, 4 (Tan) - Saro kabinesi 
bu sabah son toplantısını yapmış 
ve istifanamesini hazırlıyarak Cum
hurreisi Lebröne vermiştir. 

Sosyalist partisi başkanı Blul" ve
ni kabineyi kurmağa memur edil
miştir. Blum, bu gece saat 9 da yeni 
kabine azalarının listesini Lebröne 

(Arkası 3 üncüde 1 

Avusturya ve 
Habsburglar 
Şuşnig Musolini ile ne gi

bi meseleleri görüşüyor 

At~ıdük Otto 

Viyana, 40 (A.A.) - Avusturya 
hükumetinin, Habsburg hanedanının 
tekrar saltanat makamına getirilme
si için ecnebi devletlerle müzakere
lerde bulunacağına dair olan haber
ler resmi surette tekzip edilmekte
dir. Siyasi mahafil, Şuşnig ile Musso 
lininln Avrupada halihazırda mevcut 
olan meseleler hakkında ~örüşeceği
ni, bbu görüşmeler esnasında Habs
burg saltanatının iadesi hususunun 
mevzuu bahsolmıvacağmı, cünkü bu 
nun ,ninUn meselesi olmadığını be
yan etmektedirler. 

Arsidük Offn dö Ha&s&urg 
lfolvava gifmiı 

BrUksel 4 ( A.A.) - ''Derniycr ör,, 
gazetes~ Arşidük Otto dö Habsburg
un ttalyaya gittiğini yazmıştı. Fakat 
Steenockerzeel şatosundan bu habe
rin tevsikine imkan olmamıstır. 

hava Yurtd~ş 

tehlikesini unutma 

350 bin kişi boşta 

Fransadaki grevler feci 
bir felCiket halini alıyor! 

Grev Marsilyaya da sirayet etti, binlerce fabrika 

ve müessese kapalıdır, a~lık tehlikesi var 

Grevciler Enternasyonal marşını söylüyorlar 

Paris, 4 (A.A.) - Grevcilerin yal- şa düşürmektedir. Filvaki her taraf. 
mz Paris mmtakasındaki mikdarı ta grevler, amele teşkilatlannm ver-
350 bin kişiye baliğ bulunmaktadır. dikleri emirler üzerine değil, kendili
Grev hareketinin yapılmasındaki ğinden patlak vermektedir. Amele 
sür'at, yalnız şimdiki hükumeti de- teşkilatları, ameleye hitap eden bir 
ğil, bu hafta sonunda kabine teşkili- beyanname neşrederek onları vazife
ne memur edilecek olan sosyalist lerini yapmağa ve çocuklarla ihtiyar 
zevatı ve amele sendikalarını da tela (Arkası 3 üncüde] 

MAKiNEDE Küçük anlaşma 
konseyi toplanıyor 
Bükreş, 4 (Tan) - KUçUk An • 

tant konseyinin toplantısı cumarte
si günil a{lıJacaktır. Ruznamede bu
lunan: Sovyetlerle, Lehistanla ve Al 
manya ile anlaşma meselesi bliyllk 
ehemmiyetle tetkik edilecektir. Bun 
dan başka Arşidük Ottonun tekrar 
tahta getirilmesi meselesi de konu
şulacaktır. 

Çekoslovakya Sovyetlerle anlaşma 
ya taraftar olmakla beraber, Yugos
lavya buna şiddetle karşı gelmekte
dir. 

Dün geceki karsılasmada 

Türk güreşçileri dörde 
karşı altı ile galip geldiler 

Mustafa ve kolu çıkan Korhone11 lbrahim ve rakibi 

Dün geceki karşılaşmadan bir enstantane 

- Maçlara ait tafsilit 5 inci sayfamızi:!ai:!ır • 
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GONAŞIRI DIŞ SlYASA 

-------
Beya~ esir 

tlc~r~tl Gümrükte hırsızbk 
~~ 

1 
Türk tiyatrosu 

ltalyan hudutlarında haıır

hk • Asa mble i~timaı 
Günün arsıulusal politika haberle

ri arasında ikiai nazarı diltkate çar• 
pıyor. Bunlardan ilki ltalyanm bu· 
dutlarında bir seferberlik hazırhğma 
giriştiğine dair olanıdır ki bütün Av· 
rupa devletleri merkezlerinde derin 
akisler uyandırmış bulunuyor. Diğer 
haber ise, Habeş meselesini görUf· 
mek Uzere 15 Haziranda toplanacak 
olan Uluslar Kurumu konseyinın de 
aaamble topluantısı tarihi olan 23 
Hazirana kadar tehir edilmesi ihti· 
malini bildiriyor. Binaenaleyh, ltal· 
yanın hudutlannı takviye etme ka· 
ran, yakınlaşan Asamble toplantı• 
sında bir cevap tellkki olunabilir. 
Habeş mildafaasınm inkirumdan ve 
Adisababanm zaptından sonra, Ha• 
beş İmparatorluğunun ltalyaya res• 
men ilhakı Uluslar Kurumunun zec· 
ri tedbirler siyasetini ifllsa uğrattığı 
halde bu hususta Cenevrede hiç bir 
karar alınmamı, ve meselenin mUza· 
keresi 15 Hazirana tehir edilmişti. 
Bu arada Franea ile lngiltere araam· 
ımda görU,meler yapılmıt ve hatıl 
zecri tedbirlerin Eyl\ıle kadar mUha• 
f'azuı lc;in iki devlet arasmda bir U• 

yuama olduğu p.yi olmu,tu. 

Kanonlann yMak ettiği beyaz esir ticareti, medeni bir tekil aldı: Her 
yaz, ateşlerini deniz kıyılarında söndürmeğe koşan yanık yüzlü çöl erkek
leri, \'8tanlanna, turfanda bir ~i~k gibi, beyaz bir kızla dönüyorlar .. Bu 
ehli kuşla.nn, ya kuyumcu c.a.rnekiıuna kurulmuş aJtm bir kafese, ya bir 
inci dizisinin kemendine dü~tüklerini görüyonızl 

Sandıklardan esya 
çalanlar yakalandı 

Ne dersiniz . y 1 k 1 h . . 
apı aca ısa at ıçın 

Maden suyu ! b. . h f d 
Klmbllir, Şamm mermer ha\•uzlu evlerinde, Bağda.dm sedef kakmalı 

ıedlrlerinde, kaç İstanbul kızı, bedbaht alnını, bilezik kanp.Uarmın ağır
la~tırdı~rı murassa kollarına dayıyarak, kafes arkasından, uzakta bıruk
tığı fakir saadete ağlıyor! 

lki numaralı İstanbul ithalat güm 
rüğünde, manifatura sandıklan aç
mak ve içindeki kumaşları kısmen 
çalmak suretile yapılan bir hırsızlık 
meydana çıkanlmış, zan altına alı
nan iki kişi tevkif edilmiştir. Hırsız
lığın uzun zamanlardan beri devanı 
ettiği tahmin olunmaktadır. Bu güm 
rüğe ekseriyetle kumaş sandıkları 
gelmektedir. Hammallardan bazıları 
nın sandıklan açmak ve içinden bir 
kaç top aldıktan sonra kapatmak yo 
lnnu bulduktan ve buna epeyce bir 
zamandan beri devam ettikleri anla-
9ılıriıştır. 

(Kızılay) ın lstanbulda iyi bir te- ır proje azır an 1 
şebbliaü vardır: Şehrin birka«; yerin· 
de (Karabiaar) maden auyu BUvet
leri açmıştır. Halk bu suya çok rağ
bet ediyor. Temiz bir içki olmuı ha· 
sebile kimae de bil'fCY demiyor. ~al

Tiyatro müteha.uıl!lı olarak mem
leketimize celbedilmi, olan Kari 
Ebert, Türk tiyatrosunun ialahı için 
proje.ini huırlamı,tır. Türk tiyat • 
roau, tiyatro ve o~eatra diye ikiye 
aynlmı;tır. hlahat her iki kısım ü
zerinden ayrı ayn yapılacaktır. Ayn 
ca sanat hayatı hakkmda da bir pro· 
je hµırlanmı9, tetkik edilmek üzere 
Maarif 'Vekiletine verilıniftir. Ti
yatro kısmı da dnm, operet diye iki
ye ayrılmı,tır. Operet kısmında ça
lıfacakla• Kon1ervatuvarla Musiki 
Muallim llıktebl tale'be8l tarafmdan 
aynlacak ve bunlar artbt olarak ye
tı.tirilecektlr. Bu itibarla Muıiki Mu 
alllm Mektebi de tedricen bir Kon
Hrvatuvar haline ıetlrflecek, ancak 
bu mektep bu hale getirilmekle be
raber makudı te,ekkUlUnU kaybet
miyecektlr. 

Gazetelerde okuyoruz: Beyaz esir ticaretine, çöl erkeklerinden 10nra, 
!;Öl kn""ınlan da b&§lamışlar .. lşte, Iraklı bir prenses, Yunanh bir garsonla 
e\lendi ..• ııız : 

uc.~ı, kadmm erkddetlp hayata çıktığı· erkeğha kadmhqırp eve girdiği 
bir asırda, garson, hiç şüphe yok Jdeal kocadır! 

A vrupadaki au şehirlerinde maden 
suyu pınarında bedava içilir. lsteyen 
gider, iıtediğt kadar içer. Yalnız bir 
şey vardır. Bu tehirlerin birçok yer
lerinde, pınarlann yanında birtakım 
yazılar, .tavsiyeler vardır. Bu tavsi
yelerin h~li.sası ~mdur: (Doktora sor 
madan ulu orta ıu içmeyiniz!). 

Eğer bu çöl moduı, bir sam rtizgln gibi bUtUn zengin ~önüllerde es
meğe başlarsa, se\inmeliyiz. Harp sonunun büyük ıztıraplanndan birine 
daha çare bulundu demektir: 1 ıizlere lt çıkıyor! 

O zaman, guetelerln Mm sayfaJarmda: (Fran11sca, İngilizce, Almanca 
bilen yUkHk tahsil gönnUt bl! genç eh\•en feraitle it anyor) yerine (kafr 
gözü uycun, iri yapıh bir dellkuh ıengln br zevce anyor) dlyfl llinlar 
göreceğiz \•e muh&kk&k dünya UnJvenltelerlne de, HoUyvooddan, Duilla 
bı~,ldı, kübik omuzlu birer cinai culbe profeeörtl ıetlrtUeeektlr ••• lbrahim ve Sıddik isminde suçlu

lar, polise verdikleri ifadede biribir
lerini itham etmişlerdir. Nihayet 
her ikisi de Adliyeye verilmiş ve 
Sultanahmet Sulh Ceza mahkeme
sinde sorguya çekilmişlerdir. 

Karahiaar mıden ıuyu bUvetl'!ri· 
ne de h~ defilıe bu ıuyu ne zaman· 
lar içmek faydalıdır? Günde ne ka· 
dar içmelidir? Diye birer ufak levha 
!ar yazılaa,nihayet fiziyolojik birta
kım tesirleri olan bu au, bir limonata 
satar gibi aatılmamıı olur. (Kwlay) 
gibi bir sağlık müe11e1elinden bunu 

Şairin hakkı \"&ml.lf: 
Aık lm1t her ne vlr llemde 
nm, b\r kıylü kal lmlt ancak 1 

·Müdafa a ıadedlnde 
Menküp İmparator Haile Seli.siye 

nerede olsa, nereden geçse ve nereye 
gitse diline dolaştırdığı cllmleyi tek
rar edip duruyor: "Habeşistanın hak 
kmı müdafaa edeceğim ve elbette 
Uluılar Kurumu ve büyük devletler 
yapılan haksızlığı ortadan kaldıra
caklar!" 

Bu müdafaanın ne netice verece
ğini bilmiyoruz. Fakat Mademki Ha
ile Selbiye böyl~ bir müdafaa kara
rı vermiş bulun'\ıyor, bizim kendisi
ne yapacağımız naçiz tavsiye: Ital
yanlann ne,rettikleri zayiat iatatis
tığini müdafaa vesikaları arasında 
bulundurmasıdır. 

Bu istatistiğe göre, hastalıktan ö
lenlu-dışında, ltalya - Habet harDin
de ölenler 1304 U beyaz ve 1~93 ü yer 
li olmak Uzere 2897 Italyandır. 

Haile Selasiye mildafası sırasm
bu istatistiğe dayanark: 

"Sekiz aylık bir harp lfeti içinde 
gUnde vasati olarak ancak on iki düş 
man öldürdüğümüze ve ~rika sinek 
lerinin bile bundan fazla telef ata se
bep olduklan muhakakak bulundu
ğuna göre, bu hal, Habeşlilerin harp 
gibi f evkallde bir halde dahi ne ka
dar insaniyetli, ne kadar insaflı ve 
ne kadar merhametli olduklarını is
bat etmez mi? Ve bu kadar insaflı 
ve merhametli bir millete kıyılır 

mı?" diye sormaaı, belki birçoklan
nm kalbini yumu,atabilir. 

• 
Bir geeecflc olsun 

Geçenlerde aklını oynattıfı için 
tedavi altına almmı9 olan biriıl a • 
kıllandığmdan dün salıVerilmiş. 

Bu -adam bir arkadaşına rastlamış 
\'6 "ne var, ne yok?., diye IOMnUf. 

.ArkadafI dünyada olup bitenden 
kısaca ma.lt'.tmat verdikten aonra f U 

havadisi de 9öylemif: 
- Habe9btan l'>tlhi Maretal Ba

dogllo Romaya rfrerken ve Muuoll· 
ni taratmdan k&rfılanırken, binlerce 
halk tarafmdan 1ellmlanırken öte 
yandan da Halle Selbie Londraya 
girdi, Eden tarafmdan k&rfılandI, 

binlerce halk tarafmdan alkıtlandI. 
Yeni akıllanan adam hemen arka· 

Claşınm elini 11kmıt ve: 
- .Allaha ıamarladıjı butmn19. 
- Dur yahu, nereye ıidiyonun, 

acelen ne? 
- Bırak Alla.hını seversen bir ge

ceyi dışarıda geçireyim. Çıktığım 
yere dönecekaem hiç olmazsa tistUn 
den bir st1n ıeçaln! 
Ne derler "I 

Bir haftadır meHle olan PrenHI 
:Arza • Otel pnonu m...ıeat, .A.tina· 
aan ,.ıen bir habere röre ve her it 
gibi para ile llalledilmlt. Pren1ea Ar· 
ze.'nm "01Urilm de aynlmam., dedi· 
ği g&non, altmıt bin lnıüb llruJ 
mukabilinde Prenaeel bo9amafa ra· 

. zı olmuf. 
Bu buhranlı dUnyada herkea it· 

lizlikten, parasızlıktan, para kazana-
1namaktan şikayet ederken gUndell· 
ğini elli altmıe bin. liraya ı:etlrmenin 

Yuıuf ZIYA 
Sıddik mahkemede : 
"- Bu hmıızlıklan yapan ben de

ğilim. Ali ile Murat yaptılar. Ben işi 
biliyordum. Fakat isbat edemiyece
ğimden korktuğum için haber vere
medim!." 

beklemek hakkımızdır. • 
Biz böyle düfUnüyoruz. 

Slı 11• clerıhdı ? 

KUÇUK HABERLER 

Viliyette 

Tahrir komisyonları 
ıalıımaia baılaclılar .......... ... o a--.:ıa:ıa 

Bilginizi Yoklayınız 

demlttlr. Hakim Re,it, ıorgular 
neticesinde her iki suçlunun da tev
kifine karar vermi,ttr. 

I,te bu ,ayia Uzerinedir ki İtalya 
hudut boylanndaki askeri faaliyeti• 
ni arttırmak karannı almış bulunu• 
yor. t.pat etmek istiyor ki Afrika 
tutuhatını A vnıpada da sillh kuvve• 
ti ile müdıtfaaya hazırdır. Hattl bu 
ihtarı da klfl görmiyerek A vuaturya 
Ra,veklli şu,nigin Muasolini ile gö
rliı,meai ve A vuaturya milis kuvvet• 
!erinin topl1tnması ile de zecri tedbir

• Hafriyat yerindeki mearbk - Arui tahrir koamyonlan vuifele- Ier kalkmadığı takdirde ttalyanm A• 
Sul!anahmettekl hafriyat eenumda rine bqlamlflardır. Belediye hududu nıpada yeni aıııkerf ve aiyaai kombi· 

Bir şehirde 
günde kaç defa 
Elektrik kesilir 

eskıden kalma bir mezarlıfa ruluı- . . 
mıı, bu mmtakadan dün 1ekiz araba içmde Uç komıayon oaJıpıaktadır. K.o neJ:nnlar te,kiline lmade oldu~ hfı· 
kemik çıkanlmqtır. Bu kemikle{ bir miayonlann çalfllll& tanlan teebıt sediliyor. 
yerde toplatılmaktadır. edildiktea 901U'& mahallen tetkiklere Arjantinin "llemşUmi).1 allkasma 

L-- ~ binaen Habeş - İtalyan metıelesint 

Sorular 
-Fotofobl nedlrf 
- Hem ıuda, hem karada yqıyan 

memeli hayvanlardan, suda yaşama.
ğa en uygun hayvan hangisidir! 

• Kızıla~·ın Kermes ı.-.rtı,... - ba,lanacaktır. 
K l ki d k naat mahdut olan konsey deRfl, ermes hazır ı an evam etme te- • Iatanbul polis kad!'08u dün vili.ye 
d" T · h f · b"T" k il Aıııamble j!.'örUşmelidir.,. mahiyetin· ır. ertıp eye ının u un ° an te gelmi-+ir. Yeni Mn• kadl'09unda e- İ ri bf 

- Ayın ıeığı, güneşin ıtıpndan 
ilaç defa daha 7.&iftir!. 

22 haziran pazartesİı günü öğleden .,. deki teklifi, talyan gazetele ne I' 
sonra ticaret odası «alonunda topla- sulı bir değifiklik yoktur. d~receye kadar yardım etmi• nyıla• 

- Osmanlı devleti, Sırbistanın Pa
,arovlç kasabasında hangi muahede
leri lınUtlanuştrrf 

Dün matbaamızın bulunduğu An-
kara caddeıi ve civan elektrikleri narak programın son ,eklini . teebit • Bugün Numı vapurile 800 JÖÇ - bilir. ÇUnkU Asamblenin ekıeriyetf• 
yirmi dört saat zarfında ve takriben edecektir. men gelecektir. ni tetkll eden kU~Uk devletlerin Şa.r-

• h k mf'kt:epler açık bulunacak - • Polise ait olup ta mUhtaçı tamir 

'

u 1aatlerde be' defa kesilmi9tir: k 11_ k a.k il ki Avrupada menfaatleri yoktur ve Ilk mektepler tatil esnasında cumar- bulunan mer ez ve po ut ar o an-
- "Korkon,. ile ''korkak,, arum- 1 inci defa: 17,415 den 18,10 a kadar teai günleri sabahlan, c;areamba. gün- nm isimlerile fotoğraflannm act'lle yeglne arzulan ,tmdikl anııutusal 

da ne fark ,·ardır! 2 inci defa: 2,00 den 3,10 a kadar, 3 leri de öğleden aonra açrk bulunacak gönderilmesi dahiliye veklletinden vi istikrar1rzlığı nihayete erdirmek, de 

Dünkü soruların cevapları üncü defa: 6,415 den 7,15 e kadar. 4 ve birer nöbetçi muallim talebe veli- !ayete bildirilmiştir • . vamlı bir ıulh temin etmek • 
Uncu defa: 7

5
.2d0 den 8 e kadar, 5 in- !erine icap eden izahatı ~8!~ektita·r. •Tanzifat ve tenvirat itlerinin ma- tir._ N. M. 

S - Omer Hayyamın a.ttl ismi ne
dir 1 

ci defa: 10,4 en 11,10 a kadar. · Dk ~~ i1'1l1llllimterin\n:n tlll 11u.n.1~ ... ihtivacla.ra vr. :tnYf~t•-----
Bir şehrin herhangi bir semtinae b&§k& şehirlerde ge.sirmek ittiyenler çlz.dığı eeulara u~~I'\..: o :ra ata u" B :'E.. k·ı 

C - Gıyasettin Ebül'feth Omeribni 

lbrahim. 

' • A •••• d 1 k mektep idaresine adreslerini bırak • tülmemekbt ve hana uu uUIU - ec uın 1 o 
\'e herhangı bır arıza yuzun en c e - . .kl . ahali lribi ü telılm ihmallere lf:beb\yeıt s 
triklerin hazan sekteye uğraması mak ~uretıle •:zu ettı erı m ere . m 1 oldu - dan t~ftişler • 

S - A/rikanın bir soku§ile atları, 

merkepleri, ökiizleri, köpekleri öldii
ren sineğin adı nedir ı 

tab.. .. ··ı b·ı· F k t bir gu··nde gldebıleceklerdır. venlmekte gu ya.p ka#!!.-.1. carap 11 goru e ı ı~. a a. . . • ot rlerln kunturat pullan - den anlqılmıttır. . '3"Ull S 
be9 defa elektnk sektesını. ya~ı ça- Note~le~n kunturat ullannı münha Dahillye veklletl ~lyete gö~derdı 
ıı,ma hayatının tam bir !~lce ugrabl ııran bulunduktan k~alarm muha • ği bir tamimde tanzifat ve tenvıratın 
:ma~ını, ğh·i~ibirBlnza k~er~~ e~mek aebelerinden almalarına karar veril • belediyelerin kanunen yap~~k JMC!>u 
kabıl de ıl r. "k e~ sek tie ıdl ırti nza, mi•tir. Bu suretle kontrol muaıneleei riyetinde bulundu~an ru ıWmk~azı a -

C - Tse-t8e 

S - " Uyumak! ... Nihayet uyuyrı- ancak. Elektn ,ır e a ı m eııse- k .,l 
1 

t 1 1 ktır felerden biri oldugunda.n m ıye •· 
k ··z · 1 b 1 f 1. o ay aş ırı mış o aca . a.ıa cağ11m ,, diye bağırara o en §aır ıede, atanbulda u unan ve aa ı- • lnhl 1 dl ktörü bu-"" gidi- mirlerinin bu itlerle ııkı surette •· 

1 rl 1 ktrikı k . 1 .. Mr ar re •- . . 
kimdir 1 yete. e e e aım 0 an muesse- yor - lnhisarlar genel direktörü Mit. kadar olmumı bildirmıştir. 

C - Meşhur Fransız piri Alfred 11e~enn muntazam 5alışmalarını te- hat, Mısıra yapacağı seyahati bugüne 
dö Müsae. mın .hua~sunda ~u~ellef ·ı°l~ukl~rı tehir etmiştir. Mithat, inhisarlar ida-

S _ 1141 yılmıK hazıranında kat- veçhıle dıkkat v~ ı~t ~am ~~ ~ş ~or- resinin Mısırda alakadar olduğu iki 
ledilen Ira" Şahi kimdir tıe nerede mek ve herhangı bır ~zu . uga ı~- ıigara fabrikasında tetkikat yapacak 

kan bırakmıyacak tedbırlen vaktu~- ve Türk sigara.Iarınm Mısırda.ki raf-

Ga.latadalri Sen Benuva FranGI 
mektebinin depo9UJlda bet bin kilo ııa 
çak prap bulunmuttur. Bu ıarabm, 
uzun mUddettenberi mektebin mah_. 
ninde bulundurulduğu ve kullamldıll 
teabit edilmiı, mektebin mUdUrU, mu 
huebeciıi ve kltibi h&kkmda takiblı-

K•s1111 Dlrlk teldi ta bqlanmıetır. 
Trakya umumi m\ifet~ Gen•z:a! Kaçakçılrk bt1ro9u talıldkatım p • 

KUım Dirik, dün ,ehrimize 1eım1t- edi 
nltletmekt r. tir • 

öldilrülmii§tür 1 de alma~ lüzu~unun ?.enü~ ta~dır betini artırmak yollan hakkında etüt 
o _ Nadir Şah. Fethabad'da öldü- edilmemıg oldugunu .. gostenr. kı b~ te bulunacaktır. 

rülmUıtUr. ihmal ~n asgari tabınle teeaalif edi- inhisarlar genel direktörUnUn seya 
S - NOMettin Hocanın 1tikdyele- lecek bır harekettir. bati yirmi gün sürecektir . 

EJcıııeriyeti geceye teudil! eden 
rini Avrupaya ilk tanıtan kimdir' dtinkü beş elektrik sektesi esnasm-

C - Boeum hDı&yeleıinl Avruı-- da matbaamızın bütün çah,maaı he
Ja Dk fJ.DQ·an, 1894 senesinde Paris- men durmut ve mürettiphanemizde
te basıfan : (Paroles remarqoables et ki Intertype makineleri çalıtmadığı 
Mulmee dee Orieataux) eeerUe Gal- gibi bunlann müteakıben elektrik 
Janddıİ'. gelmHlle çalıtmalarmı bitirmele:i 

.Afisaj tahsilf isi 
yeniden tetkik ediliyor 

Balkan komitesi reisi şehrimizde 

"Balkanlar, dünyanın diğer 
ülkelerine örnek oluyorı• 

(Dünldi 10ru ve cevaplar U'Ulllda Uzerine bu sefer de makine dairemız 

k 
,.__

1 
.... 1 •• 1 kla Ftrdevsi işine batlarken yeni ıekteler o nokta A!ifaj imtiyazından mUtevellit re- lnıilteredekl Balkan komitHi re-

F1raua e~ ,.,_....ı da da faaliyetimizi durdurmut ve bu ıimlerln tahalli eenumda yapılan yol lıl Slr Eclvard Boyl, .,1 ile birlikte 
olarak dlıdlndftlr. O.tir dlleyerek bu yUzden ruetemiz gayet ıeç basıldı- ıuzluklar dolayıallı açılan tahkikatın Sofyadan fehrimile plmlftir. Sir 
aora ve eevabDu t.ekn.rhyorus: ğı cibl bUtün Anadolu poatalanmız bazı noktalan müphem ıörWmUt ve Edvard. dtln, Pırapalaa otelinde ken-

8 - "'"'-"" kelimut ureden da yetitmemittlr. Bu ıuretle Elektrik bu tahkikatm dırinlettlrilm.tM ka • dJaile sörtlten bk arkadqmuu., M-

gefü• t Şirketinin ihmali ve llkaydlıi ve rar verilmiftlr. Bu itibarla bu itle m.. yahatl etn.fm4& fU taahttta bulun• 
o_ MI 11mır 4lllMe "bö1tk ma üzerine aldıfı kuvvet muharrlke ve~- guI heyet henila raporunu y11111un.,. ınuttur: w,-'-et 

k ........... olaa "Per aa,, dan. :mele vuifHini herhanıt bir bilmedı- .,_ Koıaltembı, Balkan m ..... - • 
un,, ., Ya•umda ğimb hatbı yUıünden ita edeme- br. h lertle terbl)'ftl, ~. vı liyul 1&• 

lbranl dlllade par o,.; meal ıuetemilin netlr blnnetlne Vali Muhittin Ultilndal, 'bu ~ !lada dalma mUaueMttedlr. Bu d•· 
"farao,, ) ıekte ve zarar iru etmlttlr. DUn Şir- ta gazetecilere: fa Okaford Unlverıdı.lnden Bofya 
~_..._..........-_.....-..v.ıo kete bu •iklyetimizi söylediğimiz za- "- Tahkikat tekem.mtll etnıemlt: tJnlveraiteai rektörüne bir b1 getir-
yolunu bir otel ıanonu buldu. man aldığımız cevap: "Biz de aizin tir. Şimdilik bir şey söylemem. Neti· mek üzere Bulgaristana gitmiştim. 

Bunu aöyledlğimlz biriai: kadar milteeasiriz" llfı olmuttur. ceyi alınca izahat veririm,. demi9tlr. Etim hiç latanbulu cörmediği için 
Uğradığımız zarar kartııında· •irke- TUrkiyeden ıeçmeii tercih ettim. - Buna "kan bofamalc" demez

ler, "cep doldurmak" derler. dedi. 

Yeni bfr mesfelc 
Atina gazetelerinden birinin yaz

cblma ıöre Yunanlı bir toför, Pren
... Ananm kocuı olan, 1&blk otel 
&&l'IOnuna bir mektup yuarak Pren· 
...ın km kardeflle evlenmel• talip 
oldufunu blldlrlyor ve yalvanyor: 

''Ne olur, fU iti yap. ben de fak!-
rhn,, 
Kısa defll, paraya Dlm qkm bun 

dan açık vı bundan parlak bir nUmu· 
neel olmaz. 

Bari bu ıfbl açıkgözler •'paraya 
ilanı aşk usulleri okulası,, diye bir 
mektep açsalar da bu yeni mealeği 
tamim etseler! .• 

tin teeasürU hiç bir kıymet ifade et- Adliyede Buradan 10nra Atinaya ve Arnavut-
mediğine göre o mUesl!lese de bu i9le luia rtdeceğim. Türkiyeye Balkan 
mefgul olanlar kimlerse onlann va- Bir katil 15 sene hap... h,arbinde yine menıup olduğum ko· 
ıif elerini daha dikkatli görmeleri ve mite tarafmdan ıönderilmiftim. Ka· 
bu 1ektelerln tekerrürüne meydan -ahkGm olclu radai. Sirbiya, Bulıariatan, Yuna-

... nıatan ve Türkiye (ibi harp eden 
vermiyecek çareleri temin etmeleri Sanyerde bir alacak me&f!eeinden memleketler anamda, Komiteınin 
için bu yazı kendilerine bir ihtar, Dursunu öldüren HtilllıUntln, dün ap. yardım için tedalik ettiği parayı Tür 
hem 9lrketl kontrol vazifeslle mUkel- cezada durutmuı bit.irilmif ve ıuçlu kiyeye ıetirmeie 1Mn memur edil· 
lef olan allkadar dairenin nazarı dik 115 1ene müddetle lmmı bismetlerin • mlttim. O umanld Ttırkiye ile bu• 
katini celbetmek Uzere buraya derce· den mahrum olacaktır • gUnkU Türkiye ar&.mda büyük fark 

• Şehzadebqmda 1evs1Wi V..Ueyi lar ıörUyorum. Saraylarmm mektep 
dilmiştir. • füdUrmekten suçlu Alinin dUn afır olmut, fehirler temtslenmit ve J&t&• 

cezada dur111muı bit1rilmleti.I'. Miıc!· Y1f Hviyeai yUUelmlttir. Atattlrk 
FUm ılrketi mümessillerl deiumumt, Alinin ıuçuna temu eden Türkiyelinin kavuıtuiu bu Hri Uer
Bir yofouluk filminin harici manza ve 15 ~ne hapia cesuma ~:- ola_n leme, Balkanlarm teklmttlilne de 

ralarmı çekmek Uzere fe}ırimize re- madde ile oezalandmlmumI ıstemıt yardım ediyor. Balkwar, dUnyanm 
)en ln&ilis kumpanyumm mUme-.il- ıir. k __ _,,_ ,,. t1aere. dltv memleketlerine 5rnık olmalı· 
1eri ve operatörleri, dün akıam ıneaı- Muhakeme, arar V11ı-uwla ı-·• "'•·'amıtlardır da.. 
leketlerine dönmtltlerdlr. bqka güne kaluultır. dır ve 0--.• ~ 

Sf r Edvard Boyt 

Ben ph~. mbaklara t.arattaı'.::; 
duium için Balkan mlnkı ribl ~ 
ıaye1inl derpif eden ml1aklal'I 
dir ederim.,, ~ 

Slr Edvard Boyl ve eşi bu sa 
Atinaya hareQt edeceklerdir. 
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V alyet gittikse gerglnleılyor 
·enlden bombalar patllvor 

Ciftci ve köylü 
ekonomisine yardım 

Asamble f oplanıgor 

Edenle Grandi yeniden 
konuşmalara başladılar Çatanlara 1 

Bir tanışım var. Garip talihi var
dır: Haklı, haksız önüne g~en ona 
çatar. IUh cevap verir, klb vermez. 
Lakin 15on gUnlerde dinlenmek !ste
dfflnden olmalı ki ,amatayı sevmi
yor. Sanıyorlar ki çekiniyor, yükle
niyorlar. Bana geldi ve yandı yakıl
dı; dedi ki : 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

KudOttt A;.,,tann cl0fl'nanlıl1n• utrayan Yahudi pnçıert 

lanıqk icıı.p eder. İngiltere htikftme
tinin AAmble için içtima tarihi ola· 

Ankara, ' (Tan) - Parti ~- rak bu ayın yirmi dokuzunun muva· 
mmm 11 lnel maddeainde turih edil- fık olacağı mUtaleasında bulunduğu 
dili veçhtle slraat baııkuun daha çok söylenmektedil'. Bu maksatla fiındi· 
çlttgl ve lröyltl elronomtalne ya:ar den diplomui yolu ile müzakerelere 
bir hale pt.lmıek ve onu kontrol Jm- · · ·1 · ti BUyUk B "ta Asam· 
klnmı eailamlıyacak ,.ıdlde aaıı· gJTl§l mı§ r. n oya, 
lendirmek pyede hulrlanan bir ta bl~ ruınavmeıinin evvelce ve. müm

llylbumı htlktmet &lÖlftthıdeki kUn oldugu kadar çabuk teebıt edll-
::ıerde Kamutaya veNCektir. mesini ve bu ıuretle ~~rahha~larm 

Bu lly!Uyı Kamutay yu tatiline Cenevreye hilkfımetlennın talımat· 
ıtrmedeft evvel mU..Jr..;._ edilecek ve la.rmı hamil oldukları halde gelmele· 
lranwıfyeıt mbedecekttr. rinin temin olunmumı arzu etmek

tedir. 

Dısbakanhk müstesar1 G::::!. ~ ~:~ ~u!.!:11dUn 
Grandiyi kabul etmi1Jtir. Siyasi mA.· 

Tahrana g·ıdecek hafil, iki devlet arasındaki görü,me-
lerin umumi meseleler üzerinde ya-

Cudtll, ' (A.A.) - Bayfa'da V&• nl kol&ylqtırmaktan ook uakbr. (Tan Drf Balranlık pılmış ve müphemiyet dairesi içinde 
tiyette s~et olmakla beraber ger Yahudi federuyoııu Fllfathıe Yahu· A.nır.ra, f ) - d kalmış olduğu fikrindedirler. ltalya, 
tinlik devam etmektedir. Bir Yahudi di muhaceretinin tearii ve bu muha· mtietegan Agl~ A~~ ~t ~ Y~· MilleUer Cemiyetine kartı bir uz. 
kadınını öldtlrmilf olan bir A.rabm ceretin Maveratışşerlaya da tepti- pılacak yeni 1e aret m ~ ! . de taşma arzusu göstermekten imtina 
15 ııene kttrefe mahktm edilmlf ol- li hakkında bir karar BUretl kabul et- met«W olmagt= p1ece ay ıçın e eylemekte devam etmekte, Londra 
Jnasma rağmen Arap tahrikltçılar, miştir. Bu karar euretinin böyle bir Tahrana • ise ttalya ile lngiltere arasındaki ger 
faaltyetlf".rine devam etmektedirler. anda kabul edilmesi Arapl~ gale- il tadll teklifi gfnliğin izalesinin Cenevredeki ger-
'l'ahrikltçılarm nntuz ve tesirleri yanmı arttırmaktan başka bır şeye r u . ginliğin ortadan kaldır:ılma8Indan ev 
JnuUak değildir. Btr Ingtıiz sigara yaramıyacaktır.,, An_kan. • (Tan) ;3 J;;~ue~- vel mUmkUn olmıyacağı suretindeki 
fabrfkMmdakt Arap amele, işe bat· muınıye kanununun c mad • noktai nazarında ısrar eylemektedir. 
lanuştır. Yahudi banka ve mağasala- Ofobüıe bomba 

11
_ ~ H ~Y ~::s~~ :ı1:m~- tngiltere, dUnkU nümayişlere rağ· 

l'rna mttracaat eden Arap mu.,terl- Hayfa, ~ <A.A:). - B~~ po~ yı a u-men, bir lngiliz - ttalyan mukarene-
ler eksik değildir. Telaviv panayın, merkezlennden bırinin yakınmde bir tır. tinin vUcude gelmesini arzu etmek· 
b otobüse bomba atrlnu,tır. Altı Yahu ten hiç bir zaman fariğ olmamıştır. 
u ayın e amda kat't surette kapana- di, bir Mısırlı ve bir Arap yaralan- Ankarada güzel bir Eğer Hariciye Nezareti müteh~sıs-

CIJrtır. Vuiyet ve bilhuu mUııaka- mıftır. Birtakım tevkifat yapıl~ • lan, Milletler Cemiyetinin Habeşis-
llttaki enmiyetslzlik dolayıeiyle bu tır. Yanm aaat sonra postane bma- sergi Gf!ılıyor tanın ilhakı emri vakiini tudik et-
lleneki siyaretçileıin ınikdar:ı eaklle- smm önünde de bir bomba patlaııut ~ mesine mualllk olmıyan bir kollek-
tiııkine nazaran lüaaolunur derecede ve .birkaç cam kırılmıştır. Ankara, 4 CTuı) - Güııel San'at • ti! emniyet sistemine ltalyanm işti-
&z olmu,tur. lngrrrı taburuna suikast 1er Birliği ı:-tm _'!nbell. detar&fıl~d&nk rak etmesini teınin edecek bir for-

cumarteei ıUnU ~ •• evm ıı.ç aea · 1 b" ·tuu vU d Filistlne Yahudi Londra,•. (A.A.)- KudUsden bil· 13 Uncü 1erıi mlinuebetile birlik bu mUI ~ulabıl~r erse ır 1 ~ cu e 
lftuhacereti diriliyor: Mısırdan iki lngiliz tabunı· gU.n ge'hrlmlıdekl ınatbuat menBupla- gelebilecektir. ~ 

Lo 4 (A.A.) ·~ in nu nakletmekte olan trene kar§ı ha- r:ı gereflne btr çay ziyafeti vermiştir. 
ndra. n 

1 ztrlanm~ bir IUikast keşfedilmiştir. Bu vesile ile edip, muharrir ve gaze- Necaıiye Londrada 
etandart" gızeteel, lnglllz hUkft.me· Tren yoldan çıktığı için tehlike ber- tectler eergide te,hl!' olunacak eeerle-
tin~n nıtstlnde bugün manız bulun- taraf edilmiıtir. Raylar yerlerine ko- rl herkMten evvel g-örmek tıraatmı yapllan istikbal 
dugu mOşkUllttan bahsederek diyor nularak trenin Kudüse muv~saletl elde etmişlerdir. Eserler arumda mu . • 
ki : temin edilmiştir. Meçhul kımseler, vaffak ve değerli birçoır.lablolar var- Londra, 4 {A.A.) - Sıyası ma.h~-

"Yahudl matbuatı ve Yahudi ma- Kudüs yolu Uzerindeki iki köprüyü dır. fil, Neca,inin Londraya gelmeai mil· 
batilinln hareketleri htlktmetin iti· bombal&mıtlardır. nuebetiyle Londra halkmm göster· 

samsunda ilkbahar at 
yarııları çok güzel oldu 

lk Yugoslav noaırs nllyor mif oldu~ ~otkunluk yUz~den ~ta~
Belgrat,, (Tan)- Portf5ysUz n&ZI?' y~ ile lngı!tere a~daki ge~nli· 

Şevki w eF. bu ... bah 7 30 da Jstan- ğin artacağını tahnıın etmektedirler. 
bula hareket etmi§lerdir.' Şevki Uç haf Filvaki dünkU nUmayifler, lngiliz 
ta 'fllrlriy,c!e kalarak Ankerayı Es • milletinin Habefiıtana kartı besle
ldfehlri ve Bureayı siya.ret ed~. mekte olduğu hiMiyatı açıkr,a göster 

Bu seneki müsabakalar her tarafta büyük bir all- Polonya• Litvanya 
ka uyandırdı, koşular büyük int~amla ·geçti hududunda bir hc1cllse ! 

mektedir. Ayni mahafil, Necaşinin 
Cenevreye gitmeğe karar vermesi 
halinde ttalyanm Milletler Cemfy@· 
tinden çekileceği mUtaleasmda bu
lunmaktadır. Muh11fuaklrlar maha
ffli, ttalvanm Milletler Cemivetin
den cekilmesl takdirinde tngiltere
nln ltalya ile Cenevre haricinde iki 
taraflı müzakereler yapmağr kabul 
edeceğini tahmin etmektedir. Buma 
Jıüıl, Ingiltere hUkbıetlnin Necaşi
ye bizzat Cenevreye mtıracaat et· 
mek tasavvurundan '\PUgec;mesinin 
muvafık olaca.tını bildireceğini söy

Kaunu, f. (A.A.) - Palonya-Lit· 
vanya hududunda, Polonya toprak· 
larmdaıı açılan blr atef ııeticeüde 

bir muhafm nefer ölmUtttır. Hldise
nin sebebi hentls an}8fılaaıanuttır. 

Litvanya makamlan tahkikata bat· 
lamıolardır. 

Yu•cr• f1foıunun manevrcrıı !emiştir. 

. Atina. ' CTaJı> - Ççlwıe abnak Londra gaıefelerinf n 
ıgin teraaneye gellftit olan donanma •. 
on bet li1n m Iyonyen denizinde Necaıfye dair mufaleaları 
yaz manevralan yapacaktır. Londra, 4 (A.A.) - Nec8.finin bu-

raya relmeeinl ~teler iyi bir •u· 
8amıun llkbahar at JUii!arından bir enıtantane ~Fransada • rette kartılam1tlardır. Bununla be· 

~ · raber bu husustaki mUtaleala.rmda hı...~· (Tan) -ilkbahar at ya- Lldilrten Şaban c.o,ınuıuıı lahber ih.,•--h davranmaktadırlar. Impara-
--~ lld ha.ftadaııbert devam et. adlı lmd lmdifi tayı, tıdııcilift,: Çar- ~ 
~ktedi.r. Bu yıl havalann ~ok mu. f&mbal.ı Yaşar Muduroğlunun YJl. Alber Saro ·ıst•ıta ett•ı tonın Londraya gelmesi hldi~e tf tmeel at ve apor 1evenler için maz adlı erkek kır tayı, ilçtlnctUUltl makale tahsis eden ancak iki Uç ga· 
~-· bir tınat olmµJ, lrOfUlar fim· de: Samsundan Ywıuf oğlu Mecidin aetedir. Bunlardan Dtyli Telgraf, di-

;:9 bdi.r 1örWınem1t ı:ıır •yirci upk adlı c1onı •kek ıa,. k••nm• yer·ıne Blum n4r1·1 yor ki: 
nıeraJW &ıOııde yapılmıftır. lardlr. H"\.I "Haile Selbiyenin uaımzda bulun 
~ duilinde dc>imut Ye ;ye. Dört ve daha yutan Y8ltaG Jdo 4ufu milcldet aarfmda oynayacağı 
~ Jlq9u1ara mı.uu. almak kotu kaı•nmaınıf, yerli Ylnln, ve ,,,.., 1 ~de] rol ~ok mU,kWdür. Tallin kendisini 
L..__, hallak.ıı arap at w Jmsre.klarma bll..aa--,..•- duçar etmlt oldufu lkıbetl kabulde ~ - hafta _ ... , •• (VD4yet -·-··olan 11• 1-cl k-"· •--u •- ıaı~wı-. 

•-- -# .. y...... ....._... UUı& .....,. .. ..., --~ A.- • bu ea.bah. · flmdiye kadar glSstermı, olduğu ve-
~~ ) btl7lk btr allka ve rağbetle teğınen Nihat Silerin Bayram adlı Diler taraftan, )1'tlll br, kendlline k&rfl halkm hilrme· 
~IJl19'Jltır. Ba kotulart. yirmiden doru atı, birinci, Bafradan Nad A· fl'l.Dl!I mebQu.n ı.eellst toplamrue tini arttırmakla beraber hakkındaki 
~ -~ iftirak tıblıittlr. Birinci kmcınm Tayyan l)dncl, ve yUzlMfı ve 1'50 "')") ll&rfl 3'7T nı)'le Herlyo- bu hürmet hissinin ifadesini yanlıf 
~ iquaunda 8amlundan Tah" Kıral Al tı ürtlnctı - 1- 1 yu nıecllM mpu -~ittir. tefsir t-' ~ . b" l 
•~ıa.a.. Keelr\ntn C.Jlln adlı doru dl· l .... !~ ın a '.:ıl 6~°"' • e uuyec"'&.nın ır umanı o a-

ta birt.ncntıt, enur Yenf lrabfne caktır 
~ı!_I____ L&dtkten laban Uçllnctl kotuda Samtundan Ke • y nı ----·- Ne~ Chronicle, diyor ki: aı.:~=- kır dlıl tayı ildııctlltt, rim Köktenerin Al kısrağı birinci, Parhl, f. (Tu.) - e ... ~ 
~-~--:r .... ~~= Çarpmbadan Mustafa Allfum do • kabl1*11 tefeklrt11 etmiıtir. Kabine 111 Habef Imparatonınun buraya gel-
~- 2ıİoo ---~~ "Ca- ru lnaraf! lkfncl ve Sıvastan Bayda- 191dldedir : mesinin resmi mahafllde bais olduğu 
~ltotu.u"Dd& CJl&-'·-m Merzuk' rm kızılkır kıaralı tıçUneU. olmut • Damum1adi-er ~:!ı muavi.:.'ı·.ıwnı ve olmakta devam edeceği telaş v~ 
'~ ~ ~ ._,,.. &44 a• endişenin mln&lllll anlamak pek o 
...._--_ ci, S&mluıı llJlit 8trelln Tflrk. B ·dan --ı-- .a:...ua-- ve mllU mtldaf~ bNanbluıı, Yvon kadar zor bir şey değildir. Halkm 
~ ikinci ft Udikta Kectt Yansa· un IOlll'a ı...--. uvnlUllUI& Deltx. dit ~ Viacent Au-
~ IWaıi tt;mctl plmillerdir. n son ko,uda birinclliii KaqJNll rtol Jıl&Hnyl, ~PP.'C balıftyeyi 

98 
battı hareketine gelince Necufnin 

ı., Tevfiğln Sada adlı 4'oni atı, tklnçW- pt Cot bl: ~ deruhte crelmeslni harareUe ka11tlamış oldu-
ICf ltııff• it Sıvutan Cevdet Eti Naımt,.ta ~- C:uı.,.. Vtoıette ve ~ söylenlleblllr. 

~ Jlbek JU'll 'N lllü •· Al.Um aaıı alatı, Uotbıctllutt sene Pau1 hun cımet bakım olıDQflar- Nee•ıf nf n fel>llgafı 
("il Dımwıtı Jl.pdaD btu da 8matan Aptullah Atmeverin Rey • cm 
~ lenekiDdeD daha .u.eı otmuttar. lwı adlı 4ora ab kuanmlflardJr. B..Wru Lemı Bl1Pll Jra.btaeam Londr&, 4 (A.A,.) - Necql, ~u 
ı"'llNJn her ,&ibda pla bin.o KOIU1ar ~ umumlJtltyle oolr ,.,. ta t.oplqtlllm ,.~ ft •hah pzeteef1ert Jrabu1 ec!erelr bır 

Jıalk tan.fmdan merak ve ,alt- rtızel olmut ve dtızenle yapdm.,... ~ ben-=•..tni ı.ptt et. 1'eyanname okutmu~ur. !3~ beyan
Ue takip edllmi§tir. Dk kof11 Kotu aralarında türltl eflenceler ter ınek ._,.de~ IGııtl Cuınur namede bllhal!IM 'lSyle derıılmekte

Wlyetiaden doiJnut ve ye- tip edil.P,. ~ nıtlMbt.katan, bl· re~ befbahtr altında toplana- cUr : 
~ 8 )'afllld'ul 1Ubıt ~ bto kOIU llklet ~ •e alre O)'Ulller ya. calmJ bUdirmittlr. - Mu.tevll, memleketimize geldi, 
~~ ywll ,anm bil arap pılmJştır. Dkbahar at yanflarmm ao Lean Blum Jrabinm ewQ&l'te9i ku\Pfttlerfmbt"" mttdafaamz halkr· 
-.,lbn Arap erblı w 4111 tay. nuııcun öntlmtlıdeki hafta yapıla• af1eda mcmra parllmatoy& ~ llllZI mahvetti. Muahedenamelerle 

IQüna idi. Banda blrtnclllll caktlr. ca.ttır. resmen gfrlfilnılş o1an tahhUtJere fti. 

madımrz olduğundan harp için ha
zırlıklarda bulunmak zaruretini duy
madık. ÇünkU 11UlhUn nimetlerinden 
müstefit olmak ve bunlan konımak 
istiyorduk. Cihan harbinin eıtm tec· 
rilbelerlnden do~u~ bir ideal olan 
Milletler Cemiyeti mukavelenameai, 
susmak ve ona kal'fI kayrtsızlık gös
termek Buretlle, tahrip edilemez. Zi· 
ra bu mukavelename tahrip edile
cek olursa beşeriyet "kuvvet. hakka 
galebe çalar.,, prensipinin muzafferi 
vetine şahit olacaktır. 

Negüs'ün multafaıa11 
Londra, • (A.A.) - Stefanl Ajan 

smdan: Dahiliye VeklU, Londradakl. 
Habe, elçlBi Dr. Ma.rteni, Negtistln 
maiyetine polis veremiyeceğinden 
haberdar etmiştir. Elçi, bunun üze
rine kendi hesabma on kadar poll! 
memun.ı istihdam edebilmek için izin 
istemiş ve bu izin kendisine verilmiş
tir. Bu polislerin her birine on iki şi
lin gllndelik verilecektir. 

Necaıi • lngirtere ve 
ltafya 

Londra, 4 (A.A.) - Tiıneı ga.ıete 
si yazıyor: 

- Şu fıkrayı !ana anlatıyorum. 
Ukin onlar da anlasınlar : 

Bir Bektaşi dervişini çocuklar f.a· 
şa tutarlarmış. Bir gün o kadar sı
kışmış ki kaçacak yer bulamıyarak 
nihayet minareye çıkmış ve kapıyı 
kapayıp biraz nefes almış. Fakat ta
lih bu ya ! Orada başlamıf dolu yağ 
maya ••. 

Derviş biraz beklemiş, bakmış ki 
dolu devam ediyor: 

- Yarabbi! demiş. Sen de miço
cuk oldun? .• 

Ben de aşağıdan gelen ta,lara pek 
aldırmıyorum. Fakat bazan doluya 
tutulduğum oluyor da bu fıkrayı ha
tırlıyorum. 

Ve beni bıraktı. Gitti. 

1. FELEK 

Ordumuz 
sulhun 

Necaşinin bir devletin tecavüzüne / d 
ve diğer bir çok devletlerin tereddüt teme i ir 
lerine ve kararsızlıklarma kurban ol 
muş olması. Londra halkmm kendi- [Batı 1 lneldeJ 
sini hararetle istikbal etmesi izaha Bllttln dtinya ıulhtt ordular arasında 
kafidir. İmparatorun harbi buradan kemiyet ve keyfiyet hesaplarma lstl
canlandmnak te~ebbllsUne kıdkttma aat eden bir müvazene ttzerinde dun.
"' mevzuu bahl"olamaz. JnF.ilterenin bUdJğine göre, hükllınetimiziıı kendi 
ftAlva ne 'htl' .-Qna 1'lzaı bulunmadı- mmtakumcla en emin mih'azene 1111. -

~ bh~nk deffllıtr tekrar Milmfstil' Vf' suru olarak kabul ettiği ordusuna gibi 
cıimdi ~f> yeni bqtan tekrar etmek ~98 clalıa ~k ehemmiyet ftl'. 

kap eder. melı bareketlerlnl candan aım,1amaı-
mak kabU değlldlr. ÇtlnkU, t.ekn.r e-

ffabeJ ~oculdarı delim, TUrk ordusunu büyttk kuvvet 
Roma, b. (A.A.) - Istefant ajan- haline getirmiş olan bu ~b§malarla-

81 bildiriyor : Müstemleke başkanı dır ki, sulh temin edJimelrtedfr ve bu 
Habe§ çocuklarını evlld edinmek is- balomdan ordmnuzun kuvvet Ye mlk
teyen bazı ltalyanlann bu talebini U· netini daha iyi tebuils ettiren her 
mumi mahiyette aebelerden dolayi aekeıf t.ezahttr halknnmla hmar " 
reddetmi§tir. emniyet hlslerhıl iyiden iyiye takviye 

Asamble toplantısı tehir ~ = •:._ ~ ... ~ 
mi ediliyor 1 vennelrtedir. 

Londra, 4 (Tan) - Mllletler Ce- Bunun için. b1s ordmmna her feY· 
miyeti Aeamblesinln toplantı tarth1 den evvel bttytl kblr •ulh ansaru ola. 
henüz katiyetle belli olmamakla. be- rak kabul ederiz. 
raber, bu toplantının Haziranın 29 un Yalms bir sulh unsunı delfl, ordu
da yapılacağı söylenmektedir. Bu muz. ayni zamanda, bötUn mlnm " 
takdirde, ayın 15 inde toplanmuı meddi 1'ttrk kablllyetlertnJn en 11111ftf. 
beklenen konaey içtimaı dahi bir haf fak bir eemboltl, Atatttrk Ttirklyeal
ta geri bırakılacaktır. nln btttttn kahramanhk ve medeniyet 

Çekoslovakya Ciimurreisi ve Asam vurflamu lillare hallnM nefesinde 
ble başkanı Benq koneey başkanı toplayan en aziz ve mukaddes önae • 
Edenle bu toplanWar hakkında te - ğldlr. Bu kadar uyanık, bu derece tı&o 
masa girişmittir. tikte bir kuvvete dayanan bir mlDe -

tin ne bugün, ne ,..,.., ~bir ......a 
Alıdenlz paktı gafU avlwrmem kabU değlldlr. 

Berltn, • (Tan) - DUn, lngiliz Ordumu demek ııdhöaıllz demek. 
Hariciye Nazm Eden ve ttalyan el· ordumm elemek saadetbnb demek, 
çisi Grandi arasında yapılan konut- oıdumm elemek her ,eylmil demelE • 
ma emıasmda, iki devletin mnnaee- tir. y.,_.. orduma? 
betini tekrar düzeltmek ıneseleldn • AIJ Neel KARACAN 
den başke, Akdeniz paktı meselesi mı-=-----------
de g6rU,UlmU~tUr. 

350 bin kiti boıta 
[ Bqı 1 incide] 

tara çok li.ıım olan aUtUD ve Nir rı· 

Yunanistana iki 

tayyare hediyen 
eden Yunanh 

dala.rm piyaıuM!a bulunımımHı gibi Atına ' (T ) _ labnaeri edeld 
bir halin vukuuna meydan vermeme ' an Y 
ğe te,vik etmiflerdir. Bütün bunlara bir ttltOn tilccannm Tunanltrtana Od 
rağmen umumi blr grev illnı, mevzu tayyare hediye edecekleri h•Jdnnd& 
ubahis değildir. Grevcilerin bütün guetelerin verdlfi haberler tee)')'lit 
gruplm, met&lipleri patronlar tara· etıııittir. 
fmdan kabul tdillr edllnies ite bat· lılelele llldur: 
lamağa 111uvafakat e<lecek1erinl be • Gol09 &hıll.tadm olup lüenc:lerl .. 
yan etmektedirler. yede bilytlk ttttthı ticanltile ııMlfl\11 

Hddfse sıimodı olan Kutarellis Bqbalu.na g8nderd1· 
Pari8,' (A.A.) -1"1 te,killtmnı it bir mektupta Yunanl8tana yaptı. 

delegeleri dün akşam birl8flllİf}er ve ğI hizmetlerin bayram o1maaı dola • 
grev hareketinin daha iyi kontrol edi ymlle son s.lsteın ı.~ bonı~ tay 
lebilmesi için ittihazı icap eden ted- yaresi hediye ettiğlnl bilcllrmittir. 
. · . d Gazetelerin yazdıklanna göre bu 

bır1eı:1 ~arU,mUş1erdlr. Herluı.I e, .u· tld tayyarenin kJyıneti 15 bln lııgilil 
mumı hızmetler, eu, gaz ve elektrik. lirasından fazla tutınaktadır. 

normal .,ektlde işlemektedir. Gazete· ------------
lerin yayımını lnhlaar altında bulun- lif sanayi ameleeinin yaptıtJ grev git 
duran mesajerl Ha.şet ile Koti itri- tik~ vabamet keabedlyor ve yayılı• 
vat fabrikamn4a ve Pate - Natan yor. 
ftlm '1rketinde ~ ifÇiler de Yarın kahwbaııelerde, reatorazııır 
grev flln etmf$lerdir. Ekmelr~f1er, ec da '" otellerde ~an bUtb l&l'IO!l 
11.CJlar da bugiln toplQtp, kan.r Te- l&r bir toplantı yaparak, 1r9" lftirak 

Eva1 -..... edtp etmemeli karar~· 
recek1erdir. . eu~ "'" 1ftl - lardlr. Gre• matbaa ameı.tne dahi 
t'ak edenler. bilhUP '1ma1 b61pein· 
c!ekl menBucat fabrfkalan ile, Mar- l!lftayS ettfltııden dolf.yı yarın, bir 
silya doklamıda ve Tulu'dald Mr o- kao guetenin bıt:!tar etmemeel muh 

teıneldtl'. 
tomobll fabrlkumda çahfan1ardrr. Pa.rı.ten blldlrildtfine ~re. lıfl.1'99 
Hiç bir tarafta hldlle oıkınanu,tır. yada dahi 8000 amele grev :npmJt • 

Grev Mcrrsflyey• flcr tır.Am.ıe mtım..ın.n w 11 RhJplerl 
sirayet efff aramnda batJ•mlf olan konutmaıar 

Londra, 4 (Tan) - Pariste muhte ke.sllmiştir. 



4 TAN 5·6-936 

KUŞ BAKIŞI 

Kır gezıntııerı 

No.153 Ziya ŞAKIR 

Yeni seçim yapılmış, arzuyu 
şahane yerine getirilmişti 

Penceremin önünden bir tramvay 
dolusu neşe geçti. Neşenin tramvay
dan başka her yerde bulunabileceği
ne inandığımdan olacak, hayretle, 
giden tramvaym arkasından baka 
kalmıştım. 

Kabına sığmayan bir ilkmektep 
neşesini tramvaylar, kıra götürüyor
lardı. Uzaktan iyice işitilmiyen mek
tep şarkıları. penceremin önünde 
birdenbire kabarıyor, ansızın sürat
le dönmeğe başlayıp kulakları tırma
ladıktan sonra yavaş yavaş duran 
bir gramofon gibi bu başıboş neşe de 
çabucak sokağın 0teki ucunda kay
boluyordu. Tikmektep şarkılarının 
bu ani çıkış. yükseliş ve kayboluşla
rı, içimde çocukluğumdan beri dön
miyen bir çarka de~miş ve onu çıl

~ bir süratle döndürme~e başlamış 
tı. Bn carkm dönüı;ü ne kııdar sür
dü bilmiyorum. Yalnr7 o döndiilf~e 
nenceremin önlinde Sivı:ısrn ufHk 
hir kasabasma ~MPn Ptr11fr cıı:orr gfü
IerlP ı:;err<>vel""'""İŞ. kiremit rengin
dP bir yol serildi. 

- Pusla, saraydan geldi. Zatı şa
hane bu zevatın reisliklerini arzu e
diyorlarmış. intihap, yeniden yapıl
•m. 

Sözleri fısıldanmıştı. 
Ve Celalettin Arif beyin ekseriyet 

kazanmasına rağmen, derhal saray
dan gelen reis namzetleri ortaya a
tılmış; intihap yeniden başlamıştı. 

Saraydan gelen bu pusla.da; şu 
isimler vardı: 
Aydın mebusu, Hüseyin Kazım 

bey, 
lstanbul mebusu, Reşat Hikmet 

bey, 
Erzurum mebusu, Celaleddin Arü 

bey, 
Karesi mebusu, Abdülaziz Mecdi 

efendi ... (1) 
Cela.Ieddin Arif bey, bir köşeye· 

çekilmiş; (Arzuyu şahane) nin bu 
merkezde olduğundan bahsedilerek 
yımiden intihaba muvafakat ettiril
mişti... Celaleddin Arif bey - hem 
biraz evvel ekseriyet kazandığından 
ve hem de ismi, saraydan gelen lis
tede bulunduğundan dolayı, - yeni 
baştan yapılacak intihapta da ka -
zanacağmı limit eylemişti.. Halbuki 
bu ümit, birdenbire suya düşüver
mişti. Yapılan yeni intihabın netice
ei, şöyle zuhilr etmişti: 

Reşat Hikmet bey; meclisi mebu
aan reisi. 

Hüseyin Kazım beyi birinci reis 
vekili. 

Abdülaziz Mecdi efendi; ikinci re
is vekili ... 

Bu suretle (Arzuyu şahane) yeri
ne getirilmişti. Ve artık o günden 
sonra da, (padişah) ile (meclis) a
rasında bir ahenk ve muvazene te
sis edilmiş olduğuna kanaat getiril
mişti. 

Halbuki bu düşünce, o kadar bü
yük bir saflık ve gaflet eseri idi ki; 
işte şimdi o hain ve sinsi hükümda
rın acı ve kahir darbesini yiyen meb 
uslar; Ankarada soluklarını alır :>.l
maz; ancak o zaman bunun farkına 
varabilmişlerdi. 

Vaktiyle söz dinlemiyen bu zeva
ta karşı bütün Ankara muhitinde: 

- Oh olsun ... 
Demek icap ederken; Mustafa Ke

nıal paşa - bilakis - bu aldanmış 
ıevatm ruhlarındaki elemlerin tadi
line. ve onlarm kuvvei maneviyele
rinin tarsinine medar olacak şekil
de hareket ederek hissiyatının neca· 
betini göstermişti. 

• 
Fakat meselenin en garip noktası 

$ura5Idır ki; Istanbulun işgali günü 
bütün idare ve irade kudretini kay
bederek, mevkii ile münasebet almı
yacak bir telaş ve heyecan göste
ren; ve mecliste de bir panik zu
huruna sebebiyet veren Celaleddin 
Arif bey; Anadolunun - her kor
kudan azade muhitine gelir gel
mez, - vaziyetini birdenbire değiş
tirivermişti. 

Mustafa Kemal paşanın, gaye ve 
maksadı; - Osmanlı meclisi mebu
sanından - büsbütün başka bir ma
hiyet ve $8.lahiyette, daimi bir mec
lis teşkil etmek; ve bu meclisle, ta
savvur ettiği inkılap safahatını ge
çirmekten ibaretti. 

* 
Mustafa Kemal paşanın Ankara

da böyle (fevkalade salahiyeti haiz 
bir meclis) toplamıya teşebbüs et
mesi Istanbula akseder etmez; padi
şah Vahdettin ile Damat Ferit paşa
yı dehşet istila etmişti. 
Padişah Vahdettin, her şeyden ev

vel İngiliz başkumandanına haber 
göndermiş; Ankarada toplanacak o
lan meclise karşı ne yapabileceğini 
öğrenmek istemişti. İngilizler; 

- Bizce, yapılması imkanı olan 
her şey yapılmıştır. Artık, Ankara 
üzerine de bir kuvvei seferiye gön -
dermemize lüzum ve imkan göremi-
yoruz. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Bu cevap. gerek padişahı ve ge

rek Damat Ferit paşayı büsbütün 
telaşa sevketmişti ... Çünkü, bunlar: 
Ankarada toplanacak olan mecliste, 
ilk hamlede hilaf et ve saltanat me -
selesinin müzakere edileceğipi. ve 
hatta; ya veliahdin, veyahut şehza
delerden birinin Anadoluya kaçırıla
rak orada ona biat edileceğini zan
neylemişlerdi. Buna binaen Vahdet
tin, derhal veliaht ile şehzade Selim 
efendinin, ve şüphelendiği diğer şeb 
zadelerin etrafında sıkı bir tarassut 
şebekesi çevrilmesine emir vermiş

ti. 
Ayni zamanda. hilafet ve saltana

tın kendisinden alınamaması çaresi
nin temini için de (şeran) bazı ted
birler ittihazına teşebbüs eylemişti. 
Şeyhülislam, gizlice sa.raya davet e
dilmişti. Çit köşkünde, padişah ile 
şeyhülislam arasında cereyan eden 
mlilakat. iki saatten fazla devam et
mişti. Verilen karar üzerine; (Da
rülhikmeti Jslamiye) azalı:ı-riyle ken
dilerine itimat edilebilen ulemadan 
bazıları. şeyhülisla.mm riyaseti al -
tında bir meclis aktedecekler; 

1 - Halifenin, dini ve siyasi hak
lanm; 

2 - Hilifetin hangi şerait dahi-
linde mümkün olacağını: 1 

mahrem bir şekilde müzakere ede -
rek, bunları (klitUbü ~~riye ve fık
hiye) den çıkarılacak hükümlerle ' 
tesbit eyliyeceklerdi.. Şayet, Anka
rada toplanacak olan meclis; başka 
bir halüe ve padişah ilanına kalkı
şırsa o zaman (babı fetva) tara
fından bu esaslara müsteniden bir 
beyananme neşredilecek; yeni ha
lüe; bütün islam alemi karşısında. 
(düzme halife) menzilesine indirile
cekti 

K i r e m i t rengindeki yolda 
bizim mektebin çocukları tabur ha
linde bir şarkı tutturmuş gidiyorduk. 
Röylediğimiz şarkı penceremin önün 
den geçen tramvaylardan taşan şar
kıya ne kadar benziyordu bilmiyo
rum. $::ırkrdan aklrmda n" bir hece 
ne dı> bir tek ses kalmış. Yalntr. ku
laklamncfa hir kağııi ıncrrhsr tutkal
lanıyor. özlli bir sakız gibi uzuyor. 
1-onmadan uzuyor. 

Bu kağnıda bizim mektebin yemek 
leri var. Analarımızın kır gezintisi 
için bin bir itina ile hazırladıklan 

kır yemekleri. Çark ayni hızla dönü· 
yor ve mektep kır gezintilerim. birer 
birer hafızamda belirip, tavazzuh 
ederken kayboluyor. Kaybolan bütün 
krr gezintilerinin arkasından yaprak 
yaprak, yığın yığın burusmuş kağıt
lar uçuyor: Analanmızm içerisine 
kır ,,emeklerimizi sardıkları kağıt

lar. Bugün g'PZmf'.YP. ıriden çocukların 
da arkasrrınan k~ğrtlar urncıan. av
ni cor,1 t·hık. avni krr ve,....Plrlı>ri. val
nız kaP"thı rrmr?. farklı. Bnrnin gez
meP.0 cri~n"l"MTI het>Sİ Vl'mPlrlf'MnJ 
~::ız<>tl" kaı7'1:hnnıı sıırmrnlar. HaThu
ki bi7irn <'0"'t1-luı'Tumuz Pr>7"tE' viizü 
"'lirmemiı:ıti ~ivı:ıstn bu nf'> k kası> hı\CI 
i'Yrna Ô ?ıı>·n::ınTıır ı?azı>tP Pf'lmı>7CTİ ki! 
T{.,7.ara ırPlse hile o Fll.Zf>t<> Plclı:>n ele 
<'!rıl::ı"" ~nbrıı:ı bir bıınln•nt k::ııfor P-"V

c:Pr, t;\nlnnir. vpvı>l-ınt P'l'l7.Pt<> k-i'Yy. 
rhnr n:>l-,..t ,,..,,.....,,...,1. lı.,,.,..,m,.lr "A"'" 
ri11~ıın . o..,11 ... 1a Fİ<>'l1r"'"" .,.,,.,h..-rlr. 

1'ocaman sir:ar.::tlıır!-8'3dri Rı\HMI 

Sayan SAFiYE 
PAttORAMA 

bahCjesinde --.ı 

,----~ 
TEPEBAŞI BAHÇESİ 

(Salahiyettar bir millet meclisi) 
toplanması hakkında Mustafa Ke
mal paşa tarafmdan emir verildiği 
~aman bu zat; Düzcede bulunmakta 
idi. Vaziyetten bütün Anadoludaki 
88.labiyettar zevatı ve münevverleri 
haberdar eden Mustafa Kemal paşa, 
Düzcede bulunan Celaleddin Arif 
beye de bir telgraf çekmiş; Anadolu 
ve Rumelide yapılacak olan bu inti
habın tesrii ile içtimam bir an evvel 
temini için - meclisi mebusan reisi 
erfatiyle - efkan umumiyeye karşı 
kma bir beyanname neşretmesini 
faydalı addetmişti ... Bu kadar fay -
dalı bir teşebbüsün bir saniye evvel 
husulü için Celaleddin Arif beyin 
herkesten evvel bu arzuya hizmet 1 

etmesi 18.ztmgelirken; bu zat bir ta- i 
kıın nazariyat beyan etmeye başla
mış; hatt!, Ankarada toplanacak o
lan (Büyük Millet Meclisi) ni, Is
tan bulda inhilale uğnyan (meclisi 
mebusan) m devamı gibi bir telak-

Vahdettin. üc;üncü bir teşebbüs ol
mak üzere de; Anadoluya bir (he -
yeti nasıha) gönderilmesine karar 
vermiş; bu işi de Babıaliye havale 
etmi~ti... Vükela heyeti, martın 19 
uncu günü fevkalade olarak Babıa
lide içtima etmiş; cereyan eden mü
zakerede, münasip zatlardan mü
rekekp birkaç heyetin Anadoluya 
giderek halka nasihat etmesine ka-
rar verilmişti. 1 

[Arkası var 1 BUGÜN 
AÇILIYOR 

kiye kapılmıştı. . 
Celaleddin Arif beyin bu telakki

si, tabii idi. Çünkü; Istanbulda kay
bettiği meclisi Anadoluda bulduğu 
takdirde, müktesep bir hak iddia e
decek; gene işin başına geçecekti. 

(t) Bu meaele halckinda elimizde bulu
nan vesikalara nazaran bu auretle tertip 
edilen listeden, Vahdeddinin malO.matt ol
mayıp bu iaimlerin saray erkinı tarafından 
gösterildiği zikredilmektedir. Bize kalırsa 
Vahdeddinin malQmatt olmadıkça, ıaray er- 1 
klnmm böyle bir işe karışmaları mümkün l 
değildir. - Z. $. 

·TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTl.:.ARI · 

l &J'hlr 
s 
6 " 
t ,,ıtılr 

Siıortalı . · Normal· 

TiirkiJ'e 1çın 
Uni K.. Un r.. 

150 155 
4 50 4 -
a so 1 50 

l7 00 14 -

Dışani-.iı 
Un it 

,_ 
14 -
21-

. ntn tçtn lllnctlık Sirlı:etlerine mtı 
racaat edilmelidir. 

KtlçOlı Ulıılar dofrudan dolru,.. 
·daiemiice alınabilir. 

KOetUr ntnıarm 5 Mttrlıfl bir defa. 
ldr SO karattur. 5 utırdan fazlaa içi11 
satır batmı 5 karat ahıur. Bir defa. 
ıhn fızla !cin 1ekCndaD '% 10 kuıuı 
ındin1ir. 

Mnnleket laanc:rea ılsortah al>oH 
<rasılmaa. 

Halbuki, Mustafa Kemal paşanın 
düşüncesi böyle değildi. O; (fevka
lade salahiyeti haiz bir meclisin An
karada içtimaı) na karar verirken, 
lstanbulda kendi kendine inhilale 
uğrıyan Osmanlı meclisi mebusa.nı- , 
nın yeniden - eski şekil ve mahi-
yette - toplanmasını ula hatırına ._. ______ ... _____ ,, 

ıı:etirmemiııtL 

Her gün saat 5 - 8 arasında 
2 Orkestra ref aka tile 

KONSER APERETlF -
GEZ1NT1LER 

LOKANTASI 
Garden'in muhteşem taraçasın
da müntethap ve nefis taam 

150 kuruş 

Her aktam 10 da 
Garden'in bütün programile 

Hususi müzik - Varyete 

Her Cumartesi ve Pazar 
Saat 5 - 8 arasında suvarelerin 

programile 

MATiNELER 

Pek yalanda : 

LEO MARJANNE 
Parialilerin en Parisliai 

MEMLEKET MANZARA LARINDAN: Zonguldağa yüksekten bir bakış 

I
_,.,_ ·---·-... ·---~- ........ ,,,.__ ...... ,,_ 

MEMLEKETTE "TAN,, 
1 dm 

Bir haşarat mütahassısının 
Kayserideki tetkikleri 

Kayseri, (Tan) - lsviçrenin Bazel tarihi tabii müzesi haşarat doktoru 
Lothar Forcart şehrimize gelerek tetkiklere başlamıştır. Profesör, Kayse
ri ve havalisinde haşarat üzerinde tetkiklerde bulunacaktır. Lothar For-
cart, araştırmaları hakkında bana şunlan söylemiştir: · 
"- Memleketinizde gördüğüm misafirperverliğe ve gösterileri kolaylığa 

bilhassa müteşekkirim. Bunu, yazacağım kitabın en başına bilhassa ka.y
dedeceğim. Yaptığım tetkiklerde Karadeniz haşaratı arasında şimdiye 

kadar kitaplara geçmemiş olanları da buldum. Bunlar salyangozların ba
zıları ile kelebek ve bağ haşerelerine ait tanınmamış cinslerdir. Üniversi
telerde doktora tezi hazırlıyan gençler için en iyi ve orijinal eserlerin tet
kik merkezi Türkiyedir. Hazırladığım kitabnnda bunu da ayrıca işar~t 

edeceğim.,, 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 

Bir çok yerlere qıld~1:l11J. cfüştü 
Aydın, {Tan) - Evvelki gün yağan sürekli yagmur arasınua KOŞK Ka

mununa baglı çifte kahve köyü civarına yildırrm düşmüş iki çocuğa çar
parak her ikisini de felce uğratmıştır. 

O gün çifte kahve köyünderı. çifçi Alinin karısı, 10 yaşında kızı Huriye 
ile 8 yaşında kIZI Hatice beraberinde olduğu halde tarlada çalışırken şid
detli bir yağmur başlamış, yağmurdan muhafaza için sığındıkları ağaca 
yıldırım düşmüştür. Analarına bir şey olmamış, çocuklar Aydın memleket 
hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. 

Beyoğlu Vakıfıar Dırektörlüğü ılanları 

No. sı 
1 - 60 4-6-936 Perşembe ) 

61 - 125 5-6-936 Cuma ) Hademeihayrat 
126 - daha yukarı 6-6-936 Cumartesi) 

8-6-936 Eytan ve Eramil 
9-6-936 Mütekaitler 

Hayrat hademesinin Mayıs 936 aylrklarile mütekaitle
rin, eytam ve eramilin üç aylıkları yukarıda yazılı gün
lerde karşılarındaki sıra numaralarına göre verilecektir. 

(3079) 

lstanbul SıHhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonundan· 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 ta

kım haki yazlık elbise olbaptaki şartname ve nümunesi 
veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarşamba gunu saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 -Tahmini fiat beher tokımı üç yüz yirmi kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 360 liradır. 
4 - Şartname ve nümuneler komisyonda görülebilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 

Odası vesikasile 2 4 9 O sayılı kanunda yazılı belge ve bu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 3103) 

Dr. Hafız Cema1
J 

'>AHILIYE· MUTEHASSISI 
Pazardan başka günlerde (2.30 

dan 6) va lstanbuJ Divanvolu (104) 
~eni numaralı hususi kabinesinde bat' 
talara bakar. Sah. Cumartesi aabah 
(9,30 - 12) saatleri bakikt frkarava 
mahsustur. Herkesin haline l?are ı:ııu 
:ımele olunur. Muavenehane ve ev te· 
lefonu 22398 Kışhk telefon 21 ô44 

DOKTOR 

Kemal ·N. imre 
ClLT VE ZUHREVJ 

HASTALIKLAR MUTEHASSIS1 
ı\dres: Bey~ğlo . istiklal eaddesı 
Rumeli Han No • . 16 

Hergün öğleden aonra hasta.la· 
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 

Bir kadın kocasını 

tabanca ile · öldürdü 
Konya, (Tan)'- Ereğli HUSU3i 

Muhasebe Tahsildarı Mustafa, ikt 
gece evvel evinde öldürülmüştür. Y o
pılan tahkikat şu neticeyi vermif • 
tir: 

Tahsildar Mustafa, gece 8aat ıs 
ye doğru evitıe gelmiş, odaaındatt 
içeri girerken avluda gizlenmiş ola» 
karısı Naciye arkaaından üç el sil6h 
atmıştır. Kurşunlardan birisi duvlJ" 
ra ,diğeri baldırına, üçüncüsü d8 
ensesinden girerek kafatasımı isabet 
etmi§, derhal ölümü intaç etmiştir• 
Silô.h sesleri üzerine vak'a yerine ye
tişen zabıta memurları derhal tahld
lcata başlamı§lardır. Kadın, koc~ 
.... ---- ..... ..._. ---· ~ .,,, 
kadar bağırmağa 'b~lamış ve im~ 
i8temiştir. Yapılan araştırnıalar n8' 

ticesinde kullanılan sil.dh bulıtnmu~, 
tabancanın tahsildara ait oldıtğu a11" 
la§ılmıştır. Tahkikat sırasında ke1Y 
disinden şüphe edildiğini gören kdl' 
dın, kocasını kendisinin öldürdüğü " 
nii. u:ıraf etmi§tir. Cinayetin hakikf 
sebebi henüz malum değildir. Kadıtıı 
tevkif edilmiştir. 

........,ı:s ............... - ...... 
. Kayseri köylerinde 
Kayseri, (Tan) - nimizin dö~ 

yüz otuz üç köyünde köy kan~\J 
muntazaman tatbik edilmektedit• 
Bunun için her köyde birer idare bB
yeti odası, köy bürosu meydana g&
tirilerek kayit ve muamelat deftet" 
leri hazırlanmıştır. Bundan bMl<' 
köyün tahsile devam etmeyen çocu!t• 
arı için icap eden kararla halk af!' 
smdaki geçim ve barış işleri de 1<01 
kurulu tarafından yoluna konmaktı' 
dır. ölüm, doğum, ekonomi ve~ 
hakkındaki istatistikler tutuıa.rv 
e.it olduğu dairelere bildirilmektedi!' 

1 Küçük Haberler ::ı 
• Aydın, (Tan) - Köşk kamıJllıJ: 

na bağlı 13 köy Türk Hava KutUe' 
muna bu yıl elde edecekleri u~1 

t' 
rinin yüzde ikisini teberrii etmı~~eıJ 
dir: Teberrü yekiinu §imdı 
49.609 kiloyu bulmuştur. BunUJl ~ 
guzeytin, üzüm ve incirdir. KaJtlll tııl 
bağlı diğer 12 köyün iştirakile . 
miktar 100.000 kiloyu geçecektit· el 

• Kayseri, (Tan) - Lise ingitiı ıı.' 
öğretmeni BehlUl Togay Kültür :e 1'' 
kanlığından aldığı mezuniyetle d~, 
tora imtihanını vermek üzere LO 
draya gitmiştir. g.1J 

• Balıkesir, (Tan) - Ihtisa.s ~si 
kemesinin 1 Hazirandan itibaren trl 
vedildiği hakkındaki karar v~kti.l~etr 
dün ilimiz ihtisas mahkemesıne 
liğ edilmiştir. dtJğO 

• Sıvas, (Tan) - Her yı!, ol ebe' 
gibi bu yıl da ders sonu m°:11as ritıl 
tile mekteplerin elişi ve resıırıJe '/)' 
toplıyan bir sergi 23 Hazirna.d3 

ya Gökalp okulunda açılacaktır· a.9'' 
• Sıvas, (Tan) - Hazira~~~ajJJlti' 

lacak orta.mektep muallimlıgt ırıte ~ 
hanı için Sıvas ilk okul n:ıua.Ui ıı.JllıJI 
rinden 20 kişi mUracaatte bultı 
tur. . ~~ 

• Niksar, (Tan) - Yeni ilb3 disiııl 
Faiz kasabamıza gelerek kefl ti ile 
ziyaret eden kurumlar heyetleıerdeı 
götjişmüştür. Bu görUşJJl~ uıe 1 

ZA Yl - Tıp Fakültesinde aldığım 
908 No. lu hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Omer ••••••11!1••••• .. umumi işlerle spor hareketıerı 

rinde fazla durubnustur. 
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Dün gecekı güreş müsabakaları 

Türk güreşçileri Finl6diyalılara dörde , 
karıı altı ile galip geldiler 

tehrtmisd• iki mllhim kırtılatmı 
yapmlf olan J'inl&ndiyı ıtiret takı· 
mı dtln ıec• Taktim ıtadmda bü
yük bir kalabalık önünde UçUncU 
karfll&flllUJDI yaptı. Gül'efÇilerimi· 
zin teknllc bürtıerini fulal..,tırmak 
gaye.ti• phrim1ae getirilen l'inlandi 
yalılara milll rtlret kıdroaunun ta
manuna ka!'fllatnıak imklnı veril· 
mtk için Udnel pllndı kalan rU"t· 
çllertmisden tepll edJlmlt bir takma 
~karılmlfb. 

56 lrllo lltllr Muıtafa-Perf· 
tun•• I CI J llalcelft Leyf 110 

llk anlar deneme ile geçiyor. Çok· 
tanberi 1&bıdı ıöremediğimiz Mus
tafa eüi günlerini hatırlatan bir 
varlıkla çıhtıyor. Me,hur ola.n ka.fa 
kol oyunu için fınat kullayor. ,Fakat 
huım buna fınat vermiyor. nk bq Dün ıeceki kar,ılqmadan bir enstantane 

dakika hareket.is reçü. Milaabıklar U!!tte çalıtırken güzel bir kol kapma nadolu çocuğu. 
blrlblrlerine oyun tatbik etmek lati- sile 1~ dakika •3 saniyede tutla ga- Müsabıklann bUyUk bir atağile baş 
yorlana da. lkiai de kumu hareket Up geldi. lana.n gtlref Finllndiyahnm oyunlan-
ediyor. Nihayet beklediğimiz oldu. na kuvvetine istinaden mukabele eden 
Balkan oyunlannda methur olan ka- 61 lcilo Alt met • Lcf nne 1G1 MevlCıt hasmını birçok tehlikelere so-
fa kol oyunlyle Kenan ve KUçUk HU ltalcelft Leyf110 karak sayı kazandı. Ve ilk devreyi 
aeytnl yetten nDlandlyalryr yere ser- Oyun aeri batladı. Finli.ndiyalı fa- galip bitirdi. 
dl. 1 dakika 17 saniyede tuşla galip.. vuı yapmak iatiyor f akıt büyük bir ikinci devrenin ilk dakikasında bir 
l.ır~ Lffo r ....... Aılo11. la11ta centilmen olan hakem Leyino en ince salto ile alta giden MevlCıt köprü kur 
- 11 UT favUlleri görmekte tereddüt etmiyor. muını bilemediğinden 6 dakika 28 
IGJ •akem Leylno Ahmet çok ııkı bir gül'efÇi olmasına saniyede tugla mağlup oldu. 

Dd mtıeabıkm aeri ıurette bati•· rağmen tecrübeli az. Ilık devre bera • Ag .. ır Samsunlu Altmet • Jar-
bere bitti. 1 

Cbklan IÜ"t ya~ ya.vq hızını kay Cekil•n kurada Ahmet üstte kaldi- vlnen 1 S J hakem Sadullah 
betti " Uiı bet dakika oyundan mah ..,.. Bu müsabakada güreşen TUrk peh-
rum olarak ttifme ile geçti. Yuauf sa da bir ıey yapamadı. !kinci üç da~ 
'Anlanm ata.klan J'inlındiyalı tara· kikada üste geçen Fillndiyalı çok gü livıumla ilk defa böyle mUhim bir ~ar 

nk ael oyunlar tatbik ederek sayı kazanı ş!laııı~a yapry.or. Halbuki hasmı Fin· 
tından kolaylıkla atlatılıyor. on yor. Son dört dakikayı da h!kim gü- landıya ıampıyonu .. Aradaki .bu pe.k 
da.ldka b e r a b e r 1 i k 1 e ~ti. Fi .c. -d reeen Finllndiyalı neticede sayı heea bariz farka rağmen Ahmet nlıuı ı-
Çelrilen kurada Yusuf tlBtte çah~ı- bile galip illn edildi. yalıya çok faik gUreşiyor. Bu üstiln-
yor. Fakat l"inlandiyalmm kapalı IUğU daha fazla alaturka oyunlan ll 
sUrefmeei oyun yapmuma tamami- 72 lcflo Ankaralı Hüseyin• yikile bilmesinden ileri geliyor. HMmı 
le mlni oluyor. tkinel tıç dakikada IColclco 1 Si llakelft Sadullalt na taktığı ayak tırpanlan bilhassa 
tıatte ceıreten nnıandiyah YuBufa Cok eerl bqhyan müsabalro ..... ,_ t,. .. m."ıı uıu ·uc.. Fıtkat Finlindiyah-

.. • • ' ·-·- J.thflr aHf V'""'""''""• k1 l'aki'blD! kUVVelll --• ... -•'arile •- i!a kuvvetli telrn\t{ \'0 harikUlfı~e köp ıelmekle bu teblileyi atlatan. pehli- ~'"PA e-y-
:va.nımıa humnıa -oyun tatbik edeme Nk stı..ı bit ka.f a kot kaput .Ankara· rilleri aayeeinde bu tehlikelerden kur-
mekten sinirli bir vuiyett• rilretl • 1r Htıaeyin 8 da.ldlı:a 2 aanlyede humı- tutuyor. Samsunlu Ahmet ilk devreyi 

nm mtnu yere getirerek galip gel- galiJ) bitirdi. 
yor. Son dört dakikaıı avakta geçen dl. Beçen aef yenildiği Finllndiyalı isteği üzerine ikinci devreye has -
mü1&haka nihayetinde 20 dakikada ile bu ıuretle öde9mi1 oldular. mmr alta alarak b:-.ı,layan • hmet Fin 
..,yı hea.bile Ranta pllp llln edil· llndiyahyı mUtemadiyt>n ezmt>kte de-
di. 66 lrilo V efllc • Ranta I G J vam ederek 20 dakikada sayı hesabile 

79 kilo l•raltl"' • Vecfıfen llalıeM Sodulloll nlip geldi. 

'$ J 
" 

lı S yff C.. Çoktanberl rtıree aahaamda glSre - 8 f" ı~ d" f f I a em • ap medifimt.z Vefik telmifi kuvvetli bir u gec.~ ın un ıya 1 ar a 
GtlPet l&humda yeni yeti,en fb- gtıre~idil'. Dk anlar çoktanbert çık- mllll gureı talcımımıı 

tahim aeri bir 1aldirr,la i9e bafladı. madtğ'ı minderi yadırgayan gill'e§Çt lrarıılaııyor 
Ust bte tatbik ettifi ktlnde oyunla- beşinci da.kikadan 80l1ra açılmağa b&f Şehrimiz halkı üzerinde sportmen • 
rı humma tehlikeli dakikalar gec;ir- Jrya.rak humma oyunlar tatbik etme likleıi dolayısile büyük intibalar bıra
tiyor. tık devre Ttlrk KUre,c;inin ba- ğe ve mukabil oyunl&rmdan kurtulma kan Finllndiyalı güreşçiler son mü _ 
riz falJdyetl altmda nihayetlendi. t • fa b&f}adı. Babakalarmı bu gece Taksim stadm
Jdnm dtwre yine bqtan bata lbrahi- Dk on dakika berabere nihayetlen- da saat 8,30 da Türk milli güreş ta
ıaln '1ddetll httcunılarile ıec;ti. Ve di. Birinci Uç dakikada Vefik altta ıtı kımile yapacaktır. 
lruvwtll klSprtlri ayeelnde aırtrm retmesine rağmen ha.amma Nyı ka· Bu ka~ılafmalar dün ak§am kolu 
,.,. ıebnekten kurtaran J'inlandi • za.udıraca.k va.ziyete diltmedi. Mkatlanan Korhonen dolayısile 87 
yalı ~ tlaldka nihayetinde 1&)'1 he- ikinci Uç dakikada Vefik üıtte ça- kilodan maada bUtUn Bikletler Uzerin 
•bile malltblyetten kedini kurt&· llltJ. Her iki mü11brlrta biribirinin de olacaktır. 
amadl. tam dengi. MUaa.bakala.n da o nisbet- Aynca kafile reisleri Mersinli Ah-
IJ lrflo il İf M f fa tem~ devam ediyor. Son dört da- metle bir gösteriş yapacaktır. Güre' 

y •• a kik& ayakta devam ediyorlana da bi- federuyonunun bu akıamki mtua-lor•••• I a ı •alre"' rfbirlerine tefavvuk prteremiYorl&r. bakalar için tebliği ısudur: 
leyf•o Bl~ olmadıfı takdirde bu kar,ılq 56 Pertunen - K. Hüseyin (G) 

tık alar dmeme De ~il Jluata- m galibini tayin etmek güç ola • eı Lanne - Yafar (G) 
fada. Balkan s\iretlerinde ıördUltı· oa.k. Neticede 20 dakikada !ta.nta. 1&· 66 Ranta - Sadrk (Ser) 
atı. edim ataklar yok. O da hunu- YI heeabile pllp illn edildi. 72 Kokko - Nuri (G) 

nm bu ifte yabana aw.mzyacatım 7fJ lcllo MevlOt. Yeckıten 79 Vecklten - Ahmet (Ser) 
ha--...ıı~ı.. •--'-•-t: .n • Bi Ağrr Jarvinen - Çoban (G) 
~ 1411ULUlll 6w~f:IYOr. r ISJ •aielft l.eyf80 

bel kapmutle yere indirdiği humı- GOS'l'ERIŞ 
ı...11-..n ~1_.1 d __ , d. Gtlret •ahumda ilk defa gördttgil- Leytno -M. Ahmet 

ili &UJ:" u)'e ... W& U&YM • l llUan ıya- a&- M ı . ""' 
h ıtıH1 'bir ptnnde ile 'bu tehlilc~ mua evlQt UIUll boyu :Y-ı;ız bir A- Kokko - Vecksten 
11.Wfturdu. TUrar hummm belini 
bparU ,_..vuran lıluat&fı acı kuv 
~ tuyQa altında yavaf, y&V&f 
llltmr yere ptlrdi. O dakika '7 .... 
tlıy.de .olan lMı plibiy.ti ıtı.umu veg
hiıt alk!f}ayamadık. Çtlnktı Flnlandi 
)'ah ~inin bu anda kolu çıktı .. 
lnıda.n imdadı 11hh! otomobllile hu· 
tahaneye kaldırıldı. 

Af ır Nec•f • Jdrvf ıeı I G 1 
•atelft Seyfi Ceıap 

Trakya şehirlerini Tekirdafına 
bağlıgan büyük şosanın inşası 

Bidayette Necmiye bir kafa kol 
~pınak llteya Finlandiyalı mUVa.f· 
fak ol&mlyuU alta dtlfttl. P'ı~t bu 
""&llyet ook dnneden sQJe1 bir pe • 
'-de ne Necmlnln tuylkmd&ll kur
tuıarü &Na blktı. UIUJl boylu o
lt.a J'lnlandiyah ayakta kendialne • 
)'r kuaadneak oyunlar tatbik edl· 
>'or. Çok lal 'bir kol kapmulle Nee-
1atl)'I ,.. indirerek k~rilye ptlnU 
~ hatta tut bile yaptıyaa-d& mlnde
tbt. cbfma orktJklarmdan tablatlle .. 
)ltmadı. tık devre 'berabere bitti. tk1n 

, tf dnrenln Ok ft~ daklkumr altta T e Jı .. 1 r ~. a f, ( T a n ). - Vl-ı lerin eeulı 1Urette tamirine bqlan-
l'Çiren Necıııi ikinci t1c dakikada llyet ~ bUtün mektep- mı§, ı-uı köylerde ı,..m teşkilltlr befJ 

Viyana takımı dün geldi NOTLAR 
ilk karşılaşma yarın lzmir 
muhteliti ile yapılacak 

1
' S·zin için 

" Bir dtikklna giderainiz. Kumaş 
elacaksmız. OnUnüze top top yığılan 
kumaşlardan birisini beğenir, sorar-
sınız : 

Milli takım namutlerini ıeç~k ü
zere tertip edilen turnuva maçlarında 
Ü<; şehir muhtelitile ayn ayrı, karşı
laşma yapacak olan First Vienna ta
kımı oyunculan dün tehrimize gel -
mişler ve Bristol oteline misafir edil
mi§lerdir. 

Dokuz oyuncusu müteaddit defalar 
beynelmilel olan bu takımda santrhaf 
sağ müdafi, eafiç gibi A vuıturya mil 
li takımının en kıymetli oyuncuları 
bulun.maktadır. 

Futbol lleminde iıimlerine ıık, ırk 
tesadüf ettifimiz Hofma.n, Guıvıy • 
del, Şmavuz gı"bi futbol yıldızlarmı a
ra.ama alan bu Vienna ekibi ilk mUaa· 
bakuını Cumartesi günü Izmir muh 
telitine kartı yapacaktır. 

Bu turnuvaya iştirak edecek lzmir 
ve Ankara muhtelitleri bugtin ,ehrl· 
mize geleceklerdir. Futbol federasyo
nunun yapılacak maçl&r hakkında teb 
liği şudur: 

Futbol FflCleruyonundan: 
Bertin Olimpiyadmda Türkiyeyi 

temsil edecek mllli futbol takımımı
zı hazırlamak üzere bir ka.mp açılı· 
caktır. Bu kampa alınacak futbolcu
lanmm ~mek üzere Ankara, Iz. 
mir ve lstanbul muhtelit takımlan 
biribirlyle ve gene bu takımlar ayn 
s yn bir ecnebi takımiyle kartıl&fU• 
nlacaktır. 

Bu kal'fılatma için Viyana pro· 
f eavonel likinin ikinciıi olan (Fi ret 
Vi~nna) takımı htanbula davet 
edilmiş ve bugün (dün) tehrlmile 
muvaaalat etmi9tir. 

l - KUfıla.9mı programı föyle· 
dir: 

6 lladran Curnart..I 
Saat 15 30 da 
lstanbul • Ankara muhtelitleri 
Hakem: Izmirden Mustafa. 
Yan hakemleri: Adnan Akın, Sa· 

mim Talu. 

Saat 17 l~ te: 
Izmir - Flnt Vienna 
Hakem: Şazi Tezcan 
Yan hakemleri: l"erldur 

Rıfkı. 

'7 Haziran Pazar: 
Saat 16 30 da: 

~tlıç. 

Izmir - Ankara muhtelltleri 
Hakem: Ahmet Adem Göğdün 
Yan hakemleri: Adnan Akın, Sa-

mim Talu 

Saat 17 lS tı,: 
Istanbul • Flrst Vlenna 
Hakem: Sadi Karsan 
Yan hakemleri: Feridu"" 

Rıfkı 

9 Haziran Salı 
Saat 15 30 da: 

U'Jlmç, 

İstanbul - lzmir muhtelitleri 
Hakem: Klmil UıtUn 
Yan hakemleri: Adnan Akm, Sa

mim Talu 

Saat 17 1~ te: 
Ankara • Fint Vienna 
Hakem: Suphi Batur 
Yan hakemleri: Feridun 

Rıfkı 
Kıluıç, 

2 - Aşağıdaki isimleri yazılı ze
vat, maçlan takip ederek mütalea
lnrmı Federasyona bildirmek il.zere 
seçici olara.k ıyrılmı'1ardır: "Sabık 
Futbol Federa!lyonu Reisi Ywıuf 
Ziya, sabık Milli Takım Kaptanı Ze-

mekteple, Muratlıda iki yatı mekte
binin inpaı itine giriıihniıtir. lııta· 
at, yeni del'8 senesi baolanııcma ka· 
dar tamamlanmıı olacaktır. Yatı • 
mektepleri tamamen modern bir ıe
kilde kunılm&ktadır. Yilıer yataklı 
olacak, banyo yerleri ile yemekha -
neleri ihtiva edecektir. Aynca, Şar
köyde 150 yataklı ve Ballı köyde 50 
yataklı iki yatı mektebinin lnpıı 
için ıimdiden faaliyete girişilmi§tir. 

Trakya ıehirlerini Tekirdağ böl .. 
geeine bağlıyan ve ticart bakımdan 
Trakyanın belkemiği vazifesini rö· 
recek olan Tekirdağ • Hayrabolu şo
sesi ile, Tekirdağ - Muratlı ve Te -
kirdağ • Barbaroa yollarmın tamir 
ve İllJB.sına bqlanılmak üzeredir. 
Taı nakliyatı ve kırma faliveti bir 
hayli ilerlemiıtir. Şarköyle imrene 
arasındaki 12 kilometroluk yolun in 
!)Uma da batlanmıştır. Yol itlerin -
de hummalı bir çalışma göze çarp • 
maktadır. Bu yollar il.zerindeki kö~ 
rU ve menfezler ht-tonarme olarak 
inşa edilecektir. Tekirdağ Uzerlndekl 
beton köprü ne yine bu yol bovun "' 
daki yeni çeşmenin Btir'atle bitlrHe
cefi anlasılmaktadır. 

ki Rıza, Sabık Miııt Takım Kalecial - Kıç& ! 
tnvi Ziya, Hakem KomiteBi Başkanı - Metrosu U~ yUz kuruı. 
Nüzhet Abbas, Hakem Komitesi - Çok pahalı. 
Azasından Sadi Karsan ile Fener- - Haydi !izin için 280 olsun, baş-
bahçe Antrenörü Elyot, Günef An- kası olsa vermem. 
trenörU Donem ve Galatasaray An· Bu dükkana ilk defa giriyorsunuz-
trenörü Bar.,, dur. O adamı ömrünüzde hiç görme-

3 - Şimdiye kadar milli futbol mişzinizdir. Fakat, o, sanki kırk yıl
takımma ve Federasyona dahil ol- hk ahbabınız imiş te size istisnai bir 
mut bulunanlarla llsanıiye hakem- muamele yapıyormuş gibi "sizin 
lertmizin Federııyonlar merkezine i~in,, klişesini basmaktan, Bizi aptal 
müracaatla paraa11 biletlerini alma- yerine koymaktan herhangi bir te-
lan rica. olunur. reddüde dü,mez: 

4 - Müıabakalar Tıkılm Stad- Siz onu ilk defa görüyorsunuz. 
yomunda yapılacaktır. Balkon 100, O da Bizi son defa. Bu hakikat iki
tribUn '50 ve duhuliye 2l5 ku~tur. nizce de malum oldu~u halde itiraz 
Glteler 1&1t 10 dan itibaren açık bu- edilmez yalanı niçin söyler'! 
lunacaktır. Şunun için : 

I L Zira insan "nefsi emmare.,sl o ka-
ıfanuul mu•felltl dUı dar büyUk bir hakikattir ki ona ya-
alrıam ıe1Hdl pılacak herhangi bir okşayış, bizi, 

Istanbul muhtelit takımı için evvel öbür taraftan aptallrkla itham et • 
ce seçilen 25 oyuncu kadrosunun fe • se bile, yine aevimli görünmekten 
deruyonca kabul edilmemesi üzerine hali kalmaz, ve, biz o satıcının me
dün U.am fevkallde bir toplantı ya- tamı, çürük te olsa, ölçerken beş on 
pan futbol heyeti, oyuncu kadrosunu ~antim de aşırsa alırız, ahbaplarımı-
16 kiti olmak üzere teabit etmiftir, za : 
futbol heyetinin bu huauata.ki tebli - - Klmbilir beni nereden tanıyor, 
tini aynen dercediyorua: iskonto yaptı diye öğlinUrUz. 

T. S. K. lltanbul Bölsem Futbol 11.- Bu gibi satıcılar, dünyanın her 
janlığmda.n: tarafmdan merguptur ve merg1Jp ol-

8-7 ve 9 huira.n tarihlerinde yapı- mak için insanın böyle bir tezglhtar 
laca.k Ankara • lBtanbul ve htanbul olması llzrmdır. - Fikret ADIL 
Firat Vienna ve hmir ı.tanbul maç -
l&rmdı Iatanbul muhtelitinde yer ala 
cak oyuncul&rm iaimlerl lflfıda yazı 
lıdır. 

Fikret, Safa, R11a, Eeıt, Ali, Şeref, 
Sallhattin, Hatim, Cevat, Hakla, Ni
yul, P'aiıık, Y&fll', M. Rep.t, HUanU, 
Melih. 

Aık muskası · 

Pariste bir kadını 

bir buçuk milyon 
frank dolandırddar 

Bu idmancdann btıt1ln ıpor leva -
mnla.rtyle f hulrıua cumartesi 1&1t 
U te 1 hutran puar 111t ıs te 9 ha 
atran Salı aa.at 14 te rtlnet kultıbtın -
de bulunmaları, 

. Paris mahkemelerinde bazan çok 
Yukarıda ~mı ~a~ılı .. ol~? sporcu- garip vakalara tesadüf edilir. Aşağı

lar parasız biletlerını 4 uncu vakıf ha daki hadiae bunlardan bir misaldir: 
nındaki federasyon merkezinde Bay Vakayı anlatalım: MUıteki genç ve 
Kemal Halimden alacaklardır · gUzel blr kadındır .Madam Tony adın 

Gayrifederelerin futbol daki falcı kadının muhtelif ve!lile· 
turnuvası lerle bir bQçuk ~Uyon franltını do· 

Eminönü Ha.Jkevl taralmdan ter
tip edilen futbol turnuvasına Uç hat 
tadanberi KaragUmrük stadında de
vam edilmektedir. Bu hafta yapıla
cak olan müsabakalarla turnuvanın 
birinci devresi nihayet bulacaktır. 

Bu hafta yapılacak olan Sokoni - Ak 
saray, Halıçıoğlu - Ku~dili., Fatih 
ldman - YıldıZ8por maçlan turnu
vanın en mühim oyunlarını teşkil 
ediyorlar. Sokoni, Kutdlli Yıldızapor 
gibi tamamen birinci ımıf oyuncu • 
lardan kurulmuf takımlann maçla
rmm bir gUne tesadüf edişi çok bü
yUk bir alaka uyandırmıştır. 

Bu itibarla Karagümrilk atadı ta
rihi günlerinden birini daha ya,aya
caktır. Halkevl tara.fmdan bu mUaa
bakalar hakkındı gönderilen tebliğ 
fUdur: 

Eminönü Halkevinden: 
l - Saha komiseri Sami Karayel. 
2 - Saat 14 de Halıcıoğlu - Kuş-

dili. Hakem lzzet Muhiddin Apak. 
3 - Saat 1'5,80 Fatih idman • Yıl

dızapor (Fethiye) H&kem Halit Ga· 
lip Ezgü: 

Not: 
Takımlar KaragUmrUk kulUbtlnde 

soyunacaklardır. 

ikinci lıüme ma~farı 
T. S. K. Iatanbul Futbol Ajanlı· 

ğından : 
7-6-936 Pazar yapılacak maçlar: 
Şeref Stadı: 

An&doluhitar • DofanBpor A tı· 
kımlan aaat: 12 Hakem: Nuri BOaut 
Orlak~y • Kumıpqa A takımıan 

Hat 13,•S: Hakem Samiftl Talu. 

lzmir muhtelitl geliyor 
Izmin • (Tan) - Izmir muhtelit 

takımı, on sekiz ki,ilik bir kafile ha· 
linde, belediye reiai mdavini Sut.din 
bqkanlığmda, cUmhuriyf)t vıpurile 
Istanbula hareket etmiftir. Sporcu 
kafilesinde hakem olarak Altmordulu 
Musta.fı bulunmaktadır. 

Tabanca ile oynarken ... 
Konakpmar kamununa batlı Bi· 

ratepe köyü Emirler uramından 

landırdıimı iddia etmektedir. 
Ht.kim milftekiyi ve dolandırıcı

lıkla itham edilen fe.lcı kadın ayrı 
ayrı dinlemiı ve falcı kadına: 

- Matmtzel Baby'ye beheri 3000 
fra.nk değerinde aık muskaları sa
tıp 1&tınadığını, aormuıtur. Falcı 
bu ıuale: 

- Halis uydurma, ben böyle bir 
şey ıatmadım. Cevabını vermigtir. 

Mütteki, falcının aihirli 8.fk pod· 
reli hazırlayıp sattığını ve daha mU
him şeyler öğrenmek arzusunda bu· 
lunan mU1terilerile cBagbap kal
mak lazım geldiğini fakat bu "baı
baea" kalınan vizitelerin ateş baha
sındı olduğunu söylemektedir. lşin 
asıl mühim tarafı falcı kadının elin
de yağlı mUotertsinden dört defada 
tediye edilmek Uure alınan tro.000 
franklık dört Benet vardır. Falcı ka
dın bu parayı aon zamanlarda sıkı 
fıkı ıörii§tUkltrini iddia ettiği genç 
Isviçreli kadma borç olarak verdiği 
ni ve sonrad&n bin mUtkUlltla alabil
difini !löylemiı ve : 

- Eakiden çok zengin Qlan mUı· 
terim sonra birdenbire dil§tü. Ara
mnıda aıkı bir dostluk olduğu için 
eon zamanlarda kendisine para ve
riyordum. Demiştir. 

Hlkimin yanından çıkarken falcı 
kadın: 

- Hiç bir 1eyden korkum yok, 
adalet üzerime tevcih edilen dolan
dıncılJk ıuçunun rnuhayyel olduğu
nu çok yakm bir zamanda anlıya
ei.ktır. Demiıtir. 

Genç hviçreli kadmm nasıl olup 
ta f a~ı kadının foyasını meydana 
~ılrardıfr ve ne zamandanberi ona 
göatermekte olduğu büyük itimadın 
ıail oldufu merak ediliyor. Rivayete 
göre geçenlerde bir parça da ilim ge 
çinen falcı kadın Parialn meşhur sa 
lonlarından birisi olan Sal Pleyer'de 
bir konfera111 nrmiıtir ! Bu konfe
ranaa davetli olduğu muhakkak olan 
Iıviçreli kadm samiinin pek aeçme 
bir tabaka.dan olmadığmı görünce 
f alcmm prof eaörlilğünden 1Uphe et
meğe batlam11tır. 

Birkaç rUıı ıarfmda bu iki kadın 
mahkemede kartılaoacaklardır. 

Mueta.fanm 9 y&flarmdaki oilu Asfalt caddeler 
Mehmet tabanca ile oynarken t&bf.n. Antalya, (Tan) - Antalyada be-
ca patl&mlf ve çıkan mermilerden ledlye iflerine btlytık ehemmiyet ve. 
biri ayağına ita.bet ederek yaralan- rilmektedir. Şehrin imarına, caddele
masma sebep olmuştur. rin açılmuma BUr'atle devam edil-
Mus~fa hadi~yi kimaeye haber mektedir. BtıyUk caddelerin asfalt 

vermemış, çocuıunu hemen memle- yapılmasına karar verilmiftir Ev
ket hastahanesine getirerek yatırmıı vell Atatürk ve Ali Çetinkay~ cad
tır. Vak'~dan haberdar olan jandar- deleri asfalt dötenecektir. Bir hafta
ma tahkıkata el koymu§tur. danberi bu ameliyeye ba.şlanmıbtır, 
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Akdeniz meselesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • Akdeniz muvazenesı ıçın 

müzakerelere başlanıyor 
(Akdeniz p~ktı meselesi günün hadisesidir. İtalyanın Habeşistandaki zaferi üzeri

ne bozulduğu söylenen Akdeniz muvazenesini tekrar kurmak üzere, yakında dev
letler arasında müzakereler olacaktır. Bu hususta muhtelif Avrupa gazetelerinde 
gördüğümüz makaleleri olduğu gibi aşağıya ~lıyoruz:) 

ManchfJSter Guardian'dan: 1 

ltalya emperyalizmi Akdeniz şar
kındaki devletleri, ezcümle Yugos
lavya, Yunanistan ve Türkiyeyi en
dişeye düşürmektedir. Bu endişe I
talya ile Almanya arasındaki düş
manlık kaybolduğu takdirde daha 
artacaktır. 

Londra, geniş mikyasta silahlan
maya mani olmak için Akdenizdeki 
vaziyete bir istikrar vermek arzu
sundadır. Akdenizde Britanyanın 
tef evvükunun temadisini temenni 
eden kUçük devletlerin de arzulan 
budur. Bizzat Italyanlar bile, açıkça 
itiraf etmek istememelerine rağ
men, Britanyanm bahri tefevvuku -
nun, Hindistan yolunu muhafazaya 
matuf olduğu için, tedafüi bir mahi
yeti olduğunu kabul etmektedirler. 

işte Akdenizde bir mütekabil yar
dım paktmm yapılmak istenmesi bu 
noktai nazardan dU,ünUlmektedir. 
Fakat müzakerelere başlamadan ev
vel zecri tedbirler meselesinin halli 
18.zımdp-. Şarki Akdeniz devletleri, 
kendi emniyetleri bakımından, Bri • 
tanyanın bahri tefevvukunun muha 
fazası taraftan olduklan için, zec
ri tedbirlerin muhafazasını istemek
tedirler. 

Mussolini de bunlarla anlaşmağa 
.;alışmaktadır. Sovyetler buna mey
yaldir, çUnkü Streza cephesinin tek
rar ortaya çıkmasını arzu etme~ 
dirler. 

'Alman tehlliesi iiinci 
plônda lngiliz filosu bir gece manavrasında 

Le .Joarnal d'Egypt.e'dm: 
taısavvunarına ve tahminlerine In - \ yabillr. 

Akdeniz muvazenesinin 'imdiden giltereyi hazırlamaktır ve bu hazır- ltalya, nihayet bir gUn. Afrika 
bozulduğunu anlamak kolaırdır. Ye- lık da evveli deniz silihlanmaaıdır. müstemlekeleri yolu üzerinde olan 
ni, ltalyan emperyalizmi yilzttnden Sü k 1 "b"ta fl ~ '' · 
devleti--'- iden -'•• tetkll Habeı zaferl•I• ilk veyş . ana ının 1 

• ~ ı~ı ıs-g&...., yen ..Y'1n ~ - '- 1 1 f Uyecektir, ye derhal ial&m clun.yası 
etmelerine intizar 'CU euulr . .oırçon. net ce er 1·çı"nde bı' l't"k k t · 1 k I - .. k r po ı ı a uvve ı o ara , n-
«!evlctler, bilhassa kuçu antant ve Koelnische ~itiıngdan: gı'lte e k d k"'kl ktir D h 
Balı. ta b d 1 tl · · · Al r a ar o eşece . a a 

!\.an an n ev e en ıçm - Italyanı H be · ta d k" af · · d'd k il l 
t hıik . ildn" • 1" dadır n a şu; n a ı z en, şım ı er., ya ın şark arap m let e-

man e em cı P an · islim rönessansınm ilk habercileri ri, Ingiltereyi Akdenizin bu kısmın-
Tevfik RUşttl Araa, ltalyanın Ha- ile Arap alemi için ne mana ifade da ~ mühim kuvvet olarak tanımı
~ zaferinden ~nra v~ Akdenizin eder? Bu ana hattiyle, yakın şarkın yorlar. Diğer taraftan, Ingilterenin 
~ıban hafi yer~erınde bır müddettir Akdeniz cephesinde, Çanakk:ıleden sevkülceyş vaziyeti gittikçe kötüle
vukua gelen b~ takım. karışıklıklar Libyaya kadar, büyük bir yeni dev- miştir. Nihayet, Türkiye, istikbalde, 
önünde, vaziyeti düzeltip anlaşama- letin doğuşunu ifade eder. Sadece lngiliz donanmasının muhtemel bir 
mazlıklan ortadan kaldıracak yegi.- mevcudiyetiyle, bu devlet, lngiltere- himayesine istinat imkansızlığını ta 
ne ~yin bir Akdeniz paktı olduğu nln hegemonya iddlalarma meydan savvur ederek, bir Akdeniz paktı 
kanaatindedir. okumaktadır ve nerede kaldı ki, in- yapmağa çallfıyor ve onun tabak -
Tevfllr Riıit Arasın giltereye nazaran eksik olan vesai- kukuna kadar da, boğazlan tahkim 

SAGLIK ......__. r.-

,..... nwr.-ı OGOTLERI 
Omuzları dütük bayan 

Bir vakit lstanbulda adeta moda 
olmuştu. Kendilerini "mütefekkir", 
zihniyetini işletir sayan bayanlar 
başlarmı göğüslerinin üzerine indi -
rirler ,omuzlarını ileriye doğru dü
şürürler, derin düşündüklerini her -
kese göstermek istiyorlarmış gibi 
yürürlerdi. 

Bereket versin, bu moda çabuk 
geçti. Şimdi bayanların en çoğu dim
dik, baş doğru durmanın güzel gö
rünmeğe nekadar faydalı olduğunu 
biliyorlar. Fakat omuzlan düşük 
olanlar arada sırada yine görü
nüyor. Bunlarınki artık eski bir 
modaya riayetten dc"il. hareketsiz
likten, vücutça tembellikten ileri ge
liyor. 

MEMLEKET MEKTUPLAR! 

Yeşil fundalıklara gömülü 
güzel bir şehir: Zonguldak 

Su karşıki tepede gördüğünüz modern binalar, 

bir kaç aya kadar ikmal edilecektir. Bun-

lar memur, mühendis ve amele evleridir 

Geçen gün, böyle omuzları düşük 
bir bayanı bir vapurda gördüm. tyi 
seçilmiş, iyi dikilmiş güzel bir tova
lct giymiş, halbuki tovaleti üzerin
den dökülüyor. Uzaktan bile, biraz 
dikkatle tahlil ederseniz, yapılışında 
hiçbir kusur yok; fakat omuzlarmı 
düşürmüş, başını göğsüne eğmiş, 5amfkoKun yenı yapılan evleri 
karnı hem düşmüş. hem öne doğru Istanbul limanındaki vapur yekfı· 1ş Bankasının ihya ettiği Türk An-
çıkmış, bacakları bükülüyor gibi yü- nunun birkaç mislini önündeki açık trasit fabrikası her Türkün göğsünü 
rüyerek girdi ve kendisini kanapenin denize sıralamış Zonguldağa saba- kabartacak bir şekilde şehrin dört 
üzerine bırakıverdi. P " ""inrle hiçbir hm yedisinde Güneystı demirini sa- kilometro gerisinde faaliyetini her
solnkluk, hastalık eseri de yok. Belli Iıverdi. Karadenizc, az nasip olan gün biraz daha genişletiyor. Biribi
ki bu düşüklük hareketsizlikten. bir hava içinde, koyun kenarına ya- rine girüt olmuş yeşil dağlarm .an.

Bu bayanı hiç tanımadan nasıl ha- pışmış kısacık bir dalgakıran üze- sından bacalannı durmadan tüttü
yat geçirdiğini kolayca tahmin ede· rinde işliyen vinçlerin patırdısmdan ren bu ocak, modem bir Avrupa fab
bilirsiniz: Asansörlü ve tam konfor- başka bir ses yok. Şehrin beli biraz rikasından farksız ... 
lu bir apartmanda oturuyor. Elini geride, yanındaki iki yaınaç Yetil Müpvir Ibrahim anlatıyor : 
hiçbir işe sürmeden, sadece yatıyor fundahklara gömülmüş güzel evleri "- Şu gördüğünüz modern bina, 
veyahut şezlong üzerinde uzanıyor. size uzaktan takdim ediyor, tıpkı bu sene yapılan sömi-kok !abrikası
Bir yere gitmek lazım olunca daima Büyükada ... Hele tepedeki hastane dır." 
otomobille gidiyor... ve mektep, Diyaskalostaki yetimha- Göz alabildiğine uzanan büyük bir 
Eğer kendisini iyice tanır da, mü- neyi andırıyor. araziye bütün vUcudile yayılmış bu 

kelle! apartmanında }. ... f;f tovaletile Vapurdan kayıklara Dinip sahile fabrika, hızını almış, Türk cevherini 
görebilirseniz, dikkat ediniz: Arka· çıkmak istiyorum. Etrafa bakıncıya yetiştiriyor. Biraz ilerde yıkama te
sında adeta kamburu çıkmıştır, beli kadar giden gitmiş ve geride yalnız sisatlan ,yanıbaşında henüz yapılan 
silinmiş gibidir, çünkü belinden &§8.- tek kalmışım, kayıkçıya soruyorum: büyük bir atelye binası ve nihayet 
ğıdaki kaba etleri yassılmıştır. O- - Hemşeri sahile kaça çıkarır- bütün bu dağların her taıafmda gö-
muzlan adeta kanat gibi olmuştur. sın? rillen simsiyah ağızla, bunların için-
Kaburga kemikleri dışarıya doğru - Sen bilirsin. den, dışından durmadan i§liyen kö-
çıkar, kamı yuvarlak ve düşüktür. Benim bildiğim, parayı verirken mür dolu vagoncuklar. Bu pek ha-

Bu haller hastalık halinde de olur, az kaldı maraza koparacaktı, gUrtll- ınarat vasıtalara varagele diyorlar. 
fakat omuzlan düşük bayan zayıf- ~~{a~~~~y~a~.lvermem~ktedi~i~ ~nim ~:i!:!!em~r:!r:"cak.vanp gel-
lamış değildir. İştahı yerinde olduğu 1 ıgımı egı • onun 18 1~ ver-
gibi, vücudunun yağları belki biraz mek mecburiyetinde kaldım ve böy- Ibrahim, tekrar anlatıyor: 
fazladır. Bundan dolayı ona hasta lece tek bir liram da bu kısacık yol ••- Şu karşıki tepede yeşillikler 
denilemez. ~tti1:İ.nde birkaç kürek içinde eriyip içine gömülmüş modern binalar bir-

5" kaç aya kadar ikmal edilecektir. 
J:lar4k9..wık ııetioeet bu dereceye ct..hrfn cep11ez,ıu~ ~ıu - & .,_ .... _ ......,... 

k .... 1 yl1rU k ":i" ve ameleıe..ı... e~ vıerı· olacaktır- Ma.-varmca artı ,, ... nuca me , o- Sıhhiye Vektletlnin bir modelini hü- uaa 

tomobili yok etmek, asansörden vaz- kumet konağı diye takdim ediyorlar. da gördüğünüz bina da çocuklarm 
geçmek yetişmez. Kuvvet verecek, Arkada yeni yapılmıt 8Ira BJra bi- okuya.cağı mekteptir." 
adaleleri tenbih edecek ilaçlar da nalar, bankalar, acenWWer ve da- Yeni mahalleye giderken sesli sl
kar etmez. Düşük omuzlan kaldıra - ha sonra çal'IJ •• Bu yO'lu takip ede- nema binasının önünden geçiyoruz. 
cak, kamburlaşID19 gövdeyi doğrul- rek uzanan cadde beton ve kaldınm Bar.asız bir Yalovadan farla olını -
tacak, düşmüş karnı düzeltecek taşile k&rlflk olarak devam ediyor. yan Zonguldağm bu kötesi, garbm 
muntazam ve mahsus cimnastik la- Bunlann arasında bir tren yolu da en medeni vesaitini takınmış, istik-
zımdır. gehirin her tarafını gezip dolaşıyor. bale emniyetle bakıyor. Yeşillikler 

İlk önce yattığı yerde, biraz sonra Zonguldakta tren yok diyorlar, arasından geçiyonız. 
ayakta geniş nefes alma chnnuti~i, fakat lokomotif ve vagon panayırın· ••- Tenis yeri, gocuk bahçesi, 19-
daha sonra yattıgıw yerde oturup tek- dan halk bu kelimeye o kadar alış- ni hazırlanan futbol pisti." • 

bul k . cad Bütün bu bahçe ve spor yerleri .. 
rar yatmak suretile karın cinınastig~ ı mış ve yanaşm11 unuyor ı, -

bi ks"k 1 rasında aU.tli bir çocuk sl1rUd 
yapılır.Bunlara gövdeyi yan tarafla- delerden hiç r zaman e ı o mı-

k tın ~•...nı. 1 k ocağın en derinlerine kadar ur.anan 
ra bükmek, bacakları hem büküp yan lo omo er, uu., ...... unapar - babalarmm yorguııluklanm bilıne • 

Zondan: Türk mual&mleri Polı"ste açmak, hem de döndürmek cimnas· !ardaki trenler gibi klmaeye bir za- den, dtlfünmedeıı. k()fUp Oyıau)'Or. 
Tevfik~n....n Aru, ttalyanın in- tikleri illve edilir. rar bile vermeden vazifeaint yapı-..,...... h rgUn b ·nı ton k6 i1rU GördilğUmilz bUttın bu biDalar içhl-

fonlyelerl tini yakınlık bakımından tamamlı- etmek istiyor. 

glltereyl memnun etmesi icap etti - Alma v leh Bu cimnastiklerle omuz dn..f'klü - yor ve e 1 erce m • de ....... ın '--~ bul k :&ı .. ı -xytedL Bu ı~n.-... _ """'-'- T'\o. ?. nyaya fl!GftPI Kunturat yüzünden ..,... ID'88Dll bekliyen vapurların anbar- her "'"" " &UlllOr 1m•ca , ame-
l§&&ll iN wuana .a.\U"a &#.,. ...,- '3' 7 • ğU ve bütün adalelerin gevşekliği larma doldunıyor. le ve memur, kaloriferini, mcak 1111-

leri bakanmm projelll Oenevre maha Alınan muallimler birliği, Istanbul L•-Li I I • I d I çabuk kaybedilir. Bu kadarcık bir Kara elmas diye sevilen bu ma- yunu, t.er tslnJs banyonnu en Hl1d 
filinde iyi ~IDifbr. Balkan Alınan mektebi vasrtasile temmuz i- ulnı r er nı yara a 1 ar killfet için de omuzlan dilfük kal- den, Zonguldağm rshtmıına kadar apaıtmanlarda oturur gibi akpıll 
murahhaalan vaziyeti konUf!DUflar- ..&..A 'l'Ur'" alliml ..... ,_ T h ed bakkal! k makta mana yoktur. Hareketsi!lik, elı'nı· uza.._ •• ve geriA- de alabil,... evine yo .. rıun d&ıd.tlğtt zaman karii· 
dır. Bu toplantıda, Tevfik an-+tı A- ~da"""'vete .. mu erını AUUanyaya op an e oturan ve ı """"' ucu W"" ...,... etmlttir yapan Fethi ile Recep ve kardeşi vücutça tembellık sonunda insana ğine dağların içerisine ur.amp gec;. mnda .gorebilecektır. Mem~ a• 
rasm Akdeniz paktmm Fransız pro- • hastalık ta verir. Buna ehemmiyet mı"•tı"r. '•Ute'-'--••lar, bu madeni- melesınln btltün istirahatini temı. 

dığm Alınan muallimler w .. u.ıw •-. Veysi bir konturat yüzünden kavga- ':I -. ua1111... - -~-
jelerine yabancı olma ı, maksa- ............. , ~anya verilmese bile, gUze~i.k h. atın için. nn· ·ı·m:.ııiki i.-.ı·h--,u-- .... ...._'" eden bu ldlçllk ve modem §ehirdell 

ki Ya -'decek m allimle · ki . ya tutuşmuşlardır. Kavga sonunda _ ':I u aı. DaU&ı.&.u.au uu--,, 
dm lngiltere ile ltalya arasında 6• u nn gezece en R olsun, omuz düşüklüğünü çabuk dt4- mlslinı' idrak ettiği halde bile, • ..ı ... 8 aynllrken, varageleler kendllerlnt lekt ecep bıçağiyle Fethiyi kamından, .7"" 
mUnuebetlerl iyilettirmeğe matuf ve mes tetkikat yapacaklan tehir Fethi de Veysiyi taşla başından ya- zeltmelidir. binlerce eene dayanabileceğini •y- ma!unıı sedalarlle daflarm i~ 
olduğunu bildirdiği söylenmektedir. Ierin isimlerini ve muallimlerin misa- rala~tır. Suçlular yakalanmJşlar _ Lokman HEKDI ıuyorlar. Milyarlarca tonu gövllle- dıpndan bütün Btlr'atlerile gidlyol'" 

Bundan bqka, Tevftk RtıştU A- firlik şeklini gösteren bir program dı rine gizliyen bu servet memba.mm lar. TUrk aermayeel, Türk milhendl• 

ru Balenfkantlmalurahhhln~~-~tantel- hazırlıyarak lstanbul Alman mekte- r. Evkafa verilecek kapısında maden ocaklan siyah göz- ~~erinihl ma:!~~k_ı.!?1~ -~ 
yam aa ey e yapua.çaa - Bir otomobil çarpııması lerinl açmışlar ve her köleden tehi· .n:u e ... ..,. ........ ~ ... '"" .. llerYV"" 
kinlere kapılmamalannı tavsiye et- bine göndermişler. Bu programa gö - beyannameler re servet a1nh.-rlar. a .. 'lr .. ~1, her tini kofturuyorlar. 

h 'l'Urk alllm ~- Şoför Mehmedin idal28indeki oto- ....... ..,.u ~ """'5&& Elll 
nn,ttr. Tevfik Rtlftil Araa eöylendl- re, er mu inin 09tirak ede- mobil Tarlabaşından geçerken 2908 Hususi mUeseeae ve 11\ektepleri ida gUn Zonguldaktan Uç, Kozl1idan it s.lt çn. 
ğine göre ayni taV'liyeleri Bulgar bileceii bu eeyalıatte muallimler Al- numaralı otomobille çarpJ.f111ıştır. re eden mütevelli heyetlerinin bir ha- ve ~rdan bin ton kömür akıtan 
murahhasma da yaplDifbr. Fakat man muallimlerinin misafiri olarak Bu çarp1.fmada camların kırılması zirana kadar bütçelerini evkaf idare- bu ~ıl, ayni cUn içerisinde yirmi, Tirkk;2..~m•t•llan 
Bulgaristan Türk bakanmm tahmin 28 gün Almanyada kalacak ve Bres _ yüzünden Mehmedin otomobilinde 1 . 1 . . etm ktedJi.. Bun otuz bın lirayı da hazinesine YJia- Beyazıt me da uçutlar yap • 
ettiği gı'l>i tarld Akdenizde vaziyet lav Dentten Berlin Hamburg Bren erme verme en ıcap e · biliyor. lstanbulda ocakc:ı kelil'IMl9'ııl mak kabil oJmadJğmdan ~ 
ağui-.tJlt takdirde, mt1frtt kararla- ' • • • ' bulunan Har ismindeki kadm yüzün- lardan bazılan muayyen zamanda btlt dU)'dujumuz aman, söZflmilztbı ~tl biri c:Hhı Rami ı;:aymna g6tilrtll_. 
ra sUrWdenmemeje herhanp bir Ror havzası, Kolonya, Ren, Frank - den yaralanmlftır. Her iki otrımobil çelerini hazırlıyamadıklanndan bir de ne ocak .UpUrdUer pldiği halde onda ututlara b&tl&ll!Dllbr· Tllrtt8-
Balkan devletinden fula olarak ka- furt, Haydlberg, Kal"m.11 Partenkirs- huara uğrallllf ve toförler yakalan- faya mahsus olmak bu müddet 15 ha- burada bu bıim zenginli• ve kalan - 111 talebeleri temmuz bqmda ~ 
rar vermiftir. te ile MUnih de tetkirkat yapacaklar - llllftlr. zirana kadar uzatdmJttlr. turluk sinyali obmqtur. d8ki kampa gideceklerdir. Bir teıfll • 

I 
dır Tramvay seferlerinde • • • muzdan otuz eylWe kadar tıç •1 ~ • 

leımf nglllz moltfellerf • Zonguldağm içinde birçok ocakla- vam edecek otan bu kampta diı:.:: _.., it L d Avuaturya. mual11m1er birliği ile arıza 36 numaralı evde oturan ate,çı Ke- _...ı-: 
Prol.v•n ouer or ---- btrll~ de Türk mnallimlerini rm isimleı-ı.m sayıyorlar, Fransızla - yetlerde çallf"D TllrtrkU§U taluvaf ~ 1§• -·----- F tlh n n....ıkt d i ı malin alb Y&fIDdaki oğlu Necati, bir ıtaı-.. ' • değiller mi '1 davet etmit olduldarmdan aeyalı&te tramava e ....... .,. aş arasın a ş eyen rm, ..,---arm, muhtelif şirketle - de bulwıacaklardır. Kampta m 

D 
.. _____ _._._.,da.. iftirak edeni~ Viyanada ve Peştede Y arabası Köprü :tzerinden kaç gün evvel ortadan kaybolmUf- rin, eşhas, velhasıl muhtelif firma - fak olanlar derec:elerine göre A.B. C. 
.a..•vav r-- geçerken romorgun çamurluğuna tur. Yapılan ara,tırma IOllUDda el • tar. Fakat bütün bu varllğm içinde eııu,etnameel alacaJdardır. 

Şunumn haber Yerelim ki, bir kalacaklardır. T~k eeyahati 38 tq sıkıştığından seyrüsefen durdur- varda Uattl açık bulunan bir kuyu -
Akdeniz paktı projesi bilh888& gay - gtııı devam edecektir. mu,tur. On dakika içinde taş çamur dan l5ltl olarak çıkarılmı,tır. Çocu-
riremnt mahfellerde ileri silrtllmek- Leh C•••rltaıkaRımn luktan çıkartılmış ve tramvay sefer ğun 6lthntl etrafmda &r&ftlrma ya-
tedir, ve lngllterenin mes'ul f&hsi- ld.. n-ı lerl tekrar başlamlftır. Pılmak\&dn'· 
yetleri bundan haberdar olnıadık1-- -•• J1 °11• 111 j k il ğ rmı söylemektedirler. Her ne ol\ll'A Evvelki gthı bütün Lehistanda bil- Aldığı yaradan öldii Aya 

1 
•• H fOCU •• 

olsun, hiçbir feY, lngiHz - ltaıyan yük meruim yapılmJI, Ignu Molliç- Çemberlitaşta Alibaba sokağında ııhllatl dlllellyor 
mUnuebetlerlnde taba bir vaziyete idilin Cllmhur bqbnlıim& seçl1m• 6 numaralı evde oturan hammal Ha- Alemdar ~ tramvay al • 
doğru gtdildlllDI ~· abdn onuncu yıld&ıtımil kutlulanm11- B&D, htelyanosun buzhaneaine et al- tında kaladt Ud ayail birden kMl· 
Londra ciddi nrette- endife içinde- tır. Balk, bu veeile ile bllytlk tezahtl- mak üzere geldiği sırada ayağı ka- len Orhan Ro,til lmnlndeld çocuta 
dir ve htlldllnet, tfmdtHJr, hemen her rat YÇllUI ve Devlet reisine kartı yıp dilferek yaralandığından hasta - ııhht vaziyeti iylleflllektedlr. Adliye 
taraftan, ve b0h•M8 yalan f&J'ktan olan eannlmaz bağlıhğım ifade etmif haneye kaldınlmlftır. Hammal Ha - tabibi Enver, dün GWhane hastaha
yükseldiğlni gördilfü tehlikelere tir. An hastahanede öldüğünden tahki- nesine giderek yaralıyı muayene et-
kM!'fı diplomatik bir tekilde cephe Bu mtlnuebetle, Varşova üniveni- kat yapılmaktadır. miftir. Ihtillt olmazsa, Orhan Rilt-
abnak iradelll ga.termiyor. telli taraflndan, llhn 'Moeiçldye dok - 1( •• tü, iki ayaktan mahrum olduğu hal-

Yeglne endlfeai, teheyyllc halhl- tor "Bonomcaua,. Unvam vertımif. •y•da• oli fi anlch de birkaç gtlne kadar hutanedeıı ti 
le bulunan matıannelllnln blltb tir. Kadıkl5y0nc!e Aziziye eokağmda kacaktır 
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No. 107 Yazan: MITHA T <;EMA.L. 

Macide şakağında iki uzunçukur, yatağında uyuyor 
Macide o gUn hemen öleceğim 

landı; çıldıracaktı; fakat günler ge
çiyor, ölmüyordu. Yavaş yavaş ra
hat etti: lnsan verem olarak da ya
tardı. Kendi cenazesine uzaktan, o
tuz kırk senenin ucundan bakıyor
du: Emindi: lhtiyarlayınca ölecekti. 
~u emniyetle o gün büsbütün iyileş
Jnişti; elbisesini, çarşafını getirtmiş, 
aokağa çıkacaktı. Yatağından kal -
kınca, ayakta yeniden hastalandı; 
8okak kapısı çok uzaktı. Yürümek 
isteyince, zannettiği kadar kuvvetli 
cieğildi. Kolunda çarşafla yatağına 
düştü. Hizmetçinin elindeki iskar -
pinlere çok uzaktan bakıyordu. Bir 
az daldı. Uyandığı zaman tekrar iyi 
idi. Çilli Mahmut odaya girdi. Per
~emi siyah fesiniıNcenanndan fırla
ırıış, domates burunlu yarım kundu
l'a.lannda mavi çorapların içinde ke
ınik topukları kımıldıyordu. Gözle
rinin akında insan kanı içen ada -
ının güzelliği vardı. Temmuzun sı

cağı içinde mintanını çıkarmış, pem 
be fanilasının çözülmilş göğsünden 
kıllan görünüyordu. Macide bu kıl
lara b i t e r d i . B u kırmızı 
k ı 1 1 a r ı n ucunda kıvılcımlar tit
:riyordu,. Mahmudun gögsline uzun 
tızun baktı. Adamın 91plak k.ellanft
daki çiller de deniz hayvanlarında
ki pulların ıslak sarılığı parlıyordu. 
Kadın veremin ve şehvetin iki a

teşinde yanıyordu. Göğsünün içinde 
bir kertenkele koşuyor gibi bir ür -
ı>erme oldu; boğazı tıkandı; başını 

kaldırdL OksUrmek istedi; ağzından 
kan boşandı. Yüzünün içinden etleri 
tıçmuş gibi bomboş gözlerle kafası 
)'astığa dilştU. Çilli Mahmut, Maci -
denin kendisine inanmadığını sez
ınişti: Sokağa çıkmak istemesi ona 
\nanmamak demekti. O gUndenberi 
hdma lazmıştr. Yorganın üstünde
ki kana, bir de Maciaeye baktı: "Çil
ıı Mahmut yalan söylemez" -demek 
&rtiyen dargın çchreyle,dudağında a
tıl bir çizgiyle durdu. 

1 O Temmuz lnkılSbı 

.Macide öğleye doğru - p.kakla
tnıda ild uzun çukur - yatağında 
"Yuyor. 10 Temmuz sokaktan nara
lar ve bayraklarla ge<;iyor. Sokak 
ltaHmı aldıktan sonra istediği, hay
lnrarak istediği "Hürriyet" Macide -
~ dalgmlığmdan uyandırdı.Çilli Mah 
~bardaktaki raklyt dudağına ge
tiriyordu; Macide başını yav8.f ya -
_, yastıktan kaldırdı: 

- So)cakta ne satryorlar? 
Dedi. Çilli Mahmut bıyrklarmı 

la.ımnığu De sildi; ha}'krrdı : 
- Htlrriyet satıyorlar, ona da mı 

llerak ettin! 
Elindeki boş bardağı duvara fır

ı-ttı; parçalanan camlara kahkahası 
lııanştI ve kapıyı çarpıp gitti. Çok 
~ men. kadma Çilli Mahmut bir 
'-ttadanberi ttrt:uluyordu. 
! 13 Temmaz. Gece. 
Yddız dağmm tepesinde kml ft 
~ sakalı yere sOrünerek iğilen a
"1.m kadid avuçlariyle beldenin so
'*ıarma balya balya karanlık yu -
'-ııh)Vt. Sofular mahalelshıin 33 
"- abıJbğ1 8e88izıtk gene ~ktn. 
~ Abdülhamidin gözleri gecenin 
~bğma karIJarak 33 senenin 
*1,mden 10 Temmuza bakı,.ar. 

Yatsı ezanı okundu; camiden çı
\ıan seyrek, titrek birkaç gölge bir
~ç dakikada sokaktan silindi. lnkı
•bm 4 kelimesine kadar her şey 
~UJtu: SilkOt! 

Birdenbire önce kalın tok, BOnra 
~ berrak seslerle zifiri gecenin 
)Uksek noktasında bir g(lrültü kop
~: Macidenin evi taşlanıyordu. So-
a.ğm efkan umumiyesi inkılabın 

'c;Uncn gUnUne kadar sabredebil
bıişti. Sofular mahallesinde seneler
~beri Macide için anl8.fılmıyarak 
~Ytılan dedikodular bu gece bir
~en bire anlaşıldı. Mahallenin ırzı 
'Udurmu,, dili çıkmış soluyor, ve 
'-rıından, paçamndan, kllllhlar, şal
~lar, poturlar ve takunyalar sar
~k Macldenin evine saldırıyor. 
llatnllin f ecrint kafalarma kanlı sa
~ gibi saranlar kml, karanlık göz
~rle Ma.cidenin evini t&flıyorlar. 

}dahallenin edebiyatı orospuya 
~m. olan farikayı coğrafyadan al
-., Sakallı Vasfinin sesiyle haykın
~ı-: "Srvulı Macide!". 

Düşen kadının doğduğu yerden 
ziyade fahişe olduğu yer memle
ketidir. Evin kapısını mahallenin na 
musu lapçmla, me.stıe, galoşla, ta -
kunyayla tekmeliyor. Küçük, büyük 
taşlar camları parçalıyor, odaların 
içine yağıyor. Bir tanesinin düştü
ğü karanlık odada Macide yüzüne 
yorganı örtülmüş, ucundan bir tu
tam lepiska saç fırlamış, yatıyor: 
Yarım saattenberi ölmüştü. 
Sakallı Vasfi kala

b a 1 ı ğ a artık k ı z m a m a l a r ı 
nı emretti. Sakallı Vasfi istibdada 
memuriyetsiz kaldığı için siyasi idi; 
mahallenin namusu onu dinledi: ve 
dağılan kalabalığın arkasından Ma
ddenin evine, kırık kapı kanadım 
iterek ıssız gece girdi. Cenazeyi 12 
ler kaldırdı. Tabut, Macidenin ken-

YENi NEŞRiYAT 

YÜCEL 
Her ay olgun yazılarla çıkan Yü

cel mecmuasının Haziran sayısı te -
miz bir şekilde çıktı. lçinde ünievrsi
te profesörlerinin yazılarından baş
ka sanata, edebiyata, şiire ait birçok 
makaleler vardır. Bilhassa Güten -
bergden çok evvel Türklerde matba 
acılık, bir İngiliz şiir antolojisi, ya -
hancı mekteplerde Türkçe, Stendhal 
ve sanatı makaleleri ve ilave ola -
rak dünya edebiyatından Tolstoyun 
uzak sürgün, A. Daudet'in Arlesli 
kız ve erkeğin iki ruhu hikayeleri 
vardır: 

Fizik nazariyeleri 
aleyhinde 

Bu isimde meraklı bir eser çık -
mıştır. Muhteviyatı şunlardır: Kai
natın yekpare ve namütenahi bir i
sir kütlesinden ibaret olduğu ve gü
net;Jle arzın ve diğer yıldızların ağır
lıklan bu namUtenahi isir dahilinde 
hacmen her tara.fa doğru yayılmak 
suretiyle hali muvazenede bulun -
duklan, umumi cazibenin yokluğu, 
arzm cezbetmek kudreti olmadığı, 
atom ve elektron nazariyclcrinin ha 
yale müstenit olduğu ve seyyal bir 
kUtleden ibaret olan elektriğin sulp 
bir cismin zerreleri gibi cüzUf ert ha
llnde bulunmasmm imklnsızhğı, ha
raretin isir titremesi ve ziyanın da 
isir dalgalarmdan ibaret olduğu, e
lektrik denilen şe)in de isirden iba
ret bulunduğu, isirin ağırlığını he -
sap etmek ve saire. 

PERŞEMBE GAZETESi 
Perşembenin 82 nci sayısı çok dol 

gun mündericat ve nefis resimlerle 
çıktı. 

lbrahim Alaettinin makalesi, Na
ci Sadullahın Galip Kemali ile en -
teresan bir röportajı, İbrahim Hak
kının tarihi yazısı, Güzide Sabrinin 
Hicran gecesi isimli edebi romanı, 

Dhan Siyaminin küçük hikayesi, 
Kandemirin Şişli yazısı, meraklı se
yahat romanı, açık mektup, saç ve 
karakter, ölülerin ağaç tepesine bı
rakıldığı memleket, arza çok yakla
p.n bir seyyare ve 11aire reeimli fık
ralar ve linema sayf aııı vardır. 

19 Haziran 1936 küsufu 
küllisi 

19 haziranda vukua gelecek olan 
güneş tutulma.smı izah eden ve maarif 
vekileti tarafından hazırla.nan dergi 

dini verdiği gerclerdcki . kanar çıp -
Iaktı. Bir adam, yumruğu şemsiye
sini ortadan boğmuş, koşuyordu: 
Senih efendinin eski damadı Sait. 

Cenaze geçerken Sofular kahve
aindc Sakallı Vasfi - sakalında 
zindan, ihtilal bayrağı gözlerintlc a
lev - püskülU yere st.rlrnr:ık, kolla
rı havada anlatıyordu: 

- Bilirsiniz ki efendiler, diyordu, 
meşrutiyetimizin babası Mithat pa
şayı Abdiilhamit Taif kalesinde 
boğdurdu. Katiller sabunlu ipi Mit
hat paşanın boynuna geçirdiler: 
Mithat paşanın çırpınan kollarım a
laylı mülazim Ispartalı Kel Memiş 
sopayla kırdı. Şehidi sabah olmadan 
acele gömdüler; caniler, güneşten 

korktular. 
( A rlm"'ı ' .. r 

BULMACAMI~-' 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI: 

1-Tavuğun kocası (5). Yerine 
Koyma (5). 

2-Ekin biçkisi (4). Hususi (4). 
3-Telsiz (5). Belediye (4). 
4 - Bahri muhit ( 7). 
5 -Tasdik etmek (9). 
6 - Hab ( 4). Valide (3). 
7- Yaramaz değil (4). Hal rabı-

tası (4). 
8-Ama (3).Köpek (2). 
9- Eksiltmek (7) Lezzet (3). 

10-Içki evi (7). Beygir (2). 

11 - Yed (2}. Kuşun kola (5). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI : 
1 - Zehirli gaz (10) 
2 - Eğe (3) ait (3) es (~) 
3 - Hedef (5) Asabi (5) 
4 - En (2) alan (4) 
5 - Raf (3) Hayfa (5) 
6 - Li (2) AA (2) Baş (3) 
3 - İtalyan (7) 
8 - Saf (3) Bay (3) 
9 - Anababa (7) 
10 - Zer (3) ak (2) 
11 - Srr (3) Şayaık (~) 

inti§ar etmiştir. 

-
-

e 
-

Resimli ay - Resimli Aym dör 
düncü numarası ~ıkmıştır. Bu sa 
yısında Nurullah Ataçla, Erenköy 
sanatoryomunda il<i röportaj, Mah
mut Yesari, Cahit Uçuk ve Ali Rıza 
Seyfinin güzel birer hikayeleri; v 
diğer birçok kıymetli makaleler var 
dır. 

-Yarmıay - 32 numaralı 1 Razi 
ran nüsham üç renkli bir kapak için 
de lntifar etmiftir. Kıymetli maka 
leleri. röportajlan, tarihi hiklyele 
ri, fıkralan, iki roman tefn'kası, 8i 
nema, spor, ve kariktrü sayf alariyl 
çok mükemmel bir mecmua olan Y 
nmayı okuyuculannuza tavsiye e 

---
-
e 
a 
-

deriz. 

DAL 1 - - - - - - -
1
r ue.r crii .. bir 1 ~~ ~~ FAY 

• 
NAZLDINDN CILCMC 

• \.. Hikaye ı 
~ BiLGiLER -----·-Per.ide. CELAL-..... ..-

Bu9 ünkü Pro9ram 
latan bul 

J.8: Opere t parçaları (plak); 19: Haber
Muhtelif plaklar; ı 9,30: K ızıı. 
konferans: Agah Sırrı tarafm

ler; 19,15: 
ay namına 
dan (Kızılay ve içtimai yardım); 20: Halk 

,30: Stüdyo orkestraları; 21,30 musikisi; 20 
Son haberle r. 

Saat 22 
gazetelere 

den sonra Anadolu Ajansmm 
mahsus havadis servisi verile-

cektir. 
IH t\ICF..Ş 

18: Orkes 
20,30: Richa 
(Tanhoy:rer 
trası. 

tra. 19,20: Konserin devamL 
rd Vagnerin "Tannhaeuser" 
operası. 24: Radyo orkes -

STE RtJDAPF .... 

19,40: Rıı 
sevilen p!iik 

dyo salon orkestrası. 21 ~ En 
lardan. 21.5~: Richar Vagne -
user operasmm ikinci ve üc;ün 
ni nakil. 24,10: Ca:rband. 

r"n Tôtnnhae 
cü perdeleri 
\10SKO\' A 

erada verilecek piyesi nakil. 22 
erle neşriyat. 

18,30: Op 
Yabancı dili 

\'AR.50V A 

18: Seren adlar. 18,50: Muhtelif. 20: Pi

ativle şarkılar 20.45: Musikili 
: Senfonik konser. 2.15: Hafif 
ans. 24: Dans plakları. 

yano refak 
ne$riyat. 22 
musıki ve d 

;ın .. malar. Tiyatrolar 

• ELHA MRA : (Kartallar Uçarken) 
n Koz). ve (So 

• YILDI Z 1 (lki Kocalı Kadın) ve (Gli· 
EnstittisU). zellik 

• AZAK 
(Bir A 

: (lstanbuldan Ge~erken) ve 
sk Nairmesi). 

•SARA Y : (Mumyaların Serveti) ve 
ren Gbzler). (Güldu 

• SÜME R : (Siyah İnci) ve (Korsanlar 
nı) . Düşma 

•ŞIK : 
bazları 

(Anna Kristi) ve (Ölüm Cam
) .. 

•MELE K : <Rıılunmryan Adam) ve 
a Bülbülü). (Viyan 

•TÜRK 
ganini) 

• İPEK : 
•TAN: 

berta). 

: (llihlar Eflenıyor) ''e (Pa-

(Sen Dul) ve (Gizlı Ruya) . 
(Vcnedikte Bir Gece) ve (Ro-

• ÜSKO DAR HALE: (Tarzan yamyam
smda) lar ara. 

>•" f'f lrr. 

IH 

Kadıköy 
Şubemzid 

J'oplantılar 

TIYA T ZABiTLERiN 
YOKLAMALARI 

Askerlik Şubesinden : 

kanuni yok! 
Haziran a 

e yazılı biıtün y~dck ı;ubaylarm 
amalarmm yapılması icin 936 
yı içinde niıfus cüzdanlarile 

birlikte şuh emize baş vurmaları taşrada 
nüfus cüzdanlarındaki sayımızı 
taahutlü mektupla bildirilmeleri 

bulunanlar 
ve yerlerini 
gerektir. 

KON FERANS VE KONSER 
Halke•İnden : Be:roilu 

6 Haziran 936 cumartesi akşamı saat 21 
Halkevi salonlarında halk ic;in 
yarılacak ve bu toplantıda bir 

e bır konser verilecektir. Çağı. 

de Beyoğlu 
bir toplantı 
konferans v 
rı kartları evimiz direktörlüğünden alma 
bilir. 

ISTANB UL AVCILAR CEMiYETiN-
DEN ı 

Senelik k 
7. 6. 936 pa 

ongre ve idare heyeti seçimi 
zar günü saat 17 de yapılaca
n azanm Bomontideki Cemiyet imdan bütü 

merkezine gelmeleri rcca olunur. 
Ha. .. tant> Telefonlan 

Ccrrahpa $4 haıtaneıl 21693 
Gııreba haıtancal Yenibahçe 23017 
Hıaeki k admlar bHtaııeııl 24553 
Zeynep K lmil haatıncal UılrOdar 60179 
Kadııı hı ıtıncai Caıı- 22147 
Bnotla Zükflr baıtaıınl 43341 
GIUhane baıtaneal Glllhane 20510 
HaJdarpa p NOınane baetaııeel 60107 
l!!tfaJ ba• tanesi Sitil 42428 
RılnrJr&y AlrıJ hattıınMt 16.60 
$arlıı D cml,..,oltan Slrlrec:I 23079 
Devlet D cmi"nllın Haydarııap 4214-~ 

ltfalyf' Tf! lf'fonlan 

latan bul lttaıycaı 24n2 
Kıdıtö1 itfaiyesi 60020 

Bakırlrö1. Bb6kdv6. 
ltfal1-' I062.5 

Yetillııö7, 
Oıkiidar 
Be~IJa ltfalyeel 44640 

L Heybelt. Barcu. ICmab mm· 
n telefon •ntralındık:I memonı 

BOrikad 
taka.lan içi 
vıncm d eme) kUidir. 

MU raca.at J'erlerl 

Deau J'O Dan acental Telefon 42367 
adıköJ lüeleei) 43732 Aka1 (K 

Çabuk Sdıhf 'l"ardon Tetldlltı 

Sa ouma r.dan imdat otomo-
bili l•tm lr 44991 

Istanbu l iknici Noterliğine: 

Istanb u1 Bahçekapı dördüncü vakıf 
a katta 29 numaralı yazi

nınunda mevcut bilO.mum eş
ca.riye ile yazihane eşyasx.ı 

makbuzum mukabilinde Bay 
Akbaşa sattım. Artık gerek 
eşyada ve gerek eşyanın bu -
mezkfır yazihanede 25-ma -

tarihinden itibaren benim 

han Asın 
hane de 
yayı tüc 
bedeli 
Murat 
mezkO.r 
lunduğu 

yıs- 936 

hiçbir h ak ve ali.kam kalmadığından 

ır güna mütalebesi bulunan

hi ilandan itibaren on beş 

mda mezkftr 29 numaralı ya

benden b' 

larm tari 
gün zarf 
zihaneye müracaatlan aksi takdirde 

acak iddiaların hüküm.sUz bu
u ali.kadaranm malfımu ol

uzeııe keyfiyetin neşir ve ilim

vlki ol 
lunduğun 
mak .. 

. 
ru dile nm. 

ADR ES: lstanbul Bahçekapr dör -

vakıf han asma katta 29 dUncn 
da Meh met Behçet Tan. 

il. 
Halbuki onun bu gece Nazlının 

tahmin ettiğinden daha karanlık 
düşünceler kafasını kaplamış. Bu 
öğleyin yengesi Hafizcnin söylediği. 
sözler kulağında çınlıyor. Bir aralık 
Mehmcdi kucağına çekmiş, okşar

ken, Hafize ona acıyan gözlerle bak
mış, sonra yavaşça mırıldanmıştı: 
"Vah Ali vah, hep böyle başkaları
nın g-ııı:anını mı okşıyacaksın ! .. Aliyi 
bu sözlerle -büsbütün keder aldı. Dü
ştinüyor: Onun da hiç öyle ktiçücük 
çocukları. dizlerine "buba" diye tır
manacak kızanları olmıyacak mı? 
Demek o babası, başkaları gibi to
run sahibi olmıyacak, hayatta tek 
başına filizsiz bir ağac; gibi kupkuru 
kalacak, Ali bu gece çok sıkılıyor. 
Nazlının derdini sormasına içcrli -
yor .. ona scnelerdenberi duymadığı 
bir hiddet sinsi bir şekilde yüreğine 
çöreklenmişti. lçin için söyleniyor: 
"Bütün suç onda. böyle garı mı olur. 
Bir de gelmiş. dert sorar.,, Nazlı ha
lfı onun arkasında, gözleri mahzun 
ynlvaran manalarla dolu kocasının 

tahta parmaklıklara dayalı vUcudu
na bakıyor, karanlıkta keskin hat -
\arla belli olan bu güclü muntazam 
çizgili erkek siloetini hayran göz -
lerle Se)Tediyor ve keskin bir kadm 
kavrayışiyle onun kederinin nereden 
geldiğini. günlerdir gö~lerinin neden 
hep öyle karanlık manalarla doldu
ğunu sezdiği halde soruyor: 

- Alim, lizüntüde bırakma beni, 
deyiver derdini .. 

Ali birdenbire dönüyor, kaşları a
sabiyetle çatılmış, gözleri genç ka -
dının yüzünde hiddetle geziniyor: 

- Ne sorar durursun be.. Neye 
kaygulandığımı bilmem isin sankim! 

Sert bir hareketle dönüp, hanaya 
nçılan evin kapısından içeri giriyor. 
Nazlı yalnız, kirpiklerinde titriyen 
yaşlar var. Pembe dudakları ki.içlik 
bir çocuk gibi ağlamak için bükül-
01Uş. Fakat birdenbire kendini top
luyor, acı bir tebessümle güllimse -
yip içini çekerek mırıldanıyor: "Ta
salanma be gızım, her derdin bir 
devası vardır ... Ve yavaşça süzüle -
rek kocasının peşinden içeri giriyor. 

* Bugün Güvenkte matemli bir sü-
kiınet var. Bütün köylüler sokaklar
da fakat herkes dili bağlanmış gibi 
susuyor. Yüzl<'ri karanlık manalarla 
dolu, başlan garip bir tevekkül ile 
önlerine düşmüş.. Erkekli kadınlı 
köylüler yavaş yavaş Kuşçularm e
vinin önünde toplanıyor. Birdenbire 
evden sokağa dökülen çığlıklarla 
beraber kapıdan telli çevrelere sarılı 
bir tabut çıkıyor. Tabutun bir yanı
na omuzunu veren Alinin kireç gibi 
beyaz. Köylüler yanına yaklaşarak, 

bir başkası tabuta omuz verirken o
nu aralanna çekiyorlar. Önde pul 
işlemeli çevrelerle pınl pınl yanan 
bir gelin gibi sUslü tabut, başucun
daki ipek gaz yemenisinin gül oya
ları uçuşarak köyün mezarlığına 
doğru yavaş yavaş ilerliyor, arkada 
kalabalık halk matemli bir sükUtla 
yUrfiyor. Gözleri içeri kaçmış, on yıl 
ihtiyarlamış gibi bitkin görlinen Ali 
nin kollarına girip yürümesine yar
dnn ediyorlar . Uzaklaştıkları evden 
dışarı dökülen acı çığlık sesleri ge
liyor ve seslerin arasına yalancı, 
sahte ahengiyle karışan Hafizenin 
boğuk feryatları. Hafize içinden gü
zelliğini, bol neşesini, köyde uyan -
dırdığı sevimli alakayı yıllardanberi 
çekemediği eltisinin ölümüyle, Naz
lmm evden çıkan tabutundan son
ra omuzundan adeta ağır bir yük at 
tığını sanıyor ve içine sığınıyan se
vincini yüksek feryatlarla dışan bo
şaltıyor. Nazlıyı toprağa bırakmıya 
giden kalabalığın içinde yUrliyen A
li, genç kansı sanki yüreğini de be
raber kopanp götürüyormuş gibi 
göğsünde derin bir acı duymakta. O 
nun ıstırabı bir ölüye yanmaktan da 
daha çok fazla. ÇünkU o her şeyi bi
liyor, Nazlının nasıl kendini bile bi-

le ölüme attığını, köyde fena tanm
mış ebe Fchimcden gizlice aldığı i
Uiçları, tek Alinin isteği olsun, Ha
fizenin sitemli sözleri, dırdırlan 

dursun diye, o zehirli şeyleri çekin
meden kullandığını biliyor ve daima 
gözlerinin önünde Nazlının son da
kikalar.ı canlanıyor: Genç kadının 
birdenbire bütün kanı çekilerek ya
taklara solgun bir gül yaprağı gibi 
serilen zavallı vücudunu, gözlerin -
den dışarı vuran çektiği acının ale
vini; sonra kirpiklerinden dökülen 
yaşlar yanaklarına bol bol süzülerek 
yavaş sönük bir sesle söylediği son 
sözleri Ali hiç unutmıyacak: "Talih 
yar cıkmadı Ali demişti. Bir gızanı
mız olsun istedim, olmadı. Bu yüz
den canıma da gıydım. Emme böyle
si daha iyi. Benim gibi gızansız ga
nyı ne ideccktin. Gayri üzüntün gal 
masm, ben gidiyom işte ... Genç ka
dının bu sözlerden sonra yavaş<;a 
kirpikleri kapanmış, dudaklarmda 
mütevekkil, masum bir tebessüm be 
lirerek Tanrıya canını teslim etmiş
ti. lştc bu levha da silinmez derin 
ç!zgilerlc beynine nakşoldu. Ali ar -
tık onu hiçbir zaman unutmıyacak. 
Çünkü Nazlının ölümüne kendini 
sebep görüyor. ve iş işten geçtikten 
sonra ıstıraptan boğulan bir sesle 
kendi kendine mırıldanıyor: "Çocu -
ğu ne edecektin, sana gUl gibi gann 
yetmez miydi ki donuzun oğlu ..... 

Istanbul asliye birinci hukuk ınalr 
kcmesinden: 

Selanik bankası tarafından Galata 
da Tophanede Bayazrt mahallesinde 
Kaval sokak 5-9 numarada mukim 
Andon Dimitrakoplo ve Dimitri Di -
mitrakoplo aleyhlerine açılan alacak 
davasından dolayı tebliği mUktezi da 
vetiyenin müddeaaleyhlerin ikamet -
gabi haziralannın meçhuliyeti hase -
bile Hukuk usulü mahkemeleri kanu
nunun 141 inci maddesi mucibince ill 
nen tebliğine ve muhakemenin de 15-
7-936 saat 14 e talikine karar veril -
miş olduğundan milddeaaleyh muma
ilcyhin tayin edilen işbu gün ve saat
te mahkemeye gelmedikleri veya bir 
vekil göndermedikleri takdirde hak -
larmda muhakemeye gıyaben devam 
olunacağının ve birer nüshasının mah 
keme divanhanesine asılarak daveti .. 
yeterin tebliği makamına kaim olmak 
ilzere ilan olunur. (23516) 

Istanbul asliye mahkemesi lldnel 
ticaret dairesinden: 

Hali tasfiyede bulunan memalikl 

şarkiye Fransız bankasına izafeten 

tasfiye memurlarından Alfons dö Llp 

rizon vekilleri avukat Nısim Barokaa 

ve Nisim Sages tarafından Galata .A.
sigörasyoni Cenerali ha.nmda Alber 

Garon aleyhine ikame olunan 4720,21 

liranın tahsili davasmda mUddeaaleyh 

mezkur ikametgilu kanuniyesini terk 
ettiğinden kendisine hukuk usulü mu 
hakemeleri kanununun 141 inci mad
desi mucibince bir ay mUddetle ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiş ve mu 
ayyen olan 28-5-9i6 tarihli tahkikat 
gününde ilanen yapılan tebligata rağ 
men mumaileyh Alber Geron mahke
mede isbatı vUcut etmediğinden hak
kında gıyap kararı ittihaz ve tahki
kat 2-7-936 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 e talik edilmiş oldu
ğundan mumaileyh Alber Geron mez
kur gün ve saatte mahkemede bizzat 
ispati vücut etmediği veya sali.hiyet
tar bir vekil göndermediği takdirde 
tahkikat ve muhakemeye gıyabında 
devam edileceği ve kendisinin bir da
ha mahkemeye kabul edilmiyeceği teb 
liğ yerine geçmek üzere ilin olunur. 

(23517) 
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EKONOMi 
PiYASA VAZiYETi 
~ytinyağ fiyatlarındaki gev,ek

lik devam etmektedir. Mahsulün u 

Yumurta ihracatımız 

.........._...........__. 

BORSA · PIY ASA 
---~~ 4 11AZ1BAN PERŞEMBE 

Para Borsası .... olacağı hakkında. wı zeytinyağ ta· Her on be§ günde bir vapurla 
cirlerinin etrafa yaydıklan haberle- ı f k d v • 
rin de mübali.ğ&lı olduğu tahakkuk spanyaya yumur a sev e ecegız 

Sterlin 630,50 
1 Dolar Ul.-

20.Franam frınsı 164.-
20 Belçık• trUSJ I0.-

..... 
U0,50 
126.-
116- Dert ortağı olalım! 

etmifti Vl.kı& mahsul donlarm teai- Son günlerde yumurta ihracatı 
rile bol senelere göre yüzde kırk nia- artmaktadır. Alıcı memleketlerin ba 
betinde udır. Eğer bu niabette de tmda lapanya bulunmaktadır. Bu -
nokaanlık olmasaydı, bu seneki zey- gün bir lapanyol vapunı yumurta a
tin ve zeytinyağ rekoltesi, bol bir larak Baraelon hareket edecektir. 

Bundan sonra İspanyol vapurlan yu 
rekolte aeneai olarak kaydedilecekti. murta almak için, on bet günde bir 

1 eni arpa maltıulü muntazam surette Türkiye - bpanya 
araamd& seferler yapacaklardır. 

Trakyada yeni aene mahsulünden Yumurtaların ikinci derecedeki 
arpa piyasaya arzedilmi9tir. Dün mtlfterisi, Fraııaadır. Son aman -
Lüleburgu ticaret borsasından, larda Fransaya da yumrut& ihrac&
TUrkofiae gelen bir telgrafta ilk ar- tı artmıştır. Alman firmaln, Türkiye 
pa mahsulünün borsada merasimle yumurtlanna karşı biru nazlı dav
muamele gördüğü bildirilmektedir. ran.maktadırlar. Halbuki yeni tatbik 

edilen yumurta nizamnamesi muci
Bir iki hafta sonra, Cenubi Anado- bince, Türkiye yumurtaları nevi ve 
lu buğdayları bol mikdarda piyasa- ambalajları itibariyle Alman firma
ya arzedilecektir. Buğday mahsulü larmm alış şartlarma pek uygundur. 
ekaer yerlerde idrak. edildiği halde, Fa.kat Alınan firmaların P!Y8:8aya 
rekolte hakkında kuvvetli bir tahmin karşı gevşek davranmalarmdaki se
yapmak mümkün değildir. Muma- ~p fiatlann ucuzlamasını beklemek-
fih bazı buğday ticaret evleri husu- tir . . w . . . 
si olarak elde ettikleri haberlerde, Diğer taraftan öğrendığimiz.e gö-
mahsul mikdan hakkında rakamla ~.yumurtalara ~1 yükse~ ~ep
if d edil bilecek b" k'ld b" f' _ ler olduğu halde, ihraç ,eraıtinı ha
k"a ~ ~ 1 rdir S:-~ e.. ır 1 

iz yumurta da azdır. Yumurta ni-
~ nmbıış wed . k lt . .rore3 ' yile- zamnamesi mucibince yumurta ih -

nı sene ug ay w re 0 eam~ m . • racatı sıkı denilecek derecede şerait
yo~ tonda~ &f&gI olmıyacagı Umıt le bağlanmlfUr. Mesela, yumurtala -
edilmektedır. rm üzerinde uf ak bir leke olmıyacak 
ICahve flotlerl tır. Lekeli yumurtalar, dahili piya -

Piyasada kahve fiyatlarmdaki ha· 
f1f dU.künlük durmuttur. Sebebi de, 
Brezilya kahve tirketinin ne tekil a
lacağmm henüz belli olmasıdır. Ka
radeniz mmtakasındaki kahve tacir
leri, buradaki tüccara çektikleri tel
gn.flarda kahve 1'inin alacağı tekil 
bakkmda malQmat istemi,lerdir. Fi
yatlar bu tereddüt devresinde 98 ile 
110 ıruru. araamdadır. 

KlerİftCJ anlaıması 

aln11yan memleketlerle 
ticaretimiz 

sa ihtiyacı için ayrılmaktadır. Bu -
günkü şerait altında yumurta ihra
catını arttırmak için, elde edilen yu-

Mısır piyasası 
lstanbul piyuasında mıeır fiatlan 

sağlam bulunmakta ve Karadenis -
den talepler devametmektedir. Ta -
lehin fazlalığı yüzünden fiatlarda 
bil' miktar yükselme görülmüftür. 
Son fiatlar tunlardır: 5,75 kul'\lftur. 

Samsun mıntakuı IIU8Il' piyua • 
smda talep nispetinde fiatlarda yük 
aelme kaydedllmiftir,. Son ftatlar 
töyledir: 

murtalan, yumurta nizamnamesine 
uygun bir hale getirmekten başka 
çare yoktur. Bu da neyle olabilir? 
Yumurtacılık yapan köylünün ve ta
vuk besleme şartlannı kümes nevini 
değiftirmek li.zımdır. Köyde bütün 
bunlar temin edilmediği takdirde, 
dı9ardan yapılan yumurta talepleri 
tamamiyle karştlanamıyacaktır. Bu 
meselelerden bahseden bir tüccar di
yor ki: 

- Yumurta nizamnamesinde en 
ağır yük, tüccarm ilzerine yüklen -
miştir. Perakende olarak köylerden, 
beşer, onar toplanan yumurtaları 

birer birer ayırmak, boylarına göre 
yeni baştan tasnif etmek, üzeri leke
li olanlarını çıkarmak, için amele 
kullanmağa mecbur oluyoruz. Bu 
maara.flı: bir iştir. Eger köylü yu -
murta nizamnamesine göre, yumur
ta gönderecek olursa, biz bu zahmet 
ve masraftan kurtulacağımız gibi, 
yumurta ihracatımız da artacaktın. 
Büyük memleketlerde olduğu gibi, 
tavuk beslemek işi, büyük sermaye 
iti haline girdikten sonra, yumurta 
nizamnamesine uygun yumurtalar el
de etmek daha kolay olur. Halbuki 
birkaç tavuğu olan fakir köylUden 
bunu beklemek haksızlıktır. Fakir 
köylünün bugünkü hayat teraiti de
vam ettikçe, üzerinde leke, saman 
çöpü, tavuk tersi bulunan yumurta -
lar da piyasaya gelecektir. 

Ballk satııları 
lstanbul piyasasında son hafta i

çinde bakla üzerine iş olmamıttır. 
Fiatlar geçen haftanın ayntdır. 

Ege mmtakasında alivre satışlara 
devam olunmaktadır. Son hafta için 
de yapılan 50 tonluk alivre muame
lelerin fiatlan, 4,1875 kuruftur. Pi-

20 Drahmi I0,50 
20 İsviçre fr. 110.-
ZO Çdı kvoe .._ 
~O L91 lS,-
20 Dinar 41.-
Liret ••ikalı 193-
Ftoraa U.H 
Avustul'7S tilin 22,-
llarlıı 21.-
Zloti 21.-
Penso n-
ı.e.a 22.-
Y• so.-
lı•eç -- JO-
Altm !171-
Banknot 24S.-

Ç e fr fer 
Pariı berine 
İn.silis liaerine 
Dolar 
Liret 
Belp 
Cenewe 
Ploria 
'ÇekOllom 
A1r1lıtu~ 
Mark 

İı•mç lnlrona 
lıpann peseta 

Eı ltam 
le ........... 
' il 
1 ' ......... 

Anadola ~ IO 
" -x, 100 

Sirkethani,.. 
Tram••J' 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Astan Çimento 
Merkeıı Banlruı 

01111anh Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

lıf i kr a rl a r . --

.... -
U,50 

120.---11.-
sı.-

196-... -
14,
sı.-
2~ ··-14.50 
S4.
ıı-

171.-
244-

12,0S 
114,15 
G,71,IO 

10.05,11 
4,H,IS 
2,45,17 
ı.ı 7,50 

11,11.IS 
US.Ol 
1.!17.10 

S.05.U 
c ~' 34 

)1/ ... o.,. 
24.15 
41-
u.-
19.50 
1.25 
ıı.50 

10,55 
"'1.75 
~7.-.... 

Türk Borca 1 21,3S 
n 20.2s 

., " III 20,35 
tın kruı dahili 96.-
Jı:rsani A. B. C. !15.25 
SIVU Ernram t 16.50 

O M.50 

Mısır t a hvfll er f 

··~ 1903 il 
19)) lil 

!11.
ıuo 

Sanyerden N. T. iımuile: 
"!' JI ayıa paıarleai ginkü ,.;ı.,u. 

nudı! "Bir Şüphe BoattıM" ba§Zığı 
altında nef"ettiğinu Takıtmden Bay 
JPorvk'w• ~· oln&tW• w gör • 
diim iri, dertlerimiz birdir. 

Y alnu, benim fipll.elerimi biru 
do Mdtaeler ,.,... etti. GetaçUk 
MU..,_,tU pelc .,.,,_ Wbu 91J1dtı. 
16 ,...U Uı4M _.,_ıa.,_.. Bir ae-
u ..,.. ........... ,.,.... Wr 
,,..,. ~ dH. ÇitalcA o ....,..., 
,,_ ı.wr ve aw.ıa-. ~,,..ıcwe. 
fiiplaeleriM AMk oloN1c ..,,.,, Bu 
Mı beMe ~ ,_.,. • ""' ",... 
.,,....,.... pe ...... -. Nten 

~- '"""' " ,.,....ra-, '* waflddef ... ,... ..,... °" Mr 
,.., ........ bofMJ ... , t'9t"cUğW • -
,..,...yanı .. r.ı.. 1ı1nı. uw.t 
.. ,.,..,,., .. .,. oıa.. balJGnm 
• ,. aeudir ,.... !/GfGWMlttlCI ·
bep oWK. B•ro""" Wr tıetilet •U
NNINWie ~rak kcuciftıyon&M. 
Her ,..,._ cemiyette tfMÜl.it yıap1-
ft•, ,..,,...._, .-, ve ._, fMkt 
g(}aettMUWfl dolt oı.&flon ...ıott -
yor W aemp11tUc bir-.... laltvaç 
teldi/1tJrfAM ço~ .ı. tıirlrin 
olmadığım. tJtdıyorum. Yine k tek
liflerin daima n ciddi yollardat& ve 
daha çok ağırbaflı 1riM.!elerden olıı
fUM ~ Mkadqlanmtt1 aöylediğine 
göre, muAit""-e itimat ~ lürmet 
telkWI edn bir MUm var. Oiddi ka
rt1kter1' bir bz old&ığum# dt.ı beti 
biliyorvm. Yalnulıktcan bıkm'f ııa
riyette ol'"""'4 r~ pp11.elerim 
bu teklifleri kabWdex betli alıkoyu
yor. Bay J'tml.k'la dertl.erimi.rit1 ay
"' olU§UM göre Mribirimi.ri eltya
bileceğimüi, tueıu ve tedavi edece· 
ğiMiri ıımuyor ve adreaitli iat'yo -

""''·" Evvell 9lJle IUJlU 96yliyelim ki, 

yasa gev9ek sayılmaktadır. T 0 it v 11 cf f 
Dıt piyasalrada: lapan ya Barse • -----

bize mektup gönclerenleriB ekeeriıri 
adrelllerinl bildirmezler ve tıpln al· 
zin yaptığnm gibi bir rumuzla ikti
fa ederler. 

lona hububat loncasmm kuru bakla 
flatlan 100 kilo h&fma a,ağıda gös
terilmiştir. 

!~:d:ıu ı nll Sonra, Bay Faruk'un adreeinl bil· 
.. m mit bile olaydık, onu liae vermek-

Aııadolu lüıııeuil ,.. - te mazurduk. 

ğilai aöy"led.i w u.ıaklaft'- Fa1uJt biti 
onıı çok fazla aevmi§im. Her dakika 
kalbimde, kafamda o var. Bu*"' 
uzerine günlerce yalvardım. Sevdi • 
ğimi w on.-z yGftyamıyacağa .. 
yazd11" ve a6y'lf:dim. Dertlerimi d61c 
tüm, qktma hürmet ve bana mer • 
1'.amet etmeaini istedim. Bu dert'14 
6kceğimi, onu u.nutmak için beni fe
nalıklara aeııkedeceğini aöyledim. 
Bir ıey tuir etmedi. Güldü. Benim 
kendirini aldkador etmediğimi, bml4 
aeıımediğini ve bir Rum kızını ~ • 
diğüai itiraf etti. O at& """'1 maJI.. 
oolmodım' Aylar var ki hayatıtfl 
t1Z4p 'rinde, hiçbir yer ve eğ~ 
betli aldkadar etmiyor. Her YfJ'f'U 
omnı yokluğut1tı, gmuü.mde aeugiftil 
kuvvetini h"'3ediyorum. Zamat1 N
na onu da1Kı kuwetk bağlıyor. 0-
~k için titnyonım, o ~"' ~ 
1'iriyor. .Evim °""" yo'N ~ . 
Her geçtiğim yerik °""" hatmlll 
var. Bv. beni büsbütün kahrediyor. 
Günden gii.M eridiğimi AiNedi~ 

"'"'· Onun zevkıııııtçinde bat~ 
yclfGmaaına tahammül edemiyorum. 
Y tlfGmak arauaundmı çok uzaktayım. 
Olmek ve öldürmek t.!ttyorum. Bera 
na.nlaa ö'lf:ceğim. Bu azap betli da1WJ 
faz'la yaf(Jtmıyocak. Onu btr TcıMr· 
pnla öldi.i.rmeğe karar verdim. Ta
banca tutmuı in3Gt1 da değtlim. 'JIG
kat aeııgims bM kinle bitirmek iaP.
yorum. Ne ketldimi ve ne tk onu ya
~tact:ığım. Sevginin fiddetindeft do-
9°" bıı Auai yapmakla it&tikam " 
aeııgi bitmi§ olooak mır Siz u der• 
ainiı' CeııabınlZI bıınalm'f bir 1aaJda 
bekliyorum." 

T9 parumm ~ kormna 
haklrftmaki kanmamenin 32 nci 

madeeinin deği,tirildiğinden bahset
mi,ıik. Yeni tekle göre, TUrkiye ile 
Kliring veya bun• benzer ticaret an 
latmuı yapm&DUf memleketlerle ne 
tarzda ticari münasebetler teeuüs 
edeceği izah edilmektadır. Meseli.: 

Aııft•,;;&; -9!k~ 
da 5 kuruş, Kutamanuda 1 kurtıf, 

Samsunda 6,25 kuruştur. 

1 hiza 
Ekstra 

.-...-. .... _İİİİİİiııİı....,lllllllliiiıım------t ' Daha 80Dr&, ıliiifübunuma aflr-
5;2--5;3 Pe'Kl" ta Soyadı ahntttan' .... r kl h ket ed bt ....... .., .., • 

7 
IU ba§lı, mantı a are er r 11.a· 

dm oldu';ıınuzu yazıyoraunuz. Fakat 
nuıl oluyor da, hiç tannnadığuuz. 
vllzilnll bile J6"nedffiniz, bfritııilr 
dertlerinizi paylqa'bllecefintzi dil· 
şümnek gibi rmnantlk bir tua""'1r
da bulunuyorllUJlus. Sbıe, mt.aade
nizle IUllU ta\"liw edelim: Etrafmız. 
da bulunan, aizinle allkadar olan w 
sizin tamdıfnıs Jrimeelenlen biri8i
ni, ırizce en mtmutbtnt intihap edl· 
niz, bu daha doinı bir ha.rekat olur. 

Eğer, sevgisinde ihanete ufnyall 
herkes sizin gibi hareket etaeydl, 
emin olunuz ki, hergün, dünyada 
binlerce cinayet ve intihar olurdu. 
Sizi Teselli etmek için lüzumsuz ve 
fazla sözler aöyliyecek değiliz. Ç'Un· 
ktt mektubunmdan teeelli kabul et .. 
me,;, onu QOk &§ini§ bir derdiniz ol• 
duğunu gördük. Yalnız eir.ıe tuftU 
hatırlata.cağız. Bu sizi terkedene. &
IUJnden daha fazla bir ceza •erebl ., 
lirsiniz. O da fU: Artık kendiıi~ 
hlc; allkaaar o fmaz, lı:at'bf ılfairrif"' 
sevgi kud'~tftlr llıdı~ 1lyrl: ve mtına
ıip birisine verirsiniz. O zaman p 
recebiniz kt hem ıriz me1•ut olacak• 
sınız, hem o. kendiaine ehemmiyet 
bile vermediğinizi görerek, bugll!l 
sizin ic:inde Y8.-.clıfmız azaplara dtl· 
şecektir. Bundan gil.zel intikam otur 
mu? •. 

Arjantin ile Türkiye araamda kli
ring eeut üzerinden bir anlatma 
mevcut olmadığı için burada itha • 
lit yapmak mUtkill bir• ifil, karar
namede yapılan tadilata göre, Arjan 
tin ile taku •uretiyle mal getirmek 
kabil olacaktir. Kararnamenin de 
32 nci maddenin böyle müsait tekil 
al mumdan çikolata f abrikalan çok 
memnun olmUflardır. Çünkü bu mü· 
•••eler Arjantinden kakao çekir • 
deji almak için mU,külata uğruyor· 
1ardL 

Yalnız ithal edilen memlekete ih
racat yapmak prttır. 32 nci madde
nin bir fıkruma göre, bu cihet şu 
wretle temin edilmektedir. "lhra -
cattan evvel ithall.t yapılmak iste -
nlldiği takdirde, ithal edilen malla· 

o.41 

Ademle Havva 
8lrbu ()AHiD 

tlM'Jdı bir genç erkek te her halde 
bu gnıp renkli lngiliz kadını için 
ayni tMiri yapllUI ola gerek. 

Parmaklanm nçlarmım aruma 
eokup kafamı öyle bir çeki§i, yeıil 
gözlerini gözlerime dikip öyle bir 
bakıp ve parlayıeJ var kl, hiçbir ka· 
dmda görmedim. 

Ben mi ODdaıı çok hotlandmı. • 
mu benden zevk aldı, bilmiyorum. 
Bu bir gün içinde bqlıyan doetluk 
tam bir hafta bir fırtına halinde 
atirdtt. Dünya ne gariptir. O ta 
M&DÇMter'den kallmııt, gelmiı. Ben 
aklımda o1mlyan bir •heple buraya 
uiramıfmı. Ve bir u.düf bisi ayni 
otelin çatım altmda birletürmif. Ve 
bu tesadüf en kuvvetli .sev,Uerde 
görWmiyen alevli, hummalı bir qk 
yaratmış. 

Deyvta bagthıe kadar tamchfmı 
bdm1arm en ~l•l. Halbuki ben 
.lnKUJ.Z kadmlarmı daha QOk erkek· 
letmit bilirdim. Onların aevişlerin • 
de tam bir dişi zevki olnuyacağmı 
aaımdmı. Oyıe teklini, teerifatlı ln
liliı kan koca mttnuıebetleri ieitir -

Romanya mmır piyuumda aon 
hafta içinde kayde değer muamele -
ler olmam19tır. Fiatlar vagon bqJ • 
na &f&ğıdaki gibidir: 

Yüzde 17 rütubet Köetence 24.125 
ley yüzde 17 rütube Kal&raff 2•.250 
le .. 

l lma kurtları 
lnebolu, (Tan) - Elmalara mual 

lat olan iç kurtlan ile merkez ve kaza 
larda eaulı bir mücadeleye riritil • 
miş ve ~k iyi neticeler almmıftlr. 

rm bedelleri, veya muteber bir ban
kadan almmıf ayni kıymette kef a • 
let mektubu merkez bankasma ya
tınlır, bu suretle ithal edilen malla· 
rm mukabili ihracat, ithal tarihin -
den itibaren uamt alb ayda yapıl· 
madığı takdirde, merkez bankuma 
yatırılan ithalat bedeli hiçbir lhba • 
ra lüzum kalmaksızm hazineye irat 

kaydedilir.,. 

dik. lngiliz ldetlerinde kan koca
nm QOk teklim olduklarım bilirdik. 
Anlqılıyor ki MVgi bahislerinde tef
rifat kaideleri ytlrllmüyor. 

O ağlrbl.flı, mağrur görünen ln • 
giH .. kadınlarının da nihayet kadın 
ve nihayet ditl olduklarmı anladık· 
lan bir zaman, bir saat, bir dakika 
var. Meaele bu dakikayı yakalamalr
ta! 

Deyvia'le tam bir hafta çı)pı NV• 

dalılar gibi yapdık. O pek u fran· 
IDC& biliyor. Benim bilcliiim ingilm. 
ce ancak bir kadına qk n mevıt &r• 

zulanm &lllatacak kadar. J"akat ein
ıd rabıtalard& dilin ne kıymeti var. 
Gözlerimizle konutuyoruz. 
Şarap fabrikaları hakkmda.lci tet

kika.tmı bitiren 1'ocuı hafta ao
nunda otele geldi. 

Ayçioefi libt bir adam. Upmun 
vtlcut Ü8tt18.de )'Ul)'Uvarlak bir ka
ta. 

Onu ıörilnce &aldım kad.ma dof· 
nıw. 

Paranın en acı temleri kadın, er
kek sevgilerinde kendini gÖ8teriyor. 
Zengin bir ihtiyarın genç karw ol· 
mak ka.dar bedbahtlık olamu. Eter 
bu genç kadın tabi-.tten llaklarmı. 
tiyen bir ka.dm.aa ! 

Fakat böyle ,u.ı w aenc bir ka
dm 1enrin ful\t ihtinr kocam ot-

Sellüloz sanayiine 
elveri§li ormanlar 

Izmit kağıt f abrikasmdaki f aall -
yet deva metmektedir. Tecrübeler 
yapılırken baz ıkUçUk sipari,ıer de 
aradan çıkanlmaktadır. Sümer bank 
kağıt fabrikasının yanıbaşnda bir 
de mellüloz yapabilecek bir fabrika 
kurmak için tetkiklerini ilerletmit -
tir. Bu mabatla fabrikanın yanmda 
bir ana satınalınmıştır. 

Izmit kağıt fabrikası, aellUloz ih
tiyacını bveçten temin etmektedir. 
Ziraat veki.leti orman dairesinin 
yaptığı tetkiklere göre, memleketi • 
mizde eellüloz sanayiine müsait or
man aahalarmm yerlerini tayin et -
miftir. Trabzonda Maçka kazuı da
hilindeki ormanlardaki afaçlann 
aellWoza elverifli olduğu anla,ıl -
maktadır. Orman daireel, ve bir fab
rika kurmağa yetitecek kadar sellil
loı aanayiine mUlait orman Abaları 
aramaktadır. 

mak ta pek terefli ve keyifli bir ~Y 
olmua a;t-rek! 

Eski izdivaç kanunlan karı koca 
olacaJdarm yqlın ve içtimai mev
kileri noktaamdır.n biribirlerine denk 
olm&laruu emredennif. Bunun ne 
ince b:: diıt;ünO, olduğunu vak'alar, 
hi.dise1a yan gülünç yarı acı iapat 
ediyor. 
Şimdi tU genç ve güzel kadmm 

yanında koca di)le boy göeteren ı

dam dauna koca olabilen bir adam. 
Fakat bu kadm için 1evilen bir ko
ca olMasuıa imkan var mı? 

lngtlizler hiçbir zaman ya.,lar.nı 
göaterruczler. Y etmit y&§llldaki bir 
lngilizi aneak ellilik tahmin edebi -
lirsiniz. Fakat Mister Deyvi.a bembe
yaz kafası ve yüzünün parmak ka· 
dar c;izgilera, çukura batan gözlerlle 
tahn inleri de geçiyor. 

Yemekten aonra bir~ mektup 
yı mak için u.lona geçmiftim. 

Benim gibi pzete okuyan, yuı 
yazan u değildi. 

Bir aralık lngiliı kadmmm çok a
hftıjml kokulunu duydum. Daha 
bqmll kaldırmadan öntlnıe bir ldl
çUk klğıt dtfft,ü. 

Ve kan koca onlarm yuwndan 
kiP IMDIÖre doiru sittürJerini 
86rdüın. 

acele etmelidirler ! 
Soyadı almak için tayin edilen m(ld 

det bu ay sonunda bitmektedir. Bu 
h118118ta matbuat umum müdürlUğiin
den gönderilen tebliği aynen koyuyo
ruz: 

"Soyadı seçmek ve kiltilfe yazdır
mak için konan müddet 2 temmuz 
1936 tarihinde bitecektir. O tarihe ka 
dar 11<>yadı alıp ldlt11ğe yazdırmayan
lar :S liradan. 1:5 liraya kadar para ce
zuma çarptmlacağı gibi bun1nn 80-
yatlan doğrudan doğruya Vali wya 
kaymakamlar tarafından tlıkılacak -
tır. Halknmzm o tarihten önce ~~t
larmı seçip nUfua idarelerine bildir • 
meleri li.zundır.,, 

Kızllay haftası 
Kızılay hattuı mUnuebeW. Ueldl

dar kaza şube8i tarafmda.n. Doğancı
lar parkında, büyük bir tören yapıl -
mJ41tır. Doğancılar parkı bayraklarla 
donatılmış, bando mUzik akfama ka
dar güzel parçalar çabnittır. Buıtın 
ayni prooğram tekrar edilecektir. 

ıile: 

Ailemi lrayltefff 111 
lleldeelılrden Mehmet Ali ()idi 

lmzuile: 
"Bekü aetledır "111'yfm. Bw erıc.A:, 

• bir ktz çocultım var. tJç tl.JI olull"'ı 

O lı •• d'
-I 11.,.1,,...L 1Kıyahmı kuatamak jçi" euimdtm •'I 

.,, v• •n 111 • nysm. Jlilteaddtt tk/alar .,,.,... tll • 
fıtlyor•• tJAlıütuı mektup gihtdertliğim 1uJl4,I 

:ı.tanbuldan Emel mız..Ue: bit' cevap t1lamadt§tm 9"" caaemt fi" 
"B~ ald'"'81 olduftıtttı 1t.i.aaet· nıma gelme3' jçin MndWM p o r ti 

tiğim bir g~.,. Mr MM eweı ta- g6ndertlim. YıM bır oeııap Cllamod•"" 
?Hfhk. Ve ~CI t.iewM etffm. Çoouklanmı" J&aaretı g<Sdlmde tiU • 
mınae.. giu •"'""'~tlefiyor w mekte, •Ue?n"' mektııplanmı ~ 
biramitniri .teuiyorcluk. Baı ilk g6- av: btrakmaat ve bura_r geUp ,; 
rüf'Mler '-' Gf1c ve ltnit balla,. mıyecel' 1uıkkttltlt.ı Mr ce1'GJ' ~ 
kentlisine ""'"fh. 0-. .ı. ,,_, mm..ı .eye cat/et?MU1 KtlflU"' ~ • 
ae1Nliğt fifUoıtrdt. l'flltat htMfM Mr· loro teveaaül etaem naatı Mr MtlOI' 
1t.4ç oy evwı .,..,,.wıo Mr A'9 ya.. ye vannm' Utfeıı bana bir tUtJI 
riMml •Wt, ben4fM ıımklapla1c veriniz' ' 
içM bol&atleler buWıı. Jl'eıaiWM.eıa Bize ailenizin oturdufu ,erin 'r4' 
aordtıM. Artııc ~ Utemedi- reeinl r&ıderiniz ,tahkik ettlrelllllo 

-------- -----------
Kocumm yanmda bana mektup yapmalı! dejildi. A.damcağmD gösüne ~ 

bırakan kaduım ceaareti benl kor • Acaba lıluhelm'e kadar lide)'im mele ne lüzum var. Ben burada bil' 
kuttu. Onlar gözden k&yboluncıya mi! rörünmemek için yemek mıuıaı 1/1 
kadar elimi Jc1ğıda ıüremedhn. Orumı da eörmek hiç fena de •• li bir köte<le aeçtim. 

Sonra yavqça açtım. KUl'lunka - iil· Fakat Alia'i yalnD bınkalı bu· IGimde tatlı bir llCak var. 
lemle yemek liateeinden kopanlmtt cUn taa bir hafta oldu. Arkadıılar • 
kağıt parçuma fraıwzca iki satır döndW.r. Y&lım bllim Anven1i ar- .t 
yazılmif. Fakat bunu anlamak ~in kadq )'Ü•Jad!IJ Atman kızile Ba· Almanyada eeyahat ederken 
QOk uğra"tım. Ingiliz kadmmm fran den Va1fer'e bphealara sttti. Aliı manca bilmemek imam dilalz edl1°'' 
sUJC& konUflllMI bilmem pek ,Uç bizim geveze &rkadatlaıdui let arat- Otellerde, bl1yt1k lokantalarda kold• 
anlaşılıyor. Yazıamı anlamak kolay tınru.. fakat trenlerde ve maiualarda ı." 
olmadı. Nihayet kelimeleri, harfleri Fakat ne olul'8& ot.un. Iman ae- saıı hokkabu k.W Dilile _..
ayrı ayn tahlil ederek mua çıkara.. vilditl, davet edildifi yeri ve inl&ıu tamadığı meramını ~~ ~ 
bldm. ihmal -=:meli. rözlerile anlatabilmek içn;! 

"Yarm Manheim'e P:l,orus. Bir Bu kil!t"A ,seyahat te prip bir ma- Para meaeleei de benim lGill -" 
hafta kalacatD. "Otel Baden" • ine- oera ola~· • himletmefe bqladı. 
ceğiz. Gel." Daha •-:P"tdaa metrdota1e treni Ulttımdekl para tükeniyor. 

Ontimdeki mektuplara bakakal - eordum. ~c; d~eden: Nur içinde yatam. Annemin a-"' 
dım. - !ekıs bucukta. dedi. ilk Avrupa eeyahatine çıkarken .,Ç, 

Birini Aliı'e yazıyordum.. Bun.da Ve illve etti: dili elll lnglllz Uruma güvenlyonı* 
biraz rahatsızlandlfım için pciktl - - lki yolcum~ daha ftl', Onlar Bu parayı iki buçuk yıldır ~ 
ğiml, beni merak etmemt9ini, bir iki da a~ trenle lidi,orlar. psdirdiftm halde a&rfetmek lb~ 
güne kadar geleeefimi yumlftn. Bu ıld yolcwıma kimler olduiww cmı- duymadım. 
Otekini de htanbula, bizim ameua- &Dl&mqtJm: Kılllnet nerede imle. ---* 
ele ile ıı,,.....,. y&llDllbm. Onlann - SeJm buQUktu ..,. tna ftl' Tun eeldz bu~ ateUn ~ 
Avrupaya bir aeyahat yapmak ana- tabii! alonuna indifim zaman on1arl .,.. 
lan vardi. Amcamm km Meral lJi - Bire de iki bu~ var. mu tlgllncU ma•da g&ıdtım. ~ 
almanca bilir. Efer 1eyihate karar ki t!ı!a:.~= -;::: ~ her ihtimale brp gel 1-' 
verdilerse Almanyamn bu cenup ta- heim'de Otel Badea'e telefon · edip =k lp kapıya karp olall 
rr -nı mutlaka pllp ıörmelerini benim için banyolu bir oda isteyiniz. GöB IÖle p1ince pndinl ~ 
tavsiye ediyordum. - Zmredentnls. dı. 

Bu bir aeY defli. Fakat All9'i ne Onlarla ani trenle litmek dolnı C A,... -"' 
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lstanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu llônları 

Komutanlık birlikleri hay
vanatı için 330,000 kilo yu
laf veya arpadan ucuz fiat 
teklif edilen 16 Haziran 9 3 6 
Sah günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Muham
men tutarı yulafın 17325, 
arpanın 14 O 2 5 liradır. İlk 
teminatı yulafın 1300 ar

l·ı TACETTiN GÜ~TAN 1 

1 BüYüK MOBiLYA MAGAZASI 

Bir 
defa 
gelip 
görü· 
nüz. 

5 - 6 - 936 

4053 
p~n 1053 liradı~ Şartn• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mesi her gün öğleden evvel ---------111!11------------·~ 
Komisyonumuzda görülebi - K · f ı · ı 
lir. İsteklilerin ilk teminat apah zar USU 1 e 
makbuz veya mektublarile 

beraber 2490 sayılı kanunun E ks ·1 ıtm e 1• ı a" n 1 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte belli gün ve 

ihaleden en az bir saat ev- su·· me r Bank veline kadar teklif mek-
1 

tublarını Fındıklıdaki Ko-

mutanlık Arttırma ve Eksilt Umumi Müdürlügv ünden: 
me Komisyonuna vermeleri. 

( 2 9 8 O) 1 - Konya Ereğlisi bez fabrikasında yapılacak müteferrik inşaat 
••• 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıt'atın senelik ihtiya

cı olan 201,700 kilo Sığır 
eti kapalı zarf usuliyle 

vahidi fiya~ esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen iıişaat 
bedeli 79.261,49 Lira.dır. 
ı - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 

D) Vahidi fiyat ve keşif hillasaları. 
E) Projeler 

NEOKALMiNA 

24-6-936 çarşamba günü 
saat 15,30 da alınacaktır. 

Muhammen tutarı 70,595 li
radır. İlk teminatı 4780 lira
dır. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
mukabilinde verilir. Komis
yanumuzda hergün öğleden 
evvel görülebilir. İsteklile
rin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 No. lu 
kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki yazılı vesaikle bera

İsteyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde A.nkara'da Ziraat 
Bankası binasındaki Sümer Bank Muamel&t Müdürlüğünden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 16. 6. 1936 Salı günü saat 16 da Ankara Ziraat 
Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapı

lacaktır. 

Grip· Nevralji • Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm - Romatizma 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi l!zmıdır. 

-----------111 !111111111111111111111111111111111111111~ ber ihaleden en az bir saat 
E Savan Aranıyor 5 evveline kadar teklif mek
~ Büyük bir mUessesede çalıştı- : tuplarını Fındıklıdaki komu 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ilin edilen meblağ cesametinde 
bir bina inşaatını muvaffakiyetle Y!l-Ptıklarmı tevsik ederek eksilt
';le gününden Uç gün evvele kadar Bankaya müracaatla bir ehli
yet varakası alacaklar ve bunu teklü mektuplarına leffedeceklerdir. 

Tabiatın bahşettiği güzellieı 

loymetıendinr. Esmer, kumral 
aanşm her tene tevafuk eden ye· 
gine kremdir. l.Afil kokWrtle ee· 
vimli bir bava yaratır. Cilttekı 

leke, sjviJce, çil ve buruşuklukları 
kinıilen giderir. Gençlik taraveti 
ni haiz yumuşak ve cazip bir ten 
yaratn. 

KREM BALSAMIN YAGU 
Gece için penbe renkli 

KREM BAi.SAMIN VAGSl7 
Gündüz tçin beyaı renkli 

KRE!\1 BAi.SAMiN ACJ BADEM 
Gece lc;in beyaz renkli 

KREM BAi.SAMiN ACJ BADEM 
GUndUz için beyaz renkli 

BUttln tanınmış ctriyat ve tuhafi 
.. iııiliiıaiillMi•MıiliıiMillliiliılli ye mağazalannda vardır. 

INGU.IZ KANZUK P.:CZANF..SI Beyo~lo · lstanbnJ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Alemdağı def neli Suyu 
Müteaddit resmt mUessesatı ıırhhiye mütebasaia etibbası tarafından ya,. 

pılan hikemt, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen 
raporlarla, ıııhht 8Ularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (ko
libasil, a.naerop, likefyan) mikroplarla her tUrlU mevaddı k.imyevtye ve 
uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildirilen ve emsali arasında en kuv
vetli BADIOA.KTEl'lTESt bulunan Alemdağt Defneli suyu 10 haziran 
936 günUnden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) iba
resini havi zımbalı hususi kurşun mUhürle milhUrlU otuz litrelik küçük 
boy damacanalarla. iki buçuk litrelik galon şişeler derununda suculara 
yerilmeğe başlanacaktır. 

Yukarıda evsafı hikemiye, kimyeviye ve bakteriyolojik hassaları ve 
bilhassa RADIOAKTEVlTESt.NtN fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun 
eafiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerindeki vakfın husust kurvun 
mUhilr ve zmıbasma dikkat etmelerini ııaym halkımıza ehemmiyetle tav
alye ederiz. (2965 4068 

BETON MAMULATI 
KIREMiTL,Q• 
T~ZYiNAT PAQMAKLIKLAQI• 
l'V~ALAR vı OiREKL'R • 

- __ ---==..:_-~ - --

:nlmak üzere orta tahsilini bitir- 2 · 
:miş olup iş hayatına atılmağa ha- E tanlık satm~lma Komısyonu 
;:vesıi, eski ve. yeni yazılan iyi bi- : na vermelerı. ( 307 5) 
alen 18-30 y!'-Şlarmda bir Bayan S -r-.·..,,y-, 

-aranıyor. - 1 b 1 K t l -

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar SU.mer Bank Umumi Müdilrlilğüne makpuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet ihale saatinden bir 
saat evveı~""kli<1ar gelııi ş ve zai'fm ıtanünrşerruaekapatıl.mış bu
lunması lazımdır. = Isteklilerin tercümei hallerile : starı u omu an ıgına 

~hl~~~~o~flu~(hta~~ba~ıkrt'~~Güm~ w~~-----------------------=~~sta ~~su 84) adresine5 Hastane~ninsenclikihtiyaa -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: göndermeleri. 5 olan 5 7 ,000 kilo Ko~n eti 
'-11111111111111111111111111111111111111• k 1 f uı· 1 24 6 936 

apa ı zar us ıy e - -

ÇOı< 
ZETLI OLUR 

Hali Tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM ŞffiKETI 

Tasfiye Heyetinden : 
Karadenizde Karaburur mevkiin

de sahile oturmuş bir vaziyette o
lan ••GERZE" vapuru hakkında 

icra kılman açık artırmada elde 
edilen Bedel, haddi 18.yıkmda. gö
rillmiyerek artırmanın uzatılmasma 
karar verilmiş olduğundan talip o
lanların 17 Haziran 936 tarihine 
mtisadif Çarşamba günü saat ondan 

Çarşamba günü saat 15 de 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 25650 liradır. İlk temi
natı 1924 liradır. Şartname
si 250 kuruş mukabilinde ve 
rilir. Komisyonumuzda her
gün öğleden evvel görülebi
lir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaik
le beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıdaki 
Komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(3076) 

Saç dökülmesı ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir ille 

on ikiye kadar Sirkeci Liman hanın- -----------
da Birinci kattaki dairei mahsusada 
toplanan Tasfiye Heyetine mlira· 
caa.tlan llAn olunur. 
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Istanbul Asliye Mahkemesi birincl 
hukuk dairesinden: 

Holla.ntse bank Uni ye merhun 
4600 adet Izmir sanayi v" ticaret T. 
A. Ş. hisse senedi 2 ci arttırma sure. 
tile 12 haziran d36 cuma günii saat 
10 ile 12 araıımda lstanbul menkul 
kıymetler ve kambiyo borsasında sa
tılacağı llAn olunur. (23515) 

Kolaylık-Şıklıl( 
Her t•1de11 enet bla7!1Jı ·.,.; ,. •• ,.,. ......... e., .. ı ••. ··~ 

!fi• J•p•lmıt ol•• "• autOr-kD• 
ı.tla" ılra,.lı flkllfı da la111l11 •f. 
Mlf elurüır. Hutut• lllc.ltlr v .. 
cud .. tenHlbhO dOzottl,: H •• 
t•dld ıı.,.htıenf• ~u. utı~ .. , ..... 

,.lretı ı 7 tt• lfredH ltl .. N.., 

Sat'' ,.,. raln!.• ı .. 

HOLANTSE BANK üNi ~: 
&.<' ..A..~ A.KÖV - lj::)A.;L.. AS 

• 
ELVERiŞL;i ŞARTLAR 

Tarsus Belediyesinden: 
300 lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktı!• 

Talip olanların tastikli diploma örneği ve sair resmi k~; 
ğıtlariyle beraber 29 Haziran 936 gününe kadar Beledı; 
yemize müracaat etmeleri ilan olunur. (2853) ... 

40~ 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve
ril mit MAVi J iLET biçak
larını kullanınız. 
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E Kapah Zarf Usulile 

EKSiL TME iLANJ i 
SÜMER BANK . ~ --Umumi Müdiirlüğünden: § 

1.- İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası i 
ıilindir dairesi revir inşaatiyle demir anbarı tamirab E 
vahidi fiat esası ile eksltmeye çıkarılmıştır. ln§aabn i 
muhammen bedeli 37.091 lira 80 kuruştur. 5 

2.- Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardir : E 
a) Eksiltme şartnamesi E 
b) Mukavele projesi § 

TAN il --

Devlet Demiryollan ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

:ı• mı•• ıı ıı •ıııı •ı ııı •ı ıı ı•ı ıı ı•ııı ı• ııı ı• ıı ıı •ıı ıı •1111 • ıı ı ı• ıı ıı • ı..; 

! " TAN " gazeteıinin 1000 liralık ıigortalı ~ 
1 abone teklifnameai kuponu 1 

Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerl _ No Tarih: 5. 6. 1936 = 
maden kömürü 18-:6-936 perşembe günü saat 16,30 d 1 1 

. 
1 

a 
-kapalı zarf usuliyle An.karada İdare binasında satın alı -

nacaktır. 1 
Bu işe girmek isteyenlerin 23606 liralık muvakkat te İİ 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tari 
-
h 

ve 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhil 1 
alınacak ehliyet vesikasını tekliflerini aynı gün saa 
15,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır 1 
Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabilinde Ankara v 1 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 3 O 3 5) 

e 
t 
. 
e 

1 

-
Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 
----

lşJ ve illcU ' 

1 

1 -

1 

1 

1 

1 
-
1 
-

c) Fenni şartname ve zeyli 5 -----------------------
d) Ölçü usulleri : Muhammen bedelleri, muvakkat tetminatlan eksilt -

1 1 

1 

Veresesi 1 
-

e) Vahidi fiyat ve keşif hülaıası § me gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf u 1 
f) Projeler, termin planı : suliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu iş I 

-
kimlerdir? - 1 

1 e lkametgi.h 
Talib olanlar bu evrakı iki yüz kuruş bedel mu· ~ girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerin 

kabilinde Sümer Bank Ankara ve btanbul Şubeleri E ve kanunun tayin ettiğ·i vesikalarla 7-5-936 T. ve 329 1 
veznelerinden satın alabilirler. E No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak _ 

3.- Eksiltme 11 Haziran 1936 Perşembe günü ~ ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltm 1 
ıaat 15 de lstanbulda Galatada Bankalar caddesin- § saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine İ 

1 

7 

e 

Ad.reıd -
Malfiliyeti var 1 
mıdır, var ise ne-
resinden malnI- . 

-1 
dür? 

1 1 
-de Sümer Bank Şubesinde icra edilecektir. : verm\ş olmaları lazımdır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. Ta- ~ Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire 1 
!iplerin 2782.- liralık muvakkat teminat vermeleri E sinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğün = 
lazımdır. Eksiltmeye girecekler 30.000.- liralık : den alınabilir.,, (2977) ~ 

- 1 Ball&Dgıcı : Nekadar aman 
t~ abone olduğu 1 - Sonu: -

1 1 
bir tek bina yaptıklarına dair vesaiki eksiltme günün- § Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati -
den be§ gün evveline kadar Ankarada Sümer Bank : bedel teminat gunu 1 

Bu kupona dercedilecell ,utlu p7et olmn&klı 1uümıt olmalıdır. -
1 -

Umumi Müdürlüğüne ibraz veya poata ile göndere- § Beyaz ve toz 787,00 Lira 59,20 Lira 30-6-936 15 i 
cekler ve alacaklan ehliyet vesikasını teklif mektup- § sabunlar 

Gazetenlzln 2S ~"Isa.o 1936 nüha .. 

latanbulda Tan gazetesi sigorta ıervisine. 
1 

larma raptedeceklerdir. E Arap Sa bunu 3400,00 ,, 255,00 " 
193,31 u " 

15, 3 O i ımda yazılı ~artlar dairesinde kam- 15 
ya karşı 1000 li alık slgortab abone kuruşluk 

-
1 

6.- Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve § Sütkostik, Po- 2577,50 ,, 
ıaatden bir ıaat evveline kadar Sümer Bank İstanbul : tas kostik Soda 

16 i yazılmak istiyorum. Abonema.n bede- pul ve 
U gönderilmiştir. Sigorta muamelesi- lmza 

" 1 
Şubesi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi edil- § Karbolineom 1600,00 " 

· mit. bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek mektupla- E Amonyak 175,00 ,, 
120,00 " 
13,13 " 
13,50 " 
98,63 ,, 

1-7 -9 3 6 15 i nin yapılmasını dilerim. 1 
,, 15 ,3 O ;ı• ıırı•ıııı••ıı11•ıııı•ıııı•1111•11ıı•ıııı•1111•ıııı•ıı11•1 111•ıııı •rr 

rm ihale ıaatmdan bir ıaat evveline kadar gelmiş ·~ Trikloretilen 180,00 ,, 

1 
ve zarfların kanuni tekilde kapatılmıt bulunması : Hamızı Kibrit 1315,00 " 

" 16 
2-7-936 15 

şarttır. 3910: Tuz ruhu 1000,00 ,, 
11111111111111111111111n1111111111111m11111111111111111111111111111111111111111;:: Göztaşı 1400 00 

7 5,00 " 
105,00 " 

" 15,30 

4079 ' " " 
16 

İSMAİL HAMİ DANİŞMEND, Dr. ALİ SÜHA 

FRANSIZCA 
Kıya.si ve Gayrikiyasi 

FiiLLER 
• 

taariE §ckİlleri ve tam tercümeleri 
Conjügaiaon et traduction des verbea 
reguliera et irregulierı 

Yabancı dil imtihanlarına girecekler 
için mühim bir eser 

Fransız dilindeki kıyasi ve gayri kiyasi fiillerin bütün 
tasrif şekillerini ve bunların Türkçedeki tam karşılık
larını gösterir. 
Mektep talebesi için f aydalr bir kılavuz vazifesi görür 
ve imtihana hazırlanmalarını temin eder. 

•-----Fiyatı 125, ciltlisi 150 kuruştur. 
KANAAT KİTABEVİ ----

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

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

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

Cinsi 
1-Çam tahta 
2-~am kalas 
3 - Vagon tahtası 
4-Çam dilme 
5 - Çam muhtelif 

Takribi M1 ı 
536,000 
509,040 

1059,074 
315,040 
342,750 

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

921,49 " 
1002,54 " 

Mu~ammen bedeli (53.367) lira olan muh'telif ilaç 
ve tıbbı malzeme 25 Haziran 936 Perşembe günü saat 
15,30 da Ankara'da İdare Binasında kapalı zarf usulü ile 
satın almacakdır. · 

Bu iş~ gir~ek isteyenlerin (3918,35) liralık muvak
ka: t~mınat ~~e kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerını ayr:ı ~un saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermelerı lazımdır. 

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

4067 

. lsm.i'. muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 29-6-1936 pazartesi 
günU hizalarında gö~.terilen saatlarda Ankarada idare binasında ayrı ay
n . ve kapalı z~:f us.ulu ile satın alınacaktır. Bu işlere girmek istiyPnlerin 
~ızalarında go~terilen muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği ve
ııkalar ve teklif mektuplarını ayni gün Amyant ve Klingrit malzeme için 
(sa.at . 14-e~ ;. Transmisyon kayışları için (saat 14,30-a); muşamba ve pe
gamoıtl~r ıçm de (saat 15-e) kadar komisyon reisliğine vermeleri Jizım· 
dır. Bu ışlere ait eartname Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğüo
de, Anka.rada malzeme dair.esinde parasız ola.rak değrtılmaktaclır. (2927! 

Ismi 

Cem'an 6660 kilo muhtelif eb'atta) 
amyant ve klingrit levhalarla kord) 
amyantiu. ) 

Cem'an 1855 metre muhtelif eb'·) 
atta tek ve çift katlı transmisyon) 
kayıoı. ) 

Cem'an 2030 metre beyaz ve) 
kahve rengi muşamba muhte-) 
lif eb'atta linoleom ve be-) 
yaz kahve rengi pegamoit • ) 
ler. ) 

muhammen 
bedeli 

6187 Jira 

2692 lira 

7431 llra 

Muvakkat 
teminat 

464 Iira 

201,90 lira 

557,32 lira 

Eksiltme 
ıaati 

15 

15,30 

16 

4-069 

Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton üstüpü 
26-6-936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf . usuliyle 
An.karada İdare binasında satın alınacaktır . Bu işe gir
mek isteyenlerin 2231,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 
No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak 
ehliyet vesikasını teklifleri ile birlikte aynı gün saat 

, 

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

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

Eksiltme şartnamesi ve tef errüatı parasız olarak Ha
kanlık Malzeme T'"'ir' · tien verilecektir . 

Muvakkat teminat 7 lira 32 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 16 Temmuz 936 Per

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

lstanbul Telefonu Direktörlü· 
günden: 

Muhammen bedeli Cif. 4950. Lira olan 1000 adet mUs
pet, 1162 adet menfi akü plağı ve teferrüatiyle 60 adet 
muhtelif eb'adda cam kap a~ık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9-6-936 salı günü saat 15 de İstanbul, Tahtakale 
Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız olarak mezkur Direktörlük Levazım Dairesinden 
alınabilir. Muvakkat teminat 3 72 liradır. Taliplerin yu
karıda yazılı günde saat 14 e kadar teminat akçelerini 
yatırmış olmaları lazımdır. ( 22 ı O} 

BANZOPiRiN kaıczleri HeRveRoe40KuRuş 
NEFES BORUL4RINI TFl'1İZLE • ALCAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay

darpaşada İdare veznelerinde satılmaktadır. (3036) 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7-6-9 3 6 Pazar günün
den başlayarak her Pazar günü Haydarpaşa - Sapanca -
Adapazarı - Haydarpaşa arasında gezinti katarları işle
yecektir. 
~~ katarl8:nı: kalkış ve varış saatları aşağıda gösteril

mıştır. Gezıntı katar lan için gidiş dönüş biletlerinin 
köprü, Haydarpaşa ve banliyö istasyonları gişelerinden 
evvelden alınması mümkündür. 

Fazla izahat için bu gişelere müracaat edilmesi. 
. Vapur· Tren 

Köprü kalkış H.Paşa kalkış Sapanca Ariiiye kalkış Ada 

-

( 
( 

( 
( 

1) 6.25 
2) 8.00 

6.50 
8.30 

Tren 

kalkış va. 
10.29 10.43 11.03 
11.40 11.55 12.15 

Vapur 

Ada kalkış Arifiye kalkış S~panca H.Paşa kal- K öprü 
kalkış kış varış 

1) 15.53 16.15 16.3 7 20.28 20.43 
2) 17.00 17,23 17.47 21.13 21.48 

Not. ( 1) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 ncü mevki 
(2) No. ile gösterilen katarlar yalnız 1 nci ve 2 nci mevki 
vagonlarla teşkil edilir. ( 3 O 9 2) 
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iste Dünyanın En Büyük Teşkilitının 
KAFASI .... 

.. 
• 

BEYNi • • • • 

Amerikada, Detroıt Şehrinde 
General Motors'un Merkezi 

~ 
. :\ 
•• 
•• •• 
il 

•• 

General Motors'un 
Laboratuvarları. 

ve KOLU ... 

FRtGiDAiRE Fabrıkası 

Bu muazzam teşkilat, sıhhatlerinin kıymetini bilenler için, 

MAD E ON LY BY MOTOR S 

• 

Soğuk hava dolabının 1936 modelini meydana getirmiştir 
• • • • • • 1 awmwi=Ri'G'i'"ömAı'i''R''Ennımııııııııı~ 

- -
r·•m••""'"'F"R"i''G''i''DA'TRE"''--1 - -~ -! Dünyada mevcud aoğuk hava dolaplarmm en : - - - -§ Soğuk hava dolabını kullananlara sorunuz : ~ 

: idareliıidir. : - - - -: Müttefikan onun eşsiz faydalarından bahsedecek- 5 
: Elektrik cereyanını adeta kıskanarak aarfeder. : - --•...-.uun1111W1n1:11mnt1urmnnn111mııınıı.1111111111111111uı~ 

- -: !erdir. = - -;:;ıııııııııırıı11111111ıııııııııtıı111111111111rnı1111111~111tılfl11rrııı111111111111'r. 

1936 Modeli FRiGiDAiRE 
5 esasa eJayanarak tefevvukunu ispat ediyor 

1 - Ekovat kompresörü sayesinde o/0 50 nisbetine ka dar ce,reyan taaarnıfunu temin eder. 
2 - Gıdaların bozulmasma ve uzun müddet muhafaz aları için garantilidir. 
3 - Bol mıkdarda buz çıkanr ve bunu en kısa zaman da meydana getirir. 
4 - Motörü üç parçadan ibaret olduğu için kat'iyyen bozulmaz ve yağlanmasına ihtiyaç bıralanaz. 
5 - Kullanışı çok kolay ve rahattır ve her türlü arıza ya kartı teminatlıdır. 

BOURLA BiRADERLER ve ŞÜREKASI 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu: istiklal caddesi - Ankara: Bankalar Caddesi - İzmir: Gazi Bulvan - ve SA TlE nin bütün ıubelerinde. 

:..•ıııı~ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•c :!.•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••c: 

: GAZI ANTEP : Hasan Hilmi ve Abdüllah Güzel. ~ A n ad o.I u ~ ADAP AZARI : Keramettin Barut ~ 
ADANA : Muharrem Hilmi § j ZONGULDAK : M. Mahir Aysen m 

i MERSiN : Çankaya Kollektif Şirketi 1 :: SAMSUN : 8. Alballa ve oğlu 
- KONYA : Ali Ulvi Erandaç. - sat I ş i TOKAT : 8. Alballa ve Cemal Kovali 1 
1 1 _ TRABZON : Harunlar _ 

AKŞEHl'R : Alqehir Bankuı 1 ANTALYA : Ahmet Şevki ve Şsi 1 
1 KA YSERI : Saatçi Zeki Saatman 1 - DlY ARBEKIR: D. l. T. E. Elektrik Mağazası = 
- ESKiŞEHiR : Hilanet ve Hasan Basri - Merkez 1 e r·ı 1 BURSA : Ediaon Mağazası Marko Davit ~ 
1 lZMtT : Saatçi İbrahim Nazif 1 i BALlKESlR : Şah Mehmet ve Hüseyin Avni 1 
;r••ıııı•ıııı•ıııı .,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,,,,,.r. ;ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ı• ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ı• ıııı•ıııı•ı ııı•r. 
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