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5 KURUŞ 
SiYASAL GONDELIK GAZETE 

Blum kabinesi nazik vaziyette 

Fransadaki grev vahimleşiyor 
ve gittikçe daha umumileşiyor 
Yeni Fransız 
kabinesinin 
manası 

Blum 
birliği 

İngilizlerle 
"" 

yaoacaqını 

sıkı bir iş 
söylüyor 

Boğazlar 
konferansı 

Bu ayın 22 sinde 
i~ima ediyor 

DUn geı; vakit Londradan rad
yo ile aldığımız haberde, ayın 22 
sinde Montrö'de t-0plaıunıu;ı mu
karrer bulunan Boğazlar kon -
frransının tehir edilmek ihtimali 
menuuhab• idi. 
Ankara mahafilinde yaptığımız 

tahkikat bu llıtimalin varit ol
madığını gö•termi. tir. 
lliikiımetimizin Boğazlarla alil.

kadar devletlere yapını~ olduğu 

dante, IH·r taraftan müsbet ce
\'llplar ,·erilmis ve bu re,·aplarm 
hep•inde Haziranın 22 sinde 
Montrö'dc meselenin görüşülme-
! kabul l'dilmi~tir. Binll('naleyh 

l Arkası 3 üncüde] 

'-~~~~...;__~~..) 

Boğazlar konferansı 

~akında toplanıyor 

Topçu atış tatbikatı 

Türk topçusu, barışın 

en kuvvetli bekçisidir 

Harita üzerinde vaziyet tetkik ediliyor 

Topa mermi konuyor 

IYazı~ı 10 ıınr'J ı<avfndal 

rde ün akşamki güreşi 
FinlCindiyalılar 4 • 3 gali 1 • 
Çoban Mehmet müdafaa oyunu tatbik eden 

hasmına sayı hesabile galip geldi 

Faik güreşine rağmen ayağının zedelenmesi üzerine mağlüp olan 
Mersinli Ahmet 

[Yazısı 7 inci sayfada] 

~ ..... '•" • 1 ~ • 1 -· . ' . . . ~' ~ • ·•. • 

Dün şehrimize gelen lzmirli sporcular 

Bugün Taksim stadında Avusturya takımı lzmir muh· 
telitile ve Ankara muhteliti lstanbul muhtelitile karı•· 
laıacakır. Bu maçlar hakkındaki izahat ve re!iimler 
7 inci sayfamızdadır. 
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GÜN 'A J ta 

GöçI"I"1erı 
Bugüıı.lenle vaUuı hudutlan dışmdan altı bin göçmen da.ha. geliyorm~. 

:Ah, keşki anayurda kavuşan bu ka.rd~lere yalnız se\inç gözyaşlan dök
ttlnnek kabil olsa! 

Göçmenliğin acr hatım.ıarmı biz pek iyi biliriz. E~ki dini tarihimiz, bir 
göç vak'asmdaa başlar. Bin üç yüz hu Pdar &enedenheri h3.la hafızamız
dan silinmedi. 

Göçmen, kökleri toprabndan (ıkanlımş bir a~ gtbldll'. Kollan ı;;ar
kık, ~iizü oluk durur. Nerede tutacağı pek i)i bilinmez, ~k fazla dikkat 
ve şefkat ister. 

Ym.·aJannı bozup, yurtla.rmı bırakan bu ÖZfürk çocukları i~in ana\'& -
tandan b~ka açılacak haııgi kucak \'8.l'dır? 

Göçmen, hakiki gurbet acısı tadan adamdır. En hazini kendi vatanında 
• da bir müddet bu garipliği duyar. 93 harbinde g<>!'enleri h3.la bu adla 

anıyoruz. 

Göçmen ürkek olur, alıngan olur. Sokak köşelerine büzülüşlerlnde bu 
çekingenllkJerlnl sezersiıılz • 
ti Orta Asyadakl tarihi kura.khktan geçen b ytik harbe kadar göç 

acılarım tattık. Bu ıztırabı bizim kadar blJen azdır. G~menleri yalnız 
hUkfimetin efkatJi eline bıralmuyalnn. KimimJz yurttaşlık, kimimiz .kar
deşlik vazifemizi yapalım. 

6000 göçmen geliyormuş. ayımna 6000 kişi daha katıyoruz, demektir. 
Ama. hiçblıimiz bwılan solda aıf u saymamak şart ile! 

Mektepli §araplar 
Galatada bir Fransız mektebinin 

deposunda beş bin kilo kaçak şarap 
bulunmuş. 

Birisi buna şaşıyordu. Arkadaşı 
dedi ki: 

- Ben bunda şaşılacak bir şey gör 
müyorum. "okutmak" maksadilc şa
rapları "mektebe başlatmışlar". Bun 
dan tabü ne olabilir ? 

Mesele ~;karan kelime 
19 haziranda güneş tutulacak: Bu, 

mühim bir meseledir. 
Zaten tutmak ve tutulmakla ala • 

kalı ne varsa hepsi birer meseledir: 
Veznedar çaldığı para ile tutulur: 

Mesele. 
Haile Se18.sie'ye köşk tutulur: Me

sele. 
Ingilizlcr Italyanlarm yaptrklarma 

tutulur: Mesele. 
Olimpiyada gidecek sporculara o -

tel tutulur: Mesele. 

• Orhan SEYFi 

.............................. 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Kaç türlü karabiber va.rdırf 
- "Harp etmek san'atinde Ü!4tatla--

nrnrı olanlann sıhhatine lçi:rorum 
sözUnü kim ve ne münasebeti~ söyl; 
mi tir? 

- ı•ortekizin en başta gelen lhra.
cat malı nedir! 

- "Beynelmilel posta ittihadı,, han 
gi tarihte ,.e nerede kurulmuştur! 

- Potemkin kimdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Fotofobi 'ITCdir 1 
O - Gözlerin şiddetli ışıktan kor

ku u. 
S - Hem truda, hem k.arada ya

§ayan memeli Juıy1:anlardan, .~uda 
yaşomnğa e?ı uy.Q'l.m hayvan han
gi.sidir t 
C- Fok. 

... . _ ... ___ _ 

Muhtelis veznedar 

Duvarm içine saklanan 
4000 lira meydana çıktı 

Çorlu Ziraat Bankasından ihtilas 
ettiği 25 bin lirayı, Beyoğlu barların 
da, birtakım kadınlarla yediği sıra
da yakalanan Veznedar Kamilin ai
le dostlarından Vehbi Hüseyin ismin 
de biri dün, zabrtaca yakalanarak 
Adliyeye verilmiştir. Vehbi HUseyi
nin yakalanmasına sebep şudur: 

Veznedar Kamilin kansı Calibe, 
bundan birkaç gün evvel kocası ta
rafından evinin iç duvarında saklan 
mış olan 4000 lira para bulmuş ve 
kocası hakkında tahkikat yapıldığı
nı bildiği için bu parayı, polise tes
lim etrneği düşünmüştür. Tam bu sr 
rada, veznedarın aile dostlarından 
Vehbi Hüseyin, işe karışmış: 

- Parayı bana verin, polise tes
lim edeyim! demiştir. Calibe de bu 
eski aile dostunun yardımına teşek
kür ederek 4000 lirayı, karakola gö
türmek üzere kendisine vermiştir. 
Aradan birkaç gün geçtiği halde, 
Vehbi Hüı:ıeyinin bir daha eve uğra
maması kadının şüphesini uyandır -
mış ve yaptığı araştırmadan Vehbi
nin ne Karakola, ne de Emniyet Mü 
dürlüğüne gitmediğini öğrenmiştir. 
Calibe, bunun üzerine, Vehbi Hüse
yini zabıtaya haber vermiştir. İkin
ci şube kısım memurları, Vehbi Hü
seyini kısa bir zaman zarfında, yaka 
lamağa muvaffak olmuşlardır. Suç
lu, dün akşam geç vakit, Sultanah
met birinci sulh ceza ·mahkemesine 
verilmiş ve Hakim Reşit tarafından 
sorguya çekilerek tevkifine karar 
verilmiştir. Veznedar Kamilin, ayrı
ca kız kardeşi Müeyyet namına, Em 
niyet sandığına 6 bin lira para yatır
drğı. ve fakat yakalanmadan bir gün 
evvel, parayı geri aldığı anlaşılmış -
tır. 

Maarifte 

Yeniden iimnastik 
Çin ikiye aynlır, biribirile harbe tu 

tuşur: Mesele. 
Verilen sözler, yapdan muahedeler 

tutulmaz: Mesele. 

s - Ayın ı§tğı, gihıqin ı§tğmann mua llimi yetlştirllecek 
kaç defa cfaha zayıftır ! 

Belediyenin sokaklarda geçilecek 
yerlere sürdüğü boya .tutmaz: Me
eele. 

Istanbul caddelerinde nasıl yürü -
neceği rivayetleri biri birini tutmaz: 
mesele: 

Filistinde kanşrklık çıkar, yahudi -
ler taşa tutulur: Mesele. 

Toros ekspresi yağmura tutulur: 
Mesele. 

Uzatmıyalrm. Bir gazete alnın: ve 
birinci sayf asrndan başlıyarak her 
meseleyi tetkik ediniz. Göreceksiniz 
ki, içinde mutlaka bir "tutmak,, , "tu
tulmak,, vardır. Rahat etmek için bu 
iki kelimeyi orta.dan kaJdırsak nasıl 
olur acaba? 

'Alafranga ve serbest 
Evvelki akşam Türk ve FinlA.ndi -

yalı güreşçilerin üçüncü karşılaşmala 
rmda bulunduk. Müsabakalar Greko. 
romen ve serbest güreş olarak tertip 
edilmişti. 

Muhakkak ki, serbest güreşin Gre
korromenden daha cuip birtarafı var 
ve yine muhakkak ki, bizim güreşçi -
lerin -en acemilerinde bil~ serbeste 
istidatları Greko-romene istidatların 
dan çok fazla. 

Nitekim, biribirine pek denk iki gü 
reşçinin can sıkacak kadar hareket -
siz Greko-romen müsabakası sırasın
da seyircilerden biri: 

- Iki el bir belle bu iş olmuyor. 
!ki de ayak karışmalı ki, güreş güre
şe benzesin, dedi. 
Doğrusunu söylemek lamngelirse 

bizim güreşçilerde ayak oyunlarında 
-belki biraz da. kara kucak ve alatur
ka güreşlerimiz dolayısile- gerçekten 
istidatlı ve usta oluyorlar. 

Bu serbest güreş istidadını inkişaf 
ettirmeğe çalışmalıyız. 

Bu da güzel! 
Finlandiyalı güreşçilerin sport:men

liklerini iki vesile ile bu sütunlarda 
tebaıilz ettirmiştik. Sırası geldikçe 
kendi sporcularımızın ve halkımızın 
temiz ve dürüst hareketlerini de kay
detmekten büyük bir iftihar duyarız: 

Evvelki akşam büyük Mustafa ha.CJ 
mmı yendi. fakat Finlindiyah güreş
çinin, yenik dilşerken, kolu çıktı. Fhı
Jandiyalmın yenildiğini gören, fakat 
kolunun <:ıkbğmdan haberi olmıyan 
halk, Mustafayı şiddetle alkışlamak 
istedi. Mustafa bir taraftan hasmına 
yardıma koşarken bir taraftan da 
ı..Ika doğru elini kaldırarak vaziyeti 

c - u~ yüz bin df'fa. 
S - Osmanlı devleti~ Sırbi«Jtamn 

Pa.saroviç kasaba.stnd.a hangi mua
hedeleri inızalamt.şfır , 

C - AJni zamanda A nısturya ,.e 
Venedik cümhuriyeti ile iki muahede 
imzalamıştır. 

S - " Korkan ,, ile "Korkak'' 
ara.•nnda ne fark ı•ardır 1 

C - "Korkan,, ani bir tehlike kal'
şı ında korku geçirendir. "Korkak,, 
ise her zaman meYhum tehlikelerin 
korkusu i~lnde ~·a.,ayandır. ........ __ 
8.nlattı. Başlamak üzere olan alkı§ ke 
sildi. 

Galibiyeti alkışlamağr, bir sakatlt
ğa hürmete feda ettiler: Bu da sport
mence bir jesttir. 

Br iç kö§esi 

Koz piktir. ($) oynar ve sekiz lö
veden altısını alır. 

(Bu meselenin hallini yine bu sü -
tularda bulacaksınız) 

Gürültüden ıikayet 

eden profesörler 
Kadıköyünde Rızapaşada oturan 

Üniversite profesörlerinden Nev -
mark, Hirş, Rüşto, Röpke, Rayın
bah ve Fuat karşılarındaki kahve
de mütemadiyen çalan bir gramofon 
yUzünden derslerini hazırlayama
dıklarını ileri sürmüşler ve bu çal
gının devamlı surette çalmasının 
menedilmesi için Kadıköy kayma
kamlığına müracaat etmişlerdir. Kay 
makamlık, bunu salahiyeti haricin
de gördüğü için alakadarlar sulh 
mahkemesine müracaat etmişler 
ve mahkeme kararile işgal ettikleri 
binalara ait konturatların feshedil
mesini istemişlerdir. Mahkeme he· 
nüz bu davayı rüyet etmemiştir. 

Çapa Muallim Mektebinden 924 -
930 seneleri arasından mezun olan
lardan jimnastik hocası yetiştirilme
si kararlaştırılmıştır. Bu şartı ha
iz olup ta hoca olmak isteyenler Ga
zi Terbiye Enstitüsünde ders göre
ceklerdir. 

• Muallimsiz köylere muallim ye
tiştirmek için bir kurs açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

• Mekteplerin tatil edilmesi ha.se
bile ilkmekteplerde bulunan hademe
lerden beş yüzüne ta ti1 devam et
tiği müddetçe mecburi mezuniyet 
verilmiştir. Her mektepte halen bir 
veya iki hademe bırakılmıştır. Ka
lanlar tatil müddetince maaşlarını 

alacaklar, diğerleri alamıyacaklar -
dır. Bu yüzden Maarif Müdürlüğü, 
bütçesinde bir mikdar tasarruf te
min etmiş olacaktır. 

Be1ediyede 

Unkapanı köprüsünün 

tamirinden vazgeçildi 
Unkapanmda köprü başındaki 

meydanlığın etrafı kapatılmııı ve bu 
meydanlığa halkın girmesi menedil
miştir. Yeni yapılacak Gazi köpril
sünün inşaatına bu cihetten başlana 
cağı için bu tedbirlere lüzum görül
müştür. Unkapanı köprüsünün tanıt 
rinden vazgeçilmiştir. Gazi köprüsü 
bitinceye kadar lstanbulda münaka 
le tek köprü ile temin edilecektir. 

• Bazı yerlerde köy, belediye 
ve hususi idareleri alakadar eden 
müşterek işlerin bir veya birkaçının 
yapılması için birlikler kurulmuş ve 
bu birlilHerde yeni teşkilat vücude 
getirilmiştir. Dahiliye Vekaleti bu 
birlikleri yeni rnasraflan mucip ol
mıyacak şekilde kabul edeceğini bil 
dirmiştir. 

• YUrükali plajında bu sene yapı
lacak tesisat münakasaya konul
muş, bu suretle bu plajın imarına 
ait birinci kısım bitmişti. Fakat be
lediye planın ikinci kısmını da mU
nakasaya koymaya ve bunu da bu 
yıl yaptırmaya karar vermiştir. Mü 
na.kasa yakında açılacaktır. Birinci 
kıl.Um dahilinde olan gazino ile so
yunma yerleri inşaatı bitmek üzere 
olup on beş gtin sonra müteahhit 
tarafından belediyeye teslim edile -
cektir. Soyunma yerlerinde bin kişi 
birden soyunabilecektir. 

• •..J _.. ______ _ 

-~ 

N d 
. . ? Yeni bir karar 

e ersınız . s·· 10 urati milden aşağı 
Neden gelmiyor ? 

Söylene söylene anlaşıldı ki !stan
bul ya bir seyyah şehridir, yahut bir 
seyyah şehri olmalıdır. Hangisi olur
sa olsun muhakkak olan birşey varsa 
o da bize seyyah gelmemesidir. 

Son gtinlerde 1.stanbula gelen ve 
Atinanın en büyük otelinin sahibi 
olan bir zat tstanbulda turizm ile çok 
alakadar bir dostuna sormuş: 

- Atinada seyyahlan oturtacak 
yer kalmadı. O kadar çok rağbet 
var. Halbuki Atinada ne var ki bu 
kadar seyyah çekiyor. tstanbulda ta
biat güzel, iklim latif ve antika bah
si ise çok zengin. Acaba neden gel
miyorlar? .. 

İşte 1st.anbulu bir seyyah şehri ha
line getirmeden evvel büyük bir cid
diyetle yapılacak işlerden biri bu 
(neden gelmiyorlar?) sualihin ce
vaplarını hazırlamaktır. Bu cevapla
rı buradan değil, muhtelif memle
ketlerin seyahat acentalanndan, ga
zetelerinden ve turizm ofislerinden 
sorarak yorulmadan toplamalı ve 
onları tasnif edip sonra izaleleri ça
resini düşünmeli. Izale edilebilirse 
tstanbulu seyyah şehri haline getir
mek mümkün olur. Yoksa beyhude 
emek sarfedilmiş olur. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? --
KUÇUK HABERLER 

• Berlin ticaret mümessili - Ber
lin ticaret mümessili Avni, Türkiye -
Almanya ticari münasebetlerini tet
kik etmek üzere, lzmire hareket et -
miştir. 

• Dün 300 seyyah geldi - !ngiliz 
bandıralı Comsey vapuru limanımıza 
300 kadar ı:1eyyah getirmiştir. 

• MaU~·e teşkilat kanunu - Mali
ye Vekaleti yeni maliye teşkilat kanu 
nunun tatbiki için bir nizamname ha -

ı-zırlamaktadır. Kanunun nizamname 
ile birlikte tebliğ edileceği anlaşıl -
maktadır. 

• ithalat gümrü~ndeki hırsrzlık-
Gümrük baş müdürlüğü, iki numaralı 
ithalat gümrüğünde yapılan hırsızlık 
meselesi etrafındaki tahkikata devam 
etmektedir. Bu anbarda, daha başka 
sandıkların da açılmış olması ihtima
line binaen, dün mal sahiplerinden bir 
çokları kendilerine ait eşyayı kontrol 
etmişlerdir. 

Kazım Dirik'in tetkikleri 
Trakya umumi müfettişi General 

Kazım Dirik, dün, yanmda Istanbul 
ziraat müdürü Tahsin olduğu halde 
Büyükdere ve Beykoz fidanlıklannı 
gezmiş, tetkikler yapmıştır. Trakya -
nın yeni köylerinde yemiş veren fi
danlıklar tesis edilecektir. Gelecek 
},l ilkbaharda burad~ Trakyaya fi
dan gönderilmesi muhtemeldir. 

General Kazım Dirik, dünkü tet -
kikleri arasında müzeler müdürü A
zizi de ziyaret etmiştir. 

gemi çahsflrdmıyacak 
Sürap on milden aşağı gemilerin 

kabotaJ hatlarnnızda çalıştırılmama 
sı hakkında Ekonomi Bakanlığından 
alakadarlara bir tamim gönderilmiş
tir. Denizyollan idaresinin halen ça
lıştırdığı vapurlardan bazıları kabul 
edilen asgari sürati yapamamakta
dır. Bunun için bu gemilerin kadro
dan çıkarılmaları ve satılmaları za
rureti hasıl olmuştur. Diğer taraftan 
Ayvalık, Bandırma, Mudanya ve 
Gemlik hatlarında çalışan küçük va
purlardan hemen ekserisinin de sü
rati on milden aşağıdır. Bakanlığın 
emri mucibince bu gemiler seferden 
menedildiği takdirde elde yerlerine 
konulacak gemi bulunmamaktadır. 
Denizyollan idaresi, keyfiyeti Ba
kanlığa bildirecek ve küçük hatlarda 
çalışan gemiler için daha. u bir sü
n.t esası kabul edilmesini isteyecek
t!r. Satılma.lan kararlaştınlan gemi 
lcrin satış ,ekilleri henüz kat'i bir 
karara bağlanınış değildir. Bu gemi
lerden bazıları parçalanarak hurda 
halinde bazıları da haliyle .satılacak
tır. Hurda halinde elden çıkarılma
s~a imkan olmadığı takdirde ,tadil 
edilerek Şilep halinde kullanılmaları 
da mevzuu bahistir. 

lstanbulda mektep 

ve talebe adedi 
Kaza ve köyler de dahil olduğu 

halde, İstanbul vilayeti dahilindeki 
yabancı ve azlık mektepleri ile ilk 
mektepler ve mecburi tahsil çağın
da. bulunan çocuklar hakkında yeni 
bir istatistik yapılmıştır. Bu istatis
tiğe nazaran, vilayetimiz içerisinde 
429 ilk mektep vardır. Bu mektep
lerde 469 şube mevcuttur. 37,297 er
kek, 32,579 kız talebe okumaktadır. 
lstanbulda mecburi tahsil çağındaki 
çocukların sayısı 69,872 dir. Bu he
saba göre mecburi tahsil cae:mda o
ıan çoc:uıcııu uı JUallrt:!\1 1 l1ıı:U1m1.f\ ._~-
dır. Bundan başka, tstanbulda 4 hu
susi Türk mektebi vardır. Bunlar da 
126 erkek, 120 kız ki, ceman 246 ta
lebe okumaktadır. Şehrimizdeki ya
bancı ilk mekteplerin adedi ise 13 
tür. Talebe sayısı, 354 ü erkek 229 
zu kız olmak üzere 583 tür. 84 ekal
liyet mektebi vardır. 13,074 talebe 
devam etmektedir. Bunun 6225 i er
kek, 6849 zü kızdır. 

Bomba h6disesinin mahi· 
yeti tamamen anlaıı ldı 
Polis, Galatadaki Ermeni kilise

sinde bulunan bomba hadisesini ta
mamen tesbit etmiş ve hadiseyi ay
dınlatmıştrr. Tahkikatın vasıl oldu
ğu neticeye göre bu bomba, bundan 
12 - 15 sene kadar evvel o mahzene 
atılmıştır. Yapılan muayenede bu 
bombanın infilak kabiliyetini kaybet 
tiği tesbit edilmiştir. 

Türk hamamları müzesi 

Çifte hamamlar güzel bir 
müze haline getiriliyor 

Müze haline getirilmesi takarrür eden Çiftehamamfar 

Maarif Vekaleti, Ayasofyadaki Çif nacaktır. Çiftehamamlarda, Türk 
tehamamlarda bir müze açılması hamamlannm şimdiye kadar geçirdi 
hakkında Müzeler idaresine bir e- ği değişiklikler, ayn höcreler ha
mir göndermiştir. Dün, Müzeler U- linde canlandırılacaktır. Kurnalar, 
mum müdürile mimarı Çiftehamam- akar vaziyette bulundurulacak, hu
lara giderek tetkikler yapmışlardır. rada hamam takımları ve her devre 
Şimdiye kadar bir benzin deposu ait hamam eşyaları teşhir olunacak 
olarak kullanılan Çiftehamamlar, tır. Tesis hazırhklanna yakında baş
Türk hamamları müzesi haline ko· lımacaktır. 
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Küçük Andlaıma 
Bükreı toplantı11 

Bugün Çeko.;;lovak Cüınhurretsf 
Bene§, Yugosliv kral naibi Prens Pol 
Romanya krah .Karol ile arsmlusal 
vaziyeti göıilsmek üzere Bükre.~e g~ 
liyorlar. I~h (tr5 bakanı Albay Beckin 
Belgradı ziyaretinden sonra ktlçtik 
aııdla..,ma devletlerinin bu yeni t-Op • 
lantısı büyük bir ehemmiyet kazan • 
mııı oluyor. Çünkü Yugoshwyarun 
Alman • Leh anla.~masma gireceğine 
dair olan şayla1ann asılsız olduğunu 
ve harp nihayetindenberi teşriki me
sai etmiş buhman bu ü~ devletin ayni 
politikayı gütmeye deyam edecekleri
ni gösteriyor. Diğer taraftan müza. 
kere proğra.mma Habsburglar mese
lesi ile küçük andlaşmanın So\'Yet 
Rusyaya karşı ala.cağı durumun it • 
hal edilmiş bulunması, Alman silah • 
lanmasmdan sonra Belgrat, Bitlere§ 
ve Prag arMında bir ihtilaf doğduğu
na inananların bu yoldaki kanaatini 
kuvvetlendirmiyor değildir. 

Hudutlannm büyük kısmı Alman -
ya ve A vu~turya ta.rafından ısanlmış 
olan Çekoslovakya memleket da.hJlln. 
de nüfusun büyük bir yiizdesinl tMldJ 
eden AJmanJan da nazan itibare aJa... 
rak "pa.ngennanlsme,, slya8etinl gü
den Bitler Almanyasr karşısında bü
yük endişe duymaktadır. Bilhassa 
Berllnln Viya.nayı ilhakından korkup 
buna mô.nl olmak için Habsburglann 
AVU9turya tahtına iade olunmasına 

razı olur gibi oluyor. Ayni umanda 
Sovyet Rusya iJe Alman taarruzuna 
karşı bir tedafüi muahede akdetmiş 
bulunuyor. Halbuki Yugosla\'Ya Ha.
bsburglann Viyana.da tahta otunna.
larma kat'iyyen muanzdır. Yugos • 
llvyanm endişesi bugün cenubi ~r
ki hudutlanndadıl', ve Yugoslavlar 
HabsbW'g haned nmm Avusturya 
devletini ele aldığı taktirde İtalya ve 
Macaristan ile teşriki mesai ederek 
harp sonu muahedelerinden büyük m. 
tifadeler temin etmı, olan Belgratm 
karşısına dikileceğini biliyorlar ve bu 
endlşelerinde de haklıdırlar. Habs -
burg hanedanının tahta g~meslne A
vusturyanm Alrnanyaya ilhakını ter
cih eder gibi görünmektedirler. 

Bu itibarla Belgrat ve Prağ arasm 
da bir mutavassıt rol oyni;~:abilecek 
~l'!~~~.a .. n ·ada~~fil'~!1~~c;ma dev 
nahdır. Ve bu devletler aralarmda uz 
la.'jabilmeleri için en kolay çareyi şiip
hesiz her ne paha.ctma. olursa olsun 
statükonun muhafazasında bulacak
lardır. 

N. M. 

Belediyede yeniden iki 
direktörlük kuruldu 
Bina ve arazi vergilerinin hususi 

idareye verilmesi dola.yısile bu ver
gilere ait muamele evrakı ile dosya 
ve eşyalann belediyeye devri bugün. 
bitirilecektir. Devir münasebetile 
merkezde belediye varidat müdürlü. 
ğüne bağh olmak üzere bir tahakkuk 
ve bir tahsil müdürlüğü ihdas olun
muş, vergi işlerinin idaresi için 27. 
belediye tahsil şubesi takviye edil "' 
miştir. Tahsil müdürlüğüne Üskü .. 
dar Maliye Tahsil müdürü Hlimü ta.. 
yin edilmiştir. Henüz tahakkuk mü
dürlüğü münhaldir. Belediye muha .. 
sebe müdürü Kemal ile belediye mü· 
fettişleri diln belediye tahsil şube
lerini teftişe başlamışlardır. Bu tef. 
tişler esnasında ltadro,eşya,kırtasiye 
ve ııaire itibarile mevcut noksanlar 
tesbit edilmektedir. Tahakkuk kıs
mının devri hakkında Maliye Veka
letinin tanzim eylediği talimatname 
diln belediyeye gönderilmiştir. Tah
sil kısmına ait olan talimatname de 
birkaç güne kadaı gelecektir. Bina 
vergileri için beş istinaf, beş te ta
dilat komisyonu kurulmuştur. Bu 
komisyonlar pazartesinden itibaren 
faaliyete geçeceklerdir. 

Denizyolları mütenas

sısı çalışmağa ba§ladı 
Denizyolları umum müdürlüğünün 

mütehassıs müşaviri Kip şehrimize 
gelmiş ve dün çalışmaya başlamış • 
tır. Kip, denizyolları idaresinde ge 
niş salahiyetle çalışacak ve bu mil· 
esseseyi modern bir şekle koymak 
için icap eden herşeyi yapt>.Ca.kttr. 
Yeni mütehassıs, umum müdürlüğün 
elinde bulunan vesait ve mıüzeme
nin tetkikiyle işe başlayacaktır. On
dan sonra kabotaj hatlarımızın ik· 
tısadi sartlan gözönilnde bulundu· 
rularak bu vasıtaların daha geni• 
bir şekilde takviye~!İ için bir proı· 
ram hazırlanacaktır • 

• 



e 

e 

6-6-936 TAN ======================================-=======-===========-~ 1 

. 
dün aksam Habes imparatoru Yeniden dokuz kaza 

rese hareket etti dün, Edenle görüştü teskiline dair layiha 
• &. (A.A.) - Cumurbqkam 
beraberinde fht ifleri bQalu 

ı. .. ~ balde dün alq&m Biik 
• ""NUet etmiftir. 

av laıvekfl1•1• ...... , .... ,, 
, 5. {A.A.~ - Gazeteler Yu 
bqbaka.nı Stoyadinoriç'in 

Jlren. Paul ile birlikte Bük • 
Selıniyeeeğiııin ancak dün ak
Öfrenlldijiııi yazmaktadırlar. 
· daha 8 mayı.eta üç devlet .... 
toplantısı ilan olunduğu va
en ve Yugoslav hükumetleri 

da şurası takarrür etmişti ki, 
· ovi~ ayni zamanda devlet 

Ue birlikte, Yugcwlavyadan gay 
~emiyeceğinden pip prens 
tnUnakallt bakam Spaho re
idacektir. 

'da 7 mayısta Küçük A.n
l'e4R arfati}'Je latoyac!inoviç 
an !le§redilen tebliğde Kü

.\ntant devletleri arasında biltün 
ki haııeket birijği tebarüz 

olduftmdan bu keyfiyet 
tefsire mahal bırakmıyacak 

teııız l<a•unu Yylhaıı 
~:S {Tan)-~ha 
~ bulunan telab kanunu llyi
~ya Yerilmif n allkalı 
~havale edilaılftir. 
------__,.~__,.__,._,.. __ ,..__ 

~- konfera1111 
( .... t ..... •J 

"' -- "'" • • - 1 ht!W 1 

~k olan Boğa.zl&I'. konfera:.. 
• meseleyi g~ktlr ve 
'-baagt bir tehir ula mevzuu
"hıs değildir. 

iozlar rejimi ve 
Weıiz meıeleıl 
~ra, 6. (A.A.) - Mancheıter 
.~'!&qQ! gazetesi diyor ki: "r.llrkiye 

lar hakkındaki talebinin gör. 
kabulden memnun olmama.ılık 

Neti~ C..evr•y• gidecek 
fakat AN•ble 

lttl•aında btllunmıyacak 
Londra, 5 {Taıı) - Necafi harp 

ölüleri ibideeine ı».,r çelenk koymak 
arzusunu röetemıif ve hUkflınet bu 
arsup i#'.af etmifür. Bunun için i
~ap ed.en tedbi.rieri almıştır. Neca,i 
bu Mbah he.rp ölüleri lbideaine gi
der.ek. Ha~ bayrağınm ~klerini 
taşry• ~ir çelenk koYlJluştur. Neca
şi Krah ~a göreceğini ve Kralın ba
basının mezarına bir çelenk koyaca 
ğ!Jıı bildirmiştir. İngiliz Dış işleri 
Bakanı Edee bu eabah Necaşiyi ıi· 
yaret etmiştir. Ancak bu ziyaretin 
sırf bir nezaket ziyareti olduğu söy
lenmektedir. Eden, bundan çok za
man evvel intihap dairesine gitıneğe 
söz :vermlf old\Jğq. için Habe, sefa
retine yapılacak kabul resminde ha
zır bulunmryacaktır. Hariciye müs
teşarı Lord Cranbounı,e, kendi şabm 
namına orada hazrr bulunacaktır. 

Diğer taraft.Nı Loid ~ da ya
mı ffabeJ.sef&rethan~inde yapıla
cak kabul merasiminde huır bulun
n1-.ğı kabul etırıiftir. 

Necati. Londradaki ikametine da
ir fimdiye kadar hiç bir program tan 
zUıı etmemiş ve bu ana kadar Eden 
ile görüşmek arzusunu da gösterme
miştir. Kendisi ile sıkı temasta bulu 
nanlann düs ak9a.m.ki beyanattan 
bu merkezdedir. 

Necaşinin katibi, !mparatonm. ya
kmda Cenevrey~ gideceğini, fakat 
Asamble müzakerelerine iştirak et· 
miyeceğini !!Öylemişttı-. 'Necaşinin bu 
karan Milletler Cemiyeti kara1tları -
nm Cemiyet azası ta.rafmdan a.hnma 
sı ve bu kararlann bitaraf ane \'e 
imparatorun şahsi hisslyatnıdan 
ve nüfuzund'"' irl olm8.81 içindir. 
Nec8fİJ1in bu kan.rmı Edenle konuş
tuktaıı sonra verdiği tahmin edil -
mektedir. 
··~1' .. - • "-\.!. - -~.. ı ..... ~ 

&ıkan, 5 (Tan l - Yeniden 9 ka
za t.efkiline .ve dahiliye vekil.eti kad· 
rosuııa bazı memuriyetler eklenmesi 
ne daU kanun layihası kamutay nız 
namesine a.Jınıruştır. Yeniden tefkili 
teklif edilen 9 kaza ıunlardır: Anlw.
n.d.a Dikmen, Cebeci ve K.eçiörıen na
hiyelerini ihtiva etmek fizeı-e Ça.nka· 
ya kazuı, Antalya.da Giindoğm111 ka 
ı:uı, BeJrJres:irde Manyaa kuuı, Bur 
durda Yegilova kazuı, Jata.l\ulda E
:yjip bzuı, Kutamonide Kargı ka -
zam, KocaeHde Gölclik kazasr, Çanak 
kalede Yenice Kazası, Orduda Gölköy 
ka.za:sı. 

8olu saylavllijına 
Cemal Hüsnü namzet 

Ankara, 5 (A.A.} - Açık olan 
Bolu saylavlığma eslti Bern elçiai 
Cemal Hüsnünün CUmhuriyet Halk 
Partisi tarafından namzet gösteril
d~ genel batkan :vekUl tarafından 
~aki telgratla aeçicilere bildiril 
miştir : 

Bolu ı a y ı a v ı Mithat Denli
nin öltimü iturine bofalan Bolu say· 
lavlığına eski Bern elçisi Cemal Hüs 
nü Parti Genel Başkunımunca parti 
namzedi olarak onaylanmı§tır. Sayın 
~cilere bildirir ;ve belitirim. 

C. H. P. Genel Başkan vekitl 

Serbest meslek erbabnun 
yapacakları itirazlar 

Anka.ra., 5 (Tan) - Serbest me. -
leık erbabınm ku.a.nç kuıllllu muci -
hince mesleki te§ekküller :veya bele
diye heyetleri tarafından ta~ olu -
nan smıf derecelerine mükelleflerin 
ve varidat idaresinin itiraz edip ede. 
miyeceklerine da.ir B83baka.nlrk bir 
tezkere ile Kamutaya müracaat et • 
mi ve işin tefsir yolile hallini iste -
mi1§tir. 

Vehip r"'tu A+;nada 
AtJna, 5. (A.A.) - Habeşistaa'm 

Ogaden ordusu eski miilaviri Vehip 
paşa bugün öğleden sonra buraya 
gelıni~tir. 

lqpda, Habeş elçisi doktor Ma.rteıı 
ve elçllfk "1t"lllurlan ile görltfuıllf· 
tür. Necaşi, Deyli Telgraf gazetesi
nin muhabirine verdiği beyanatta, 
ulusunun davasını iyi neticeye var
dırmak için elinden geleni yapaca- ve konBeyin 27 st_nde toplanacağını 
ğmı töytemi,tir. Batı Habefistanın- bildirmiftir. 
da Gorede bulunmakta olan bakan-
lan kendisinden icap eden taliınatJ Asamble llholu 
alIJUflardır. Neelfl. 19.ük6mcltı1ık llu· lw•••ıyacalc 
kukunclan u~ ıvupçpıemif pldufn., . Bertin, 5. ('l'q) _ Bugünkü ayr
nu Ulve etmlftir. NegUıUn, Cenev- amda Huıl 
reyıe giderken Blum ile de görüşme- ı:aruıı .onunda toplana· 
~i muhtemeldir. Qk ola.ıı MılleUer Cemiyeti Konse-

iş Kanunu müzakereleri 

Devlet hizmetinde çahşan 
amelelerin vaziyetleri 

--- SAŞI il iNCiDE ---
lerin bu kanun hllkUmlerine tabi ol
madığını ıöylem4;tir. 

lıçinf n tarfff 
Refik lnoe (Manisa), Jiyihada ta

rif edilen işçinin doğrudan doğruya 
şahsa hizmet edenler olduğuna gö
re manevi şahsiyete, devletin bir cüzü 
olarak a.mıne hizmeti gören mües
seselerde çalışanların tabiatile bun
dan hariç kalacaklarını ve bu fıkra
ya lüzum olmadığını 19öylemiştir. 

Rasim Ferit, bunun herhangi bir 
reami daireye mülhak olmak üzere 
açılacak ohm bir atölyede müstah
dem olanların maaşlı veya ücretli ol 
sun, bu kanunun hükmüne tabi olma 
yaeaklarrnı tebarüz ettirmiş ve ida
ri '-'azif ede müstahdem olanların bu 
kanunun şümulü içine girmedikle
rine işaret etmif olmak için bu ka
yrt.larm konulduğunu söylemiştir. 

Mitllat Aydın (Trabzon), •hul!lusi 
idarelerin ve belediyelerin in,aatta
da «,;alışanlar hakkında izahat iste
m~, Rasim Ferit, kendi bütçeleri 
teşkilat kadrosunda o memurlarm 
maaş ve ücretleri olduğundan dolayı 
dahil olmadığını söylemiştir. 

Emin (Eskişehir), i9 yerlerinde 
amele için yapılacak teıüsatın o işin 
icabına göre, düşünülmesi llZmıgt:l · 
diğini, tayin edilecek bir memurun 
bu yeri nasıl tayin edebileceğini ao· 
rarak: 
"- Bu 11uretle amele için fayda 

yerine bilakis İf i§kil edilecektir.,, 
demiştir. 

Milli müdoloo inıoatı 
ve iı prensipleri 

General Kbım (Diyarıbekir) -
Nafia Bakanhğrnm tanzim edeceği 
nizamname, talimatname ve şartna 
meler hükümlerine riayet edilmek 
üzere Milli Müdafaaya ait bilumum 
inşaatın Milli Müdafaa Bakanlığı 
fen heyeti tarafından yapılacağını 
tasrih edince buna cevap olarak Ra
~ıim Ferit, I_ş kanununun prensiple
rinde Milli Müdafaa Vekaletine ait 
bir iş yeri ile hususi iş yerleri ara
sında rPjim nokta"'ından hiç bir fark 
yapılmamış olt!uğuna göre, Milli Mü 

.dafaa Vekiletinin herhangi bir if ye 
rinin bu kanunun hUkmUne tabi ola 
cağına şüphe olmadığını anlatmıştır. 

Mithat Aydın (Trabzon}, Milli mü 
dafaanm bazı in§&atma zahitlerin 
bile giremediğini, bundan dolayı Mil 
li müdafaa inşaatının bu kanundaki 
hükümlerden hariç tutulması Ii.zım
geldiğini izah etıniftir. 

rtl.fülürkeD Hil&nti Kitapçı (Mµğla}, 
hükumetin teklifinde evveli. hükt\ • 
met ve belediye .doktorları tarafın
dan muayenenin esa11 olduğunu ve 
bunfann olmadığı yer.de müessese 
doktorunun raporu mevzuu baluıola 
bileceğin\, bir müessese doktonı ne 
kadar dürüst olunıa olsun, :vereceği 
raporun emniyetbahş olamıyacağı 
nı beyan et~. Rasim Ferit bunun 
zaten işi çok olan belediye ve hüku
met doktorlarına bir de bu isi ver
memek için encümenin bu şekli ter
cih ettiğini söyliyerek bazı büyük 
miles11ese1erde birden fazla doktorun 
bulunduğuna işaret etmiştir. 

lı ihtil&fları ve grev 
yasağı 

Lli.yihanm, grev ve lokavt yasak
lığı ve iş ihtilA.flarınm halline dair 
olan kısmı görUşülürken söz alan 
Berç Türker (Afyon), grev :ve lokav 
tm aleyhinde bulunarak bu fiile şu 
maddenin ilavesini teklif etmiştir: 

u_ Her.hangi bir ihtiliftan do
layı :ve grev makaadile işçilerin giz. 
li toplant.ılar yapmalan ve işçileri 
bu yola t~vik ve tahrik etmek ya. 
saktır. Emniyet umum memurlan, 
bu gibi toplantılan tarasımt etmek 
dağıtmak ve müşevvikleri ve eleba
,ııarmı tevkif ederek mahkemeye 
vermekle muvazzaftırlar.,, 

İsmail Kemal (Çorum), bu mad
deye lUzum olmadığını, esa11en ka· 
nuna mugayir bir içtima olduğu va
kit, onu menetmenin hükumetin 
hak ve salihiyeti dahilinde bulundu· 
ğunu ileri sürmüştür. 

Berç Türkerin teklifi reye konmuş 
kabul edilmentiftir. 

101 inci maddenin müzakeresine 
geçilince Rutm J'erit, layihada bu
lunan maddenin yerine geçecek yeni 
bir madde teklif fetmiştir. Bu mad
deye göre, kaza vukuunda i' yerin
de bulunan ve idıırj vazüelerle mU 
kellef olan maaşlı memur veya üc
retli mthıtahdemler de iş kuası si -
gortalarmdan istafade edebilecektir 
Enctiınerıin t eklif ettiği bu madde, 
müzakere edilerek kabul olunmuş • 
tur. 

iş akdine müteallik cezalara da
ir olan maddeler müzakere edilirken, 

Mithat Altıok (Zonguldak), kürsüye 
gelerek: "işçi ücretlerini zarureti ol 
maksızın ödeyenler,, hakkmda yapı
lacak muameleye dair layihada bu
lunan hüküm için mütalealarını söy 
liyerek demiştir ki: 

"- Bu fıkra, ifçi ücreti en geç 
haftada bir ödenir, ancak işçinin de 

Aman bavağthktan 

kaçınallm ! 
Türkçede kibar ve bayağı diye iki 

söz vardır. Bu iki söz herkesin de bil
diği gibi ne .engin ve fakir demektir. 
ne llim ve cahil. Bunlar iki je(t ifa
de eden iki kelimedir '1'e ancak o 
jeatleri bilenler bu kelimelerin ml
nalannı anlarlar. 

Büyük bir iddia sahibi olmıyarak 
bizi okuyanlara. okuyanlarm dostla
rına ve nihayet az çok bir milli te
zahüre sahne olacak i';!ler yapanlara 
hatırlatmak isterim ki her,eyden, 
mağlubiyetten, muvaffakıyet.sizlik
ten, bilgisizlik veya becerik.sizlikten 
evvel adeta bir koleradan kaçar gt. 
bi kaçmamız lizımgelen k8Uliük. 
(bayağılık) dediğimiz şeydir. 

Sanatte bayağılıktan, ticarette ba
yağılıktan, edebiyatta bayağıl!ktan, 
ı:ıporda bayağılrktan ve nihayet ha
yatta bayağılıktan ka~a'k birinci 
işimiz olmalıdır. Bu bayağılık insanı 
adeta bir tatlı uyku gibi sarar. Ev
vela amiyane hareketlerle başlar ve 
gitgide o haJe gelir ki insanda ba~·a.
ğı olmayan birşey kalmaz~ deh,etH 
bir mikroptur. YiirüyUşe, el sıkışa. 
baş ~\irişe, bakışa. , hatta hıçkrrışa 
kadar sirayet eder ve insanı son de
recede (antipatik = sevimsiz) ya
par. 

Kalabalık denilE'n insicamsız halk 
kU~leri bayağılığa karşı teveccüh
kar görünür. Aldanmamalı ve baya
ğılıktan koleradan kaçar gibi kac::
malı. Çünkü bütün medeni memle
ketlerin (terbiye) de insana vermek 
iı;tedikleri ideal çeşni (kibarlık) trr. 
Bayağılık ta kibarlığın düşmanıdır. 

8. FElEIC 

Soyadı almıyanlar 

acele etmel~djrler ! 
• Soyadı seçmek ve kütüğe yaz

dırmak için konan müddet 2 Tem
muz 1936 tarihinde bitecektir. O ta· 
rihe kadar BOyadı alıp kütüğe yaı

dırmıyanlar 5 liradan 15 liraya ka
dar para cezasına çarptırılacağı gibi 
bunların soyatlan doğrudan doğru· 
ya Vali veya kaymakamlar tarafın
dan konacaktır. Ha.llmnızm o tarih· 
ten önce ıııoyatlarmı seçip nüfus ida 
relerine bildirmeleri lazımdır .•. 

Paris elçimiz CJeldl 
Paris büyük elçimiz Suat Davaz 

şehrimize gelmiş ve dün akşam An

karaya gitmiştir. Suat Davaz, Anka· 
radan avdetinden sonra bir müddet 
şehrimizde kalacaktır. 

. Bu kabtd hemen hemen 11-

~ _ ~l~rak müsait çıkmıştııı. Hat. 
~ristaıun hattı hareketi bile 
~~enden çok daha iyi olmuştur. 
~Boğazlar mesele!Jinin umumf 
& "-ı meeelesindep ayırd ediltııe

~ve ~en bahseden 
Ceacm"edeıı alınan maJftmata • goö- Mornbıg Poet P.Seteei, Meri tedbir· 

Rasim Ferit, hariç bırakıldığı tak 
dinle lş Kanununun prensibinin kay 
bolacağını tebariiz ettirmiş ve bu 
noktanm nizamname hazırlanırken 
gözönünde tutulacağmı ifade etmio
tir. 

muvafakatile bu müddet iki hafta ---z:::,..--.ııı=ıııı------

~lkl iıukln olm!)'&,caktır. 

re, Ulualar Kurumu Genel 1ekreteri lerin kaldJnlmıYacafuu ve ~is· 
~~..ol bütün azalara birer dav~>"' taıurı ltalyaya ilha.Jq dl\l'Jetler tarafın 
göa4'Nrek uambl.U. 30 Huin.n 4aa tııammıyaçağıaı 116)ılemektedir. 

... ijiJliiijijijiiiiiiiiiiiii.iiiiiiii~--- . - -· .. --- ~- - ----- -- -. ~-----
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l§sllerin muayenesi 
Li.yihanm müteakıp maddeleri gö 

1~"BQn 4nkarU. Wiaıl &ıan~at~~r lirllli ~....,. fŞulMei tarafu'41M Mr 1 ""'•zfa Matb1.111t Umum MOdürü Vfl l"lllS&mhı.r butunmu,ıardır. Yukarıkl 
ltft ;f,lacekt!r,. S.1 t~&i, WIJJ '!"'~ ıun0 ~·1•r• •az411rUmlJ. hu mUnaso-ı rosimler, .ıiyafıtte ba.ılunanlarla sercide teşhir edilen eserlerden birkaçını 

çay zıya e ı v•r mıştır. tr-. 4nk..UUI gaJ«ecl arkadtşla· göft•riyor. 

veya bir .ay olarak te11bitl caizdir di-
yen 19 uncu madde ile if akdinin fes 
hinde veya hitammda iş ücretlerinin 
ılerhal tam olarak ödenmesi mecbu
ridir.,, kaydını ihtiva eden 20 inci 
maddenin katiyet ifade eder ruhunu 
zaafa. uğratmaktadır. Bu Iuı.uunun 
esas metin ve ruhu, Türk işçisinin 
hayat ve menfaatlerini korumak 
say ile sermaye arasında bir ahenk 
tesis etmek olduğuna göre doğıııdan 
doğruya ifçinin hakkına te.all~k e
den yevmiyelerinin veril~ 
mazur gösterecek "ı:aruret'' gibi e-
11.stiki ve kqak bir noktanm bu ka 
nunda yer aldıfnu doğrq bulmuyo
rum. Ben aerveünden evvel vazife 
ba.şmda bulunurken birçok ve 
sllelerle haklan verilmiyen amelenin 
şikayetleri ile karşılaşıyordum. Şu 
dakikada aylardan beri hakla.rmı a· 
lanıadıklan için ıztuap Cfkmtıkte 
olan işçilerin adedi tahıniııin gok fev 
kinde olduğmau derin bir acı fte yilk 
sek huzurunuzda a.rzedebilirim.,, 

Mithat 4ltıok, bundan aorını !iyi 
Jt4ya konan bu a.çık kaPDlDl sımsıkı 
kapatılmasını ve ttcret meselesinde 
itf;ller.e rztırap verilmemesini iste -
~-

R. Peker'bı 

iNKILAP 
DERSLERi 

\nka.ra ve htanbol Unlvuai&ele. 
rinde R. Peker'lo J'erdli:I lnkıJtp 
)er.derinde tutıılau talebe AOtJ&rl 
~öı.den pçlrildilrtea IQU&. VLUS 
~1111evlıade ~ halbade bud
nqtır, ıu 1&11• tutan ..... pi. 
'UZ hasma lllMl'alı q.r,ı1ıp ... 
rak her yerde ON KURUŞA M
ılm~. 

AGAÇ 
AGAÇ meenıuuı 10 uncu 

say,ıile, bütün diler 1ayı:larma 
faik bir .IP.Ymet ıöatermiftir. N~ 
cip Fa.aıJ, Suut Kemal, A.sat Ha
let, Salih 1.eki, }leykeltrq Zlih
tü, Selıniıı Tevfik, Miraı;, Cev-

det ~ ve Fikret Adilin n· 
~le 4ril Dip.ona resiınleri 
ve~ yJl,Zrlv, ktttnikler n u.i
:re.Bu aakiki aaat Ye fildto mec
muasını hararetle tamy, Q. 
nı. 

Fuat (Erzurum). Bu aUtaleaya 
eevap v~ ~ ~Pleria ııe
ı. olabile~in JiyilıacM, va.zıh o- ••••••••••• .. 
luak göı:ıterilınesj,p.i dUşUndUğünü, 
t'Pat buna JmkAlı htd•ıw·.ıı;. 99 
lılktm1um re~e bın.Julthjlll7 ifa
de etmiştir. 

X..aı TW"Sn tfsperta', 11u gft>i 
lilı\"llde n.Jlllu iflenl.e a~ e
lael&nn -~ glire pan. eesasıısm 
ıııttınluıunı111 daha c!efnı olaca-
ğım eyle~, J'uat (llrzunını)' ce
vap "erm.itür: 
"- Li.yJ.hı.ya ~bir had kPlı· 

PltıfWr. P,ı.ra ~ da 2.5 J.lradaıı 
baflar, dedik. fflkimleriıııjı: fleretsia 
katan tşçt adedlne göre eez&YJ teMtt 

~~ ... 
Af ır ve felt/f lcelf f fltrde 
omtfe gıılııtırıcıl•r 

)üt.Ut A1tıokt1J2 rne kOIMıft tek· 
Jıfi kabul edilmenıif, nıa4delerhı ırı8 -
ı~üe dev.am ohmmu,tur. Afrr 
ve tehlikeli işlerde dokter raporu. ol
rnaks~ işçi çalıştıran, iş vere,nler 
V~ lf 9e!'en vekiline httkmoluna
"11 hafif para cauı Yerine ağır pa 
ra esuı konmaamı ~en Puat Er 
ıu.t'U1llll teklifi kabul editm'iı::t ir t{a 
ruut.ay P.1tzarteıli toD1&n8""lrtrr. 
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No. 154 Ziya ŞAKIR 

Vahdettin, heyeti kabul etmekten 
çekinmiı kestirme cevap vermiıti 
Vahdettin ile Damat Ferit pafa, I Buralann dü9man işgali altına girdi· 

bu işlerle meŞgul olurken; diğer mu ği gözle görülemediği için bir takım 
balefet erkanı da boş durmuyorlar; tevillerle hazmedilebilirdi. Ya, Istan
.l.&ı,.ıriyet ve ·ıtilif Fırkası merkezi bul... Istanbulun işgaline karşı bu ka
umumisinde mühim müzakerat ile dar tabü bir sükut göstermek; çolu
ıueşgul oluyorlardı. ğu ile, çocuğu ile banaılan bir eve. 

Bunlann fikirlerine göre yapılac&k bir takım yabancılann girip oturma
llk hareket: Damat Ferit Paşayı Sa- sını hoş görmek demekti. 
daret mevkiine getirmek, ve kendisi· Vahdettinin bu hareketi, artık o
ne geniş bir sal&hiyet vermekten iba- nun tıynet ve mahiyeti hakkında son 
retti. Anadoluda, artık umumi bir İS· hükmü vermeğe kifi gelmekte idi. 
y~ mahiyetini ala.n vaziyeti ıslah et· Hatta. bugüne kadar Vahdettin hak· 
mek ; ve Kuvayı Milliyeyi ki.milen kında verilecek hükümde tereddüt e
irnha eylemek için bütün muhalif un- denler bile: 
surlar ~ar kuvvetlerile Damat Ferit - Artık ne bu hükümdardan, ne 
Paşaya müzaheret göstereceklerdi. de bu saltanattan hayır gelmez... ls-

Martın 20 inci günü Hüriyet ve İti· tanbulda, yangın kulesine çıkarak, 
lif Fırkası merkezinde verilen bu ka- en gUr sesle; paydooos, diye bağır
rarı bir arızaya raptedilmif : merke· maktan başka çare yok. 
zi umumi azalarından seçilen bir he- Demektelerdi. 
yet marifetiyle saraya gönderilerek Evet ... Umit kesılmisti. Hükümda-
padişaha verilmişti. rmdan, saltanatından, Bahıalisinden .. 

Vahdettin, bu heyeti huzuruna ka- HUiasa Istanbulun bütün idare şuur 
bul etmekten çekinmiş; fakat anza· kabiliyetinden ve vesaitinden tama • 
yı okuyup mrun uzadıya diişündükten miyle ümit kNillmisti... Bilhassa düş. 
sonra: man ateşleri altında kayna..,an ve İlı· 

- Şimdi böyle bir teşehbüse giriş· tila tehlik~'n" marıız bulunan yer
mek. yanan ateşin iizerine ga:r. dök· terde, artık milli \'arlığa dört Pile sa
mek demektir. Vakti gclinciyc kl\dar nlmaktan başka hiç bir çare kalma
aabretmek lazım . d ığına kat 'iyetle hükmedilmişti. Şunu 

D'yc ha'·er rröndcrmh:ıtL. Fakat da ilave etmeyi unutmıyalrm ki : na
Padiş;:ıhın rrösterdiği bu tereddüt, mu sıhıa yanlış hislere kaptlarak ve çü
h alefet erkanını fena halde öfkelen· rük içtihatlara bağlanarak Hüriyet 
dirmişti. .. Herkezi umumide, Padişah ve ltilı\f fırka.<ıı , hatta İngiliz muhip
al.eyhinde bir cereyan baş göster- ler C!emiyeti ile teşekküllerin arasına 
mişti : kanşmrş olan bazı kimseler bile -bu 

- Vakti gelindye kadar sabret- mel'un ve mat'un kuvvetlerin birer 
mek. ne demek?.. lşte, tam vakit ... dii~man şer ve fesat A.leti olduklannı 
Şimdi Anadolu, bir buhran ve heye- bu açık mişal ile görür görmez- der
can içinde. Bu kanşıklık esna8ında hal o battl yoldan. geri dönmüşler : 
binsey yapılııhilirse. yantlır. Eğ-er ya- yurdun ve milletin halasına ~ahşan 
pılamu~a. post elden ~der ... ZatT şa- necip ve feraP,"atkıir kuv\'etlere ilti
hane. hunları idrak edemiyor. Bari, hak etmişlerdi. 
kendi işimi7.i kendimiz !?Örelim. Anadolunun her kö~esinde miting. 

niye. bir takım dedikodulu sözler ler aktediliyor: şikayet ve protesto 
yr··c;clmişti. feryatları yükselyordu ... Mustafa Ke-

Hüriyet ve ltilif Fırkasının bu te- mal Pa.şanm, milleti ikaz mahiyetin
li.şı . pek yerinde idi. Çünkü fırkayı deki telgrafları elden ele geziyor: 
teşkil eden bir sürü (a<;): fırka klüp- (lstihlas ile titriyen efkfın millete 
terinin yeşil lavha. a.sılmı, kapdarm· havale edilm~ olan bu darbei tahkir 

.. da, camlaı:ı, krnk sofalarmda sefil ve ve tecavUzUn. d;;5m~niar tarafından 
ıergerdan bekleı:ımektelerdi. Bu sefil tahmin ed;ldiği veçhile maneY:iyatı. 
güruhun he·nen hepsi de birer vait mızı haleldar etmek değil.. belki mu
ve birer. 'ti mit ile bu yeşil levhanın aJ. cizeler göstererek. kabiliyeti inkişafa 
tma birikmişlerdi. Bu a~ güruh ic:in mazhar etmek neticesini tevlit ede
( siya.cıet. vatan, millet, hamiyet, dost ceğine şi.iphemiz yoktur... Bu son 
luk, dü!$manlık, sadakat. vefa) : her- (hamlei sefilane l, milletin nuru irfan 
,ey ve herşey, (mide) den. yalnız ve istiklaline matuf olmakla: kardeş
mideden ibaretti. (Ralta limanı sahil terimizin vicdanında aynı hissi takbih 
sarayı hümayunun 9, mııkim, Damat ve mukavemeti. aynı vazifei galeyan 
Ferit Paşa) smdan: (Edimekapıda ve kıyamı uyandıracağına eminim ... ) 
Killfıh<'ı mahallesin !'e teneke kulü- 1 Arkası var) 
bede sakin cami papuççusu veyahut 
ö1ii i~katcısı Ahmet veya MehTJ'et) e 
ko.dar bütün bu aç ve sefil zUmre. 
yalnız kör midelerinin i~ç ihtiras· 
lannı dindirmek için Damat Ferit Pa
§a.nın acacağı o yeı,U ba~ bekle 
mektelerdi... V!'! bütün bu bekliyenler· 
de : 

- Aaah ... Şu. perii devran ... Helf' 
bir daha (muhalefet) e o güler yüzU 
nü ı:österse ... 

Diye, inlemektelerdi. 
Perii devran. (muhalefet) e o gü

ler yüzünü gösterir göstermez, bütUn 
bu sefil zümre: mide ve ihtiraalannırı 
ihtiyaçlannı dindirecek olan memba
lar Uıerine, leş kargalan gibi üşUşe· 
ceklerdi. 

~BONE VE iLAN ŞARTLAR ı 
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llln ıc;ın llin.:ılık SırlretJenoe on 
~cHt edilmelidir 

Kliçük ılinlar dofT'Udaıı dofr'uv 
-taremızce ılınabilir 

Kildlı ıllnlarm S aatırlıtı bir detı; 
' " SO karuetur S aatırdan fulHı ıcıı 
6atn batma S ltaru• almır Bir df'fı 
in fasla lc;m ttlrGndaa ~ 10 kuru ,,,nrilir 

.. ,. ....... 

Damat Ferit Paşasından ıskatçı 

Mehmet Ağuına kadar, biltUn bun· 
lar; Anadolunun garp cephesini baş
tan bqa alevlerle yalıyan dilfman 
toplannm ~rakalarmı duymuyorlar .. 
Cenup vilayetlerinde, Ermeni komi
tecilerinin btçaklarile liyme liyme e-
dilen 7.avallı TUrk bakirelerinm acrklı ~;;.-.--· -·-••••••~ 
f ery.atlannı işibr\iyorlardı... Millt ı,e-
ref ve :ıamusu kurtarmak için düş
man mitralyözıeti ka ... mmda ca.n 
veren (mübarek rsehitler) e, <Ittihat
~ı) diye, .kin gösteriyorlar; onlann 
f'.D kıymetli faziletten mürekkep olan 
vazife ve fedakirlıkla.nnı eöndilre
rek; öz yurdu dllt!nanlara tealhn e
derek; givur kapılarmda dilenmeyi 
tercih ediyorlardı. 

Buna mukabil, Anadoludaki o te
miz ve necip Bllmre, ta1iin ve tarihin 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CiLT VE ZUHREVl 

!iASTALIKLAR ~ASSISJ 
.\cine: Beyottu lstlkW eadde.ı 
lumell ilan No. l8 

Hergtln öğleden 80Dl"8 but&Ja. 
nnı kabul eder. 

önlerine açtığı o c;etin ve tahamm\UJI Telefon : 4015."i 

mU,kill olan yolda, \leriıı bir uim ve !!!!!!!!!~!!!~~~!!!!!!!~! 
iman üe yilriiyorlar; dilfman at.fJ1Je. 
rinin selleri karpmıda cihan tarihi
nin ,ere! p.lıikuma doğnı yillaıeli
yorlar; siWılanmn '1JCUDda tqıdrk
lan (Türkin büyük tarihi) ni de, la· 
yık old~ğu o bfilent ve h&ftlletli mev
lrie yükseltiyorlardı. 

• 
Padişah Vahdettinin, Iatanbul if-

galini bu kadar tabii bir ~kflt ile 
ka~ılaması, Anadoluda akıllara hay
ret vermişti ... Izmir, Adana, M&raf, 
Urfa .. haydi bunlar. uzak verlerdi. 

OLUM 
Kunınay Albay J'Uat TUrklwım ve 

Türkiye imar Banka.sı Şefierinden 
Fua.t Ramazan oğlunun Kaim peder
leri ealri Divanı Ht1mayun hWefa· 
IIDdan Bay Halil iki aenedenberi 
mllptela olduğu hutall\dan kurtula
mıyarak jrtihal eylemittir. 

Cenazesi bugün Nişantq Teşviki
ye camiinden öğle namazını mütea
kip kaldmlarak makberi mahsusuna 
defnedilecektir. 

KUŞBAKIŞI 

Bir fil ölüyor 
Dtin yolda giderken yanıma saz ~ 

nizU bir adam yaklaştı ve: 
- Selam verdim. Dedi. Boyun ba

ğnn olmadığı için almadılar! 
Kravatmz, pörsümüş yakala.mu 

sarsan sinirli kalıkahasmı bir kadeh 
absent gibi birden yuvarlayan yaban
cıya sordum: 

- Klmlen ı.elam verdin de alına . 
dılar? 

- Arkada.,ıamna. dedi. 
·-Allah Allah .. Dedim • 
- Arkadaş ta yalan. dt"di. Ve 

sonra .. arkadaş,. kf'lim~ini tükürür
cesine, iğrenen'!k tükürdü ve: 

- JJP,n daha evvel df'folup jtlde • 
ce-ktim bur&lardan. 

Dedi. Fakat bugün "rii~vet değildir 
deyu,, ıııelimrnu almıyan arkadaşla -
nrn minJ oldular ""8km ha,, dediler 
"bur&8ı hiç olmazsa kendi memleke -
tlndlr. Yabancı bir diyarda aç kal -
qn sana kimse bir dilim ekmek bile 
uzatmaz!,. Dediler. Gitmedim. Ve ne 
yalan söyli,reyim arkadaşlanm sözle
rinde durdular. Ve birkıM: sene bana 
o:ıat~lannı e\.'Veldf'.n vi.dettiklerl 
bir dilim f'kmekle yaşadım. Fakat ar
tık ne onlarda bir dilim ekmf'k uzata
cak e-1 ve ne de bende uzanıp alacak 
takat kaldı. 

V f! Mnra bu qz benizli yabann: 
- Siz filleri sever ml411niz!. Dfdi. 
-Niçin ~oriiunuz! Dedim. 
- Ben filleri ~\.'lnem ama df'di, ö-

liimlerini ~\.·erim. 
Oleceğlni ba~-tarlarda.n e\."\·el anh

yan bu mahtük, dağ gibi ~ö,·d~hıl 

aldı mı çok u7.ak rnafaZalara gider o
rada can \"erirmiş • 

Saz benlzll adamm yanaklannı yl. 
Df' sinirli bir kahkaha doldurdu: • 

. -: 7 .... . -- - · - - .. - • -1,... - -
ı._ -.1 • - ı - . .. 

MEMLEKETTE 
Tekirdağ ve havalisindeki 

göçmenlere yardım 
Tekirdağ, (Tan) - Göçmenlere yapılan yardım i§i devam etmektedir. 

Vilayetten hazırlanan 4-65 an kovam mürettep köylere gönderilmiş, ayn· 
ca 25 kovan da Muratlıdaki göçmenlere dağıtılmlştır. İhalesi yapıla.n 330 
öküz arabası, teslim alındıkça peyderpey dağıtılmaktadır. Mübayaa edi· 
len öküzler, göçmenlere verilmiştir. Aynca. göçmenler için 700 kat elbi· 
se yaptınlmış ve dağıtılmıştır. Ayakkabı ve şapkalan da verilmek üze
redir. 

"TAN,, 

lzmirde yakalan 
ihtiyar üfürük 

- Ben de gidecf'ğlm. Dedi. Hem dl'! E d k 
flllf'rin gittiği yf'rlerdt"n daha çok U• T e te f ecı bır kaza oldu 
za~. 7At~n hana e'lkldPn "kal .. diyen · 
arkadaştanmm c:oiu şimdi: "Borada Balıkesir, (Ta.n) - Erdekte yeni yapılmaktiı. olan hükUmet konağınm 
süriinmf'ktense orada sürünmen ev. alt kısım potrelleri konurken bir kaza olmuştur. Ameleler, potrellerden 
bidır .. di)·orlar. Süründüğümü arka • birini d~vardan fazla çektikleri için direk yere düşmüş, zabıt katibi Mus
daşlanm ıörüp ü7.tilmMih'1.-r r?h·~ hf.n taraya ısabet ederek başından ve muhtelif yerlerinden ağır surette yara· 
de fillf'r gibi ~idttrğim. lanmasma sebep olmuştur. 

- N.-r~)"P.?. Dedim. . Etraftan yetit~mler, Mustafayı potrelin altmda.n çıkarmışlar, tedavi e-
-1:'rtM-, de_dJ. . , .\ s::'! d~lmek üzere Bandırma hastanesine göndermi§lerdir. Yaralının sıhhi va-
- Sızin t-linızden hiçbu· ·~ ı&f'MI ı zıyeti düzelmeğe yUz tutmu,tur. 

mi? Dedim. . .. .. .. Mıntakamıza yerleştirilen göçmenlerin hemen hepsi müstahsil vıziye-
Saz benizlı adam buyuk bir guna- te · l d" ,.._;:.,IO l · · ·· · 

hmı itiraf t-dt-<'f'kmiıt ~ibi l!ör.• .. r;nı .. g~mı~ er ır. ~men e:, geldıklen gundenben daima etraflannda 
pabuçlannm uMJna diiğtimledi. Ve fı· g?~~ü~lerı_sıca-k sa~~mı~etı ve gerek hükumetin, gerek yerlinin göster-
a.ı..:.ı- -'hl· dıgı mısafırperverhgı şükranla anmaktadırlar. 
MM.19ınDIŞ ,.. • f ,.. 

- Ben res..ommım .. 't>Mı • 

-========='e ...... d=ri=R=-AH_M_ı M. Kemalpaşada birlik müsameresi Must afa 

lzmir. (Tan) - Yetmiş yaşJ 
.nr serserinin üfürükçUlük y~ 
bir kıza tecavüze yeltendiğini 
kalandığını bildirmiştim. Mus 
mindeki bu adam. Adliyeye ve 
hakkında kanuni takibata başt~l 
tır. Mustafa, sorguya çekild' 

Muhtelit hakem mahkemesi 
binasında yapalan tadilôt 
Belediye tarafından satrn alınmış 

olan muhtelit hakem mahkemeın 

binasında icap eden tadili.tın yapıl 
ması bir müteahhide verilmiştir. Mü 
teahhit, binayı bir buçuk ayda bele· 
diyeye teslim etrneğe mecburdur. 
Ancak, henüz işl(!rini bitirmeyen 
muhtelit mahkemelere ait bazı ka
lemler hala bu binada bulunduklıtrı 
"ihetle belediye dün kendilerine yap 
tığı bir tebligatta binanın son olarak 
on bes gün zarfında tahliye edilme· 
ini istemiştir. Muhtelit mahkemeler 

11m11mi afanhğı vaziveti derhal Ha· 
riciye Vekaletine bildirmiştir. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kara köy Köprüba 
Tt1. 42362 - Sirkeci Milh6rdar 

ıadt Han. Tel. 22740 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Pereembe 
15 de. 

lzmir Sür'at 
Postalan 

Cumartesi 15 de Pazarteıi 
16 da. 

Mersin postaları 
Salı, Pereembe 10 da kal· 
karlar. 

Dl§er postalar 
Bartın - Cumartesi Çarp.mba 

18de 

lzmit - Puar, Salı. Pereembe. 
Cuma 9,30 da 

Mudanya - Cumartesi H de 
diğer gUnler 8,30 da. 

Bandırma - Puarteel, Salı. Car· 
pmba. Pereembe. eumart. 
ei 20 de. 

Karabip - Salı. Cama 19 da 
tmro. - Puar 1f5 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin poeta1an. 

na kalkıe günleri yük alınmaz 
3112 

Mustafakemalpaşa, (Tan) - Gençler Birliği klUbünün 
üyeleri yeni bir müsamere vermişlerdir. Bu müsamerede 
ve (Çapanoğlu) piyesleri oynanmıştır. 

Yukarki resim, rol alan gençleri bir arada gösteriyor. 

gösterit kolu 
ıTnrit' u+ ~ ntJı) 

Balıkesircle Kmılay 

haftası hcmrlıkları 

Aydın kadınlan sergi

ye iıtirak ecRrorlar 

man: 11
- Ben çocuğun dilini 

meğe uğraşıyordum. Yalan sö 
lar ... demiş, hadiseyi inkira k 
uııştır. ~ 

[ Küçük Haberler 

• Turgutlu, ( Tan ) - Mej 
rin tatili münasebetile llalkevi 
nunda bir mUsamere verilmif 
rağbet görmüştür. 

•Turgutlu, (Tan) - DçeJ 
raat bankası tütUn mahsulü i~ 
lüye ve ,ehirliye gereken parf 
dımmı yapmağa b8'l&DUftır. 

• Balıkesir, ( Taı ) Çagış i 
nuna bağlı bayındır köyünün 
cusuna aid at, Kayha ism~~ 
kıza tekme atara.1 derhal öldw: 
tur. 

• lzmit, ( Tan ) - lzmit m~ 
ler birliği, Izrit Halkevt çabfl 

Balıkesir, (Tan) - Kızılay haf- Aydm, (Tan) - Aydin kaelm- na girerek çallf!llal&nm daha 
tasmm neteli ve verimli geçmesi ıan Halkevi salonunda. llbaJDDIZDl ramlı bir ,ekle koymUftur. 
için zengin bir program Jıazırlanml§ eti Necmiye Gtlndaym bqkanlığm- • Kırşehir, (Tan) - Halkd 
tır. Dk gün, bütün kurullarm iştira· ·da bir toplantı pmifl&rchr Tl yabancı dil ve ticaret deralerid 
kile büyilk bir geçld reami yapıla· ya . · ea- bir kurB ac;ılnu:ştır. 
caktır, bu töreni müteakib uçaklar- ret ~ başsekreteri Muhar, Elm- • Burdftr, (Tan) - Bucak 
la vecizeler atılacaktır, ikinci gtlntı ~Bakanlığı tarafından 1 aon tef- Partisi, yapılmakta olan Parti 
fakir ve yoksullara muhtelif yardım nnde Ankara Sergi Evinde açılacak ğı için bir pehlivan gü!'efl terd. 
larda bulunulacak, Ali Hikmet sta- (kadın elifleri ve ev san'atlan sergi- miştir. Gü~ çok ali.kalı J 
dmda büyilk alaturka ve alafranga si) hakkında izahat vermiş, kadın- merkezden ve bUttın köylerdeJJ 
gilrq' mUaabakalan yapdacakt!r. latmıız bu sergiye ittlrak etmep lenler bulunmuttur. 

Hl;fta içerisinde resmi ve hususi karar vermİflerdir. Sergi için her • Erbaa, (Tan) - Erbaa 
bütün binalar bayraklarla donabla- evde ve her yerde huırlık ve çalJf- l&l'lar Direktörü Cemil ~ 
e&Jr, tefkil edilen kollar üye kaydı- ma '-•aı,._._._ E A-1-..ıı. ra fnhtsa.rlar Dlrektörltlğüne 
na devam edeceklerdir, bundan bl.t- .......,.~ ..... · ci8Hen .T..__ edDmlfÜI'· 
ka, hafta lçeriainde Atatürk parkın h~p iti denilen ince elifi OOk ileri- • Gemlik. (Tan) _:Gemlik 
da Kmlay menfaatine lld konser ve- dir. larma aon teftitlerlne Milfe 
rllece, 13 haziran cumarteef akf&mı Evvelce 7'eybeklerin uçkur bafb· Ula tarafından deftlll edilm 
btlyilk bir f&rdenpartl ne hafta bit- jı ve tevreıeri. timdi bir çok aJm. a.muım muhtelit Yerlerinde 
mı. olacaktır. Bir çok mlleueaeler Jarda yastık ve duvar llilatl olarak menler taraflndan 90 konfe 
hafta içinde birer gtlnltlk hasılatla- kullanılıyor. Aydında elltlle hayatım rllmltttr· 
nnı Kmlaya teberrG edeceklerini küiiüln pek çok kadm vardJr. ------------< 
bildirmişlerdir. 

51Yas Muallimler llrllil 
Sivas, (Tan) - Muallimler birli

ği, idare heyetinin verdifi bir k&· 
rarla kenet kendini feshederek Sl
vu Halkevine baflanm1'ÜJ'. Ofret
menler, Halkevf çatım atfında çallf
mağa baflallUflardır. 

Aydın Middelumumlıi 
Aydın. (Tan) - Aydm mll<hW 11 

mumiai ŞtıkrU, tedavide bulundup 
memleket hutaneainde aımu,ıtır, oe 
nazesi törenle kaldmlnut. mezara 
bir çok çelenkler konulmuftur, . Ştlk 
rUnlln ölümü herkesi müteeuir et
miftir. 

Söz Hekimi .,r. ŞOKRU 
Catalotla Nara o.nam" cad. 

CCatalciha Bc:na• lıltltili 
Tel 22511 
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Blum kabinesi nazik vaziyette 
------------------------------'-------~-----...-Fransadaki 9rev vahimleşiyor ve 

gittikçe etrafa sirayet ediyor 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

rnüşterek mukavelename ve tatil gün dıtğıtılm&smdakl imki.nsızhk dolayı
leri için de ücret verilmesi taleple- siyle neşriyatlarmı:r bugün gece yan
ri dahil olduğu halde grevci amele- sına kadar tehir•etmeğe karar ver
nin bUttin m e t a 1 i b i n i is'af mişlerdir. 
edecek , iki kanunu derhal kabul 
etmelerini isteyeceğim. HUktimet, a.
nıeleden kendisine itimat etmesini, 
sük~net ve disiplini muhafaza etme 
sini istiyor. Hilkô.met bUtün patron
lardan amelenin meta.lebatmı en bil
yük bir hfüınü niyetle tetkik etmele
rini istiyor. 

Röyter Ajansı Paris muhabiri le 
bir görüşme yapan Leon Blum In
giliz halkına hitaben a,ağıd'a.ki söz
leri söylemiftir: 

Yeni Framıız kabinesi Ingiliz de
rnokrasisi ile t!ıkı bir elbirliği yapma 
ya, beynelmilel hukuka hürmeti te
ınin etmeye, mUtekabil yardımla kol 
lektif emniyeti organize etmeye ve 
silahlanma yanşma nihayet verme
ye çalışacaktır. 

Dahiliye naıırının 
beyanatı 

Grev heyetini• aldığı 
kararlar 

Parie, 5 (A.J.(.) - PattonlaHa ya
pılan mUzakeneler akamete uğradık 
tan sonra greJll' heyeti a9ağıdak.i ka
rarları almışt.Jr: 

1şçi delege~ri bugün, her fabrika 
direktörlüğüne, bir tip kontrat sure 
tini tevdi edece1derdir. DirektörlUk
ler bu kooturatları reddettikleri 
takdir(\e vuiyetin vehamet kesbet -
mesi beklemlebilecektir. Reins 9eh -
rinde beş nıüe.ssesesede çalışan 1200 
işçi bugün greve iltihak etmeğe 
karar vermişlerdir. Bu grev 5000 
kişinin işsiz kalma.sına sebep ola -
caktır. Iloubaix - Tomeonig mmta 
kasının 1:7irçok mensucat fabrikası 
emele& işlerini terketmiştir. Vaven
conis nııntakasmda 12 bin grevci 
olduğu tahmin olunmaktadır. 

Paris, 5 (Ta.n) - Grev gittikçe vaı
lıtml~ektedir. Şimdi Parisin etra - Yeni llcobine 
fma da sirayet etmiştir. Şehrin man- Paris, 5 (Tan) - Yeni Fransız ka 
Dram t.a.bit şeklini kaybetmiştir. Yi- binesinin taın listesi şudur: 
yeoek ve gıda maddeleri fa.brika.laıı- • 1 - B~vekalet. 
:rı.m da grev yapmaları Parisi aç kal- Başr.'ekil: Leon Blum Nezaretsiz 
ma.k tehlikesinde bırakmışsa da hü - nazır: Cam.ille Chaute~ He.zaretaiz 
kinnet icap eden tedbirlt"Jrl almış bu- nazır:. Paul Faure Neza;etsiz nazır: 
hmmll:k.ta.dır. Dahiliye Bakanı Sa.len- Ma.urice Violette ' Başvekalet müate 
~ bn üp.m saat 9,~0 ~a ~azeteci • şan:.ı Max Dorm~y, B&fvek&let müs 
1eri kabul ederek demıştir ki: teşarı: De Tessan 

Grevde hiçbir politik kıı.ra.kter Y<*- 2ı- Milli Müd~fa.a. 
~- Amel~ bazı h8;1d~ elde etmek Harbiye nazırı ve Başvekil muavi-
fçin. ~ ilin. etmiştir. Bu a.rzularm ni: tEduard Daladier, Bahriye naı:ırı: 
t.emin ed~me çal~ılmakta ve ?at- Gacsnier Dupar, Hava işleri nazın: 
ron eendıkalarr nezdm~e teşebbüsa.t Pierre Cot, Harbiye ve Bahriye müs 
yapıl~~~~- ~ele~ ~a.kul. ~ - teşarı: François Blanche. 
leplennın ıs af edilecegı şupheı!!Wlır. 3 - Umumt idare: 
Diğer _ta.raftan ~ b~yiimesine Dahiliye Nazırı: Roger Salengro, 
ka.rşı ıca.~ eden bütün tedbırle~ alm- Dahiliye müsteşarı: Aubaud, Adliye 
mJF. Hükii:met bu meseleye eıddt su Nazırı: Rucard, Terbiye Nazın: Je
re~w el koymuşt~.!' ıa.n Jay, Terbiye Nezareti müste,an: 

Dıger taraftan ışçı federasyonu re- l:Madam Leon Bru h · T k 'k 
bri de gazetecilere bey8llatta buluna- ;ted . _ nsc . wg, ~ nı 

k . h' b' . asi .. 1 rısat musteşan: Julıen, Dmı araş 
ra , grevın ıç ır eıy manası o - ıtrnnal ·· t M d J li 

a.d w .__ 't ~-;,,,tir B' _, h ar mus eşan: a a.me o ot-
ın ı~ ~~ . et,.U.UÇ . . maen&Ley Curie. 
bu grevı polıtik bazı tahrifata ham - 4 H . .. .. 
letmek doğru değildir. Federasyon re · - arıcı muna.sebetler ve deniz 
. . r-- o-· - • . . ~ aeırı F.re.nsa. 
lan temin edilinceye kadar greve de- . ~anc~~e nazın: !v..o_..n Delbötl, !{a 
vam olunacaktır. Diğer ta.raftan ha- rıcıye 1?ustefan: Pıe.rre Vienot, Müs 
ber verildiğine göre Lens madenlerin- temlekat nazın: Marius Moutet, 
deki grev büyümüştür. Toprak altm 5 - Finans İfleri ve devlet borç. 
da çalışan 18 bin amele greve iştirak ları: 
etmek üz.ere yer yüzüne çıkmışlardır. Maliye nazın: Vıncent Auriol Te-
Bir cam fahrikasmm amelesi de gre- kaüt nazın: Riviere, ' 
ve iştirak etmiF. Dousi mmtaka - 6 - Mirrt Ekonomi: 
ınnda bulunan demir fahrikalan:nda Milli Ekonomi n•-· s · 
bind f 1 el · ı · · b~'-- ...... u.. pmuse 
1~n ~; :~ ış .e:u::- 'U ~ Madenler, elektrik ve mayi mahru ~ 

• kta.d e Bural~~'~b· ~n ka~ m~steşarı: Ra.mdior, Deniz tica-
yapma ır. ~ ır - reti musteşan: Tasso, Nafia nazırı· 
se ?lmamıştr:r. Bedouce, Ticaret nazırı: Bastid, Zi~ 
Grev yüzünden raat Nazın: Monnet, Ziraat mtme-
ftazefefer dog .. ılrnadı şarı: Liautay, Posta., Telgraf ve Te-
., lefon nazın· Jardill' 

Patis, 5 (.A...A.) - Messagerles . · .. ıer. 
Bachette amelesinin grevi münase - 7 - 1.çtımaı tesanüt: 
betiyle bu sabah ancak beş gazete Mesaı nazın: Lebas, Umumi mıı-
neşredilmiştir. Bu gazetelerin de tev ha.t ~~ın: Sellier, Ç-Ocuklan hima
zii, çok müşkül "t'e natam&m. olmuş- ye musteşa:-ı: Lacore. 
tar. Paris şehri, sureti zahirede sü- Havas AJanm şu tefsirde bulun • 
kftn içindedir. Gerek Pa.riste "t'e ge- maktadır: . . . 
rek eyaletlerde herhangi bir hldise · Blum kabınesmın muayyen. birta
nkuuna dair hie} bir haber yoktur. ~ ~ompartı~anl~ra aynlmı~ oldu· 
Bu sabah neşredilen gazeteler şun- gu dıkkate deger gorülınektedir. Ka 
Janbr: ' bine erkinmdan dördü lyllll azum· 

Humanite. Popolaire, :Aube, Pe- dan ve 27 si saylavlardandır. Paul 
aple ve Krallık ta.ra.ftarla.nnın naşi- Faure il~. ~ç kadın, parlamentoya 
ıiefki.n olan Action França.ise dahil degıldirler. Yeni kabinede 19 

Parla halkı, yeni kabinenin t~k- Sosyalist, 14 Radikal SOeyalliıt n 3 
Hlftntı ancak bu sa.hah ve bu gaze- de Sosyalist birliğine ınensup zat 
leler Vamta.siyle öğrenmiştir. Husu- vardır. 
si sorette angaje ed.ilmiJ olan bisik Fransız Meclisi toplandı 
letll milVezziler, bu gazeteleri dağı-
tıyorlardı. Birçok Parisliler, bu ga- Pa.ris, 5· (A.A.) - Mebwmn mec-

lisi, sa.at 15 de toplanın.ıştır. Herriot, 
2'Jeteleri tedarik edememişlerdir. Bu mut~t olan açm.?' nutkunu söylemiış 
sabah sokaklarda, tramvaylarda ve ~e b~ha.s~ aşagıd~ki üç hakim fiki~ 
otobüslerde kariler, okuma ihtiyaç- üzennde ısrar etmiştir. Herriot'y 
larmı ga.zete almağa. muvaffak ol- göre bu üç düşünce Yeni ~şrit devr a 
mtıf olan herhangi bir bahtiyar ada- ye hakinı olacaktır : e
mm açmış olduğu gazeteye göz gez 1.- Cumhuriyet rnlieeeselerini ko 
dirm.ek suretiyle tatmin ediyorlardı. nımak, 

Habeıistanda 

Ele avuca ·sığmayan 
asi çeteler . var 

Adisababa, 5 (A.A.) - Alman A
jansının verdiği bir habere göre son 
günlerde Gocam bölge.ııinde yerHterin 
mutavaat hareketleri devam etmek
tedir. Birçok şefler 50 bin sil~hlı 
adamla.rlyle !talyan makamlarına 
teslim olmuşlardır. Öbür bölgelerde 
huHil işi bazı zorluklarla karşılaş
maktadır. Zira silahlı çeteler memle
ketin iç tarafında ye!'leşmişlerdir. 

Ve bazı aşiretler istiklallerini daima 
muhafazaya çalışmaktadırlar. Bir -
çok gazeteciler memleketlerine dön
mek veyahut Filistine gitmek için A
disababayı terketmektedirler. Filis
tinde cereyan eden hadiseler Adisa
babadaki müsltiman ahalinin bilhas 
sa alakasını çekmektedir. Muharebe 
esnasında h!di.seleri İtalyan karar
gahmda takip eden iki Alınan gaze
tecisine Mareşal Graziani tarafın
dan harp haç nişanı verilmiştir. 

Lehistan da 

Yeniden üç Yahudi 
evini yaktılar 

Va~ova, 5 (A.A.) - Varşova ya
kinindeki kilçUk Mlns şehrinde bir
ka~ gün evvel bir Yahudi tarafından 
öldürülen Çavuı,un cenazesi bU.tiln 
Lehli halkın iştirakile kaldırılmış ve 
pol~ tarafından alman tedbirlere 
rağmen, Yahudilerle Lehliler ara
Slnda hadiseler çrkmasmın önü alı· 
namamıştır. Üç Yahudi evi yakıl
mıştır. Polis genel kumandanr Gene
ral Zamo~ki mahaliinde alman ted
birleri temin için Minske gitmiştir. 
Leh gazeteleri, 15 bin nüfusu olan 
Minl'lk 9ehrinden bu cinayetten beri 
6000 yahudinin çıkıp gittiğini haber 
veriyorlar. 

Bir idam mahkumu 
Yunanisana döndü . 

Atw•, ::; (To111) - Ölen Başbakan 
la~a~ Venizelos, ~mlrcjs ve Çal 
dansın ka:rılarma maaş tahsisi hak
kında hükumet bir kararname ha
zırlamıştır. Dördüncü kolordu ku
mandanı olup 1 Mart isyanına işti
rak eden ve mahkum edildiği ölüm 
cezam tecil edilen General Kamenos 
Mısırdan buraya avdet etmiştir. 

Eden • laldvln mülakatı 
Londra, 5 (:A..A.) - Baldvin, dün 

Eden'i kabul etmiştir. tki devlet a
damı U%Un müddet beynelmilel va
ziyet ve Milletler Cemiyeti asamble
si ile konseyin toplantılarına müteal 
Jile hazırlıklar hakkında görüşmüş
lerdir. Me.llimdur ki konsey içtima
mm daha geç bir tarihe bırakıldığı 
dün bildi~ ve bu haber bilhas
sa Ingiliz na.zı:rlarmın nazarı dikka
tini celbetmişti. Baldvin, hafta so
nunu geçirmek üzere yarın Londra
dan aynlacakt.Ir. önümüzdeki hafta 
başlangıcından evvel kabine hiç bir 
toplantı ya.pnuyacaktır. 

lntfliı askerleri tarafın· 
dan öldürülen iki Japon 
Tokyo, 5 (A.A.) - Stefani A.jan

m bildiriyor: Alman haberlere göre, 
Şima.li Çindeki Japon aüel mahfelle
ri de İngiliz askerleri tarafından 
iki Japonun öldürülmesi üzerine İn
giliz hükumeti tarafından verilen 
kaçamaklı cevapt~ dolayı !ngi.Ite
reye karşı büyük bir infial besle
mektedirler. 

Birleıik Amerikanın 
bahriye tahsisatı .Dün akşam sa.at 18 de yani yeni hü 2.- Ekonomi sahasında kalkınma 

kfımetin teşekkülünden birkaç saat 3.- Gerek içeride ve gerek dıea~ Vaşington, 5 (A.A.) - Ruzvelt 
evvel intişar etmeğe muvaffak olan nda sulhu muhafaza. 526 ınilyon dolarlık olan Bahriy~ 
yegane büyük havadis gazetesi In - Herriot, netice olarak, !on intihsı- tahsisatı projesini imza etmiştir. Bu 
trasigeant'dır. batm .Fransanm kendisini serbest mikdar, sulh zamanında Amerika ta 
Parisin erzoli ihtiyacı Cumunyet müesseseleri vasıwiy1e rihinin kaydettiği en yüksek mik -

p ~rtarm~k arzusunda bulunduğunu dardır. Cümhurreisi, evvelce de 572 
aris, 5 (A.A.) - Haller kamyon gostermış olduğunu, çünkü bir ta- milyon dolarlık askeri tahsisat pro

~ otomobil şoförlerinin delegasyo. 1um maceralar peşinde koşmanın ne jel eri imza etmiş idi ve bunlar da. 
nu ile çabuk bozulur erzak eendikası k~d~:. ~ah~lıya oturduğunu pek iyi sulh z&m.anmda kabul edilen tahsi-
murahhaslan arasinda yapılan bir bildigını soylemi§tir. satların rekorunu teekil ediyördu. 
görllJme neticesinde muvakkat bir 
kollektif itilafname imza edilmiştir. Blom'un vereceği . . .. 
Bu itillfname sayesinde bugünden program tir. Tadıl t~kl~erını ekseriyetle sağ 
itib k . cenah partılen yapacaklardır. Diğer 

aren mer ezin bu gibi erzak ih- Pa.rıs, ~ (A..A..) - Iyi maH~mat. taraftan bildirildiğine göre, Blum 
tiyacı temin edilecektir. alan parlamento mahafilinde söyle- hükOıneti 40 saatlı'k hafta . i 

Paris, gazeteleri sendikası: azalan IId · w • .. ' mesaıs 
dUn Echo de Paris gazetesinin bin~ n. :gıne. gore, yarın öğleden sonra ve kollektif kontratlar hakkmdakl 

h~~umetin pror-8:mmı okuınuımı kanun li.yihalarmı meclise ya.mı ve
Bmda toplanmışlardır. Bu toplantı- mutea~ıp u~~mı sıya.!et hakkmda recek ve bunlarm salı günü m.Uzake~ 
ta gazete müdürleri, gazetelerinin en aşagı 10 ıstizah takriri verilecek- resini talep edecektir. 

NOTLAR 

Alman sergisi 
Fındıklıda, Gibel San'atler Akad~ 

misinde "modern Alm8ll 18A'att ve 
Alman tezyini san'atleri,. ismi altın
da bir setgi açıldı. 

Gezdiğim bu seı-gi, bende san'at t.e
sirinden büsbütün ayn bir tesir yap
tı \'e, modem Alınan tatbiki ve tezyi
ni sınaat sergisi denlbnf'el daha cloğ
nı olan sergi, en ucuz etyanm, .. hat
bk, balurcıhk gibJ smaatlerin birer 
"güzel aan'at,. nefasetinde yapdab&. 
Jeceğlnl gi>ffterlyor dJye dtt,tindüm~ 

Bu sergi)1 küçük ıana)ile ulrqan
lar ve ucuz mal çıkaran bütün fabri
ka müdür1~"1ıniz muhakkak surette 
gidip görmelidirler. 

Çünkü, Almanlar, sergide fütü • 
rizm, sürrealizm gibi san'atin bbde 
henüz anla..5ılmamı~ ve şimdilik alay 
mevzuu olan kısnnJanna ait nümnn~ 
ler g()9termekJe beraber -ki henüz on
lar da bunu iyice hazmedip kavraya,.. 
maını!'l&r ve Almanlara hu müfrit 
romantizm ile kan,tırarak zevki ~ 
limden uzak taStayytirat.a taplanmış
lar • teşhir ettikleri eşyalarla güze -
Jin muhakkak surette pahalı olmadı
ğmı, zevki selimin en basit eşya.ya bi
le tatbik edlleblleceğtnl anla.tnı&k l&
tiyorlar. 

Bunu daha can.h gösterebilmek 
için bir mlsa.1 : 

Bir lkl sene evvel milli kuma.' fab
n1<alannuı.dan birisi beş llray& ucuz 
elbiıteler yaphrmu;tb. Tabiidir ki, beş 
liraya olan bu elbiı;ıeler kum..,mm 
Hint kuma.,ı olmasını lstemeğe hak
kımız yoktu. Ama, biçlmlerinln gü -
zel olmurnı istemek fazla iddia sayı
lamudı. Halbuki, bu ucuz elbiselerin 
biçimleri fena, omuzlan, dar, ca.ketle-
rinln uçlan blrlbirinden farklı, her 
tarafı çarpıktı. Elbl8elerin b~imleri
nin güzel ve i}i olması, hiçbir masra-
fı lcal) ettirmiyordu. Kum~lar seri 
halinde, muayyen patronlar üzerin -
den kesilip dlldli;\'ordu. Bütün mese -
le, ana patronun, her boy elbise için 
ve bir def&ya mahsus olmak üure. 
iyi, güzel bir bicimde kesilmesinde 
idi, ve bo bizde bir zevki selim i~d idi. 

AJmanlann sergl!•tnden edeceğimiz 
istifade ucuza güzeli tatbik etmtk hü
nerini gözlerimizle görmek olacak
tır. 

Fikref ADIL 

Kanton eyaletinde 

Japonlara karsı 

harp . ilan edildi 
Londra, 5. (Tan) - Uzak Şark

tan alınan haberlere göre, Şimali 
Çinde Japonlara karşı büyük bir 
hareket başlamıştır. 

Kanton Eyaleti hükUıneti birçok 
sınıfları silah altına çağırmış ve Ja
ponlara karşr harp ilan etmiştir. 
Askeri harekatı idare etmek için 
General Çen-Çi-Ten ve Li-Yan-Yen 
memur edilmiştir. 

Bu haberler başka bir memb'4'uı 
teyit edilmemiş olmakla beraber, 
Kantonda bulunan binlerce Japon bu 
şehri terk etmeleri için Tokyo hü
kumeti tarafından talimat verilmiş 
olduğu dahi bildirilmektedir. 

Atina Metropolithanesini 
. yakac:aklarmı§! 

Atina, 5 (Tan) - Atina Başpis
koposu hük\ımet nezdinde, eski tak
vim taraftarlan nezdinde bazı teşeb 
büslerde bulunmuştur. Bunu haber 
alan eski takvimciler dünden beri 
büyük bir galeyan göstermektedir -
ler. Bunlar, Başpiskoposu istedikle
ri hükiimet tarafından kabul edilir
se Atina metropolithane.sine kundak 
koyarak yakacaklarını söylemekte -
dirler. 

ltalyan milli müdafaa51 
Roma, 5. (A.A.)- Milli meclis, 

milU müdafaanın kuvvetlendirilmesi 
projesini nazarı itibare almağı 11 
reye karşı 159 rey ile kabul etmiştir. 
Bu projenin tatbik edilmesi için iki 
yüz otuz beş milyon İsviçre frangı 
tahsisat istenilmektedir. 

Posta ücreti 47 Ura 
tut~n bir dava dosyası 
Akhısar, 5. (A.A.) - Ak.kocalı kö 

yü ile Balıkesirin Sındırgı kazasınm 
yağcı Bedir köyü arasında 28 yıl
dan beri devam eden hudut ve erazi 
ihtilatı halledilmiştir, Hüküm Akko
calı köyü lehine halledilerek temyiz
ce tasdik edilmiş ve ilamı gönderil
miştir: Bu 28 senelik dava dosyası
nın temyizce gönderilmesi için 4 7 li
ra posta ücreti verilmiştir. 
.... fts1'1:t ..._...., •• ____ • 

Yo%ımızın golcluğundan 
gocuk sayfamızı tehir etfik .............. ~ .......... 
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( Gilrıeş - Dil -ı 
-------------------------------~~----.) 

Güneı • Dil teorisi ile kelime tarihi ve 
tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

v 
Solcar 1 manayı almışlardır. 

. . . • Dil bil~nleri ( . + t) unsurunun 
Sak ~elımesının gerek türkçede bu yerde ilk defa Akatlılar tarafın-

gerek lliimerce ve .arapça~ -~Yll! za- dan kullanıldığını söylerlerse de 
manda parlaklık ıfade ettıgı böyle- doğru değildir. Luvilere atfedenler 
~ anla§ıl_ınca hayvanla~ alnında- de aldanmı§lardır. Çünkü at siimer-
ki sa.kar ııe bae&klanndakı sekil ke- .. . . 
tim ı · -ni k d - cede ve prototurk lehçelerın hepsın-

e enne 0 m vermeme · ogru de ilk kuvvet, yapıcı, a.sıl ve esas 
olmaz. "di 

Sakar bilh&SBa sığır hayvanlan-
1 ş' · d. b'"t" b · hl ı · aln daki be 1 ked. V ım ı u un u ıza ara zıgura-

nınl"b .. küz~ . !azk tel bırk. le gba- tın sa.karattan farkı olmadığını öğ-
ı a o ve mege u u a ış a a- · b ı ş h ld Ba 
kıl beb. b be 1 k . renınış u unuyoruz. u a e s-
masmın se ı u yaz e enın hT d k" ·d • · ·1 · tl te . d .... 1 "lk ra sa ı ın e ı erı unun zıguratı ı e 

zıguk ra arın tepes:n
1 

ett' ~odz:ı eEn kı. '{aradcniz kıvısmdaki sakara tın ya-
ışr parçasını msı e ıgı ır. s ı- · . .. 
1 kadd ··kü ·· d - b d pıcılarını teknık ve sosyoloJık ba -
.erd. ~u . es 0

1 
rdzun ~Kg aşıln adn kımdan ayni milletin ve ayni kültü

m ıgıne ınanır a ı. ırgız ar a ·· kl k k d b.4 

baba] h · · k b ed'I ·un çocu arı sayma a ar ta 11 arm nı u ıçın ur an ı en b" 1 .. k 
hayv tl k (k k ) . ır şey o maz. Boyle olma la bera-

an mu a a as a yam sa- b" t · · · ta mı k 
kar olmak gerekti. Nezirlerde boz- )er - ız oponomımızı ma ıya~a -
kuka yani boz renkte sakarlı hay- malumatr toplamakta devam edelım. 
van keseceklerini adarlardı." (1) H. R. TA1'"KUT 

F. Lenormant ta sak kelinıesinin 
şu milşta.klarmı ve manalarım kay
deder: 

Sak = uçta olmak, önde olmak, 
bq, şef, dağın tepesi ,birinci, yaş
ça büyük. 

Sak - uıı = başın tepesi 
Sak • ri = başın tepesi (2). 
Sak Eti dilinde de yaşamıştı. Lou

ic delaport~ eticede Mhessar kelime
sinin müstahkem hisar manasına 
gelrlisnni kaydeder (3) . 

Hulisa bu Mk: cak - mak kelime
sinin isim ve fiil olarak her iki ma
nasında olduğu Jtibi hem yükseklik 
parlaklık (şimsek <:akmak, fikrPn 
bir şey çakmak) hem kava (çakmak 
taşı) hem kuvvet ve tahkim (çiviyi 
çakmak) manalarını veren kuvvetli 
bir kelimedir. 

Derde de yine saktan bah~etmek 
üzere şimdi bahsi kesip ar kelimesi
ni tetkik edelim: 

Ar kelimesi 
_Bu kelimenin yakutçada manası 

aladır. Feleknamede mavera mana
sında olarak kullanılmıştır. Bugünkii 
türkçemiroe ise arka kelime~inde 
yaşıyor. Etimolojik analiz şekli şu
dur: 

ar= ağ + ar 
yani sabit ve kararlı l;ıir~ yükseklik 
veyahut yüksekliğin takarrürü. Bu 
kelimede parlaklık anlamı da var
drr. Çünkü ister maddi olsun. ister 
manevi olsun her yük.sek yerde bir 
parlak~ı-~ n;ıündemiçtir. Sabah ağar -
d.ı dedıgımız zaman sabahın ışıldığı
nı, parladığını kastetmiş oluruz. Ni
tekim ağarma Anadolu lehçesinde 
fecir demek olduğu gibi. . 

Artmak fiilinde ayni (ar) kelime
s~ni buluruz. ~rtmekteki ör de ay
nı manayı venr. Ortme oturulacak, 
barınılacak bir ev haline getirilmi§ 
yer demektir. Duvar örmek, çit 
örmek gibi kelimelerin ör'ü de ayni 
rolü yapar. Ureme fiilinin ür'ünde 
?'Ynİ mananın bulunmadığını kimse 
ıleri süremez. Bu ar, ör, ür kelimele
rinin bir zaman gür, kilr, kur şekil
lerinde yaşadıkları muhakkaktır. 
Çünkü Büyük Türk Lugatine göre 
bugün de: 

Gür = çok, bol, mebzul (garp 
türkçesi) 

Kural = etrafı ~vtilmiş, korun
muş yer, daire (uygur) 

Kur = kuşak, halka, daire ( ça
ğa tay). 

Kor = sıra, derece, makam (uy
gur) 

Kora = avlu, ahır. 
manalarını vermekte olduğu gibi 
Ahtarfye göre de: 

Arapça: gavr = güneşin batma
sı, çukur, nihayet 

Arapça: kar= tepe, kara ve bü-
yük ta§ 

Arapça kura'= geniş yer 
Arapça: kur = öd yakacak yer. 
Ferhenkişuuriye göre: 

. Farsça: ~evr = harap olmuş yer, 
zıraate ve ımara elverişli olmıyan 
yer. 

Farsça: gar = dağ eteklerinde 
oyulmuş ev gibi yer, mağara. 

Bütün bu muhtelif dillerin muh
telif lehçelerinde gur ve kur kelime
leri ve onların vokal farkı ile ayrı
lan eşleri aşağı yukan hep ayni ma
nayı vermek~ olduğundan hepeini 
de şu Uç eaua çevirebiliriz: Bir yer, r:::. bir yer, bir yapı, bir dağ ve 

Sakaratlarda bu anlamlar bulun
duğu için ar kelimesine yukarda zi
gurat bahsinde gur kellmesine ver
diğimiz manayı vermekte tereddüt 
etmeyiz. 

:4f ielirnesl 
( . + t) başlıbaşma bir kök ve bir 

kelimedir. Ek olduğu zamanda da 
yapıcılık, yaptrrıcılık ve yapılmış ol
makhk gösterir. Eski Tilrkler bu 
el~~nm dil gövdesindeki bu biiyUk 
rolunU dikkate alarak şamil u.hasr 
için de kuvvet, kudret ifade eden her 

(1) Çokan Vclihan oğlunun mecmuayı 
barı s. 17 

(2) La languc ı>rimitivc de la c.halde et 
lcs İdioms Touraniens 

(3) Textes Hittitcs. 

Pa.panın iradesi 
kanun demektir 

Fransız Başpiskoposunu 

vergi kaçak~ılığından 

takip ediliyor 
Fransadaki Rauen şehri baş pes

kaposunu Papa azletmiş. Fakat baş 
peskapos '.Ju karara itiraz ederek 
bir türlü işgal ettiği makamı terk 
etmek istemiyor. 

Meselenin iç yüzü, büsbütün baş
ka bir manzara arzetmPktedir, bu 
azil kararına sebeb, asıl baş peska
pos ile vekili ara.5mda tahaddüs e
den ve Fransız maliyesinin "aziyed 
ettiği bL. ihtiliı.ft. ·. 

Kısaca anlatalım; Rouen kilisesi 
bas peskaposu kili11"':.·e ait bir çok 
emlaki ve akarı ~dare eder, bu işte
de bir vekil papas }'ardım eder , bun
dan on sene '·edar evvel, Fransada 
ki Cartd hükumetine karşı yapılan 
:nali hücumlar esnasrnda - ki bir 
çok altın ve Fransı, sermayesi ha
rice ve bilhassa Is ;çre bankalarına 
kaçnuşt: - Rouen oa. peskaposu ile 
vekili, kifü~enin ı:ıervetir : lsviçreye 
kaçırmışlardı, .!ürt sene evvelki İs
viçre banka liuiırat neticesinde bu 
servetten bir kısmı b\yıb oldu, 

Buhran Fransız parlamentosunda 
mevzu bahis olarak, bir çok tanın
mış şahsiyetlerin harice kaçırdıkla
rı servetlerini vergı beyannamelerin 
de göstermedikleri, kaçakçılık yap
tıkları arılaşılarak bir rezalet koptu, 
baş peskoposluğur.. da vergi kaçakçı 
lığı yaptığı anlaşıldı. Fransız maliye 
si uzun zamandır hasta olan peska
poa yerine kilisenin servetini idare 
eden ve muhasebe defterlerini or
tadan kaldıran vekili papas aleyhi
ne kanuni takibat yapılmasına ka
rar verdi. Takibat baş!ayınca, vekil 
papas. her ne yaptt ise baş peskapo 
sun emrile yaptığını, ha~ peskapos 
ise aksini idda ediyor, ve Papanın 
kendisini azil kararını tanmuyarak 
Fransız mahkem,,lerinin vereceği 

karara uymak istiyor. 
Iışte ihtilatın iç yüzü, fakat asıl 

mesele orada değil, Papa, papaslar 
ar-asmda bir ihtilafın, sivil mahke
ler tarafından halledilmesini iste. 
memekte, vergi kaçakçılığı gibi ta
mamen dünya işlerine aid bir mese
lede bile, kanun olarak kendi vere
ceği kararın tatbik edilmesini ileri 
sürmektedir. 

Ve işin daha garibi laik bir cum
huriyet olan Fransada " La Liberte' 
isimli bir gazete Papanın iradesinin 
asıl kanun olduğunu onun bir sözü 
ile idari kanunların, hadiselerin yü
rüyüsüniin hemen deği§eceğini idda 
etmektedir. 

Kapı arkasında 
bir cinayet' 

En tanınmıı zabıta 
romanları muh~r
riri Miıel Herbert
le Öien Vil'in bera· 
ber yazdıkları bu 
merakh romana pa· 
:ıartesi bGıhyoruz 

··~········~············ 
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Türk milli takımının seçimine doğru 

Bugün Taksimde İstanbul • Ankara ile 
ve First · Vienna İzmirle karşılaşıyor 

Bir zamanlar karşrlaşmalan gü -
llün hadiseleri şekllerini alan ve hıif
talarca dedikodusu süren şehirler 
arası muhteliti müsabakalarına, u
zun bir tevakkuf devresinden son
ra, bugün, Taksim stadında, tekrar 
başlanıyor. Bu bakımdan bugün öğ
leden sonra cereyan edecek maçla
rın, hele bu karşılaşmalarla elde edil
ınek istenen gayenin, Türk Milli ta
kımının •seçimi gayesi olduğu düşü
nülürse, bütün futbol ve spor mu
.hitlerinde derin alaka uyandırmama
BI kabil değildir. 

Malftmdur ki Federasyon 1936 
13erlin olimpiyatlarına iştirake karar 
'7ermiştir. Senelerden beri hariçle 
teması seyrekleştirmiş olan Türk 
Milli takımını, Berlin Olimpiyadına, 
tnUmkün olduğu kadar kuvvetli gö
türmek mevzuu bahistir. Bugünkü 
maçlardan gaye İstanbul, Ankara, 
lımir gibi Türk futbolilnün merkez 
noktalarında çalışan oyuncuları biri 
birlerile karşılaştırarak bunlar ara- ' 
ııında temayüz edenleri seçip çahş
l::ırmağa ayırmak ve sonra bunları 
ayni zamanda, yalnız kendi kendi
lerile değil de, bir de "First Vienna" 
isimli Viya.na liki ikinciliğine kadar 
Filkselmiş bir ecnebi takımla oyna-

FrarlkaTartaT<ımının en ş~r 
oyuncusu Cuşvaydel 

tarak hakik.1 değerimizi daha iyi ta
ııunaktır. 

Gerek lzmirlflerin ve gerek son 
nmanlarda tstanbulun bellibaşlı ku
IUplerile ayrı ayn yaptıkları temas
larda muvaffakıyetli dereceler elde 
·ederek futbolde kuvvetli vardhk ol· 
auklarmı gösteren Ankaralı gençle
rin şehrimizde yapacakları müsaba
kaların çok alaka uyandıracakları 
şüphesiz olduğu gibi, bilhassa lstan-

• 

Viyanalılarla bugün ilk karşılaşmayı yapacak olan lzınirden: Vehap, Sait, 
Fuat. Hakkı 

First Vienna takımından kaleci Havlicek, soliç Franz, santrhaf Hofman 
bul muhtelitiyle yapacakları karşı-
laşma neticesi de merak ile beklen
miyecek gibi değildir. Ankaralrlar 
bugün sahaya en kuvvetli şekillerile 
çıkacaklar ve Istanbul muhteliti ile 
karşılaşacaklardır. tstan bul Futbol 
Ajanlığı bu müsabakaların seçim do
layısile yapılacağını gözönünde bu
lundurarak temaüyz etmiş oyuncu
ların hepsine oynamak imkanı ver
mek için evvelce tesbit ettiği 25 kişi
lik oyuncu kadrosunun Federasyon
ca kabul edilmemesi üzerine as~ari 
hadde indirmek rstırarmda kaldığın 
dan dün akşam fevkalade bir top
lantı yaparak oyuncu kadrosunu 
dar bir çerçeve içine alarak 16 kişi
ye tenkis etti. Bu kadronun haricin
de kalan oyuncular içinde birçok 
kıymetli elemanlar bulunmasına rağ-

First Viennı.t. - ızmir maçını ıdare 
edecek Şazi Tezcan ve Ankara - ls
tanbul maçını idare edecek olan 

lzmirli hakem Mustafa 

men çağırılan gençlere temsili sala
hiyet verildiği cihetle İstanbul ınuh
teliti olarak kabul ettiğimiz oyuncu
lan herhalde Ankaralılar karşısında 
şehirlerinin senelerden beri muhafa 
za ettiği üstünlüğü kaçırınamağa 
gayret edecekleri üınit olunabilir. 

Mmtaka temaslarında her zaman 
dedikoduyu mucip olan hakem me
selesinin önüne geçmek için, Anka
ra - İstanbul maçmı İzmirli,, İzmir -
Ankara ma~mı İstanbullu, İzmir -
tstanbul maçını Ankaralı hakemler 
idare edecektir. Avusturya Milli ta
knnına müteaddit oyuncular veren 
First Vienna hakkında, zait methü 
senalar lüzum görmüyoruz. Yalnız 
nıaça gidecek olan karilerimizi bu 
takımın en değerli oyuncuları olan 
Geşvaydel, Şmavuz, Rayner, Hof
man gibi beynelmilel spor fileminde 
isimlerine sık sık tesadüf ettiğimiz 
oyunculara dikkat etmelerini tavsi
ye ederiz. Haftalardanberi munta
zam çaltşmasmın semeresini Balıke-

Sağ haf Cevat 

lstanbul muhtelitinin sol f"Yln lafii 
Hüsnü, Esat 

sir muhtelitine 9 - O Manisa muhte
litine 11 - O gibi büyük sayı farkla
rile galip gelerek isbat eden lzmirli
ler bugün bu kuvvetli takım karşı
sında ilk im tihanlarmı verecekler
dir. Temiz bir oyun stiline sahip o
lan İzmirlilerin Viyanahlar karşısın
da ne derece muvaffak olacağını bu 
gün göreceğiz. Netice ne olursa ol
sun lzmirin değerli ve aziz gençleri
nin Viyanadan gelen futbol üstatla-

htanliuT muhterittnTn santrltaTı ftıu 1 AnkaMl muhteritinin Oç gUzide oyuncusu Salahaddin, Rasim, Münir 
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Dün geceki karşılaşmada FinlCindiyalı 

güreşçilere dörde karşı üçle yenildik 
(Başı 1 inciide 1 

Finlandiyalı güreşçilerle dördüncü 
ve son karşılaşma dün akşam evvel
ki müsabakalara nisbetle daha büyük 
bir kalabalık önünde yapıldı . 

Bir gece evvel buyük Mustafa ile 
yaptığı müsabaka.da kolunun kırıl -
dığmı esefle öğrendiğimiz 78 kiloda 
güreşen Korhonen hariç olmak üz.e
re Türk milli güreş takımını teşkil 

eden elemanların bir kısmile 7 siklet 
üzerinde yapılan bu karşılaE,ımalar 

baştan başa heyecanla devam etti. A
lman dereceleri yazıyoruz : 

56 KiLO: Küçük Hüseyin - Pert
tunen (G) 

Hakem Sadullah. 
Küçük Hüseyin ilk müsabakada 

yenildiği Finlandiyalı ile revanş ya -
pıyor. Hüseyinin atağile başlanan 

güreş zevkli oluyor. Birkaç beli kalc;a 
hareketleri Finlandiyalıya tehlikeli 
dakikalar geçirtt.;.yse de bu hareket
ler sayı addedilmediğinden ilk devre 
beraberlikle nihayetlendi. 

!kinci on dakikada Hüseyinin has
, mını yaptığı bir salto oyunile omu -
zundan yere atması halk tarafından 
çılgın tezahüratla karşılanıyor. Çok 
güzel çalışan Hüseyin böyle giderse 
muhakkak galip gelecek. Finlandiya
lı Hüseyinin kendisinden fazla oyun 
tatbik ettiğini hissederek son daki -
kalarr taarruzla gec;irdise de Türkün 
yaptığı oyunlarda daha fazla sayı al
masİ yüzünden 20 dakikada mütte-

1
1 fikan ·galip gelmesine mani olamadı. 

61 Kll,O: Yaşar - Lanne (G) 
1 Hakem Leyino. 

Müsabakaya çok seri başlayan Fin 
18.ndiyalı Yaşarın belinden yakahya
rak yere indirdi ise de minder kenarı
na kaçmakla kurtulan güreşçimiz mu 
kabil ataklara başladı. Bu sırada gü
zel bir kafa kol kapmak istiyen Ya -
şar kuvvetli tutamadığından alta düş 
tü. Bu fırsatı kacrrmıyan Finlftndiya
lı hemen yüklendi fakat hayret ... Ya
şar boynuna asılmrı;ı bir bohc;a gibi 
Finlandiyalı srrtmda yarden kalkı -
yor .. Ilk devre berabere nihayetlen • 
di. 

!kinci devrede Finlandiyalı çok ha
kim güreşti. Ve bu hakimiyetine o -
yunla mukabele edemiyen Yaşar ne
ticede sayr hesabile müttefikan rnağ
lUp ilan edildi. 

U6 KtIJO: Sadrk - Ranta (S) 
Hakem. Seyfi. 
(;e(:en sefer yaptıkları ayni müsa

bakada Sadık tuşla mağlup olduğun
dan bu akşam yapılan müsabaka bu
nun revanşı telakki edildiğinden gü -
reşı;imiz bu karşılaşmayı kaianmak 
için azami gayretini sarfediyor. !lk 
devre berabere ilan edildi. 

. Kurada Sadık alta diiştü. Finıan -
j diyalı oyun tatbik etmek ic;in c:ahsr -

1 

yor fakat Sanık bu aksam <'Ok güzel 
güreşiyor. !kinci üç dakikada Sadık 

1 

üste geçti. Hasmını adamakıllı hırpa
lıyor. ve bir çocukla oynar gibi iste-

1 

diği harekete getirebiliyor. Nihayet 
güzel bir bel kapmasından sonra yer-
de yaptığı salto ile Finlii.ndiyalmm ı:ıır 
tmr eze eze 12 dakika 22 saniyede 
yere değ'direrek galip geldi. 

72 KiLO: Faik - Kokko (S) 
Hakem: Leyin o. 
Evvelce Nurinin güreş yapacağı 

nan edilmiş iken son saatlerde rahat
sızlanması üzerine ilk defa güreş min 

ı derinde böyle mi.ihim hir karsilaşma 
yapmağa çıkan Faik kiloca da haı::ı -
mından eksik. 66 kilo olan bu ~ene 
72 kiloda kurnaz bir güreşçi olan Fin 

ı Iandiyah hasmını muhtelif köprülere 
getirdi. Salto yaptı. Fakat nihayette 
5 dakika 16 saniyede tuşla yenilmek-

nnm hesaplı oyununa muvaffakıyet
li bir mukabele yapacaklarından şüp
hemiz yoktur. Herhalde İzmirli genç 
!erin bize ender tesadüf ettiğimi?. 
güzellikte bir oyun seyrettirecekleri
ni ümit etmek isteriz. 

lımir ve Ankara 
muhfelitleri dün geldiler 

Bugün, yarın ve salı günü milli ta
krm seçmeleri münasebeti.le müsaba
kalar yapacak olan tzmir ve Ankara 
muhtelitleri dün şehrimize kelmişler 
ve .A nk::ıra lılar tıırhı"" nahtR. famirli
ler Kontinantal oteline misafir edil -
mişlerdir. 

Bu karşılaşmalar dolay1sile tstan -
bulda bulunan Türkspor kurumu ge
nel merkez asbaşkanı Halit Bayrak 
ve futbol federasyonu reisi Hamdi 
Emin misafirleri akşam otellerinde 
ziyaret ederek hoş geldiniz demişler -
dir. lzmir kaft1e reisi Suat bu karşı
laşmbalar hakkmdı:ı fikrini soran mu 
harririmize "biz İzmirli futbolcüler 
bu temasları kabiliyetimizi göster -
mek için değil olimpoyat seçmelerini 
yapmak istiyen federasyonun isteğini 
yerine getirmek için kabul ettik. Çün 
kil tam manasile hazırlanmış değiliz,. 
demiştir. 

Çoban güreşebaşlıyor 

Dün geceki 
ten kendini kurtaramadr. 

güreşlerden heyecanlı bir:an 

79 KlLO: Mersinli Ahmet-Vecks
ten (G) 

Hakem: Seyfi. 
Mersinli geçen sefer a~ni müsabık

la yaptrğr serbest güreşte 47 saniye 
gibi göz açıp kapayıncaya kadar yen 
diği Finlandiyalı ile bu akşam Greko
roomen yapıyor. Hasmına tekrar as
lanlar gibi saldıran Ahmet müteaddit 
salto oyunları yaptı. Bir defasında 

79 kilo olan hasmını kendisi köprii 
kurarak omuzundan attı. 

Ilk devre berabere bitti. İkinci dev
rede alta düşen Ahmet ensesinin kuv 
vetli olması yüzünden hasmının kıle 
takmak burgu yapmak te~ebbüsleri 
boşa gidiyor. Ikinci Uç dakikada Ah
met üstte çalıştı. Fazla didinerek has
mını çok hırpaladı ise de oyun tatbik 
edemedi. Son dört dakikayı ayakta 
güreşiyorlar. Ahmedin ayağı zedelen 
diğinden topallıyor. Güreş iki taraf 
lehine büyük bir faikiyet gösterme -
den nihayetlendi. Neticede 20 dakika 
da Finlandiyalr sayı hesabile mütte -
fikan galip ilan edildi. 

Ağrr: Çoban Mehmet - Jarvinen 
(G) 

Hakem Leyino. 
Bidayette her iki müsabık biribiri

ni deniyor. Çobanın el enseleri has -
mrnı sarsıyor. Finlandiyalı bu sefer 
çobana tuşla yenilmemek için azmet
mişe benziyor. Mamafih Türk aslanı 
onun bu fikrini anlamış gibi durma
dan saldırıyor. Bir defasında hasmı -
nın açık bıraktığı kolunu gayet kuv
vetli yakalıyarak yere vurmak ister -
ken ters bir hareketle yere yuvarlan 
dı ise de hasmı üstüne yüklenmeden 

bu vücuttan ümit edilmiyen bir çe -
viklikle tekrar ayağa kalktı. tık on 
dakikayı çoban galip bitirdi. 

Isteği üzerine ikinci on dakikaya 
ayakta başlandı. Adeta bir kasırga 
gibi hasmına dehşetli hücumlar ya
pan çoban yavaş yavaş hIZim kaybet 
ti. Finlandiyalı onun bu saldırışlarm
dan şaşkına dönmüş vaziyette boca
lıyor. Bu vaziyette nihayetlenen gü
reş neticesinde 20 dakikada Mehmet 
sayı hesabile müttefikan galip ilfı.n 
edildi. 

Gl KiLO: Habip - Lanne (S) 
Hakem Seyfi. 
Seri bir surette başlanan müsaba

ka güreşçimizin sakatlanmasile niha
yetlendi. Bidayette bir kafa kol ile 
güreşçimizi alta alan Finlandiyalı üst 
te çalışırken Habibin kaburgasına a
rız olan bir sakatlık yüzünden müsa
bakaya devam edememesi üzerine Fin 
landiyalı galip ilan edildi. 

Son olarak Kokko ile Ranta bil • 
tün müsabakalarda gösterdiği cen -
tilmenliklerle halkın büyük sempati
sini kazanan kafile reisleri Leyino 
Ankaralı Hüseyin serbest güreş gös
teriş müsabakası yaptılar. 

Şimdiye kadar görmediğimiz şe • 
kilde yapılan v~ müsabıkların her sa 
niye değişen mukabil oyunları halk 
tarafından merakla takip edildi. 

Kafile reislerinin 45 yaşından umul 
mayan çevikliklerle dolu oyunları da 
kikalarca alkışlanarak karşılaşmala
ra nihayet verildi... 
Halkımız üzerinde qok güzel inti -

balar bırakan Finlandiyalı misafirle
rimiz pazar günü memleketlerine mü 
teveccihan hareket edeceklerdir. 

Sa<fık ral<roını yenenten 

Ahmet ral<Tbtnı mtnc:rere savuruncen 
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lzmirdeki büyük pana'J'lr hazırlamyor 
Hademelerin aylıkları 

"Bir muallim" imzasiyle aldığı -
mız bir mektupta deniliyor ki: 

6 - 6. 936 

Buğday mahsulü 
ve son yağmurlar 

Panayır bütün ticari muhitlerde 
büyük bir al6ka iDe karşdandı 

"Her sene ilkmekteplerden birer ha 
deme çıkarılıyor. Ve bu zavallıların 
tatil müddetine ait dört aylık para
ları verilmiyor. Bu hal, zaten güç -
ilikle geçinen bu zavallıları ~ok 

~yrllayım mı, ayrdmıyayım mı? 

Cenubi Anadoludan, ticaret borsa
sına ve buğday ticaretile allkadar 
müesseselere gelen haberlere, Adana 
mıntakasmda buğday hasadına baş -
landığı bildirilmektedir. Son birkaç 
gUn içinde Adana mmtakasmda ya -
ğan yağmurlardan buğday hasadı za 
rar görmemiştir. Bilakis Tarsus taraf 
larma yağan yağmurlardan dolayı 
zürra sevinmiştir. Yağmurlar, Ada • 
na taraflarında kuraklıktan mütees
sir olan hububata da fayda vermiş -
tir. 
Yakında Adana mıntakasmdan Su

riye ve Filistine buğday ihracatı baş -
)ıyacaktır. Filistindeki hububat fir • 
malan, Adanadan buğday almak için 
hasat mevsiminden evvel siparişlara 
girişmişlerdi. 

Ziraat bankam da, buğday hasadı 
devresine giren mmtakalarda hazır -
Irklara başlamıştır. Mmtaka ziraat 
bankası henüz yeni mahsuliln çıktığı 
yerlerde buğday almağa başlaına.mIJ
tır. Henüz yeni sene buğday fiatlerl -
nin ne seviyede kala.cağı belli değil -
dir. 

Pamuk safı§ları 
Geçen hafta içinde Adana mmta -

kasında 162 bin pamuk satılmıştır. 
Pamukların yilzde onu fabrikalar ta
rafından, satın alınmış, geriye kalan 
kısmı da ihraç edilmiştir. Pamuk alı
cıları arasına yeni giren Ispanya, son 
zamanlarda pamuklarımıza gevşek 
davranmaktadır. Bunun sebebi de, 
Türkiye pamuklarının lspanyollara 
göre, pahalı olmasıdır, bundan birkaç 
ay evvel de Alman pamuk alıcıları, 
pamuklamnızın fiatlerini yüksek bul
muş, bu yüzden, Almanyaya pamuk 
ihracatı azalmıştır, dış memleketler -
de pamuk müşterilerimizin fiat hu -
susunda ileriye sürdükleri şikayetleri 
ehemmiyetle nazarı itibare almak, ve 
Türkiye pamuğunun maliyet fiatini 
indirmek lazımdır. 

Fındık fiyatları 
Fındık piyasası geçen haftakinden 

farksızdır. Iç fındık fiatleri 42 kuru§ 
tan yukarıya çıkmamıştır. Mayıs ayı 
içinde yalnız Giresun limanından 

4000 çuval iç fındık ihraç edilmiştir. 

Giresun ticaret odası tarafından ya
pılan bir hesaba göre, Giresun vilaye
ti dahilinde gerek köylü, gerek tüccar 
elinde 8 bin çuval fındık kaldığı anla
şılmaktadır. Yeni sene mahsulü idrak 
edilinceye kadar elde kalan pek az 
miktardaki istokun satılacağına §ÜP" 

he yoktur. 

Kafeslere fazla .. 
tavuk konuluyormuş ! 

Tavukçu dükkanlanndaki Tavuk 
muhafazasına ait kafeslere haddi is
tiabilerinden fazla tavuk konulduğu 
ve fazla olarak ta bunların aç ve su 
auz bırakıldığı Himayei Hayvanat 
Cemiyetinin nazan dikkatini celbet
miştir. Cemiyet, bu dUkki.nlann kon 
trol edilmesini belediyeden istemi,, 
belediye de keyfiyeti ,ubelere bildir
miştir. 

No.44 

Ademle Havva 
8örlıan CAHiD 

tnce dudakları gerildi. Sevinç ve 
sevgi dolu bir tebessUm tatlı bir oer
bet gibi içime aktı. 

Biraz sağa döndüm. 
Ve yine erkeğin gözüne çarpmıya

ca.k bir masaya yerleştim. 

• 
Içki fabrikuı patronu tetkiklerine 

Clevam etmek için yine dolaımağa 
başladı. 

Bu çok girin Alınan kua.baaında 
dünyanın hiçbir gailesini dilfünml -
yerefc yaııyonız. 

Aşıklar gibi. Yeni evliler gibi. 
Cinst duygulan kim bilir ne za

mandanberi içinde birikip kalan genç 
Injdliz kadını çılgın gibi. 

l müşkUI vaziyete düşürmektedir. Be
, lediye bUtçesinin başka fasıllann -
f dan yapılacak küçük bir tasarruf. 
; bunların maqlannı muntazam ver
i meğe pek ili imkan hazırlıyabllir. 
! Bizim bir senelik mesken bedellerl
l mize karşılık konulan tahsisat daha 
i mübrem bir yere sarfedilmiş. Ve bu 
1 trıhsisatm yeniden konulmasına im
kan yokmuş! Zarar yok, biz buna ta
hammül ederiz, aylıklarımızla geçi
niyoruz ve müşteki değiliz. Fakat, 

' bu aciz insanlar üzerinde yapılacak 
her tasarrufun büyük yaralar aça
cağına şliphe yoktur.,, 

• 
Bir ıikayete cevap 

Fuvar ıaıino sunun "roodeli 

ı Sarıyerden bir okuyucumuzun 
gönderdiği şikayet mektubu hakkın 
da belediyece yapılan tahkikatın ne
ticesini bildiren bir mektub aldık. 
Gösterdiği alakadan dolayı belediye
ye teşekkür ederek mektubu aynen 
koyuyoruz: 

. 
lzmir, (Tan) - lzmir Anııulusal yapılacaıic olan fuvar gazinosunun 

pıınayınnda intaat faaliyeti günden temel İnt]aatı da bitmiş ve birinci ka 
gilne ilerilemektedir. Dünden itiba- tın tamamlanmasına başlanmıştır. 
ren de, belediyenin ekspozanlara ha- Gazino, müteaddit salonları, dans 
zır olarak vereceği paviyonlarm in- yerlerini: ve daha bir çok müştemili
~ına başlanmıştır. 26 bin liraya tı havi blllunmaktadır. 

Balmumu piyasasında 
esaslı değiıiklik yok 

lstanbul balmumu piyasası eski du
rumunu muhafaza etmektedir. Al
manyadan fazla talepler gelmekte 
ise de mal bulunmadığından bu istek
lerin karşılanıp karşılanmıyacağı hak 
kında mütalaa beyan olunmaktadır. 
Teklif edilen fiat cif 97 kuruştur. 

Son haf ta içinde piyasadan 93 ku
ruştan bir parti mal alınml§tır. 

lspcnnyanın zeytinyağı 
i'a racatı artıyor 

Ispan:Janm zeytinyağı ihracatı, 

29 mil)JOn küsur kilo idi. 936 sene
sindeki zeytinyağı ihracatı ise 18 
milyon 'lrüsurdur. Arada 11 milyon
dan fazl#a bir artış vardır. lhracatın 
bu nispette artışındaki sebep, zecri 
tedbirler,- yüzünden İtalyan zeytin -
yağlanrııa boykot edilmesidir. 

~ ......................... -.nı~ .... 

PARALAR 

5 HAZIRAS CUMA 

Esham 

.. ...., ....... 
Aht 

Sterlin 625,-
1 Dolar 123,-

20 Fransııı: fran~ı 164.-
20 Belçika trana> 80,-
20 Drahmi 20,SO 
20 İsviçre fr. 812.-
20 <;n uıoa 14.-
.!0 Le1 13,-
20 Dınar 48.-
Liret vesikalı 196,-
F~rm 82~0 
A yusturya oilin 22,-
M"ark 28,-
Zloti 21.-
P·n•' ?1-
Leva 22.-
Yen 3U,-
lsvec; kııroaa !0.-
Altm 974,-
Banknot 243.-

Çelcler 
Paris (izerine 
lni\liz üzerine 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çelroslonk 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İıpan7a pezeta 

••••• 
632.-
12().-
166.-
14.-
23.50 

820.... -
16-
r,2.-

196.
a4 -
2 .,-
32,-
23.
?•-
24,-
34.-
33.-

976,-
244.-

12,03 
63S.-

0,79,03 
10.03,25 

4,68.67 
2,45,25 

63,37,43 
1,17,25 

19,14 
4,22,70 
1,96,72 
3,0S,25 
5,10,72 

rış atı gibi bu geride bıraktığım en
gelleri diltünmeden meçhul bir hede
fe doğnı uçuyorum. 

Nereye gidiyoruz? 
Düşünmüyorum. 
BugUh her gey. Yarın yok ! 
Ve gençlik. · 
Aşk, çılgınlık. 

Yirmi Uç yafımı buldum. Fakat 
bu gUne kadar böyle kandıncı ve 
kandıi'aığı halde gene arzu ettirici, 
çekici, istetici ve çıldırtıcı bir kadın 
sevgisi görmedim. 

SarhOf gibiyim. 
Eeld Alman f&r&plan, Alman bi

raları bu kUçUk kua.banm hangi lo 
kantasma gitsek bizi kal"fılıyor. 

Ruhumuz sarho9, kafamız aarhoş. 
Bu çılgın .sevgiye, bu bayıltıcı 

sarhofluğa hız vermek için birkaç 
aaat odalanmıza ~eldldiğimis za -
manlar bu hayatın biteceğinden, u
yandığn:n zaman bütün bu renk, çi· 
çek ve İ.tk ileminin çözülüp dağıla· 
cağından korkuyorum. 

Hayat yUrüyor. 

İl Banbaı Mil. 87,50 
.1 • N. t .90 
.. L fblftfftM f .90 

Aımadohı % 60 24,60 
... %100 40,SO 

Sirkıethayriye 16,-
Trarnvay 19.50 
Bon2onti Nektar 8,30 
Terl::oı 12.60 
Aıl;ın Çimento 10.65 
Merker. Bankası 68,-
0smanh Bankası 27 ,50 
Sark" Merkez Eczanesi 4,45 

lstilCrazlar • 
Türlı: Borcu I 21.35 

" ,. II 20.15 
.. .. m 20.25 

lstikr aı:ı dahili !16,-
Ercani A. B. C. 95,25 
Sıvaı Ersunım 1 96,50 

• D 96.SO 

Mrsrır tahvilleri 
1186 J 

1903 n 
1911 ım 

Ta h vd I at 
Rıhtnn 

Anadola I ve I! 
.. 111 

Anado .. Mümesan 

--91.-
85,SO 

,_,,_ . 
92.-

16,50 

10.60 
43,60 
47,-
51,70 

lonlar gibi baştan başa uçuyor. Onu 
bir nokta)la saplanıp beklemek ne 
sersemlik~· 

* BUtün cıenup Almanyasının meş ·-
bur Ren kavlarının - cave'larmın 

eski, yeni şaraplarını tecrübe eden 
Mister Dcyvis hafta sonunda çıka 
geldi. 
Uzayıp gitmesini beklediğimiz bu 

şarap tetkikleri nihayet bulmuştu. 
15 gilndenberi devam eden ve hızını 
kaybctmiyecek gibi görünen bu ma
cera bir anıda durnverdi. 

Son gece beraber yemeğe indik
leri zaman onu çok meyus gördüm. 
Pembe yüzünde yorgunluk izleri ne
kadar belli~i. O, hay'at fışkıran, da
ima taze yeşil göz bebekleri bile bu· 
lutlanmıştı. 

Yemekten sonra kocası otelin di· 
reksiyon tarafına gittiği zaman na
sıl cesaret ettiğini hali dilşündüğüm 
bir hareketle yanıma geldi. Elimi 
tuttu. Ağlıyacak, boşanacak diye 
korkuyordum. 

Sert, heyecanlı bir sesle: 

" Gazetenizin 30 Mayıs 936 T. U 
nüshasının " okuyucu mektuplan " 
başlığı altında bir ölüm hadisesi ya
zısı aşağıda yazıldığı veçhile tavzih 
olunur. 

San yerde Orta çeşme caddesinde 
15 No. da oturan Süreyyanm çocu
ğu mıntaka hekimi tarafından yapı· 
lan muayene neticesinde Bronka 
pnömoniyc müptela oldu.nı netice~i
ne varılmış ve Istanbulda çocuk 
mutahassısına götüriilerek tedavi 
altına aldırılması mll3teki Süreya'ya 
tawive edilmiRtir. 

Bilahara Slircyyanm Sanyer be
lediye muhasebe kaleminde bulunan 
akrabası Nasip tarafından tekrar 
müracaat olunarak çocuğun bir de
fa da evinde muayene edilmesi is
tenmiş, bunun üzerine Başhekim Sa 
ip tarafından yapılan ikinci muaye
ne dahi mmtakt. bekiminin te~hi
sini teyid eylemiştir. Fakat zama.IJ 
geçmesine binaen çocuğun lstanbu
la götürillmesinin artık muvafık ol
mıyacağı bildirilmiştir. 

Şu hale göre hasta çocuğun ölü
mü belediyece gösterilmiş bir kayıt
sızlığın ve fakrühal ilmühaberi ve
rilmemiş olmasının doğurduğu feci 
bir netice değildir. 

FakrUhal ilmühaberine gelince: 
Müşteki SUreyyanın esbabı emlak
ten olduğu gibi mali vaziyeti dahi 
mUsaid bulunduğundan ,fakrUzaru
ret içinde bulunanlara verilmesi ica
beden bir ilmühaberin tabii olarak 
bu uta verilmesi mevzuata uygun 
değildir.,. 

Kokudan ılkayet ediyor 
Sirkecide araba vapuru iskelesin

deki hall havaların ısınması üzeri
ne çok pis bir koku neşretmeğe baş
ladı, bu halanın bir an evvel bura
dan kaldırılması hususunda alaka
darların dikkatini çekmenizi rica 
ederim. 

Sirkecide Ankara caddesinde tüc
car komisyoncu: K. Aydan 

niz? 
Ona Belçikada madencilik dersle

ri takip eden bir talebe olduğumu 
söylemiştim. O zaman bana maden
ciliğin asıl lngilterede olduğunu, 
mektebi bitirince mutlak İngiltereyi 
dolaşmamı söylemişti. 

Şimdi onu hatırlatmak istiyordu. 
- Muhakkak, dedim, Mayıs ayı 

ortasında lngiltereye bir seyahat 
yapmak istiyorum. 

- Kaleminizi veriniz. 
Uzattığım stllo ile yemek listesi -

nin kenarına acele bir şeyler yazdı. 
- Beni gelip bulursunuz değil 

mi? 
- Mutlak! 
- Oruvar. 
-Onıvar. 
Yeşil gözlU bir aan kertenkele gi

bi ıUzUldU. Kayboldu. Ellinde ote • 
lin bu dört köfe yemek Jiateeinden 
başka bir şey kalmadL 

* Ertesi gUn onların Dk trenle 

Bir noktaya bağlanıp kalmak ve 
saadeti aynl noktada aramağa ça • 
lı9mak budalalık. 

- Yann gidiyoruz, dedi. Her şey 

Hamburga gittiklerini öğrendim. Nt 
çin bu yolu tercih ettiler bilmem. 
Her halde kocasmm orada yapılacak 
işleri de vardı. 

Hayat yürüyor. 
bitti. 

ümitsizlikle başımı salladım: 
- Yazık! 

Kadıköy V. K. M. imzasiyle: 
YG§ım 18. iki sene ııar ki, bir kız· 

la aevi§iyorum. Fakat bu günlerde 
kızdan soğumaya ba.şladtm. Sebebi de 
geçenlerde bir arkadaşımla sevi§ti -
ğini görmekliğim.dir. Kız bu 3evi.şme
ye rağmen bana geuli.Ona gördükleri 
mi anlattım.Kız bunu i§itince ağlama 
ya bafladı.Ve bundan sonra benden 
'bafka kimse ile görliffniyeceğini, be
ni hayatının aonuna kadar sevece • 
ğmi aöy'ledi. 
Şimdi ne yapayım1 Km tt61'iyo

nım. Aynlayım mı1 Aynlmıyayım 
mı1,, 

Bu kadar oynak ve hercai bir kız
la daha fazla görüşmekte devam et
meniz doğru olmaz. Hem depek genç 
siniz. Şimdiden kendinizi sevgi gibi 
ciddi bağlarla bağlamayınız. Smı.ra 
pişman olmanız ihtimalleri çoktur. 

* lir ecnebiyi seviyor 
Ankaradan Fahamet imzuiyle: 
"!3 yafındayım. Bir aenedenberi 

burada genç bir ecnebi ile tanqtım. 
Beni müthi§ seviyor, ben de onu se
viyorum. Adamın mühim bir memtı
riyeti t'Or. Benimle evlenmek iatiyor. 
.Annem oo babam kat'iyyen razı de
ğiUer. Adam bir taraftan ıMar edi -
yor, beft d6 evlenmek iatiyorum, ne 
yapayım 1 Siz ne der.!iniz,,,. 

Anneni% babanız her halde haklı. 
Sizin de sevrneğe hakkınız var. Fa -
kat acaba yabancı bir adamla an -
!aşmanız kabil midir'! Aşk sizi bir
leştiriyor. Fakat sizi aynran şeyle
ri düşündünüz mil hiç? Din, milliyet 
ve saire ... Bunlar pek ehemmiyetli 
şeylerdir. Bir karar vermeden evvel 
ciddt dUşUnmeniz lazımdır. Evlen -
mek çocuk oyuncağı değil, çok dik
katle hareket etmek gerek. 

~ 

Evlenmek istiyorum 
Vizede T. T. S. Imza.siyle: 
Ben, 2! ya.şnı.dayım. Ttıh.rilim or

ta derecededir. 60 lira kadar bir me-.. 

mt,riyette çalışıyorum. idarem iyi -
dir. Mesleğim ~ercfli bir mulektir 
ve kim..'fem de yoktur. intizam ve to· 
mizliği çok 3cverim. Şimdiye kadar 
müncıaip bir k'z bul"P 
ev le n e m edim. Çok arzu 
ettiğim ~ey, kı..""ın muMkkak aanat 
mektebinden mezun ve biraz da 88 -

mer olmaaıdır. Böyle bir k1z da mu
hitimde olmadığından bir türlü bu e
melime nail olamıyorum. Bir taraf
tan da !5 ya.,ıını ikmal etmeden ev
lenmek istemiyorum. Ne yapayım, 

Madem ki 25 yqmı bitirmeden 
evlenmek iıtemiyonıunus ve henüz 
22 yaşrndumu, daha, arzu ettiğiniz 
şekilde bir kız bulmak i<;in Uç eene
niz var demektir. Bu mUddet içinde 
h<'r halde aradığıru:ı bulursunuz. Bek 
leyini.ı. 

* 
Evlenmek fçf n ne 

yapayım? 
KU~kpa.zarda Recep lmzaslyle: 
"!g yt.ıŞtndayım. Bekdrım. Bir ai

k geçindirecek kadar 1Jaridatım oor
dtr. Şimdiye kadar hiç kim.!eyi sev
medim.. Mahallemizde beni evlendir
mek için birkaç teklif yapıltlı ise de 

kadınlan o kadar unutmu§tum ki 
dünyanın belki en gUzel bir köşesi 
olan bu cenup Almanyası ve bugüne 
kadar tanıdığım kadmlarm bu en 
canlı ve egotik güzeli bütiln dügün· 
celerimi alt Ust etti. Tahassüs kabi
liyetim ve görüşlerim bile deği9ti. 
KUçüktenberi dar verçeveler ve klişe 
ler içinde görmeğe alıştığım hayat 
perde perde açılıyor, yeni ufuklar 
hislerimi, dlişUncelerimi değiştiri· 
yor. Mutlak sevgi, mutlak saadet 
hakkındaki kanaatlerim mütemadi· 
yen rengini, şeklini değiştiriyor. 

YUrliyen hayat, değişen hisler ve 
düşilnccler bir noktada mıhlanıp ka· 
lan insanlar için bir işkence .. Bu ge· 
nif dünya Uzerinde arandıkça ve 
gezdikçe bulunacak ne bUyllk aaa
detler var! 

• 
Almanyaclan dönllt ıııç cıe ıyı oı • 

madı. 
· Dilini bllmedifim halde pek ho· 

,uma giden bu cenup Almanyası 
bende çok tatlı bir hatıra bıraktı. 

O kadar kl, Llege'e gelip Allıl ev
de bulmadıfmı zaman onun bu hak· 
lı kaçıgma kısmadım, özUlmedim bi
te! Aşka ve saadete o kadar kanmış
tmı ki! 

ben bir türlü cesaret edemedim. Da.
ha doğnunl lm kızları sevmedim. 
•una.!ip bir kız lnuup evlenmek içi11 
bana ne gibi ~eyler tavsiye edersinizt 

Her halde dostlarınız, aileniz va· 
sıtalariyle bi~k genç kızlarla ta -
nışacaksınız. Onların içinden karak· 
teri size uygun, seviyesi sizinki ile 
ayni ve güzellik itibariyle hoşunuza 
gidecek bir kıza raslıyacaksınızdır. 
Bunu bulana kadar beklemeniz icap 
eder. Evlenmek ciddi bir i§tir, aceie 
etmeyiniz. 

* 
Evliyim,~ocuğum olmuyorl 

Aksaraydan Cemal imzasiyle: 
"Harp malülüyilm. Orta yaşlıyım, 

Bol} otursam dahi idarcmi fevkald. • 
de temin edecek kadm' varidatım 

vardır. Evliyim, fakat kanmın y~ 
z, olma8'1 dolayısiyle çocuğu olmu • 
yor. Ben ise çocukları pek 3eviyor 1'B 

bir çocuğum olmasını istiyorum. Bu 
vaziyete göre ben nasıl hareket ede· 
yim. Bir duldan ziyade k1z almak fik
rindeyim. Siz ne dersiniz, n 

Evli olduğunuz halde nasıl tekrar 
evlenebileceğinize hayret ediyoruz . 
Karınızdan ayrıldınız mı? 

Çocuk istemek hakkınızdır. Eğer 

zevcenizden çocuğunuz olmuyorsa 
bunun fenni sebeplerini ara§tırınız. 

Zevcenizde bir akamet var ise ondan 
ayrılmak hakkınızdır. Ondan aonra, 
evlenmeği dUşUnebilirsiniz. Ve o za
man dul veya kız almak hususunda 
karar vermek daha ziyade size ait 
bir meseledir. • • 

Nasıl tanııayım? 
Fatihten Mustafa imzasiyle: 
11 Bek4nm. Zengin değil8em de bir 

yuoo kuracak kadar ğelirim oordır. 

Şimdiye kadar hiçbir kim.<ıeyi sevme
diğim~ aevmek nedir bilmiyonım. 
JfiJM-ııemude bir 'ku 'VClr, ~yıe ean-
nediyorum ki, bir senedenberi kendi
sini aevmekteyim.. Bu kızı aabah ve 
.ıkşam i§im6 gidip gelirken penoere
dn görüyor ve biribirimize bakı,,-ıy<r 
ruz, ~te bu kadar. Fakat öyle zanne
diyorum ki bu kızda da bana karşı 
bir meyil oor. Şimdi &ize soruyoum. 
Bu ooziyete göre kendisiyle konu§· 
mak tçin M yapmalıyım1 

Her ikinizi tanıyan bir dost vası
t.asiyle bu i§i halletmek kabil. Yahut 
kendinizi ona takdim ettirirsiniz ve 
onun size karşı olan hislerini anlarsı
nız. Her halde bunu anlamak pek 
gUç olmaz zannediyoruz. Bir erkek, 
bir kadn\m allka veya alikasızlığnu 
anlıya bilir. 

• 
Seviyorum, o df dırmıyor 
Edirnekapıuan H. Fikret H. imza· 

aiyle : 
"iki aenedir bir genci .tet>mekte .. 

yim. O iae bana hiç yaz t.ıermiyor~ 
Ben çıldır~ıya, seviyorum. Kendi
si memuriyetle Gemliğe tayin olun
dıt. Şimdi ne yapayım," 

Bekleyiniz. Belki döner ve sizinle 
alakadar olur. 

gitmişti. Her halde benim Almanya 1 

seyahatim hakkında arkadaşlardan 
izahat almış olacak! On beş giln su
ren bu ayrılığın devam etmemesi i
çin de bir sebep olamazdı. Bunu dtl· 
şUnen ' lis kibar bir jest yaparak A.· 

partımanı terketmiş. IDı: hamlede bu 
yalnızlık hattl haşuma gitti. 

Yeşil gözlU kızıl saçlı lngiliz kadı
nı varlığıma o kadar işlemiş ki o ka
dar alıştığım Alial bile özlemedim ve 
aramadım. 

Bir iki gUn istirahatten sonra 
denılere bafladım. Artık mUhendia o 
luyorum. 

Geçen gUn mektep direktörü be. 
nl çağırttı. 

- BUyilk bir maden tfrketl fkfn
cl direkiörlUfU ic;ln blrlni anyorlar, 
gider mlıin ! dedL 

Sordum: 
- Nerede! 
- MwrdaT 
Durakladım. Direktör illve etti: 
- Şarklı olduğun tçln ilk defa ha· 

tınma geldin. Nekadar olsa havası, 
dili. ldetlerl aana t>ek ya lv•.. ... •R -

yıl mu. 
- Ne zaman? 

O kadar teklifsiz olduk kl, artık 
bütün digiliği ile seviyor. Irkının 
durgun, ağır görUnUşü altında bir 
coşkun pınar gibi taşan cinat heye -
canlan bu güzel kadına g6rUnU1Un
den binlerce defa UstUn bir güzellik 
veriyor. Cıva gibi kaynıyor. Dk er
kek görmüş bir taze kız gibi çırpı
nıyor. 

Ve ben gittikçe hıılanan bir ya· 
tnsanlar ve düşUnceler değişiyor. 
Saadet balolarda ~enlik yapan ba· - lngiltereye gelmiyccek mtm-

On bet gUn ıUren bu hUmmalı 
sevgi beni sarhoş etmişti. BugUne 
kadar gezdiğim yerlerde gördUğUm Aliı, kUçUk hlzmetc;fstni de almış, 
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sana iki dakikada düım an o1uf ordu. 
Öfkesinin lstlnafı, temyizi · yoktu 

stırJuun yaıımda Mekekli o~ 
~ rau; seste, teliffuzda, le'lıte· 
~ narit,ası vaMı: Osmaa'lı .&111.-

1 rluğunun meclisi mebUMaı ıa
ın ı, t .ı. Fakat b'ir 

il. d a n &a. m a )\ 11. l 'l ~ 'ba.1Cb.
tn.a.ha11e hekimi gibi mahalle 

. lcıleri vardı. Sakallı Vasfi 
· meb~tuıamn 1lÇıheafJ btlfta. 

nıahallesinin iht.iltidsi ol
. ~ terlilldnljMnla Wbe-

11~tirdi. ceketten cUppe, pan
pd;tır uçı.; ~tlltt belline, 

on kaba etine 1111mınkı 111anldr. 
Çeneıiml, ıauatw• aıtıtı. 

an, sUrgUnden d~ W'ltn, 
t ve Terakkinin merkezinde 

ifA_ 7 e lmııt1Jtırken, 8.Çliaıı 
~elinde bir takmı ~trtıar'!a 

.;.....--- ..... '* ..... ~ lnıJUPadı: '"Y&, hu aaam Sa-
~ b!i değilclir; ya 'bu cemiyet 
'"Wt .,,. 'l'enılcki • ...., M. 
'atat istirabin insan gözüne 

• ~dikkatle 1bakmca taıudı: lki• 
1'ciıltyd1. 

- ~,.. lebli .... )~ .. ıtir-
- ~it "'ıtlfilnek llftıeii. 'CtniyıetiJl 

n et adamı: ·~elerde fertler 
'heyeti mecm1'8lar ten\viz olu-

• . .. -iecu. Cemiy.tilı illa adamı: 
• :n1Y~tler usvJyettil'; beyaz kü • 
e .... JU'PMU l"Mkmeri. --

~~ eledi. .A.dAu .aı.wUl; "nmkli 

~., -·· t 1 cıanaal ~o !l'leJuecU; .phsmdan bahsedemez 

. ~ "-:& ~ .,.!yor, 
lı) Pili a4am ~; u So-

• ~· ıw.ust l!!We eellm l'eriyor· 
M...._ et>Jte;n, tiksıırtır'ken, lıattı ge-

' -~ tum.ı .. "l'waldd eeaıı,e
... •n1 •• oYaP 'belibC»· 

~ı:,..- -·.ti .w.. 
batı ol~ Öfke8in.iwı 
Ce • ~ yoktu. Baqlann • 
Q nı:ıet ve cehennem varclı. 
,;_ run Sakallı v uf iyi polisteki 

I, ~ ---- ,.,... ps.9As. 
Qıf -.u.. da SabJJı Vufi lıilr 
brıı ._.. UUIDlla blclı: 1ı1ıea-
I ~' BaJarlaôJ71acle iatf
llllt • wrdl; •?ld ctnae -
~c ....... ;~ 

fAYDAU.--( ır:=;.,•j SözUmda durciumı l 
... ........... --~- B'LGILER ,_.,.,.......,! ........ ı -fi -------------Peride CELAL ---1 

sn_ %ALP..>. ıl 

lugDnkl 'Progrcnn 
htanbul 

18,- Dans musikisi (pllk), ıg,- Haber 
ı~. 19,15 Qoı:'llkltlra 'hikt~er. ı~.'30 Km· 
hay namma konlenmıı : Dr. ıF. Gökay 
(Kızıl'\? bakkmda muııahebe), 20,- 1 -
'tenor :Bay Robert Detnarki (-pn piyanb -ve 
gitar refakatile). ~ ..... Gitar ııolo: Bay Jıta
rio F~odi. 20,30 Stüdyo orkeetralan, 
21,30 Son haberler, Saat 22 den sonra A
nadolu ajansmm gazett1ere mahsus fra. 
vaaiıı 'ftrvıiR ~lecektir. 
BUKKl!'.Ş 

18: Askerl mızıka. 1?115: 'Radyo orketı· 
tran 20;20: Xoiriıerin 8enmı. it,1!5: ıııtO* 
r&lotos cal'l. 

~111 

19;55: Çi~e .mueikiııi. ıı: Radyo pi
yeei. 22,15: Opera orkestraııı. 23,30: Dabs 
Dririiikiııi. 24,lS: tiftgefte maetkiıl. 
MOSKôVA 

onu bir daha görebilecek miydim. 
verdiğim randevuya gitmek kabil -o
lacak mıydı ? 

Samsunda genç .kız trenden iner· 
iken gene tekrarlıyordu; "Gelecek8l
fıiz değil mi?,. Onun m~attığı eli du· 
daklanma götürerek fCfkatle öp ~ 
tüm ve cevap verdim: "Verdiğim sö
IZÜ unutmam kabil mi? O gün oln'ls· 
~a bile, ba§ka bir gün, fakat muhak
lkak sizinle .gene görüşeceğiz.,, ô 
ftrenden indi. Ben•de hemen valizı· 
fini kücaklıyarak. şapkamı gözüme 
doğru çekip tel~la vagondan fırla
dım. 

Onunla kararl~trraığımız günde 
'bulaşarnadık. Fakat birkaç gün ,son· 
lra karşılaştık. Ama hu hiç ae lyi bir 
ıkatşılaşrna olmaa.ı. ÇUhkU bulUŞ'tu -
gumuz yer bir ma.hkem~ stı.lônU i& 
VE' ben her zamanld ğtbt suçlu. genç 
lüz telaşından da belliydi 1t1. fik de
fa aavacı tnevkimae tdj. Mern d~ b!
'1i dava ediyordu ve müddeiumurnf· 
hin iddianamesi şu idi: ~en IMf>hnt" 
eablklilı1e.NJan 'Kiblf' Ahmet. tsta.n• 
but& Y"PtlğtWt bir dohtl\drtteıltltall 
f!O'tira 1Sti:mmına ltR-:1'\illtt& wçlu i
dim. SMı ~tim ae. tNJn4~ ıbtr a
ralık el çabukluğuna get:ll'eNk, ptıQ 
kızm ~tten EÜlflrüt 'fneyi tt -

bime ind~m o1muştu. Doftuım 
bütilh bu lthamlaril 'hiç cevap ~re· 
miyor, sesimi çıkararBıyordum Çün 
kü bir taraftan genç kızın y~il göz· 
<teri ..t>üyük bir 1ônle Uzerlmde dolatı
yontQ, 4*fll"llllfUm. Semra da züm
Hlt iğne &erimde l>Yhuamu.tt&ı. Yani 
işin &aklı tanli« yGktu. .Ah bu kötü 
huy .. Ne yapaynn ki, gene: kıza duy· 
ftuğum bütün ali.kava rağmen bir a
ralık ba,ı omuzumaa uyurken göğ
iündeki iğneye doğru uzanan elimi 
tekmek mümkün olmam1'tı. O gün, 
mahkeme ba,ka bir güne bırakıl&. 
Ben jandarme.lann arasında adli • 
!'eden çıkarken .genç kızın bir rilz
~i.r gibi .aünıUe yanmıcla:n geçtiğini 
gönlüm. Geçerken difİerinin arasın· 
dan üzerime tükürür gibi mırıldan• 
dı. "Alçak! ... Birdenbire içimi müthiş 
bir hiddet bürüdü ve onun duyabile
ceği alaylı bir sesle arkasından ba
ğırdım: 

- M~k ~iye bakltnnz yok .• 
Beh '~il~~ ol'lllntl l)llUll btt gtın 
ke.rıtR-.a~mım eö'~memif 111iy -
tlim, ne yapayım, sözümde durdum 
lşte.. 

VENJ NQRJYA'T 

• 
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Türk topçusu, barışın 
en kuvvetli bekçisidir 

Dünkü tatbikatı idare eden komutanlar 

Topçulanmız dün Metriste büyük 
bir muharebe tatbikatı yaparak mu
vaffakıyetli neticeler elde etmişlerdir. 

Topçu muharebe atışı, şehrmizdeki 
bütün yüksek komutan, erkfı.n ve sü
bayların önünde topçu okulu zabitle
rinin iştirakile sabahleyin saat onda 
baRladı. 

Muharebe atışının şayanı ka.yit hu
ıusiyeti, tatbikata bir ses, bir ışık bö
lüğü bir ha.va bölüğünden mürekkep 
ölçme taburunun da tam t~chizatla. 

iştirak ettirilmiş olmasıydı. En mo -
dem alet ve vasrt.:ılarr elinde buJun -
duran ölçme ta.buru yannm meydıuı 
muharebelerinde. Türk ordusunun 
muvaffakıyeti kat'ileştirecek, düş -
man hezimetini tacil edecek bir mü -
kemmeliyetle çabştı . 

Tatbikat ba§lamadan evvel, topçu 
&trş okulu komutanlığının hazırladı
ğı bir harp m~lesL, atışma gelen bü
tün sübaylara izah edildi. Vaziyet, 
evvela krokiler ürerinde tesbit olun
du. 

Vazife şu idi: 
Mefn.ız bir düşman piyadesinin fler 

leyişini önlemek, piyadeyi düşmıuı 
mevzilerine sokmak, piyadeye yol aç
mak ve herhangi bir dü§man taamı
ğunu krrma.k ... 

Saat 10 oldu. Atış muhtrrası üze -
rindeki izahat bittikten sonra tatbi
kat filen tam dakikasında ba§ladı. 

Daha ~eceiden mevzilerini almış, 
gizlemesinı ya.pmı~ olan bat.aryalan-

• ~ mrz. o kafüı.r •trıükenimeliyet.le ve o 
kadar teknik bir şekilde gizlenmişti 
ki, herhangi bir kara ve ha.va taras -
ımdunda onun yerini tayin etmek im
kansız ve gayri' kabildi. 

Kahraman Türk erleri, mevrilerin
de muharebeye hazırlanmış, ateşe ha-· 
zırlanmış kendisinden beklenen eseri 
yaratmaya amade bulunuyordu. 

Harp meMlesinin tatbikine bütün 
bataryala.rm ateş kontrolu ile ba§la.n
dı. Muharebe idare yerine durmadan 
malumat geliyor, savaşı idare eden 
komutan muhabere krtasına emirleri
ni veriyordu: 

"- Birinci batarya kontrola de -
Yam .•. ., 

Bir aralı'k, tayyarelerin tekrar kon 
trol ateşi istediJderi telsizle haber ve
rildi. Yapılan atışlardan eonra tayya
renin rasadmı öğrenmek güç olma -

dı: 

"- 20 metro solda, 50 metro la -
sa .. ,. 

Bu muvaffakıyetli netice ile kon -
troı" atışı bitmişti. 
28 dakika devam eden ve Topçu kud
retinin en canlı ifadesi olan sındırma 

• 
atışı, tam saat on buçukta başladı. 
Mavi tarafın boydan boya bütün bir 
mevziini altüst eden ateş karşısında 

e&nl.ı bir nıahlükun sağ kalmMı im -
kanı yoktu. 

Tayyare dolaşıyor... Rasat yapı -
yor ... Rapor veriyor. Topçu durma -
dan harekette .•• Yeni vaziyetlere he
men uyuyor. Mavi tara.fm sındınlmış 
olmam, vazifenin tam görüldüğünü i
fade etmiyor, onun rüyetine ilerliyen 
kırmızı piyadesini hazırlık mevziin -
den hücum çık!§ mevziine topçu hima 

yesi altında. götürmek 18.zmı. Bu za
ruret, hemen sis makinelerinin faali
yete geçmesile . karşılanıyor. Artık , 

düşman, mavi taraf, hem ~mdrnlmış, 
hem de riiyetten mahrum bırakılmış
tır. 

Bir rasat raporu daha geldi : Din -
leme kıtası, kırmı7,1 mevzileri üzerin
de mavi tayyarelerinin 2500 metro 
yükseklikte rasat yaptığını, kendi pi
yadesini korumak, kınnızı piyadesini 
kırmak için ilerlemekte olduğunu bil
dir<li. Tayyare topları derhal hareke
te geçUler. Bu hava taarruzu. kuvvet 
li ve sıkı bir def harcketile karşılan
dı. 

Yükseklerde. çok yükseklerde iki 
saniye gibi çok kısa bir zaman içinde 
mütekfu:ıif mermilerin uğuldayan ses
lerle akisler bıraktığı işitildi, parça. -
!andığı göriildü. 

Takriben bir kilometro içinde U7.a

nan düşman mevzileri, arka arkaya 
gönderilen mermilerle adeta havala -
nıy<>r, geniş toprak kütleleri boydan 
boya sütun haline gelerek kudretli ve 
heybetli topçunun mermi ~ağnağı al
tında. inliyor. En modem aletlerle mU 
cehhez bulunan ölçme taburu atnnla
nn ağrr olanla.rmı filme alıyor : hedef 
lerdeki isabet ve kesafet raporunu ha 
zrrlıyor. 

Koca topçu krta.c;ı bir kafa ve bir 
el haJinde ... BirdenbirP. karşıdaki ka
ra fundalıklar anusmda beyaz, müte 
ti&mlt het!efle't glSrtılüyor;- Hedefler, 
ilerUyor. ve ya.yılmış .bir halde yatup 
kalkıyorlar. 

Atışın üçüncü safhruq başladı. Ma
vi topçusu, !'lrkı bir ateş ba.<;kmı altı
na almrrken, kırmızı piyadesi hUcum 
çrkış mevziine ilerlediler. Ateş mavi 
mevzilerinin 200 metro gerisine kay
dırıldı. 

Uğultular yaparak, patlryan obUs-
lar, düşman topçusunu susturmuş. 

kırmızı piyadesinin ilerleyişini hima
yeye imkan bulmuştu. Ateşin çok dar 
bir sahaya teksif edilmiş olması, pi
yadenin taarruzuna serbestçe devam 
etmek kolaylık.Ja.rmı temin ediyordu. 

Atı§lll son safhası ... Taarruzun mu 
vaffakıyetle neticelenmesi için düş -
man cephesinin merkez sikleti olan 
tepede ateş toplanması llztm ..• Bütün 
kırmızı topçusu, düşman merkez sik
letine ateş ediyor. Ma.vi bataryaları
na açılan ateş, iki topçunun kavga
sını, meydan muharebelerinin kat'i 
zaferini insana. nekadar canlı göste
riyor! Topçuların mUca.deleei, bir ta
raf piyadesinin üstünlüğünü tabak -
1ru.k ettiren en büyük enerjidir. Yük
sek bir komutanın verdiği yeni bir va 
züeden sonra a.tış, yine emredilen za
manda, saniye sekmeden, bitti. Kır -
mızı topçusu, plan ve atış muhtırası
na göre yaptığı tatbikatı ikmal etti, 
mavinin merkez sikletini söktü, mev
zilerini aldı, düı:ımanı geri püskürte -
rek vazifesini muvaffakıyetle yaptı. 

Bundan sonra, bütün sübaylar, mu 
harebe idare yerinde toplandılar. O
kul komutanı kendilerine bazı mese
leler üzerinde meslekt izahat verdi ve 
bu muvaffakıyeti yaratan topçu sü
bay ve erlerine te.tıekkür etti. 

APÇ cnmame crırenmT• rnr '°" 
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Dost Yugoslav 

nazırı ıehrimizde 
r 88,fl 1 incide 1 

teleri muhabiri Bukilitza da dahil ol 
duğu halde,. İstanbul matbuatı mü
messillerini kabul ederek şu mU
him beyanatta bulunmuştur: 
"- Seyahatim hususi mahiyette

dir. Memleketinizde bir iki hafta ka.
l ıı.cağım ve bu meyanda Ankara.ya 
da gideceğim. Yeni Türkiyenin iler-

i teme yolunda sarfettiği gayreti bü-
1 yük bir sempati ile takip etmekte

yiz. Müttefikimiz ve dostumuz olan 
Türkiyeyi görmeğe gelmekle bahti -
yanm. Türkiye CUmhuriyeti ile Yu
go~lavya krallığı arasında, uzun za
mandan beri Balkanlar ve beynelmi 
lel politika ~abasında mevcut olan 
gayet verimli teşriki mesai, gittikçe 
inkişaf etmektedir. Bu teşriki mesa
inin esası, iki milletin milli hürriyet 
ve istiklallerinin müdafaası yolunda 
ki sulhperver duygular<lrr. Hür ve 
müstakil memleketlerimiz için bu 
sulh. kültür ve fikir sahasında terak 
kiyatımızı arttırmak maksadile el
zemdir. Bu gayeden mülhem olarak, 
iki büyük inkılapçı şef olan yeni 
Türkiyenin CUmhurbaşkanı Atatürk 
ve Yugoslavya krah birinci A1ek
t1andr bu yolda karşılaşmışlardır. 
Krahmızm ölümünden ::ıonra, Kral 
naibi S. A. R. Prens Pol ve niyabet 
meclisi, Dr. Stoyadinoviç hükumeti 
nin yardımı ile, Yugoslav politika
sını ayni emin yolda yiirütmeğe de
vam etmişlerdir. Türk - Yugoslav an 
]aşması 1933 senesi sonunda aktedi
len dostluk muahedesile olduğu gi
bı, Balkan misakı ile de tanııin edil
miş bul\lnuyor. Bu tarihten beri. 
Avrupa siyaset sahasında vukua ge
len herhangi bir hadise karşısında, 1 

iki hükumet, gerek bu hidi.'5elerin ! 
telakkisinde, gerekse hal suretinde 
tam bir fikir uygunluğu ile hareket 
etmiştir. Türk ve Yugoslav millet
lerinin menfaatlerindeki bu benzer
likten başka., mütekabil bir diğer 
kuvvetli saygı duygusu daha var 
ki, o da iki millet tarihinin karakte .. 
ristiğini teşkil eden faziletin ve kah
ramanlığının tam takdiridir.,. 

Şevki Behmen, dUn akşam, kon
soloshane katiplerinden Hıfzı Hala
çeviç te beraberinde olduğu halde 
Ankaraya gitmiştir. Ora.dan hmire 
g~ecek ve tekrar şehrimize dönerek 
Bursaya gidecektir. 

lstanbul levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı müesse 
seler için alınacak 78 bin ki
lo yoğurda talip çıkmadığın 
dan pazarlığa 1 O Haziran 
936 çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli yo
ğurdun beher kilosu 15 ku
ruştur. İlk teminatı 877 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. İs- 1 teklilerin kanuni vesikala
riyle bfraber belli saatte 
Komisyona gelmeleri. ( 7 ) 

(3116) 

* İdareleri İstanbul levazım 
amirliğine bağlı müessese
ler için 14 7 ton sığır etine 
kapalı zarfla verilen fiyat 
Vekaletçe pahalı görüldü
ğünden pazarlığı 11 Hazi
ran 936 Perşembe gunu 
saat 15 de Tophanede satın
alma komisyonunda yapı
lacaktır. Sığır etinin tah
min bedeli beher kilosu 3 5 
kuruştur. İlk teminatı 3822 
lira 5 O kuruştur. Şartname
si 2 5 7 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

lstanbul Ziraat Mektebı Satınalma Komısyonu 
Erzakın Cinsi Mıktan Tahmin Teminatı Eksiltme tarihi 

Kilo bedeli lira gün 
lira 

Ekmek 20500 2306,25 172,97 24-6-936 Çarşamba 
--------------------------~----------------- . 

Koyun eti 3300 1518.-
Sığır eti 2100 840.- 176.85 

Sadeyağ 1600 1360.- 102.-
" " 

Pirinç 
, 

2200 550.- 41.25 
" " 

Sabun _ 500 190.-
Zeytin yağ 600 360.- 41.25 " 
Odun Çeki 200 520.-
Kok Ton 50 825.- 100.87 " 
Benzin 3501l 1155.-
Mazot 5000 375.- 114. 7 4 " " 
Mektebin Mayıs 93 7 sonu na kadar yukarıda mıktar ve cinsi yazılı ihtiyaçları 

eksiltmeye konmuştur. Eks iiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İst 
Kültür Direktörlüğü binasın da Liseler Muhasebeciliğin de Toplanan . Komis 
muzda yapılacaktır. İsteklilerin, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale ka 
nun 2, 3 ve 4 üncü maddele rinde yazılı şartları haiz bul unmalan ve bu madd 
zikredilen vesikalarla 936 yılı Ticaret odası vesikası ve vekillerin Noterlikten 
saddak Vekaletnamelerile müracaatları; eksiltme şartnamesini Liseler Muha 
ciliğinden alıp görmeleri ve vaktinden evvel teminatlarını, Mektep Mi.iıdürlüğ .. 
alacakları yazı ile mezkur muhasebe veznesine yatır malan ilan olunur. (3 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonunda 
D.No. Semti ve mahallesi 

3661 Eminonü Şeyh 
Mehmet Geylini 

4150 Bostancı Çatal Çeşme 

4288 Beyoğlu Kamerhatun 

6258 Beşiktaş Sinan pap. 
atik 

6628 Kadıköy Osmanağa 

7138 Kadrköy ZilhtUpaşa 

Büyilkdere 

R042 Arna"'1tköv 

8222 Eminöntinde 
Rüste~a.ş& 

8241 Kadıköy Caferağa 

4448 Çengel köy 

7~'.l.~ Ff>.rikôv 

612 Boyacı köy 
Bağlar mevkii 

1399 Beyoğlu Kamerhatun 

7803 Boyacı köy 

7886 Kurtuluş 

Sokağı Emlak No. 

Arpacılar Ca.d. E. 22 
Y. 34-36 

E. Çatal çeşme Y.135 
Y.Dere E .15 Mü.135 harita 
Şebek E. 4 Mü. 

Be§ikta§ Cad. ve E.102 ve 2-4 
Has Fırın Cad. Y. 47-49 
Yağlıkcı 

E. Fener 
Y. Dalyan 

BUYükdere Ca.d. 

Haremeyn ma
hallen Palacı ve 
LOtfiye 
Limoncu 

Ağabey 

YenimahaU" 

Gürcü Katolik kili-
sesi mahallen Çifte 
Cevizler 
Maslak Cad. 

!:. Tevfik 
Y. Mavi 
Maslak 
Bağlar yolu 
E. Aya Kiryaki 
Y. Teşrifa.tcı 

E .12-14-16 
Y. 1-1/1 

E. iki defa. 
mükerrer 19 
Y. 15 - 17 
E.322..32t 
Y. 307-309 
mahallen 312 

E.2 Y.1-4: 
mahallen 2-4 

E. 8 
Y. 10 
E. 28 
Y. 40 
E . 3-3 

Y. 3-9 

E. 31 Mü. 

E. 15 
Y. 12 
E. 9 

E. 6 
Y. 3 

Cinsi ve His. 

Şapçı hanı altmda 1160 
bila hava kagir dllk
kinın 1206/ 2304 .His. 
256,5 metre arsa 160 

artt 
244,50 metre al'M 14 ıo 

Havasız ki.gir dük- 130 
kinm 5/ 120 His. a 
Kagir fırm ve Us- 300 
tünde odalarm 2/ 9& his. 
Bağçeli iki hane 2604 

Ahpp ba.ne ve c11llc

k8.nm l / 4 His. 

Ahşap hanenin 90 
1/ 12 His. artt 

Kagir dükkan ve 600 
üstünde oda 
Ba.ğçeli kagir hane 2600 

5700 metre bostan 240 
ve bostan odasının 
200/ 575 hissede 
2/ 3 His. 
366 metre arsa . 370 

6430 metre tarlanın 170 
1/ 4 His. 
Ansanm 1/ 2 His. lll 

1840 metre a.rs& 190 

Kulube ve arsanın 250 
25/ 42 His. 

art 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenku Her on gün müddetle satışa çıkanım ıştır. lhaleleri 22-6-936 tarihin 
1adilf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrim übadil bonosiladır. 

___ ıs_T A __ N_s __ u_L_B_EL_E..--o __ ıv __ E __ s __ ı __ ı_L __ A_NL __ A __ R __ ı _l I Ademi i ktid 
Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminatı 

tisküdarda Rum Mehmet paşa mahallesinin 
iskele meydanı sokağında 7 N · h üstündeki odaları 
hariç dükkan 93 7 mayısı sonuna kadar 72 5,40 
tisküdarda Selman ağa mahallesinin Karaca 
Ahmet sokağında 79-81 N. lı dükkan (937 
veya 938-939 senesi mayısı sonuna kadar) 72 5,40 

Yukarda semti senelik muh.!mınen kiralan yazılı olan mahaller 
hizalarında gösterildiği müddete göre kiraya verilmek üzere ayn 
ayn açrk artınnaya konul.muştur. Şartnameleri Levazım Müdür 
lüğünde görülür. istekliler hizalarında gösterilen muvakkat te 
minat makbuz veya mektubile beraber 22 Haziran 936 pazartesi 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (i) (3125) 

ve 
Belgevşekliğine kar 

HORMOBI 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
rafsillt: Posta kutusu 12 

Homınbln 

( 8) ( 311 7) Senelik muhammen kiras 330 lira olan Eminönü Reşadiye ma 

Beşinci icra Memurluğundan 

cuz olup paraya çevrilmesine 

verilen takriben (7.000) lira 

tindeki gayri mllbadil b 

10-6-1936 çarşamba günü saa 

dan itibaren borsa önünde biri 

çık arttırma suretiyle paraya 
Jeceğinden talip olanlarm ma 

de hazır bulunacak :memuruna 
caatıarı ilin olunur. (23Ş45) 

* hallesinde eski kantar kulubesi 937-938-939 seneleri mayısı 
İdareleri İstanbul Leva- sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul.muş 

zım amirliğine bağlı müesse- ihale gününde v~rilen fiat layıkmda görülemediğinden artırma 9 
seler için 321 ton koyun Haziran 936 salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Mü 
etine kapalı zarfla . verilen düdüğünde görülür. İstekliler 24 lira 7 5 kuruşluk muvakkat te 

minat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
fiat Vekaletçe pahalı görül- 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3126) 
dü~ndenpazarlı~llHu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
ran 936 perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede satınal
ma komisyonunda yapıla
caktır.Koyun etinin tahmin 

bedeli beher kilosu 4 5 kuruş 
tur. İlk teminatı 84 72 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi Ko 
misyondan 722 kuruş bedel-

le alınır. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli saatte ko
misvona gelmeleri. ( 9) 

(3119) 

SERVOİN 

ADEMi iKTiDJ 
ve BELGEVŞEKLİGİNf: 
tesirli bir ilaç1:tr 
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lstanbut Har:ci Askeri Kıtaatı iı4nları 
İstanbul Merkez Komutanlığından : .. 

YAKALAMA MÜZEKKERESİ. 
Adı : Abdullah oğlu Öme~ : Eşkali : Boy U ıun 
Suç : Firar .: Renk Esmer 

· Göz Kara . 
: Kaş Kara 

Firar suçile maznW1 halen kaçak bulunan ve nerede 01:. 
duğu belli olmıyan ı. Tüm. Topçu A. 3. Tb. 7. _ci_ Bl. den 
ve Mardiniiı Zinlar köyünden çolku o!ullarından 326. 
Dğ. lu Abdullah oğlu Ömer hakkında 17-5-936 günü tev
kif müzekkeresi kesilmiştir. 

Maznun nerede görülürse hemen yakalanılarak en ya
kın Askeri Makama teslim edilecek ve oradan da İstanbul 
Mr. Komutanlığına gönderilecektir. · 

HACİZ KARARNAMESİ. 
24-11-935 günü Reşat ve Ömer adındaki iki erle bir

likte kıt'ası olan 1. Tüm. Top. A. 3. 7. Bl. dan kaçarak 
"' meinleketi olan Mardin civifrina -giden ·ve araştırmalara 

rağmen yakalanımayan ve izi bulunanuyan Mardinin 
Zinlar köyünden Çalkı oğullarından Abdullah oğlu O~ 
mer adındaki şahıs hakkında bu suçundan · dolayi İstan
bul Komutanlığınca, huk~u amme davası 26-2-936 gü-
nü açılmıştır. . 

A. M. U. K. nun 2261 sayılı kanunla değiştirilen 
nıuaddel 216. cı maddesine göre firar suçundan kaybolan 
ve aske~i disiplinin temini düşüncesile tevkif müzekke"re
si kesilmesini icabettirerek kuvvetli şüpheler .altında bu
lunan bu maznunun Türkiye ·dahilindeki mallarının ken
disi krt'asına iltihak edinceye ve yakalanıncıya kadar ha-· 
ciz edilmesine karar verilmiştir. ( 31 O 8) 

\ * * * 
Askeri lise ve orta mek- li benzeri 

teplere öğretmen ve Kırık- 4 - Durumu uygun gö
kale san'at lisesine tedrisat rülenlerden aşağıda yazilı 
nıüdürü aranıyor: evrak sonra istenecektir. 

TAN 

,öızı yıkamak artık bir kOlfet de~ildı. 
zira gayri kıblll kıyas olan PERLO
OENT dit macunu· bu - kGlfıtJ ortadan 
kafdırmı,dır. 

PERLOOENT çok zevlın ofdu~u gibi, 
solu~ ·nuzu da sel"fnletlr. 

-·-~'4!'"'°"·~ ·~·M4ct·~'"~ c:6.. ~·. 
c/" w ~~ ,,ı._ .:.1ı:t,,.14~ ~ ~~.,,cvz 

il - -
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! " TAN " ~azeteıinin 1000 liralık ai1ıortab § 
1 abone teklifnameai kuponu 1 
- No Tarih: 6 - 6 • 1936 i 
1 --
1 1 

1 

Adı, baba a.dı 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 -
1 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

soy adı 

\ Oofdufu yer ı:. ~J 

1 tşt "" g\lcQ 

Vereseai 

kimlerdir ? 

' ' ı l • 
lkametgilı 

1 Adresi 1 -

1 MaJUJıyeü var 1 
mıdır, var lse ne-
resinden maJOJ. 
dilr '!' • n 

ı daşlllngıcı ; 
Nekadar ..,,..., 1 
tçin a.bone olduğu • Sonu : 

-

Bu kupona derccdilecu 1U1.lar caJ'et okunaklı yazılmıt olmalıd ır 

lıtanbulda Tan gazeteai sigorta ıerviaine. 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

.1 

-

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ~tenlzln 28 1.\"lsan 1936 aöaha • 
- mıda ya.ah tartlar dat.realnde az.. 15 1 
' ya ka~ 1000 ' alık sl~orta.b abone kuruşlu " _ 

yuılma.lii lstiyonım. A.bonemıı.D bede- pul ve 1 
1 U gönderUmfşttr. Sigorta muamelesi- lmza _ 
- nin yapdmasmı dUerim. 1• i 
~-ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı-; 

1 - İstanbul ve Bursada a) HüsnühafÜmühaberi 
~A*erilisclerl~Kınkk~e b)Tam ~~il~lı a~eri -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
deki askeri san'at lisesine ay hastaneden alınmış sağlık ra lstanbul Jandarma Satınalma Sümer Bank hk ücretle tarih, riyaziye, fi- poru. · 

zik. • . c) Teahhüt senedi (noter Kom·ısyonunda. n: 
Erzincan, Konya, Anka- likten) 

radaki orta mekteplere Ta- 5 - Ücretler. ı - ı 9 Mayıs 936 tarihi~de yapılan kapalı zarf eksi.lt
rih Coğrafya, fen bilgisi; A:l . !stanhuldaki askeri lise ~ riı.csinde. istekli çıkmıyan ( 4500.) kilo çoraphk pamuk ıp

. rnanca, Fransızca, İngilizce ler riyaziye, fizik, derslerine liği · alımı pazarlığa çevrilmiştir. 
öğretmeni ve san.'at lisesine 108: 126 tarih dersine 98: 2-Pazarlık ıo Haziran 936 Çarşamba günü saat 
t~drisat müqürü alınacaktıt:: 108 liraya kadar. · a ıs_ 16 ya kadar Gedikpaşaçla Jandarma Dikimevi bina-

2 - Lise öğretmenliği i"" · Bursa lisesi ve Kırıkkale sında oturan Jandarma Satınalma Komisyonunda yapı
çin: Lise ?~~re!~e~i ehliY,~~ ~ap.'at Usest, ,..f).Y. iye fizik lacalt'tlf1 İpliRl~tin edeliX5625') lira tahmin olunmu~-
~' ·orta meitep ıçın orta ~K .derslerine 1O8: 12 6 tarih der ,,, -.s.ı.v...-. - · • • 
tep öğretnienlik-ellliye!~ g~· :-. sine 98: ı 08 liraya kadar. tur. h 
rektir. . . · ~ Orta mektep derslerine ı 08 3 --lstekliler şartname :ve numuneyi görmek için er 

3 -İstekli olanların dilek liraya kadar aylık ücret veri- a-ün Komisyona gelebilirler. . 
kağıtlarını aşağıda sıralan - Iecektir. 4 _Pazarlık gün ve saatlerinde istekliler ( 421 lıra 
mış evrakfa Ankarada Milli 6 - Kırıkkale san'at lise· 88 ku~uştan) ibaret olan ilk teminat makbuzu veya ~a~
Müdafaa Vekaleti Askeri Li- sine alınacak tedrisat müdü - ka :...cEalet mektublarını ve hüviyet cüzdanlarını hamı! 
seler Müfettişliğine gönder - rü için lise öğretmenlik şart- oldukları halde Komisyonda bulunmaları. ( 3113) 
me~ri~ınm&~ ~nnı~~mak ve i~ den~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a) Tasdikli fotoğraflı Eiş zümresinde ihtisası olmak ge De•let Demiryollar1 ve Limanları işletme 
b) Yüksek tahsil şahadet- rektir. Ücreti 165 liradır. .. 

namesi veya tasdikli benzeri. 7 - İsteklilerin ı Eylul Umum idaresi ilin.lan 
c) Üniversitede- imtihan 936 gününe kadar müraca- Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7-6-936 Pazar günün-

vererek ehliyetname almışsa at etmeleri dileği 'yerine ge- den başlayarak her Pazar günü Haydarpaşa - Sapaı:ca -
ehliyetname tasdikli benze - tirilmiyenler bir hak isteye.. Adapazarı_ H~ydarpaşa arasında gezinti katarları ışle-
ri a·k nıezler. (9) (3073) yecektir: . - .. . 

d) Nüfus ·tezkeresi tas 1 Bu katarların kalkış ve varış saatları aşagıda. gost~r~-
miştir. Gezinti katarları için gidiş dönüş ~ıletl~nnın 
köprü. Haydarpaşa ve banliyö istasyonları gışelerınden 

~ 

2 ve 20 komprlmellk ımbılaJlarda bulu'.t•• 

Ambalaj ~e komprfmelerln üıer1nde helis• 
• c.J::\ r 

li§f n tımsaU olan 'Q7 markasını ara)ljitnız 
. r 

' 
Sahibi: Şükrü MEI.IH - Umumi N~rıyatı ldare eden: S. SAUM 

Ca.zetecilik ve Matbaacılık T. A. S. - Baılldığı yer: TAN Ma.tbula 

evvelden alınması mümkündür. , 
Fazla izahat için bu gişelere müracaat edilmesi. 

Vapur · Tren 

Köprü kalkış H.Paşa kalkış Sapanca Arifiye kalkış Ada 
kalkış va. 

(1) 6.25 
(2) 8.00 

6.50 
8.30 

10.29 10.43 11.03 
11.40 11.55 12.15 

Tren Vapur 

Ada kalkış Arifiye kalkış Sapanca H.Paşa kal- Köprü 
kalkış kış varış 

(1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 
(2) 17.00 17,23 17.47 21.13 .. 21.4~ 

Not. ( 1) No. ile ııösterilen katarlar yatı:ıız 3 ne~ mevk~ 
( 2) N o. ile gösterilen katarlar yalniz 1 ncı ve 2 ncı mevkı 
vagonlarla teşkil edilir. (3092) 

ınhısaııar Umum Müdürıü§ünden: 

5 7 86 Kilo İskarta kanaviçe 
2786 ,, ,, Çul 

626 . Adet ,, Çul 
3573 Kilo ,, İp 

430 ., ,. Kınnap 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla sa

tılacaktır. 
İstekliler bunları görmek üzere hergün Ahırkapı Ba· 

kım evine ve pazarlık için de 8 .. VI • 936 Pazartesi 
günü saat 1 O da yüzde 15 teminat paralariyle birlikte ' 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesi Müdürlüğünde
ki ıatı~ Komisyonuna müracaat edebilirler. (280~) 

4060 

Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızc~ tesisine başlanan demir ve çelik fabri

kalarında tekniker olarak istihdam edilmek ve tahııil
eltirilmek üzere ecnebi memleketlerine gönderilmek 
için 25 ıanat mektebi mezunu seçilecektir. 

. . Bu. namzetlerin tahsile gitmelerine ve a.v~etl~rinde 
Banka hizmetinde çalışrDalarma mani olacak şekilde 
resmi veya hususi bir müesseseye kartı hizmet taah· 
hütleri olmaması ve askeri hizmetlerini yapmış olup 
aıhhi vaziyetlerinin demir ve çelik fabrikaları bütün 
şubelerinde çalışabilmelerine. müsait olması lazımdır. 

Yukarıdaki evsafı haiz olupta Banka hesabına tah
sile gitmek isteyenlerin aşağıda yazıb vesaiki en geç 
30 Haziran 1936 tarihine kadar (M.E.) remziyle (Sü
mer Bank Umum Müdürlüğü, Ankara) adreaine gön· 
dermeleri icab eder. 

- VESİKALAR: 

1 .- Hal tercümesi 
2.- Mektep şahadetname&İ 
3.- Çalıştığı yerlerden bonıervialeri • 
4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu vesikalar üçer nuıha ve makine ile yazılmıt ola

caktır. 

4075 

lstanbul Telefonu Direktörlü
ğünden: 

Muhammen bedeli Cif. 4950. Lira olan 1000 adet müs
pet. 1162 adet menfi akü plağı ve teferrüatiyle 60 adet 
muhtelif eb'adda cam kap açık 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 372 liradır. Taliplerin yu
karıda yazılı gilnde saat 14 e .kadar teminat akçelerini 
yatırını~ olmaları lazımdır. ( 221 O) 

• 4{)56 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Hakiki Taşdelen Suyu 
Büyük damacanalarda çift, küçük damacanalarla ga

lon şişelerin üzerinde tek kurşun milhilr olanlardır. 
Bu mühürlerin bir tarafında (Evkaf) diğer tarafında 

(Taşdelen) damgası vardır. 
Bu kur~un mühürler Ta~delen kaynağında damacana 

ve şişeler Evkaf ameleleri tarafından dolduruldukda me
murumuzca zımbalanmakdadır. 

Sayın halkın bu kurşun mühtirlere dikkat etmeleri ve 
şişeleri boşaltınca kurşuıtlan<!a imha eylemeleri tavsiye 
olunur. (2983) 
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,-------------~--~----------------~ KÜÇÜK CiFl LIK Parkında 
Yaran aktam mevsimin en bUyUk konseri 

BUyUk sab1rsızhkla beklenen 

Bayan HiKMET SERÇE 
Emsali görUlmemif bir yenilik 

Kemani Bay Nubar T ekyay 
Çlftll§ln gUzel f)am kokular1ndan herkes istifade 
etmelidir. latanbulun en kibar bir aile yuvasld1r 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 
Her pazar gündüz caz. dans ve sürprizler 

Bayan HiKMET SERÇE •. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Modern Alman San'ab 
ve Alman Tezyinab San'atlan 

SERGiSi 
Istanbul'da Fındıklı'da 

Büze! San'atlar Yüksek Okulun· 
ıfa 30 Mayıs'dan · 8 Radran'n 

kadar açık bulunacaktır -
4054 

~f~ 
~·ı~ı 
-- il Q --Ennlıde datmı bir pıket 

'YILDIRJM tT•f bıçıtı ~ 
hwıııı. YlLDIRlM trq bt
çıklan bOtlla bıçaklırm fe.
lı:iade olup lıiriad çeillrdn 
huJ edilmifdir. Hv blçılr 
lAeedea iııceye maayenedee 
pçirilir H yalnız mDkeıe
meJ olııılın ubfa çıkanJır, 
Büı!taaleyJa pruWidir, 

YILDIRIM 
T ~AŞ - B l'AGI 

. 

4077 

SÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamızca tesisine başlanan demir ve çelik fabri
kalarında vazife deruhde etmek üzere ihtisas sahibi 
olmak için ecnebi memleketlerinde staj görmek mak
sadiyle on T eknişe Hohıule veya mümasil mektepler 
mezunu makine, metallürji, Maden ve elektrik Mühen
disleri ile on teknuküm mezunu seçilecektir. 

Bu mühendis ve teknisiyenlerin askerliklerini yap
mış olmaları, resmi veya hususi müesseselere karşı, 
staja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça· 
lışmaama mani olacak şekilde hizmet taahhütleri ol
maması, sıhhatlarının demir ve çelik f abrikalarınm 
her hangi bir şubesinde çalışmasına mü!'ait olması 
lazımdır. Namzetlere stajları esnasında inüsait tahsi
sat verilecektir. 

Yukarıki şartları haiz olupta staja gitmek isteyenle. 
rin aıağıda yazılı vesaiki (Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğü, Ankara) adresine (M.E.) remziyle gönder
meleri icab eder. 

VESAiK: 

1.- T ercümei hal 
2.- Diploma sureti ve imtihanlara ait notlar 
3.- Varsa bonservisler. 

4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu vesaik üçer nusha ve makine ile yazılmı§ ola· 

caktır. 
En geç Haziran 1936 sonuna kadar müracaat edi-

lecektir 4076 

Bir 
defa 
gelip 

.. -goru· -nuz. 

4053 

istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası neşriyatının tab'ı pazarlık su
retile ihale edilecek olduğundan tab'ına istekli olanların nUmune ile 
şrtnameleri görmek üzere ayın dokuzuncu Salı gününe kadar tatil 
günlerinden maada hergün saat 9 ile 17 arasında lstanbul Ticaret · 
ve Sanayi odası neşriyat şubesine gelmeleri bildirilir. 

BAYANLARAMUJDE! 

Çankaya File 
Yazlık çorapları 
Şık, güzel, ayaklan terletmez ve 
diğer çoraplardan çok fazla da
yanır. Bir tecrübe kafidir. Her 
yerde arayınız. 

şiddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
ğu zaman vOcudunuza 

"BARONIA" 
güzellik yağı sürünüz, 
Bunu yapmat< elzemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cila vermiş 
olacaksınız. 

Ban Yolar-ve 
sporlar için 
elzemdir> 

Haşarat F A Y D A ' yı ve P O M P A S 1 N 1 l 
gördükleri zaman teslim olurlar 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örUmcek 
ve bütlin haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarlarm 
kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A serpiniz ve 

tahtakurusu yuvalarını 

F A y D A iLE TAHRiP EDittiZ 
BUtün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
cceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar ü
zerindeki tırtılları behemehal F A Y D A ile imha edi
niz. Nümunelik, 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, 
be§ kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİ
NİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A • 
SAN markasına dikkat. 
Hasan deposu : ANKARA, lSTANBUL, BEYO'GLU 

1 Ki TARAFLI 

6 ÇE~lK LAMBALI 

Dünyaca tanınmış 

MİKANIN EN 
SON RADYOSUNU 

İŞİTİN Mİ 9 

EMERSON 
Kısa, orta ve uzun dalgalı 11 O - 220 volt Müte

navip veya mütemadi cereyanlarla işleyen 

UFAK RADYOLARIN KRALI 
Y azm ıayfiyenizde en iyi arkadaşınız olacaktır. 
M 1 K A RA D Y O , Voyvoda caddeai, Nazlı 
Han, Galata, Tel. 99021 yeni EMERSON kata-

loğunu alclouz mı? .......... ~ ......... ~~--~~~~~~~.. --------------------- -------------------------------------------

En hoş meyva usarelerlle tıazır

lamnışt.µ-. Hazmı kolaylaştırır. 

Inkıbazı izale eder. Kanı temiz. 

liyerek vücuda tazelik ve caıi1ılık 

baheeder. 

1NG1LIZ KANZUK EOZANESI 

Beyoğlu · İstanbul 

8356 

Fatih Sulh 3 üncU Sulh Hukuk hl· 
kimliğinden : Kocamustafapaşa A
rabacı Beyazıt mahallesi Kocamusta 
fapaşa C. 264 numaralı evde ölen 
Dikranın alacak ve borçlularının bir 
ay ve varis iddiasında bulunanların 
üç ay içinde mahkemeye müracaat
ları aksi halde terekesinin hazineye 
devrolunacağı ilan olunur. (23568) 

lKTISATVEKALETI iÇ TiCARET UMUM MO

DORLOCUNDEN: 
30 !kinci Teşrin 1330 tarihli kanun hUkilmleri dairesl1de iş yapmağa 

izinli bulunan ecnebi şirketlerden Holantse Bank-Oni N. V. nin Tür
kiye umumi vekili bu kere mliracaatla, Banka vekillerinden Ervin 
Freund'un Hayfa şubesi Müdürlüğüne tayini dolayisile Türkiyeden ay
rıldığını bildirmiştir. Keyfiyet kanuni hlikümlere muvafık görülmüş 

olmakla ilan olunur . ., 

ZAYl - T. C. Istanbul Ziraat mek- 1 

tebine et teminatıma aid Ziraat Lise-1 
leri muhasibinden aldığım :5-7-35 
tarih ve 211 - 206 numerolu 97 lira 
87 kuruşluk ve 15-7-35 tarih 247-227 

numerolu 142 1/2 liralık makpuzları 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan ı 
eskilerin hükmü yoktur. Kalatarya 
köyQ.nden kasap Ali. 

Evkaftan almakta olduğumuz ma
aş cUzdanlarnnızda buılı tatbik mil
hUrteıimizi kaybettik. Bunlarla hiç 
kimseye borcumuz yoktur. Yeni.sini 
yaptıracağmuzdan hükümleri olma -
dığını ilan ederiz. Meşrutiyet mahal
lesi camii imamı Osman Nuri müezzi
n] Abdülkadir. 

Yaz mevsimi için 
Büyükadada Nizam caddesin· 

de sahilde büyük bahçeli ve 

MOBiL YALI VlLLA 
kiralıktır. Akar suyu, her tür
lü konforu ve elektrik tesisatı 
vardır. lstiyenlcrin 22876 nu
meroya telefon edilmesi veya 
176 posta kutusuna yazılması. 

.•-• Dr. lHSAN SAMİ--

GONOKOK ASiSi 
Belsoiukluiu ve ihtiliUarına karıı 

pek tesirli ve taze aırdır. Divanyo

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 
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ROMATIZMA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

ağrılan TESKiN 

ve izale eder. 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

ilaçlarınızı Bah~• 
kabıda SALiH NECATI den alınız. Reçetelerinb K E s K • N 

büyük bir dikkat, ciddt 1 
blr istikamet1P. ha7,JT1St'l1r. 

Harbiyede BELVÜ .bahçesinde 

z 
w 
(l)ı 

z: 
"' E 

Bu akıamdan itibaren 

BUyük fedakarlıklarla getirtmeğe muvaffak olduğumuz 
Raks kraliçesi MELİKE CEMAL ve Arap muganniyesi 
SABRlYE'yi Gruplarile beraber görUp dinliyeceksiniz. Tel.49091 
Sayın Bayan ve Bay... Bu ' vesile ile yüksek huzurlarınızı bizlerden 

esirgememenizi diler ve ~aygılarımızı sunarız. 
EFTALYA ve SADl 

KAŞELERi 
Grip, Nezle, baf ve diş ağnlannı, 
muannld sancılan biı and(' keser. 
Kıymettar bir ill~tır 


